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„Scuturat” de acte și bani, 
în timp ce făcea piața

Presupus hoț, oprit 
cu focuri de armă
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Campania electorală în
Țara Hațegului încene
la 20 noiembrie
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de pupat

Antrenoarea echipelor 
de cadete și junioare ale 
Clubului Sportiv Școlar Deva 
de volei, Violeta Bota

Pentru că, de câțiva ani, în ciuda lipsei fondurilor, 
reușește să antreneze cu brio cele două echipe de fete 
cu care s-a clasat, în ultimii ani, pe locuri fruntașe, la 
turneele semifinale.

de blamat..." ai
Tehnicianul 

Jiului Petroșani, 
Damian Militaru 

Pentru că, în timpul unui amical cu 
juniorii Minerului Lupeni, a decis împreună 

F am IDtaniel Huza să retragă de pe teren puștii jiu- 
liști, din cauza arbitrajului nefavorabil, privându-i 

astfel pe micuți de un test folositor în viitor.

M K
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călan- Băcia
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel-Bejan
► Vulcan

ț greco-catolic
Sf. Ierarh și întocmai 
cu Apostolii, Averchie

ț romano-catolic
Sf. Maria Salome

Rețefw-zilei

Ciorbă 
de văcuță5

Ingrediente:

- 1 kilogram de pulpă de mânzat
- 2 cepe mari
- 2 morcovi
- 2 ardei grași
- 200 grame de mazăre
- 150 grame de porumb
- bulion 5-6 linguri
- sare de lămâie
- delicat 5 linguri
- o țelina
- o legătură de pătrunjel verde
- 10 cartofi
- puțin ulei
- sare

Mod de preparare:
Se taie carnea cubulețe și se 

pune la fiert într-o oală cu apă și 
sare.Prima apă o schimb întot
deauna Se adaugă ceapa tocată 
mărunt când carnea este pe 
jumătate fiartă. Toate legumele 
sunt tăiate mărunt și se înnăbușă 
într- o cratiță cu 2 linguri de ulei 
timp de 15 minute. Când carnea 
este aproape fiartă se adaugă toate 
legumele.

înainte cu 10-15 minute să fie 
ciorba gata, adăugăm bulionul, del
icatul și puțină sare de lămâie ca să 
o acrim. Când ciorba este gata se 
presară pe deasupra pătrunjelul 
tocat mărunt.

Poftă bunăl^

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

—fr Sfântul Zilei —

Sfântul Averchie, 
episcopul 
Ierapolei, 
făcătorul 
de minuni

Acesta a fost episcop în Ierapolea Frigiei, pe vremea 
împărăției lui Marcu Antonin (161-180). Orașul era în 
vremea aceea plin de păgâni și foarte puțini creștini. 
Sfântul se ruga lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor 
lor și pentru a se număra printre cei aleși. Odată un înger 
i s-a înfățișat și i-a poruncit Sfântului Averchie să 
distrugă idolii din templul păgân, ceea ce a și făcut cu 
multă râvnă. Apoi, auzind că închinătorii la idoli îl căutau 
ca să-l omoare, sfântul a mers în locul unde s-au adunat 
oamenii și cu voce tare a vorbit despre rătăcirile 
păgânilor. Aceștia au încercat să-l prindă pe sfânt, dar în 
clipa aceia, trei tineri posedați au început să strige din 
mulțime. Oamenii au rămas înmărmuriți când au văzut 
cum sfântul a izgonit duhurile necurate din acei tineri 
numai cu puterea rugăciunii. Văzându-i pe îndrăciți 
curățați de rău, locuitorii din Ierapolea i-au cerut Sfân
tului Averchie să-i învețe despre credința creștină și s-au

botezat în sfântul botez. Și a fost sfântul făcător de multe 
minuni și tămăduiri, pentru că punând vin și untdelemn 
și cu alte feluri tot într-un vas a făcut să rămână 
neamestecată unirea lor prin rugăciune; a scos și ape 
calde cu rugăciunea sa din adâncurile pământului; și alte 
multe minuni a făcut, propovăduind apostolește dreapta 
credință în toate cetățile Siriei și ale Mesopotamiei, 
împăcând și bisericile și cetățile care aveau vrajbă între 
ele. A lăsat încă și o carte la biserica Ierapolei, plină de 
învățătură, pe care însuși a scris-o foarte frumos. Deci, 
așa viețuind fericitul, strălucind cu faptele și cu minunile 
a fost socotit „întocmai cu Apostolii”. Și ajungând la 
șaptezeci și doi de ani, Sfântul Averchie s-a întors să 
moară acasă, unde s-a mutat către Domnul.

HOROSCOP
Nu începeți ziua prea bine și vă 

enervați din tot felul de motive. Vă 
sfătuim să nu vă implicați în activități
noi, pentru că s-ar putea să vă loviți de obsta
cole neașteptate.

O rudă mai în vârsta vă ajută cu 
sfaturi pentru a pune capăt unor pro
bleme parteneriale.Vă cam lipsește
simțul practic, însă familia și prietenii vă în
țeleg și vă ajută. Nu le refuzați ajutorul!

Dimineața sunteți confuz și este 
posibil să înțelegeți greșit sfaturile 
unei persoane mai în vârstă din fami
lie. Vă recomandăm să faceți un efort și să vă
concentrați mai mult.

Dimineața s-ar putea să nu vă 
simțiți prea bine și să aveți probleme 
de concentrare. Nu vă asumați nici
un risc, mai ales la serviciu, întrucât s-ar putea 
să mizați greșit.

Sunteți cu capul în nori și riscați 
să neglijați probleme importante.

Vă sfătuim să nu începeți activi
tăți noi, pentru că azi nu stați prea
bine cu simțul practic.Puteți avea succes.

Nu este o zi bună pentru exa
mene și nici pentru întâlniri. După- 
amiază este posibil să vi se propună 
o colaborare ce pare avantajoasă. Nu
vă grăbiți să semnați nimic, ca să nu regretați
mai târziu!

22 octombrie
de-a lungul timpului

1865: A fost fondat primul ziar muncitoresc cubanez La 
Rînrara

1883: A fost inaugurată Opera Metropolitan din New 
York, unul dintre centrele culturii muzicale mondiale. Cu acest 
prilej s-a interpretat opera Faust, a compozitorului francez 
Charles Gounod (1818-1893)

1911: A apărut revista literară, artistică și socială Flacăra, 
Mib ifcrectia Iui C. Banu

1968: Apollo 71962: Criza rachetelor cubaneze. începe 
bkKKda economica a SUA împotriva Cubei

1964: Jean-Paul Sartre a primit premiul Nobel pentru 
literatură, dar l-a refuzat.

1968: Apollo 7 a aterizat conform planului, coborând în 
Decanul Atlantic după ce a orbitat de 163 de ori în jurul Tcrrci

1882: Jean Gimudoax, prozator și dramaturg francez (d. 
1944)

1907: Cella Serghi, scriitoare româncă (d. 1992)
1919: Doris Lessing, scriitoare engleză
1925: Robert Rauschenberg, artist plastic american (d. 

2008)
1927: Constantin Olariu, scriitor român (d. 1997)
1943: Catherine Deneuve, născută Catherine Fabicnne 

Dorleac, actriță franceză de film
1952: Mircea Sandu, fotbalist român
1954: Ionel Tudor, compozitor și dirijor român

Sunteți foarte hotărât să începeți 
o afacere, dar vă cam lipsește simțul 
practic. Dacă aveți îndoieli, este indi
cat să mai aveți răbdare până când vă limpe
ziți ideile..

S-ar putea să descoperiți că pla
nurile pe care vi le-ați făcut nu sunt 
deloc realiste. Dimineața, o cunoș

S-au născut:
1866: Aglae Pruteanu, actriță românăfd. 1941)
1,870: Ivan Alexeevici Bunin, scriitor rus, laureat al Pre- 

»i Nobel (d. 1953)

Bancurile zilei
© © ©

Un vierme îi spune prie
tenei sale:

- Dacă nu te măriți cu 
mine, mă arunc în fața găi
nii!

© © ©

Doi struți la o discuție.
- Știi de ce ne băgăm noi

capul în nisip?
- Nu știu de ce o faci tu, 

dar eu caut petrol!

© © ©

Intr-o alimentară, intră 
un cîine cu o bancnotă în 
gură, latră spre un salam, dă 
bancnota vînzătorului, ia sa
lamul în gură și pleacă. A

Hunedoarei
cotidian«te iniaiwyi, spoit, divertisment, publicitate

Comemorări:
1882: Ion Andreescu, pictor român, membru post

mortem al Academiei Române (n. 1850)
1882: Jânos Arany, scriitor maghiar (n. 1817)
1906: Paul Cezanne, pictor francez (n. 1839)
1916: Ion Sbierea, filolog și folclorist român, membru 

fondator (1866) al Academiei Române (n. 1836)
1982: Mircea Ștefănescu, dramaturg român (n. 1898)
1972: George Demetru Pan, poet, prozator și traducător 

român (n. 1911)
1973: Pablo Casals, compozitor, violoncelist și dirijor 

spaniol (n. 1876)
1975: Arnold Joseph Toynbee, istoric și filosof englez (n. 

1889)

tință vă cere ajutorul într-o problemă de afa
ceri. Ar fi bine să nu o refuzați, pentru că 
puteți ieși în câștig.

Nu vă asumați prea multe res
ponsabilități, pentru că astăzi vă lip
sește simțul practic. încercați să 
amânați deciziile importante, mai 
ales pe plan profesional.

Din cauza stării de confuzie cu 
care începeți ziua, s-ar putea să vă 
descurcați mai greu la serviciu. Vă
recomandăm să evitați discuțiile în contradic
toriu cu șefii și cu colegii.Limitați-vă strict la 
problemele urgente.

’W

A

doua zi la fel! A treia zi, vîn- 
zătorul urmărește cîinele, 
care ajunge în fața unei uși, 
sună și iese un tip care îl ia la 
bătaie pe bietul cîine. Vînză- 
torul, revoltat, intervine:

- Dom'le, ești nebun! Cîi
nele ăsta e foarte inteligent! 
De ce-1 bați?

- Lasă, domnule, că știu 
eu ce știu! îl bat pentru că iar 
și-a uitat cheile acasă!

© © ©

Cocoșul organizează o 
ședință cu găinile. Despache
tează o cutie și scoate din ea 
un ou de struț.

- Nu vreau să vă critic, 
dar nu strică să fiți la curent 
cu ce este în stare concurența!

© © ©

Dacă vi se propune un nou loc de 
muncă sau să vă asociati într-o afa
cere, ar fi bine să nu răspundeți pe 
loc. Astăzi vă cam lipsește simțul
practic. Acordați mai multă atenție relațiilor
sentimentale. Seara, sunt șanse să petreceți 
clipe romantice alături de persoana iubită.

Dimineața vă nemulțumesc toți și 
toate. Evitați certurile la locul de 
muncă. Ar fi bine să renunțați la călă
torii, pentru că este posibil să întâmpinați di
ficultăți și să nu rezolvați nimic.
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le Constructorul auto nipon Toyota a anunțat că recheamă pentru 
reparații 1,53 de milioane de mașini la nivel mondial, din care 
cea mai mai mare parte în SUA și Japonia, din cauza unor posi
bile defecțiuni la sistemul de frânare și la pompa de combustibil.
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Gunoaiele hunedorene au culoare politică

O nouă afacere cu iz pestilențial, 
pusă la cale de Moloț și Rușanu
Președintele Consiliului Jude

țean Hunedoara, Mircea 
Moloț, și senatorul liberal Dan 

Radu Rușanu pun la cale o 
nouă afacere, cu fonduri pu
blice, în județul Hunedoara. 
De această dată, banii vor fi 

scoși din gunoaie sau, mai pre
cis, din deponeurile de reziduri 
menajere ale căror construcție 
va fi finanțată din fonduri eu

ropene.
Consiliul Județean (CJ) Hune

doara va beneficia de finanțare 
europeană, pentru amenajarea unor 
halde de gunoi. Una, amplasată în sudul 
județului, iar cealaltă în zona centrală 
sau de nord. Până la finalizarea 
documentației de asistență tehnică, 
proiectul este implementat de Minis
terul Mediului. Această primă etapă a 
proiectului este finanțată prin POS 
Mediu - Axa Prioritară 6 și va fi 
finalizată până în luna ianuarie a anului 
viitor.

50 de milioane de euro 
pentru noua groapă 
de gunoi
Până la finalizarea primei etape a 

proiectului, Consiliul Județean Hune
doara și-a luat angajamentul să pună la 
dispoziția consultantului amplasamen

tul pentru amenajarea a două halde de 
deșeuri și a patru stații de transfer al 
gunoaielor.

Odată cu finalizarea primei etape, 
realizarea investițiilor îi va reveni Con
siliului Județean Hunedoara. Finanțarea 
nerambursabilă a proiectului „Sistem 
integrat de management al deșeurilor în 
județul Hunedoara” se va face prin POS 
Mediu - Axa Prioritară 2, valoarea 
acestuia ridicându-se la 50 de milioane 
de euro.

Ilia și Orăștie, scoase 
din schemă pe criterii 
politice
în planul de gestiune a deșeurilor 

este prevăzută amenajarea, în județul 
Hunedoara, a cinci stații de transfer al 
gunoiului și punerea la dispoziția con
sultantului amplasamentul pentru-ame- 
najarea a două halde de deșeuri.

Cu toate acestea, CJ Hunedoara a 
ales să atribuie consultantului doar o 
suprafață de teren de zece hectare, pe 
teritoriul orașului Călan. De altfel, 
numărul stațiilor de transfer al gunoiu
lui, prevăzut inițial în angajament, re
spectiv Brad, Ilia, Orăștie, Hațeg și una 
în Valea Jiului, a fost redus la patru. Iar 
cum stațiile de la Brad, Hațeg și Vulcan 
sunt deja amenajate, în discuție a rămas 
amenajarea a încă unei stații.

Aceasta ar fi trebuit amplasată pe 
teritoriul uneia dintre localitățile ale 
căror edili nu fac parte din PNL, partid 

condus de președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț, așa că, Ilia și Orăștie au 
fost scoase din schemă.

în consecință, cea de-a patra stație 
de tranfer al gunoiului va fi amenajată 
în localitatea Brănișca.

Interesele politice, mai 
mari decât gunoaiele
O altă intervenție de natură 

politică s-a făcut la alegerea locației 
noii halde de gunoi.

Cu toate că proiectul prevedea 
două astfel de depozite pentru deșeuri, 
CJ Hunedoara a luat în calcul un singur 
teren de zece hectare situat în Călan. 
Locația celei de-a doua gropi de gunoi 
ar fi trebuit să fie la Petrila, amplasa
ment pentru care exista deja un acord 
de mediu încă din ianuarie 2009.

Locația, din Călan, aleasă de 
reprezentanții Consiliului Județean 
Hunedoara nu este una întâmplătoare, 
groapa de gunoi urmează să fie 
amenajată pe terenurile societății 
Amidip Călan, firmă care a fost 
cumpărată în 2006 de Birta Group.

După finalizarea tranzacției, Birta 
Group își schimbă numele în Birta In
dustries. Surse susțin că societatea a 
încheiat un contract de offshore cu o 
firmă din Cipru, al cărei acționar este 
chiar deputaul PNL, Radu Rușanu. 
Odată aleasă locația, vânzătorul are 
obligația de a solicita stabilirea 
obligaților de mediu pentru terenul

achiziționat de CJ Hunedoara. Aceste 
obligații de mediu sunt cuantificate de 
consultantul proiectului, iar apoi 
scăzute din prețul de tranzacție. 
Aceleași surse suțin că, din evaluările 
efectuate până în acest moment, consul
tantul a considerat că obligațiile de 
mediu reprezintă sume modice, drept 
pentru care nu vor fi scăzute din prețul 
tranzacției, asta pentru a nu scădea 

prețul plătit de Consiliului Județean 
firmei în spatele căreia se pare că se 
află senatorul liberal, Dan Radu 
Rușanu. Costurile pentru obligațiile de 
mediu pe un teren aproape identic, sit
uat în vecinătatea celui propus de Con
siliul Județean, s-au ridicat la câteva 
sute de mii de euro.

Irina Năstase

Weekend cu manifestări omagiale, 
premieri și lansări de carte la Deva

în acest weekend vor avea loc la Deva 
două manifestări culturale organizate de 
către Asociația Profesorilor de Istorie din 
Romania (APIR) „CLIO” - Filiala Hune
doara împreună cu Cercul Militar Deva. 
Astfel, vineri, 22 octombrie, orele 13:00, în 
Sala Festivă a Cercului Militar din Deva, se 
va desfășura manifestarea aniversară 
dedicată Zilei Națiunilor Unite (24 Oc
tombrie) și Zilei Armatei Române (25 Oc
tombrie). Cu ocazia manifestării vor fi 
înmânate plachete și diplome de excelență 
din partea APIR „CLIO” - Filiala Hune
doara. Manifestarea aniversară se va încheia 
cu un spectacol artistic susținut de Corul și 
Taraful Liceului de Artă „Sigismund 
Toduță” și un moment sportiv cu elevi ai 
Colegiului Național „Cetate” Deva.

Tot în organizarea APIR „CLIO” - 
Filiala Hunedoara, va avea loc sâmbătă, 23 
octombrie, orele 10:00, în Sala Festivă a 
Colegiului Național „Decebal” Deva, 
lansarea volumului „Istoria vieții bisericești 
a românilor hunedoreni”, a preotului dr. 
Florin Dobrei. în cadrul manifestării va 
avea loc și prezentarea numărului 2/2010 al 
revistei „Perspective Istorice”, precum și 
premierea profesorilor și elevilor cu rezul
tate deosebite la Olimpiada de Istorie. 
Printre invitați se numără o serie de 
personaltăți precum preot acad. prof. dr. 
Mircea Păcurariu și prof. dr. Nicolae 
Bocșan, prorectorul Universității Babeș - 
Bolyai Cluj - Napoca.

Cătălin Rișcuța

PC dorește pichetarea sediilor PD-L 
până la votarea moțiunii de cenzură

Președintele Organizației județene 
a Partidului Conservator Hunedoara, 
Petru Mărginean, a anunțat ieri, într-o 
conerință de presă, că atât membrii par
tidului, cât și simpatizații fomațiunii 
politice, vor face demersuri în rândul oa
menilor pentru a picheta sediile partide
lor aflate la guvernare, până la votarea 
moțiunii de cenzură. Această decizie a 
fost luată la nivelul conducerii centrale a 
partidului și transmisă către toate filialele 
PC din țară.

Prin acest demers conservatorii 
doresc să convingă parlamentarii par
tidelor aflate la guvernare să voteze 
moțiunea de cenzură, în vederea 
înlăturării actualului Guvern. Petru 

Mărginean a mai precizat că această 
acțiune va fi anunțată și președinților de 
organizații a partidelor din opoziție.

De altfel, Petru Mărginean a mai 
redactat, în calitate de cetățean, o 
scrisoare deschisă, destinată parlamen
tarilor PD-L din județ, respectiv Viorel 
Arion, Monica Iacob Ridzi, Dorin Păran 
și Iosif Blaga, cu scopul de a-i convinge 
pe aceștia să voteze moțiunea de 
cenzură. în scrisoare, Mărginean face 
referire la faptul că actuala guvernare 
este una dictatorială, iar singura șansă a 
parlamentarilor democrat-liberali de a 
mai obține simpatia poporului este 
contribuția prin vot pentru demiterea ac
tualului Guvern. (I.N.)

Campania electorală 
în Țara Hațegului începe 
la 20 noiembrie

Ieri, cu 45 de zile înaintea datei 
alegerilor a fost publicată în Monitorul Ofi
cial hotărârea privind data organizării și cal
endarul alegerilor parțiale pentru Camera 
Deputaților, în Colegiul uninominal 3 Hune
doara. Astfel, alegerile parțiale vor avea loc 
duminica, în 5 decembrie 2010. Totodată, a 
fost publicat și Programul calendaristic pen
tru realizarea acțiunilor din cuprinsul pe
rioadei electorale. Programul cuprinde date 
precise ale acțiunilor care se vor desfășura în 
intervalul de până la alegeri, precum consti
tuirea Biroului Electoral Județean, stabilirea 
semnelor electorale, tragerea la sorți a ordinii 
candidațitor pe buletinele de vot sau formu
larea contestațiilor. Potrivit programului sta
bilit, depunerea candidaturilor'se va face 
până la termenul limită de 15 noiembrie, iar 
campania electorală va debuta în 20 noiem
brie, cu 15 zile înaintea votării. (C.R.)

ANUNȚ PUBLIC
SC MFG COMFLORI SRL cu sediul în locali

tatea Ilia, str.Libertății, nr. 10, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “HOTEL”, situat în localitatea 
Ilia, str.Libertății, nr.47A, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune
doara, 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.Hune
doara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/pro- 
gramului “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 Re- 
breanu, nr. 18-18 A, 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 15 zile calendaristice de la 
data primului anunț.

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.
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"Atenție, accident pe ruta de navigație! Schimbați traseul". Ohișnuiți-vă 
cu acest tip de anunț, mai ales dacă aveți sistem GPS în mașină. Asta pen
tru că informațiile utile din trafic vor fi disponibile în curând și la noi în 
țară, informează www.incont.ro. gl

Scuturat” de acte și bani, în timp ce făcea piața
Revenire scontată la DSP

După toate datele existente, 
doctorița Dumitra Ștefan va fi și în 
continuare directorul executiv al 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara. Zilele trecute s-a 
desfășurat în capitală concursul pentru 
ocuparea postului de manager al DSP, 
la care a participat întreaga echipă 
care a deținut conducerea DSP până în 
luna august. Astfel, alături de doctorița 
Ștefan, au mai concurat dr. Cecilia 
Birău, pentru postul de director exec
utiv adjunct pentru sănătate publică și 
economista Monica Cînda, pentru 
funcția de director executiv adjunct 
economic. „Am primit 93 de puncte 
din 100 la proba scrisă, dar nu cunosc 
încă rezultatul interviului. întreaga 
echipă a avut rezultate bune la con
curs”, a declarat Dumitra Ștefan. Cum 
candidatele nu au avut adversari pe 
posturile scoase la concurs, este foarte 
probabil, ca vechea echipă 
managerială să devină totodată și noua 
echipă de conducere de la DSP Hune
doara. (C.R.)

Hunedorean reținut pentru 
contrabandă cu țigări

Un bărbat în vârstă de 33 ani, 
din comuna Ilia, care, în perioada iulie
- septembrie 2010, a comercializat 
1.570.000 țigarete de proveniență 
sârbească, în piețele de pe raza 
județului Hunedoara, sustrăgându-se 
de la plata accizelor către bugetul stat
ului cu suma de 495.950 lei, a fost 
reținut de polițiști. Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara a luat 
măsura reținerii pentru 24 de orc pen
tru săvârșirea infracțiunii de 
contrabandă, urmând a fi prezentat 
Judecătoriei Deva cu propunere de 
arestare preventivă. în cauză urmează 
a se lua măsuri asigurătorii. (M.T.)

Noutăți privind 
Declarația 102

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice Hunedoara informează con
tribuabilii că a fost completat Nomen
clatorul obligațiilor de plată la 
bugetele asigurărilor sociale și fon
durilor speciale prevăzut în Ordinul 
președintelui ANAF pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit 
modificărilor aduse de Ordin, 
contribuțiile individuale de asigurări 
sociale și de asigurări pentru șomaj 
datorate de persoanele care realizează 
venituri de natură profesională, altele 
decât cele de natură salariată se 
declară de către plătitorii de venit în 
formularul 102 „Declarație privind I 
obligațiile de plata la bugetele 
asigurărilor sociale si fondurilor spe
ciale”. Astfel anexa nr. ^„Nomencla
torul obligațiilor de plată Ia bugetele : 
asigurărilor sociale și fondurilor spe
ciale” se completează cu pozițiile: 27
- „Contribuția individuală de asigurări 
sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de 
natură salarială” și 28 -„Contribuția 
individuală de asigurări pentru șomaj 
datorată de persoanele care realizează 
venituri dc natură profesională, altele 
decât cele de natură salarială”. 
Prevederile se aplică începând cu 
obligațiile de plata aferente lunii sep
tembrie cu termen de declarare 25 oc
tombrie 2010. (I.N.)

Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Uricani, a rămas fără actul de identitate 
și 400 de lei, pe care le avea într-un buzunar, în timp ce se afla în Piața Agroalimentară Deva

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, 
din Deva, recidivist, a fost prins 
de oamenii legii după ce a furat 

un portmoneu cu acte și bani din 
buzunarul unui hunedorean care 
se afla în piața din Deva. Metoda 
adoptată de hoț a fost cea denu

mită „prin scuturare”.

Acest mod de operare constă în scu
turarea vestimentației victimei, timp în 
care se reușește sustragerea portmoneu- 
lui. Potențiala victimă, de regulă persoană 
în vârstă, este abordată pe un ton familiar 
de către autor, care pretinde că are o 
cunoștință comună cu aceasta. De cele 
mai multe ori, dispariția portmoneului 
este constatată tardiv, la câteva ore de la 
comiterea faptei, timp în care autorul 
părăsește zona.

Și-a shimbat
înfățișarea pentru a nu fl 
prins de polițiști
Pe baza indiciilor furnizate de 

victimă, polițiștii au întocmit un cerc de 
suspecți și au început cercetările în ved-

Presupus hoț, oprit cu focuri de armă
După ce a „galopat" pe mai multe străzi din Hunedoara, presupusul autor al furturilor 

a Cinci capace de canal a fost oprit de oamenii legi cu focuri de armă.

Oamenii legii au fost anunțați 
miercuri noaptea, în jurul orei 22:20, 
despre faptul că persoane necunoscute 
au furat cinci capace din fontă de la 
canale aflate pe strada Dorobanților, din 
Hunedoara.

în urma sesizării, o patrulă auto de 
siguranță publică a efectuat verificări în 
zona cartierului Micro V. „în scurt 
timp, polițiștii au depistat, la intersecția 
străzilor Eroilor cu Ghioceilor, o căruță 
trasă de un cal, condusă de un bărbat 
care, la apariția echipajului de poliție, 
s-a pus în mișcare, deplasându-se pe 
mai multe străzi, fiind urmărită de 
echipajul de poliție. Pe bulevardul Tra
ian, la ieșirea din municipiul Hune
doara, într-o zonă fără imobile, după 
mai multe somații verbale, întrucât 
căruțașul nu intenționa să oprească, 
unul dintre agenții de poliție a efectuat, 
în plan vertical, din mers, de pe fereas
tra portierei autospecialei, patru focuri 
de armă cu armamentul din dotare”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, inspector Bogdan Nițu.

Nu a recunoscut 
niciun furt

După ce au colindat mai tot orașul, 
în cartierul Peștișu Mare, căruța a fost 
oprită. Oamenii legii l-au identificat pe

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;

• Recepționer;

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

erea identificării autorului.
în urma cercetărilor efectuate, 

polițiștii deveni au stabilit că prezumtivul

Florin P., de 32 de ani, din orașul 
Ungheni, județul Mureș, care locuiește 
fără forme legale în municipiul Hune
doara, fără ocupație. Bărbatul a fost 
condus la sediul poliției, unde a de
clarat că nu a furat capacele, însă a pre
cizat că nu s-a oprit la somațiile 
polițiștilor întrucât în căruță avea un 
capac de canal pe care i l-ar fi pus un 
prieten.

în cauză, s-a întocmit dosar penal, 
iar de către polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Hunedoara 
continuă cercetările, sub aspectul comi
terii infracțiunii de furt calificat.

Mihaela Tămaș 

autor al furtului este Dorel M., de 31 ani 
din Deva, fără ocupație, recidivist. Chiar 
dacă hoțul și-a ras mustața, pe care o avea

Șantaj cu repetiție, la Hunedoara
Doi tineri au fost prinși în flagrant, după ce au șantajat un

tânăr și i-au furat 
în timp ce se afla pe Aleea George 

Enescu, din municipiul Hunedoara, un 
tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost acostat de 
două persoane necunoscute care i-au furat 
mai multe bunuri, solicitându-i ca pentru 
recuperarea acestora să le achite suma de 
20 de lei.

Victima celor doi infractori a 
anunțat polițiștii, care le-au întins celor 
doi o cursă. Astfel, după ce tânărul 
șantajat s-a întâlnit cu cei doi bărbați și 
le-a achitat suma de 20 de lei cu banc
notele marcate, pentru a-și recupera 
bunurile, oamenii legii i-au prins în fla
grant.

Cei doi șantajiști, Ciprian M., de 18 
ani din localitatea Sântandrei, și R.T., de 
17 ani, din Hunedoara, au fost conduși la 
sediul poliției în vederea continuării 
cercetărilor. De asemenea, oamenii legii 
au aflat că cei doi nu sunt la prima abatere 

ANUNȚ PUBLIC
COMUNA BĂTRÂNA, anunță publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Alimentare cu 
apă a satului Bătrâna, comuna Bătrâna, jud.Hunedoara”, propus a fi amplasat 
în satul Bătrâna, județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și la sediul Primăriei comunei Bătrâna în zilele de 
luni - vineri între orele 8,00 - 16,00. Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.

când a comis furtul, pentru a îngreuna 
munca anchetatorilor, a fost prins de oa
menii legii.

Bărbatul a fost reținut pe bază de 
ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar 
ieri a fost prezentat Judecătoriei Deva, 
care a emis pe numele acestuia mandat de 
arestare preventivă, pentru 29 de zile, 
pentru comiterea infracțiunii de furt cali
ficat. .

în paralel, polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili întreaga activ
itatea infracțională a deveanului, care este 
suspectat că a comis fapte cu un mod de 
operare similar și în alte orașe din județ 
și chiar în județele limitrofe.

Recomandările 
polițiștilor
Pentru a nu deveni victime ale aces

tui gen de infracțiuni, polițiștii vă 
recomandă să purtați actele și banii în 
buzunare separate, de preferință în interi
orul vestimentației și să fiți circumspecți 
atunci când presupuse „cunoștințe co
mune” vă abordează pe stradă.

Mihaela Tămaș

mai multe bunuri.

de acest fel, victima fiind aceeași. în 
urmă cu o lună, Ciprian M. i-a mai furat 
tânărului hunedorean un telefon mobil, în 
timp ce se afla în compartimentul 
vagonului unui tren aflat în gara din mu
nicipiul Hunedoara. în cauză, s-a întocmit 
dosar penal pentru comiterea infracțiunii 
de șantaj, cercetările urmând a fi contin
uate cu cei doi în stare de libertate.

Mihaela Tămaș

http://www.incont.ro


Ig Băncile din România, Ungaria și Bulgaria sunt cele mai vulnerabile 
din Europa de Est la o repetare a crizei, întrucât volumul de împrumu
turi neperformante rămâne ridicat, iar avansul economic lent limi
tează creditarea, potrivit agenției de rating Fitch.
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Hunedorenii au făcut coadă
pentru ajutoarele la încălzire

Campania de colectare 
a deșeurilor electrice continuă

4800 de hunedoreni s-au în
ghesuit, pe parcursul a patru 

zile, la ghișeele Primăriei, pen
tru a-și depune actele nece

sare, pentru ajutorul de 
încălzire. Luni au început în
scrierile, iar termenul limită 
pentru depunerea dosarelor 

este 5 noiembrie.

Comparativ cu anul trecut, în aceeași 
perioadă, numărul cererilor depuse de hune
doreni pentru a putea să beneficieze de 
subvenții la încălzire, este în ușoară scădere. 
Astfel, dacă anul trecut, în prima săptămână 
în care începeau înscrierile, aproximativ 
șapte mii de hunedorenii se înghesuiau la 
ghișee, anul acesta numărul lor nu a ajuns 
nici măcar la cinci mii. „Numărul celor care 
își depun dosarele pentru a primi acest aju
tor este în ușoară scădere anul acesta, din 
cauza unor modificări apărute în lege. In 29 

septembrie, s-a emis o Hotărâre de Guvern 
prin care au fost anunțate ultimele 
modificări, cu privire la bunurile ce conduc 
la excluderea acordării ajutorului pentru 
încălzirea locuinței. Noi am afișat aceste 
modificări, încă de luni, însă oamenii sunt 
totuși bulversați de ceea ce se întâmplă”, a 
declarat șeful serviciului din cadrul 
Asociației de Proprietari a Serviciului Pub
lic de Asistență Socială, Elena Ivan.

Hunedorenii, 
indignați de 
modificările legii 
privind subvenția 
la încălzire

Modificările conform cărora, dacă o 
persoană ar deține, de exemplu, trei bovine, 
un autoturism care depășește 1600 de cen
timetri cubi, o presă de ulei, o moară de ce
reale sau o drujbă, nu ar mai beneficia de 

aceste subvenții, i-au nemulțumit pe hune
doreni. „Am venit de dmineață la ghișeu 
pentru a deptme dosarul pentru subvenția la 
încălzire, însă am aflat cu stupoare că nu 
mai pot beneficia de acei bani» De ce? Pen
tru că dețin două apartamente în localitate. 
Guvernanții ăștia chiar își bat joc de noi. Nu 
știu cum o să ne descurcăm iarna asta. Din 
ce o să mai cumpărăm mâncare, când 
aproape toți banii se vor duce pe taxe și 
încălzire”, a declarat indignat Valeriu 
Mihăilă, un pensionar din Deva.

Se vor face
anchete sociale

Hunedorenii trebuie să prezinte 
adeverințe pentru a demonstra că dețin an
umite bunuri. „După ce se vor încheia 
depunerile de dosare, reprezentanți ai 
APSPAS, vor face verificările necesare, prin 
sondaj pentru a depista eventualele nereguli 
cu privire la ce au declarat hunedorenii și 
realitatea. Opt la sută, din totalul celor care 
depun dosarele vor fi anchetați social”, a 
conchis Ivan. Toate aceste informații sunt 
afișate la sediul Primăriei Deva, la Serviciul 
de Taxe și Impozite și la sediul Asociației 
de Propietari a Serviciului Public de 
Asistență Socială (APSPAS). Cererile pot 
fi depuse la sediul APSPAS situat lângă 
piața centrală din Deva. Ajutoarele pentru 
încălzire se acordă pentru toate sistemele de 
încălzire și anume cele pe bază de gaze nat
urale, lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri sau energie termică în sistem cen
tralizat.

Petronela Tămaș

Campania „Locul deșeurilor nu 
este în casă. Trimite-le la plimbare!”, 
continuă în județul Hunedoara. 
Asociația Română pentru Reciclare 
RoRec, împreună cu Primăriile Călan, 
Hațeg, Bretea Română și Băcia, cu 
sprijinul OBI și Carpatcement, 
derulează o acțiune de colectare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) în perioada 22-23 
octombrie. Astfel, vineri, 22 octombrie, 
la ora 9.00, va avea loc deschiderea 
punctelor de colectare provizorii în 
Călan (parcarea de lângă Casa de 
Cultură) și în Hațeg (în fața Casei de 
Cultură). Toți locuitorii din cele două 
orașe sunt așteptati să depună aparatură 
electrică veche sau defectă. Cele două 
puncte provizorii de colectare se vor 
închide la ora 17.00 și își vor relua ac
tivitatea sâmbătă, 23 octombrie, între 
orele 9.00-17.00. Echipamentele 
DEEE voluminoase vor putea fi prelu
ate și de la domiciliu, în urma unei 
programări prealabile a transportului. 
Pentru detalii despre programarea 
transportului de la domiciliu, cetățenii 
sunt invitați să sune la numărul 0732 
627 179, zilnic între orele 9.00-15.00. 
Sâmbătă, 23 octombrie, între orele 
8.00-15.00 vor funcționa puncte de 
colectare provizorii și în localitățile 
Batiz, Călanu Mic, Sâncrai, Sântămăria 
de Piatră, Valea Sângeorgiului, Grid, 
Ohaba-Strei, Streisângeorgiu, Strei- 
Săcel, Nădăștia de Sus, Nădăștia de 
Jos, Nălați-Vad, Silvașu de Sus și 
Silvașu de Jos (în fața Căminului Cul
tural), Bretea Română (în centru),

Bretea Streiului, Gânțaga, Covragiu, 
Bațălar, Plopi, Ruși, Măceu, Ocolișu 
Mare, Vâlcelele Rele, Vâlcelele Bune, 
Băcia, Tâmpa, Totia Mare (și Totia 
Mică - punct comun), ( în fața 
Căminului Cultural) și Petreni (la mag
azinul societății Waldemar).

Toți deponenții vor putea partic
ipa la o tombolă cu premii și vor avea 
șansa să câștige unul dintre cele 60 de 
premii puse în joc: 5 biciclete DHS și 
45 de scule electrice marca OBI. 
Tragerea la sorți a câștigătorilor la 
tombolă va avea loc luni, 25 octombrie 
2010, ora 11.00 la sediul Primăriei 
Călan (str. Gării nr.l), în prezența 
autorităților locale și a presei. (C.R.)

UNIUNEACUROPEANA MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI «4 EGAL IT ATM 

DE SANSE 
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AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA
XINOFbK

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenție 4.1 „întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/65/4. l/S/37945
Titlul proiectului: “Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor și angajatorilor”

COMUNICAT DE PRESĂ
Agenția Națională pentru Ocu

parea Forței de Muncă a lansat, în 
data de 19 octombrie 2010, în sala 
Aula Magna a Academiei de Studii 
Economice București, campania de 
comunicare privind serviciile SPO 
oferite tinerilor și angajatorilor.

Aceasta campanie se 
desfășoară în cadrul unui proiect 
strategic finanțat din Fondul Social 
European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane care are ca 
obiectiv general creșterea gradului 
de vizibilitate a serviciilor SPO în 
rândul tinerilor aflați în căutarea 
unui loc de muncă și în rândul an
gajatorilor, fiind implementat în 
parteneriat cu trei companii 
naționale (System&Network Solu

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN 
ROS DRU 

2007*2013

INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 
2007-2019

tions SRL, Data Media SRL, 
Rusu&Bortun Consultanță SRL), 
având o durată de 18 luni și un 
buget total de 10.016.900 lei. 
Proiectul “Campanie de comunicare 
privind serviciile SPO oferite tiner
ilor și angajatorilor” are și două 
obiective specifice: creșterea 
notorietății SPO și a serviciilor 
oferite tinerilor aflați în căutarea 
unui loc de muncă din mediul urban 
și rural, dar și angajatorilor, precum 
și furnizarea de informații care să 
ajute la dezvoltarea proceselor im
plicate în căutarea unui loc de 
muncă pe cont propriu: autoevalu
are, căutarea ofertelor, abordarea 
ofertelor, prezentarea la un interviu.

Campania a pornit de la rezul
tatele a două studii de piață, canti
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tative și calitative, în rândul tinerilor 
și angajatorilor, în baza cărora a fost 
concepută o strategie generală de 
comunicare și alte 4 tipuri de strate
gii de comunicare specifice (relații 
publice, comunicare on-line, pub
licitate și evenimente).

Pentru această campanie au 
fost realizate materiale tipografice, 
după cum urmează: 1.201.200 pli
ante și broșuri, 11.000 postere, 3000 
de mape și 2500 de foi imprimate. 
„Cum să alegem anunțurile de an
gajare”, „Cum să realizăm un bun 
C.V.”, „Cum să pregătim interviul 
de angajare”, „Cum să redactăm o 
scrisoare de intenție”, „Cum puteți 
munci în Europa”, „De ce să apelezi 
la Serviciul Public de Ocupare”, „E 
bine să ai banii tăi. Ia-ți primul 

job!”, sunt doar câteva materiale, 
realizate în cadrul acestui proiect, 
care vor ajuta efectiv tinerii aflați în 
căutarea, pe cont propriu, a unui loc 
de muncă, dar și angajatorii. O parte 
din aceste materiale vor fi folosite 
de AJOFM Hunedoara în vederea 
dotării unor birouri de self-service, 
birouri care vor fi create prin imple
mentarea altui proiect cu finanțare 
din Fondul Social European. De 
asemenea, AJOFM Hunedoara a 
folosit aceste materiale și la bursa 
locurilor de muncă pentru 
absolvenți, organizată la nivel 
național, în luna septembrie 2010, 
urmând să le disemineze și către 
alte instituții prin a căror activitate 
se pot atinge grupurile țintă vizate 
de campania din cadrul proiectului: 
facultăți, licee, inspectorate de 
muncă, direcții de finanțe publice, 
etc.

Totodată, au fost create spoturi 
audio și video care vor fi difuzate în 
mass-media, precum și un film de 
prezentare al ANOFM, care va rula 
în incinta AJOFM Hunedoara. 
Două dintre spoturile video sunt 
adresate tinerilor, ele fiind regizate 
de către doamna Andreea Păduraru. 
Iar celelalte două spoturi video sunt 
adresate angajatorilor și au fost re
gizate de către domnul Cristi Puiu.

Conform contractului de 
finanțare, prin difuzarea media (tv, 
radio, print, on line) se dorește in
formarea a circa 1.000.000 de per
soane, respectiv 10.000 agenți 

economici.
Nu în ultimul rând7 s-a creat 

site-ul www.muncesti.ro, care va 
promova mesajele campaniei printr- 
o activitate intensă de PR on-line, 
precum și pe rețelele de socializare. 
Tot pe acest site, puteți găsi și 
informații cu privire la rezultatele și 
evenimentele desfășurate până în 
prezent.

Proiectul actual mai cuprinde 
organizarea de evenimente re
gionale precum și inserarea de 
anunțuri publicitare în presa scrisă.

Trebuie menționat faptul că, la 
sfârșitul proiectului, se vor face 
două cercetări de piață, calitative și 
cantitative, pentru a evalua impactul 
campaniei de comunicare.

Toate aceste realizări, din 
cadrul proiectului „Campanie de 
comunicare privind serviciile SPO 
oferite tinerilor și angajatorilor”, 
sunt foarte utile, având în vedere 
faptul că, la nivelul Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara, rata șomajului, 
la finele lunii septembrie 2010, a 
fost de 9,65%. De asemenea, în 
cadrul Bursei locurilor de muncă 
pentru absolvenți, ce s-a desfășurat 
în data de 24 septembrie 2010, au 
participat un număr de 39 agenți 
economici, cu o ofertă totală de 272 
de posturi. în urma organizării aces
tui eveniment, au fost încadrați în 
muncă 26 absolvenți, din totalul de 
367 de absolvenți participant la 
bursă.

http://www.muncesti.ro


Mel Gibson vrea să-și vadă mai departe de carieră și să termine cu procesele și scandalurile. Ce alt rol 
mai bun să găsească un actor care a avut probleme cu alcoolul decât unul înlr-un film ce poartă titlul 
Mareu Mahmureală 2? Gibson va juca rolu! unui artist curea realizează tatuaje în setțuel-ul comediei 
The Hangover 2 lui Todd Phillips, ce-i readuce in distribuție pe /.uch Galijianakis, Bradley Cooper, Ed 
Hehtis și Justin Bartha, potrivit The Hollywood Reporter. Filmările vor avea loc în Bangkok.
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Giuliano Stroe, copilul 
român culturist, e comparat 
cu Arnold Schwarzenegger 
în presa britanică

Concertul de la București al Sabrinei

Giuliano Stroe, în vârstă de 6 
ani, băiețelul care a doborât două 
recorduri mondiale, este comparat cu 
Arnold Schwarzenegger, după ce 
pozează în poziții specifice actorului, 
conform dailymail.co.uk.

Giuliano Stroe și fratele său 
Claudiu, în vârstă de numai 4 ani, se 
antrenează cu greutăți câte două ore 
pe zi. Tatăl celor doi, Iulian Stroe, a

yjnceput să-i antreneze pe amândoi de 

la vârste foarte fragede.
Giuliano e cel mai mare dintre 

cei patru copii ai familiei Stroe și 
spune că succesul nu l-a schimbat și 
că încă îi place să facă lucrurile 
obișnuite pe care le fac copii, cum ar 
fi să deseneze, să se joace în parc sau 
să se uite la desene animate. Totuși, 
băiețelul recunoaște că îi place foarte 
tare să fie aplaudat după ce își face 
numerele.

și Samanthei
Concertul pe care celebrele 

cântărețe Sabrina și Samantha 
Fox urmau să îl susțină pe 26 
noiembrie, la Sala Palatului 
din Capitală, a fost anulat, se 

arată în comunicatul organiza
torilor, Project Events.

Concertul s-a anulat ca urmare a 
modificărilor survnite în programul 
artistelor, acestea fiind în imposibili
tatea de a-și sincroniza datele contrac
tate deja.

Cei care au cumpărat deja bilet își 
pot recupera banii de la punctele de 
vânzare de la care au achiziționat 
tichetul. în cazul în care au comandat 
bilete online, ele trebuie să ia legătura 
cu reprezentanții site-ului de unde s-a 
comandat biletul. Va fi rambursată doar 
suma reprezentând prețul biletului, fără 
alte comisioane sau servicii.

Referitor la o posibilă reprogra- 
mare a concertului, Project Events se 
află în discuții cu managementul artis
telor, data acestuia urmând a fi anunțată 
ulterior.

Sabrina Salerno este cunoscută 
pentru frumusețea ei mediteraneană, 
aceasta remarcându-se încă de la vârsta 
de 15 ani, când a câștigat câteva premii 
importante la concursurile de

U2 va lansa un nou album la începutul anului 2011

Fox a fost anulat

frumusețe. Cea mai cunoscută melodie 
a cântăreței este "Boys" j^£jiit hit în 
scurt timp la nivel mondial. De-a lungul 
timpului, Sabrina a lansat mai multe al
bume: "Sabrina" (1987), "Something 
Special" (1988), "Super Sabrina" 
(1988), "Super Remix" (1990), "Over 
the Pop" (1991), "Maschio Dove Sei" 
(1996), "Numeri" (1909), "A Flower's 
Broken" (1999) și "Erase/Rewind Offi
cial Remix" (2008).

Cântăreață pop-dance, model și 
actriță, Samantha Fox a fost comparată 

cu Marilyn Monroe și Madonna, 
datorită aiurii ei fascinante. De-a lungul 
timpului, Samantha Fox a lansat mai 
multe albume, precum "Touch Me" 
(1986), "Samantha Fox" (1987), "I 
Wanna Have Some Fun" (1988), "Just 
One Night" (1991), "Greatest Hits" 
(1992), "21st Century Fox" (1998), 
"Watching You Watching Me" (2002), 
"Angel with an Attitude" (2005) și 
"Greatest Hits" (2009), și a jucat în mai 
multe filme.

Emma Dumitrescu a luat 
locul ÎI la Miss Teenager Universe

Emma Dumitrescu, Miss Teenager 
România, s-a clasat pe locul al doilea Ia 
concursul "Miss Teen Universe".

Roxana Emma Dumitrescu, in 
vârstă de 16 ani, a fost aleasă de Rita 
Mureșan în urma concursului "Miss 
Teenager România 2010” sa participe la 
Miss Teen Universe, unde a trebuit să se 
“lupte” cu alte 39 de adolescente.

Emma a primit deja oferte de la di
verse companii de modeling din Costa

Rica, și abia așteaptă să participe la con
cursul Miss Universe.

U2 va lansa un nou album la 
începutul anului 2011, "mai 

devreme decât s-ar fi crezut", a 
anunțat Paul McGuinness, 
managerul trupei irlandeze, 

citat de nme.com.

Paul McGuinness a precizat că 
următorul material discografic al 
grupului U2, al cărui titlu provizoriu 
este "Songs Of Ascent", va fi lansat 
înainte de mai 2011, când trupa 
irlandeză va pleca într-un turneu nord- 
american.

U2 a interpretat deja câteva piese 
de pe noul său album cu ocazia unor 
concerte susținute în această vară în 
cadrul turneului mondial "360° Tour", 
care promovează cel de-al 12-lea 
album al trupei, intitulat "No Line On

The Horizon" și lansat în 2009.
Grupul U2 va fi headliner la 

ediția din 2011 a festivalului Glaston
bury, după ce rockerii irlandezi au fost 
obligați să își anuleze prezența la acest 
festival, din cauza intervenției chirur
gicale la spate la care a fost supus 
solistul trupei, Bono.

Trupa U2, formată din Bono 
(voce și chitară), The Edge (chitară, 
clape și voce), Adam Clayton (chitară 
bas) și Larry Mullen Jr. (tobe și 
percuție), a fost fondată în 1976, când 
membrii acesteia erau încă adolescenți 
fâră cunoștințe aprofundate de muzică, 
însă, până la mijlocul anilor '80, trupa 
a căpătat notorietate la nivel 
internațional, remarcată fiind pentru 
sound-ul său intens și profund, pentru 
vocea plină de pasiune a lui Bono și in
terpretarea la chitară a lui The Edge. 
Succesul de care s-au bucurat ca trupă 
live a fost chiar mai mare decât cel 
obținut de pe urma albumelor vândute, 
până ce discul din 1987, "The Joshua 
Tree", a ridicat statutul formației de la 
"eroi la superstaruri", după cum a apre
ciat revista Rolling Stone.

cm k
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în căutarea meșterilor de odinioară (I)
Drumul ce duce de la Brad 

către Oradea șerpuiește ca o 
uriașă reptilă pe întinsul văii, 
însoțind meandrele Crișului 
Alb, ce curge domol spre îm
brățișarea altor ape. Pădurea 
deasă de foioase, ce acoperă 
versanții dealurilor, a căpătat 
deja culoarea pastelată adusă 
de primele brume care au în
fiorat diminețile. Puțini călă

tori știu că, dincolo de 
dealurile ce pun stavilă privi

rii, există un ținut desprins 
parcă din alte vremuri.

De la Târnava de Criș, un drum se 
desprinde la dreapta și după ce străbate 
satul Șteia* poposește în Tomești, 
reședința cdfrStnei cu același nume. Ne 
aflăm în marginea unui platou înconju
rat de dealuri, ca o uriașă căldare, 
rezultată în urma unor complexe 
frământări telurice din vremuri 
măsurate cu ere geologice. Este un ținut 
sărac, cu pământ slab productiv, ne
prielnic agriculturii. Singurele bogății 
sunt cele pe care natura le-a îngăduit 
fără zgârcenie: iarbă și fân, pomi fruc
tiferi, păduri întinse. Spre deosebire de 
alte sate din preajma Bradului, sau din 
comuna vecină, Baia de Criș, locuitorii 
de aici s-au ocupat mai puțin cu miner
itul. Ei au rămas aproape de spiritul 
Apusenilor nu prin minerit, ci prin alte 
meșteșuguri tradiționale. Cândva, 
atunci când încă produsele moderne nu 
intraseră în lumea satului românesc, 
meșterii din această zonă, adevărați 
moți crișeni, lucrau diverse obiecte 

utile în gospodărie, pe care le vindeau 
apoi în târgurile din țară. Așa își 
câștigau traiul, iar cu banii dobândiți 
cumpărau bucate.

Pe urmele ultimilor 
meșteri populari

înainte de venirea comuniștilor la 
putere, locuitorii satelor de aici se 
specializaseră atât de mult, încât 
așezările lor erau asociate de îndată cu 
meșteșugul practicat. Așa bunăoară, cei 
din Leauț erau rotari, iar cei din Dobroț, 
dogari. Obârșa era un sat de olari, iar 
cei din satul Livada, sau după numele 
său vechi, Strâmba, produceau ulei din 
sămânță de bostan, ulei pe care-1 mai 
produc și astăzi. Și alte sate din împre
jurimi erau cunoscute pentru produsele 
pe care localnicii le confecționau. în 
satul Rișculița, ce ține de Baia de Criș, 
se făceau spete, pentru războiul de 
țesut, iar la Dumbrava f fostul sat June), 
în comuna Ribița, se confecționau 
fluiere. Acum, abia dacă mai sunt 
câțiva meșteri bătrâni, care stăpânesc 
încă tainele acestor meserii tradiționale. 
Spete nu se mai fac pe niciunde, pentru 
că nimeni nu mai țese azi la război, iar 
oalele de lut sunt cumpărate nu atât 
pentru utilitatea lor, ci mai ales ca 
obiecte de artizanat. Și uloierii aproape 
că au dispărut, pentru că puțini mai 
apreciază calitățile uleiurilor din 
sămânță de bostan, nerafinate, dar 
sănătoase. Buțile și butoaiele au căutare 
încă, mai ales în zonele pomicole și 
viticole, unde servesc la prelucrarea 
fructelor, păstrarea țuicii sau a vinului, 
în schimb, vasele mai mici, lucrate din 
lemn de brad, cum sunt donițele, ciu- 
berele, dioabele (vase cu capac) ori pu
tinile, nu mai au prea trecere de când

marea de recipiente din plastic a inva
dat casele țăranilor. e

Dobroț, satul 
dogarilor

Din mijlocul satului Dobroț, 
urcăm pe o potecă, pe firul unei ape ce 
coboară din miezul muntelui, până la 
ultima casă. Gospodărie așezată, de oa
meni vrednici, lipsită însă de o cale de 
acces dinspre drumul mare. îl căutăm 
pe Cornel Banciu, unul dintre cei trei 
dogari din sat care mai fac încă butoaie. 
Spre norocul nostru, îl găsim în atelier 
pe bătrânul meșter, ajuns acum la 73 de 
ani. Pare bucuros de oaspeți, iar când îi 
spunem că am venit să vedem cum 
meșterește la butoaie se luminează la 
față. în șopronul ce-i servește ca atelier 
nu ști la ce să te uiți mai întâi. Pe bancul 
de lucru și de-a lungul pereților sunt 
înșirate puzderie de unelte, cu diverse 
forme și mărimi. Unele ne sunt cunos
cute: ciocane, fierăstraie, rindele ori 
burghie. Altora nu le știm nici numele, 
nici rostul. Pe jos, zace un covor de 
lemn geluit, semn că meșterul nu are 
încă odihnă. Tocmai începuse să reteze 
marginile doagelor unui butoiaș abia 
închegat.

Povestea unui meșter 
de butoaie

Bătrânul își deapănă povestea cu 
vorbe potrivite. A fost 20 de ani miner 
la mina de cărbuni de la Țebea, dar de 
vreo 40 de ani s-a apucat și de dogărit, 
meserie ce o învățase încă din tinerețe, 
în anii 50, pe vremea când îi însoțise pe 
alți meșteri în târgurile de la București.

Ne spune că în acele vremuri erau 20 
de dogari în sat. Acum, mai sunt doar 
trei care știu meșteșugul, dar numai el 
are autorizație. La îndemnul nostru, 
înșiră povestea facerii unui butoi, care 
începe cu doagele de stejar, dud sau alte 
esențe, stivuite atent, cu spații între ele, 
ca lemnul să se usuce cât mai bine. 
Doagele suht apoi geluite, pentru a se 

îmbina bine și prinse în chinga strânsă- 
a unui cerc de fier, iar pentru a căpăta 
forma curbată a butoiului, rezistența le 
este înfrântă cu ajutorul focului. Mai 
multe cercuri potrivite, bătute cu 
nădejde, înconjoară pântecul vasului. 
Cu o unealtă specială, se taie apoi gar- 
dina, un șanț făcut în capătul interior al 
doagelor butoiului, unde va fi fixat fun
dul sau capacul. Gaura pentru cep sau 
canea, precum și alte finisaje se fac la 
final. Bătrânul ne spune că poate să 
facă buți cu capacitatea de mai multe 
mii de litri, dar și vase de un litru și 
chiar mai mici. Apoi, ne arată mândru 
două butoiașe lucrate măiastru, cu mar
ginile vopsite frumos, în roșu, ce stau 
cuminți pe suporturi anume făcute. Ca 
și în vremurile de demult, vinde vasele 
prin târguri sau pe la sărbători populare, 
dar uneori oamenii vin chiar acasă să-i 
comande câte un butoi. La plecare, ne 
însoțește până la poartă, spu®jijdu-ne 
că singura părere de ^răt^fSO că 
meșteșugul dogăritului se va pierde 
curând în aceste locuri.

Cătălin Rișcuța 
Mihai Răducă

CM K



8 Noi si lumea
9

Vineri, 22 octombrie 2010

Ministrul britanic de Finanfe, George Osborne, a anun(at miercuri în Parlamentul deMinistrul britanic de Finanțe, George Osborne, a anunlat miercuri în Parlamentul de 
la Londra cele mai drastice măsuri de reducere a cheltuielilor după al Doilea Război 
Mondial, care ar putea duce la suprimarea a aproape o jumătate de milion de slujbe în 
sectorul public. Guvernul va trebui să economisească în total 83 de miliarde de lire ster
line (95 miliarde de euro) până în 2015.

la Londra cele mai drastice măsuri de reducere a cheltuielilor după al Doilea Război
Mondial, care ar putea duce la suprimarea a aproape o jumătate de milion de slujbe în
sectorul public. Guvernul va trebui să economisească în total 83 de miliarde de lire ster
line (95 miliarde de euro) până în 2015,

Parlamentul european 
a votat extinderea concediului 
minim de maternitate 
la 20 de săptămâni, plătit 100%

Medicii care semnează dosare de pensii
de boală ilegale riscă să rămână 
fără drept de practică

Eurodeputații au votat o 
rezoluție care stabilește prelungirea 
concediului minim de maternitate de 

• la 14 la 20 de săptămâni, cu plata a 
100% din salariul ultimei luni lucrate 
sau media salariilor lunare.

Comisia Europeană a propus, în 
2008, revizuirea legislației actuale 
(directiva 92/85), ca parte a "Pa
chetului de Conciliere" a vieții profe
sionale cu cea de familie, conform 
Convenției ILO privind protecția 
maternității din 2000.

Membrii Parlamentului au 
susținut propunerea Comisiei Eu
ropene potrivit căreia, din totalul con
cediului de maternitate, șase 
săptămâni trebuie să fie luate imediat 
după naștere. Femeile care își iau 
concediu de maternitate trebuie să 
primească salariul integral, 100% din 
salariul ultimei luni lucrate sau media 
salariilor lunare, se arată în rezoluția 
adoptată. Deși această prevedere nu 
este obligatorie din punct de vedere 
legal, suma remunerației nu poate să 
fie mai mică decât nivelul plății con
cediului medical.

Potrivit textului adoptat, statele 
membre trebuie să ofere și taților 
dreptul la un concediu de paternitate 
plătit integral, de cel puțin două 
săptămâni.

Parlamentul European a adoptat 
de asemenea amendamente care vor 
preveni concedierea femeilor 
însărcinate, de la începutul sarcinii și 
până la șase luni de la sfârșitului con- 
______________________________

cediului de maternitate. Mai mult, se 
menționează că femeile trebuie să 
aibă dreptul de a se întoarce la poziția 
lor, sau la un "post echivalent" - cu 
aceeași remunerație, aceeași cate
gorie profesională și aceeași fișă a 
postului ca acelea avute înaintea în
ceperii concediului de maternitate.

Textul mai prevede ca această 
categorie de lucrătoare nu pot fi ob
ligate să desfășoare muncă de noapte 
și ore suplimentare în decursul celor 
10 săptămâni premergătoare datei la 
care urmează să nască, pe durata 
restului perioadei de sarcină în cazul 
în care acest lucru este necesar pentru 
sănătatea mamei sau a fătului și în 
timpul întregii perioade de alăptare.

Deși propunerea legislativă are 
ca obiectiv fixarea de standarde min
ime la nivel UE, statele membre au 
dreptul să introducă sau să mențină 
reguli care sunt mai favorabile decât 
cele prevăzute în directivă. 
______________________________y

Medicii care vor semna dosare 
de pensionare pe caz de boală 
și care se constată ulterior că 
sunt încheiate fără justificare 
vor rămâne fără drept de li

beră practică, potrivit unei de
cizii a Guvernului, anunță 

MEDIAFAX.

Decizia a fost luată după ce s-a 
constatat că o treime din totalul celor 
80% dosare de pensionare pe caz de 
boală verificate de Guvern erau 
încheiate ilegal.

Guvernul a stabilit și înființare 
unei structuri unice pentru verificarea 
tuturor prestațiilor sociale.

Executivul a transmis un comu
nicat în care anunță că a modificat 
Regulamentul de organizare și 
funcționare a Institutului Național de 
Expertiză Medicală și Recuperare a 
Capacității de Muncă și a serviciilor 
teritoriale de expertiză medicală a 
capacității de muncă, pentru a com
bate pensionările frauduloase de in
validitate.

Conform noilor modificări, Con
siliul Superior de Expertiză Medicală 
a Capacității de Muncă va avea inclu
siv competența de a propune direc
torului general al institutului și, după 
caz, directorului executiv al casei ter
itoriale de pensii sancționarea 
medicilor experți ai asigurărilor so
ciale pentru abateri privind nere-

spectarea criteriilor medicale și a 
normelor metodologice referitoare la 
încadrarea în grade de invaliditate.

Consiliul Superior poate sesiza 
Colegiul Medicilor situațiile de 
încălcare gravă a normelor legale în 
vigoare privind exercitarea profesiei 
de medic.

In cadrul caselor teritoriale de 
pensii pot fi înființate comisii de 
avizare și verificare constituite din 
medici experți ai asigurărilor sociale 
în vederea derulării unor acțiuni de 
control având ca obiect corectitudinea 
încadrării în grade de invaliditate.

S-au stabilit, deasemenea, 
atribuțiile comisiilor de avizare și 

control din cadrul institutului, în ved
erea eliminării posibilităților facile de 
pensionare pe motiv de invaliditate.

Comisia Superioară de Expertiză 
Medicală a Capacității de Muncă din 
cadrul institutului îi revine atribuiția 
de putea analiza și aviza din punct de 
vedere medical și metodologic 
cazurile propuse spre soluționare, 
precum și de a reexpertiza cazurile 
înaintate spre soluționare de către 
comisiile de avizare și control.

Comisia va putea soluționa și 
contestațiile depuse împotriva decizi
ilor medicale asupra capacității de 
muncă emise de comisiile de avizare 
și control.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

PROGRAM
zilnic 08-21

- poliș culoare;
- poliș luciu;

Duminica 09-17 - tapițerie cu soluții specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări El grans!
- legitimație (exterior -*■ interior, 16 ronly

OFERTĂ
ABONAMENTE

o
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei 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

O
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tul de Iu f'lorya. un cunlraet cu gruparea din Istanbul. Hani a ajuns la un ucard < u afli iutii clubului (ialalu- 
vurut și vu scmnu un contrucl pe o perioadă de un un ți Jumătate. deși tehnicianul rumân ar fi dorit o 
injelenrrc pe doi ani ți jumătate. 1:1 il va înlocui pe olandezul f rank Rijkaurd, cure și-a reziliat, miercuri, 
contrai tul cu flalata, in urma rezultatelor slabe inrcyistratc. fostul “decar" a! naționalei revine ta conduce
rea fehnlct a echipei (ilutasaray după ce a mai antrenat-o in perioada 2003-2004.

Un nou test pentru FC Hunedoara
FC Hunedoara primește, as

tăzi, de la ora 15.00, vizita 
celor de la CS Termo Turnu 
Severin, formație aflată la 

doar trei puncte în spatele bă
ieților antrenați de Eusebiu 

Șuvagău. Gazdele vor să 
treacă și de acest hop, întâlni
rea cu echipa de pe malul Du
nării fiind ultima dintr-o serie 
de trei meciuri dificile în care 
hunedorenii au jucat contra 

Autocataniei din Caransebeș și 
a fervoiarilor din Simeria.

Trupa de pe Cema țintește să 
rămână și după această etapă (a noua), 
singura echipă neînvinsă în campionat. 
Alb-albaștrii speră să șteargă repede din 
memoria suporterilor ultima 
reprezentație modestă de pe „Michael 
Klein” și forțează obținerea celor trei 
puncte, în fața unei echipe care până nu 
demult conducea clasamentul seriei a 

cincea. Oltenii, nou-promovați în acest 
sezon, dau piept pentru a doua oară cu 
echipă din județ, acum două etape ter
minând la egalitate, la malul Dunării, 
1-1, jocul cu CFR Simeria. De altfel, 
severinenii nu au pierdut decât un sin
gur joc de la startul campionatului, în 
deplasarea de la Caransebeș, echipă 
care a încurcat atât Simeria cât și Hune
doara, pe „tărâm” hunedorean și se pot 
lăuda cu al treilea atac din serie, fiind 
devansată doar de liderul Luceafaul și 
de adversara de astăzi, Hunedoara. 
Oaspeții antrenați de Iulian Băbaș nu au 
mai câștigat de trei etape, de la jocul de 
acasă cu codașa Becicherecul Mic, 
când s-au impus cu 2-1, golul victoriei 
fiind marcat, târziu, în minutele de pre
lungire.

Gazdele au un moral excelent 
după victoria din derybul hunedorean 
de la Simeria și nu concep să nu 
învingă și astăzi pentru a se distanța la 
șase puncte de mehedințeni. „Sper să 
obținem victoria și să continuăm seria 
rezultatelor pozitive. Numai așa ne vom 
putea bucura de cele două săptămâni de 
pauză pe deplin. Aștept suporterii să

vină la stadion și să susțină echipa așa 
cum o fac de obicei. Poate cu ajutorul 
lor vom șterge cu buretele jocul mai 
puțin reușit din precedentul meci de 
acasă”, a spus Eusebiu Șuvagău.

Claudiu Sav

Programul complet al etapei a noua:
Gloria Arad - Unirea Sânnicolau Mare 
Bihorul Beiuș - Millenium Giarmata 

ACS Recaș - FC Timișoara II 
FC Școlar Reșița - CS Național Sebiș

LuceafBrul Oradea - Mama Mia Becicherecul 
Mic

FC Hunedoara - CS Termo Tiirnu Severin
Autocatania Caransebeș și CFR Simeria stau

Arieșul Turda, „bestia nera”
pentru Mureșul Deva

Au sărit scântei la un meci de juniori 
dintre Jiul și Minerul Lupeni

Mureșul Deva joacă, sâmbătă, în de
plasare, la Turda, contra Arieșului, 

echipă care în ultimele sezoane i-a dat 
mereu bătăi de cap lui Gică Barbu. De
venii au pierdut ultimele două partide 
în compania „vulturilor roșii”, forma

ția de pe Arieș având mai tot timpul 
câștig de cauză în lupta directă cu hu
nedorenii pentru rămânerea în liga a 

doua.

Intâlinirile din ultimele sezoane dintre cele 
două grupări alb-roșii îi dau frisoane lui Gică 
Barbu. Turdenii au încurcat aproape mereu 
formația deveană și i-au luat fața în lupta pentru 
rămânerea în eșalonul secund de două ori în ul
timele trei ediții. Cu toate acestea, în noul sezon 
lucrurile nu par să fie tocmai pe roze în sânul 
echipei ardelene. Arieșul și-a schimbat antrenorul 
cu doar câteva zile înaintea întâlnirii cu Deva, 
Marcel Rusu a fost demis, în locul lui fiind numit 
Florian Fabian, antrenorul care a promovat cu FC 
Baia Mare în liga a doua, acum un an. Noul tehni
cian al „vulturilor roșii” a declarat că vrea ca 
echipa sa să învingă, sâmbătă, Deva cu orice preț. 
„Cunosc echipa, am văzut-o în câteva jocuri, mi- 
am putut face o imagine despre ce este vorba. Nu 
o să mă apuc acum la mijlocul turului să fac 
modificări esențiale în cadrul lotului, ci voi 
încerca să remediez acele lipsuri pe care le-am 

constatat. Dacă aș fi venit în vară, cred că era cu 
totul altă situația la această oră. Sper să fie de bun 
augur planul pe care l-am gândit, deoarece în 
ciuda rezultatelor mai puțin scontate, echipa are 
potențial. Sper ca până sâmbătă să îi resuscitez pe 
jucători și să învingem de Deva, deoarece avem 
mare nevoie de victorie”, a spus Florin Fabian 
pentru liga2.ro.

Arieșul este la un punct în spatele Mureșului 
în clasament și vine după eșecul de etapa trecută 
de la Slatina (1-2), înfrângere care i-a aruncat pe 
turdeni în hora evitării retrogradării. Ultima vic
torie a devenilor la Turda datează din 2007, atunci 
când echipa condusă de Barbu a trecut la scor de 
neprezentare.de turdeni.

Meciul de la Turda va fi arbitrate de o 
brigadă de arbitrii condusă la centru de Claudiu 
Baboia din București ajutat la cele două tușe de 
Bogdan Gheorghe tot din capitală și Nicolae 
Dobrică din Râmnicu-Vâlcea.

Claudiu Sav

Programul complet al etapei a noua:
CSM Kâmnicu-Vâlcea - FC Silvania 
FC Bihor Oradea - Unirea Alba lulia 
CS Mioveni - FCM UTA Arad 
ACU Arad - FC Argeș Pitești 
Voința Sibiu -ALRO Slatina 
Arieșul Turda - Mureșul Deva 
Gaz Metan CFR Craiova - Petrolul Ploiești

Jocul dintre ACSMU Poli Iași și Minerul Lupeni nu 
se dispută, deoarece hunedorenii s-au retras din campionat.

Deși părea un meci fără probleme, jocul 
amical dintre juniorii Jiului și cei ai Lupeniului 
s-a transformat într-un adevărat circ. Antrenorii 
puștilor jiuliști, Daniel Huza și Damian Militaru 
au decis să retragă echipa de pe teren din cauza 
arbitrajului dar și din cauza faptului că unii dintre 
copii de la Lupeni ar juca pe fals, lucru pentru 
care aceștia au și pierdut un meci la „masa 
verde”. în replică,.oficialii lupeneni au declarat 
că cei de la Jiul nufac decât să abereze, acuzele 
lor fiind total nefondate.

„Am decis să-i scot pe copii de pe teren 
pentru că nu mi s-a părut normală decizia arbi
trului. Noi am educat acești copii să joace în spir
itul fairplay-ului. Chiar dacă am scos echipa de 
pe teren, imediat am intenționat să revenim, dar 
arbitrul nu a mai vrut. Nu putem tolera o astfel 
de atitudine a arbitrilor față de niște copii care nu 
au mai mult de 8-9 ani. I-am învățat pe acești 
copii că trebuie să aibă mereu capul sus și dacă 
pierd să o facă cu demnitate. Una este să greșeti 
și să nu ști și alta este să greșești intenționat”, a 
declarat fostul jucător al Jiului și al Farului

Hit>i»hl«e9iaumntt

ORGANIZĂM:
- Nunți

- Botezuri 
-■%!csc lest

SC JIEȚ COMIMPEX SRL 
^localitatea Aninoasa , județ Hunedoara 

ada Dănuțoni nr.328A cod 335100

st

e-mail: 
tuotelgui@yahoo.com 
web: www.jiet.ro

transport intern 
șl Internațional

Constanța, pentru liga2.ro. Mai mult, acesta e de 
părere că mulți dintre juniorii clubului din Lu
peni joacă pe fals. “Se întâmplă lucruri urâte. 
Unii jucători joacă pe fals. Arbitrii de la meciuri 
sunt antrenori angajați la Centru de Copii și Ju
niori de la Lupeni, ceea ce nu este corect. Noi am 
făcut o petiție prin care am cerut ca în partidele 
cu Minerul să nu mai fim arbitrați de antrenorii 
care sunt anagajați la Lupeni”, au conchis ofi
cialii jiuliști.

Oficialii Centrului de copii și juniori ai 
Minerului Lupeni au declarat că acuzele sunt ne
fondate și total aberante. “Nu avem jucători care 
să evolueze pe fals. Nici nu îmi vine să comentez 
asemenea aberații. Jiul vrea să iasă campioană 
județeană, dar fără să câștige pe teren. Sincer mă 
apucă râsul la cele întâmplate”, a declarat Mihai 
Basarab.

Din cauza deciziei de a retrage echipa de pe 
teren, Jiul riscă sancțiuni drastice din partea 
Comisiei de Disciplină a Asociației Județene de 
fotbal din Hunedoara.

Claudiu Sav

Tel: 0040.254.545.561
Fax: 0040.254.540.033

plase Tractor de diferite mărimi

liga2.ro
neprezentare.de
mailto:tuotelgui@yahoo.com
http://www.jiet.ro
liga2.ro
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Terry Gilliam încearcă să îmbine mitul medieval al "Regelui Pescar" cu a po
veste despre nebunie ;i mântuire, în Manhattan-ul zilelelor noastre. Gilliam este 
cunoscut pentru ideile sale mai puțin obișnuite, de un umor ieșit din comun sau 
scene de absurdă poezie, idei concretizate în filme de succes. (Pro Cinema; 
Sâmbătă, 22:00; Regele pescar)
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07:00 Telejurnal Matinal 
09.00 Dovadă de iubire ( 79.) 
10:00 Generația contra (rel.) 
10:40 Filmoteca veseliei (rel.) 
11:00 Prințesele lumii (serial docu

mentar - 22.)
11:15 Ne vedem la TVR! 
12:40 M.A.L aproape de tine 
12:55 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (rel. - 45.)
14:00 Telejurnal
14’45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Vinul pe românește la TVR 1 
15:00 Tribuna partidelor 
15:35 Parlamentul României (2008) 
16:30 Europa mea (rel.) la TVR 1 
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010)
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (2007 -46.)
19:30 Prințesele lumii (rel. - 22.) 
19:40 Sport la TVR 1
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei
Meteo la TVR 1 
21:00 O dată-n viață 
23:00 Vinul pe românește la TVR 1 
23:10 Doi oameni perfecți (SUA 

dramă, 1999) 112’la TVR 1 cu 
Robert De Niro, Philip Seymour 
Hoffman, Barry Miller

MKMMKES OBraHHnSHHHHHnMSBH

07:00 Doctor la zoo (II.)
08:10 Tonomatul DP 2 la TVR 2
10:00 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.) 60' la TVR 2 
12:00 Telejurnal la TVR 2 
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 împreună în Europa (film edu-

• , cativ) la TVR 2
15 39 între cer și pământ (2008, rel.) 
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 11.) 49'la TVR 2 cu 
Elisabeth Lanz, Sven Martinek, 
Michael Lesch, Gunter SchoB

17:00 Telejurnal la TVR 2
17:30 Lex et Honor
Cu: Grațian Moldovan la TVR 2
18:00 Zon@ IT (2007, rel.) la TVR 2 
18:30 Pescar hoinar la TVR 2
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010) 90' la TVR 2 
20:10 Canionul disperării (SUA wes

tern, 2006) 120'la TVR 2 cu 
Stacy Reach, Patrick Duffy, 
Kenny Johnson, Kelly Overton 

21:40 Animal instinct la TVR 2 
21:50 Poate nu știai la TVR 2 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 

la TVR 2
23:00 Unora le place... (emisiune de 

divertisment) la TVR 2

06:00 Observator la Antena 1 
08 00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei la Antena I 
11:15 . Tatuajul (francez-italian come

die, 1968) cu Louis De Funes,
■ Paul Mercey, Jean Gabin, Pierre 
Tornade

13:00 Observator la Antena 1
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

s ’ comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Marele câștigător (reality 
show, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct la Antena 1 
19:00 Observator la Antena 1 
20:30 Fotbal: Gloria Bistrița - FC Di

namo Liga 1
22:30: Pe jumătate mort 2 (SUA film 

de acțiune, 2007) 92' la Antena 
■1 cu Bill Goldberg, Ricardo 
Kurupt Brown, Angell Conwell

06:00 Happy Hour (rel.j
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 întâlnire fatală (rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

S1973, rel. -3849.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell, Don Diamont

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Apropo TV (emisiune de diver

tisment, rel.)
15:00 Land of Jokes (emisiune de di- 

‘ vertisment, 2010, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3850.) la PRO TV cu 
Heather Tom, Christel Khalil, 

îjă Lauralee Bell, Don Diamont 
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di-

. vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Dansez pentru tine (emisiune 

concurs, 2010)

r Ti Pe cuvânt de femeie (mexican
serial, 2007)

OK: 15 Fructul oprit (rel.) 
119:4$ Rosalinda (rel.) 
I! .'5 Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
IfrJO O mare de pasiune (rel.)
I «;00 Marina (serial, 2006)
15.15 Victoria (SU A-columbian se

rial, 2007) 45' la Acasă TV cu 
Ricardo Abarca, Victoria Ruffo, 
Luz Mary Arias

Rețeta de ACASĂ la Acasă TV 
Rosalinda (mexican serial, 

1999)
Vremea de ACASĂ
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (2009) 
Fructul oprit (2009)
Anna Karenina (SUA film , 

1985)
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

16:15 
16:30

17:25 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30

23:30

06:0u Cireașa de pe tort (rel.) 
07-01 Camera de râs la Prima TV 
07'30 Nimeni nu-i perfect (român se- .

rial de comedie - 26.)
2 Sport cu Florentina 

O*- 5 Legiunea străină (rel.)
II. Mondenii (rel.) 
111» Focus Monden (rel.)
IJ. ’.5 Sport, dietă și o vedetă (rel.) 
H'.Od Tranzacție cu bucluc (italian

■comedie, 1978)
I6.0U Focus Monden (rel.) 
!6 30 Cine știe...câștigă! (rel.) 
i 7.30 Voluntar de profesie 
18:00 : Focus 18 90' la Prima TV 
I 900 : Focus Sport
IM0 i Cireașa de pe tort 
2030 Miss fata de la țară 
22 IS Shaft (SUA-german film de 

acțiune, 2000) 99' la Prima TV 
-cu Samuel L. Jackson, Vanessa 
Williams, Jeffrey Wright, Chri
stian Bale

■J ■ 00 Pirații
07-30
07:55

09:20
09:30

10:00
11:00

11:30

12:00

12:30
13:00
14:00
14:20

16:40
18:40
19:40
20:00
20:40
Meteo la TVR I
21:10

Pirații
Filmoteca veseliei (rel.)
Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Coreei de Sud 
Transmisiune directă de la Ye- 
ongam
Agenda Expo Shanghai 2010 
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 24.) 30' la TVR 1 cu 
Miley Cyrus, Emily Osment, 
Mitchel Musso, Jason Earles

Desene animate
Magazin UEFA Champions 

League la TVR 1
Zile și nopți (magazin cultural, 

2010) 25' la TVR1
Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.) la TVR 1
Pro Patria la TVR 1
Fără frontiere la TVR I
Telejurnal
Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007)
O dată-n viață (rel.) 
TeleEnciclopedia (1965)
Sport la TVR 1
Telejurnal
Tema zilei

23:15

Temnița roșie (SUA thriller po
litic, 1997) cu Richard Gere, 
Ling Bai, Byron Mann, Bradley 
Whitford

Profesioniștii... (talk show)

07:10 
08:55

11:00

11:30 
13:00
14:00

17:00

18:00

18:10

19:25

19:40
20:00

Universul credinței
Formula 1: Marele Premiu al

Coreei de Sud
Desene animate - Clubul Dis

ney
Viața satului
Ultima ediție la TVR 1
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Circ internațional
Vedeta familiei
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte la TVR 
1
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua la 
TVR 1

Tragerile Jocker, Loto 5/40, 
Loto 6/49 și Noroc la

Sport la TVR 1
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Tema zilei20:40

Meteo la TVR 1
21:10

23:00

Ultima lovitură (SUA film de 
acțiune, 1993) 105' la TVR 1 cu 
Kim Basinger, Val Kilmer, Te
rence Stamp, Gailard Sartain

Garantat 100% (talk show) 45' 
la TVR 1

07:00
08:00
09:00

09:35

10:30
1140
1130 
12:00
13:35

13:35

15:10

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

18:30
19:00

20:10

15:15 Madagascar 2 (SUA film de animație, 2008)
16:45 Australia (film romantic de aventură, 2008) 
19:30 Filme și vedete la HBO

20:00 Ultimatumul lui Bourne (SUA thriller de acțiune, 2007) 112' la. HBO 
cu Matt Damon, Julia Stiles, David Strathaim, Scott Glenn

22;00 True Blood (SUA serial, 2008 - 5.)
23:50 G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei (SUA film de acțiune, 2009) 107' la 

HBO cu Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gor
don-Levitt

■■■■■■■■■■■gBaHHaaBKSggBHHnKn
14 30 Monk (SUA serial polițist, 2002, rel. - 9.)
15:30 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 14.)
16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 15.)
17:00 Black Beauty (SUA-englez aventură, 1994)
I u UO Monk (SUA serial polițist, 2002 - 10.)
20 (XI Torus (SUA film de catastrofa, 2000) 93’ la Pro Cinema cu David 

Keith, Stephanie Niznik, Ryan O'Neal, Brian Thompson
22:00 Cauză și efect (hong-kong film de acțiune, 2000) 108' la Pro Cinema 

cu Candy Lo, Nicholas Tse, Wu Bai, Anthon / Wong Chau-Sang

D’ale Iu' Mitică (reportaj, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment) la TVR 2
Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50' la TVR 2
Bazar (documentar, rel.)
Lumea de aproape 
între cer și pământ (2008) 
Zestrea românilor
Arena Leilor (reality show, 

2010, rel.) la TVR 2
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment) la TVR 2
Străini în țara făgăduinței (ca- 

nadian-irlandez serial, 2001) la 
TVR 2 cu Colm Meaney, Dar- 
ragh Kelly, Aoife McMahon, 
Deborah Pollitt

Poate nu știai la TVR 2
Comorile din insule
Natură și aventură (rel.)
Fotbal - Magazin UEFA 

Champions League
Dincolo de hartă (rel.)
Cirque du Soleil: Quidam (ca- , 

nadian spectacol de circ, 1999)
Cu mafia pe urme (SUA come

die, 1988) 103'la TVR 2 cu 
Michelle Pfeiffer, Alec Baldwin,: 
Matthew Modine, Dean Stoc
kwell

Ora de știri (show de întâlniri) : 
Timpul chitarelor la TVR 2

Z^TV^2
07:00
08:00
08:30
09:00

13:00
13:30
14:00

14:30
15:10

1645 
17:00 
17:30 
1R00 
19.00 
20:10

22:00
23:00

Timpul chitarelor (rel.) 
Dincolo de hartă (rel.) 45'
Natură și aventură (rel.) 25'
H .ora prichindeilor (program 

pentru copii)
Ferma la TVR 2
Pescar hoinar (rel.)
Chip și asemănare
Motomagia (2007)
Ghid de vacanță (serial docu

mentar, 2007)
Bugetul meu (reportaj, rel.)
Zon@ IT (2007, rel.) 
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002-43.) la TVR
Atlas
Răzbunare în pijamale (SUA 

comedie, 2004) 89' cu Alexa 
Vega, Mika Boorem, Kallie 
Flynn Childress, Scout Taylor- 
Compton

Poate nu știai la TVR 2
Comorile din insule
Bazar (documentar, rel.)
D'ale lu' Mitică (reportaj) 
Videoterapia
Tipic masculin (SUA comedie 

romantică, 2003) 10T cu Jason 
Lee, Julia Stiles, Selma Blair, 
Lochlyn Munro
Ora de știri (show de întâlniri)
R.E.M. La BBC: Pe repede în

apoi la TVR 2

07:00 "
09:00 
11:00 
13:00
13:15

14:00
16:00
16:40

17:00

06:00Observator la Antena 1
Ed (SUA comedie, 1996, rel.) 
Viață de soldat
Observator la Antena 1 
Maddie și David (SUA serial, 

1985) 45' la Antena 1 cu Cybill
Shepherd, Bruce Willis, Allyce

| Beasley, Jack Blessing
36 de ore până mori
Observator la Antena 1
Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' la Antena 1 cu Benny i 
Hill, Henry McGee, Bob Todd, 
Jackie Wright

Renegatul (italian comedie, 
1987)92'la Antena 1 cu Te
rence Hill, Robert Vaughn, Ross ■ 
Hill, Norman Bowler
Observator la Antena I
în puii mei

07:00
10:00

14:00

19:00
20:30
22:00 Mincinosul mincinoșilor (SUA i 

comedie, 1997) 90' la Antena 1 
:cu Jim Carrey, Maura Tiemey, 
Justin Cooper, Cary Elwes

20:30
21:00

23:30

19:00
20:30

Happy Hour (emisiune de di
vertisment, 2007, rel.)

Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore?
Poarta timpului (SUA aventură. 

1991) 107'la PRO TV cu Marc 
Singer, Kari Wuhrer, Sarah Dou
glas, Wings Hauser

Pro Motor (emisiune sportivă, 
2007, rel.)

Știrile Pro TV
Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial. 2007 - 2.) la 
PRO TV cu Blake Lively, Lei
ghton Meester, Chace Crawford, 
Ed Westwick

Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.) la PRO TV

Știrile Pro TV
Troia (SUA-maltez-englez film 

istoric de aventură, 2004) 163' la 
PRO TV cu Brad Pitt, Eric 
Bana, Orlando Bloom, Diane 
Kruger

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30
13:30

15:30
16:30
17:25
17:30
18:30

19:30

20:30

22:45

i Pe cuvânt de femeie (2007)
: Fructul oprit (rel.)
i Rosalinda (rel.)

Paradisul blestemat (2007)
i O mare de pasiune (rel.)
I Șeherezada (italian-francez-el- 

vetian dramă, 1990)
I Victoria
I Rosalinda
I Vremea de ACASĂ
I Poveștiri adevărate
I O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
I Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
I Ducesa (englez-francez-ita- 

lian-SUA dramă istorică, 2008) 
110'la Acasă TV cu Keira Kni
ghtley, Ralph Fiennes, Charlotte 
Rampling, Hayley Atwell

I 7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007) 45' la Acasă TV 
cu Gabriela Duarte, Claudia Ji-

I menez, Giovanna Antonelli

06:00
07:00
08:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

Cireașa de pe tort (rel.)
Cu lumea-n cap (rel.)
Tranzacție cu bucluc (rel.) 
Autoforum
Imobiliare Blitz la Prima TV 
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele
Mondenii (rel.) 
îmblânzirea scorpiei (rel.) 
Fermier. Caut nevastă! (rel.) 
Schimb de mame (reality 

show, rel.) 90' la Prima TV
Focus 18 90' la Prima TV
Focus Sport

18:00
19:00
Cu: Geanina Varga, Dragoș Gostian la 

Prima TV
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60' la Prima TV
Mașini (SUA film de animație, 

2006) 116’la Prima TV cu 
Owen Wilson, George Carlin, 
Bob Costas, Paul Dooley

Miss fata de la țară (reality 
show, 2010, rel.) la Prima TV

19:30

20:30

23:00

15:30 O noapte la muzeu 2 (SUA-canadian , 2009) 
17:15 Doi băieți și multe fete (SUA comedie, 2009) 
18:45 Yes Man (SUA comedie, 2008) cu Jim Carrey

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 6.) 30' Capcane
Cavalerul negru (SUA film de acțiune, 2008) 152' la HBO cu Chri

stian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman
Terminator - Salvarea (SUA-german-englez film de acțiune SF, 2009) 

130' la HBO cu Christian Bale, Bryce Dallas Howard, Sam Worthin
gton, Moon Bloodgood

13:15
15:15
15:45
16:45
19:00
20:00

Black Beauty (SUA-englez aventură, 1994, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 42.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 6.)
Zestrea domniței Ralu (român film de acțiune, 1970)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 9.)
Robbersonii și poliția (SUA comedie, 1994) 93' la Pro Cinema cu 

Chevy Chase, Jack Palance, Dianne Wiest, Robert Davi
Regele pescar (SUA comedie, 1991) 132' la Pro Cinema cu Jeff Brid

ges, Robin Williams, Mercedes Ruehl, Amanda Plummer
22:00

Ml:M
i-w-i

20:00

07:00 Observator la Antena 1 07:00 Știrile Pro TV la PRO TV 07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 07:00 Camera de râs la Prima TV
09:00 Doi haiduci și-o crâșmăriță 10.00 După 20 de ani (talk show) 08:15 Fructul oprit (rel.) 08:00 Mama invizibilă (rel.)

(român aventură, 1993) II DO Răsfățatul (SUA comedie, 09:45 Rosalinda (rel.) 09:30 Casă, construcție și design
11.00 Renegatul (italian comedie, 1982) 102'la PRO TV cu Ri- 11:15 Rețeta de ACASĂ (emisiune de divertisment)

1987, rel.) cu Terence Hill, Ro- chard Pryor, Jackie Gleason, 12:30 O mare de pasiune (rel.) 10:30 Cu lumea-n cap
bert Vaughn, Ross Hill, Norman Scott Schwartz, Ned Beatty 13:30 Șeherezada (italian-francez-el- 11:00 Levintza prezintă
Bowler 13:00 Știrile Pro TV la PRO TV vetian dramă, 1990) 11:30 Festivalul de circ de la Monte

13:00 Observator la Antena 1 ‘ 13:05 Apropo TV 15:30 Victoria (SUA-columbian se- Carlo (rel.)
13:15 Narcisa sălbatică (român serial 14:00 Jaf în trei (SUA comedie, rial, 2007) Ediția a 27-a la Prima TV

de dramă, 2010) 2003) 16:30 Rosalinda (mexican serial, 12:30 Cine știe...câștigă! (rel.)
14:00 Mincinosul mincinoșilor (SUA 16:00 Un tătic grozav (SUA comedie, 1999) 13:30 Miss fata de la țară (rel.)

comedie, 1997, rel.) e 1999) cu Adam Sandler, Joey 17:25 Vremea de ACASĂ 15:00 Cronica Cârcotașilor (emisiune
16:00 Observator la Antena I Lauren Adams, Cole Sprouse, 17:30 Doamne de poveste de divertisment, rel.)
J 6:45 Benny Hill (englez serial, Dylan Sprouse 18:30 Campionatul mondial de dans - 18:00 Focus 18

1969) 18:00 România, te iubesc! Mexic, 2010 (emisiune concurs, 19:00 Focus Sport
17:30 în puii mei (rel.) 19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 2010) la Acasă 19:30 Cireașa de pe tort
19:00 Observator la Antena 1 20 45 Land of Jokes 20:30 Miss Agent Secret 2: înarmată 20:30 Schimb de mame

21.45

22:00

Yakuza (SUA film de acțiune, 
2005) 97' la Antena 1 cu Mat
thew Davis, Steven Seagal, 
Takao Osawa, Eddie George

SuperBingo Metropolis (emi
siune concurs, 2009)

20:00

21:50

23:50

22:4$

Serviciul Român de Comedie 
(emisiune de divertisment)
Obsesie misterioasă (SUA 

thriller, 2004) 91’ la PRO TV cu 
Julianne Moore, Dominic West. 
Gary Sinise, Alfre Woodard

23:00

și seducătoare (SUA comedie, 
2005) 115' la Acasă TV cu San
dra Bullock, Regina King, Enri
que Murciano, Diedrich Bader 

La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009)

Clubul de Poker
Cei mai buni dintre cei mai 

buni 2 (SUA film de acțiune, 
1993) 100' la Prima TV 

cu Eric Roberts, Phillip Rhee, Chris 
Penn, Edan Gross

22:00
23:00

15:15 Cardiofitness (italian comedie, 2007)
16:40 CJ7 (hong-kong comedie, 2008)
18:10 Scăpați de Smart (SUA acțiune-comedie, 2008)

Michael Jackson: Asta-i tot! (SUA film muzical documentar, 2009) 
112'la HBO
Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008) 112' la HBO 

cu Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins
Carantina (SUA horror, 2008) la HBO cu Jennifer Carpenter, Jay Her

nandez, Johnathon Schaech, Steve Harris

15:30
16:00
17:00
19:00

20:00

22:30

Lumea PRO CINEMA la Pro Cinema
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 7.)
Miss Marple: Misterul din oglindă (englez polițist, 2009)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 10.) cu Tom

Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack
Tănase Scatiu (român dramă, 1976) 115’ la Pro Cinema cu Ioana Cio- 

mârtan, Csiky Andrâs, Carmen Galin, Vasile Nițulescu
Semnele morții (francez thriller, 2007) 116' la Pro Cinema cu Jose 

Garcia, Marie Gillain, Lucas Belvaux, Olivier Gourmet
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva bucatar 1

Telefon: 0755.999.916
confectioner-asamblor articole din 
textile 12

absolvent înv.prcuniversitar fara 
atestra prof, 10

consultant fiscal 5

controlor calitate 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

agent securitate 98

barman 1

facturi st 1

faiantar 1

masinistla mașini pt.terasamcnte
6

director tehnic 1

dulgher(cxclusiv restaurator)
19

farmacist diriginte 1

munc.necal.în mine si cariere
1

inunc.necal. la spargerea si taierea

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

Orăștie

secretara 1

Telefon: 0755.999.922

montator subansamhle 5

munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 10

munc. necal. la asamblarea,mori tarea
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofolo) 1

croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

clectricean în construcții 1

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1
sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2
Hațeg

confectioncr-asamblcor articole din 
textile 8

gaterist la taiat bușteni I

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

mat.de construcții 3

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 27

pizzar 2

programator ajutor I

somelier 2

tâmplar universal I

vânzător 2

vânzător la domiciliul clientului pe
baza de comanda 4

lacalus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lâcâtus montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.nccal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța, gresie,parchct

8

munc.nccal.la întret.drumuri,șo
sele,poduri,baraje 4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

operatot xerox I

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
8

agent comercial

sef formație în ind.confecțiilor si 
îmbrăcăminte I

agent de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

sudor manual cu flacara dc gaze
1

cusator articole marochinarie
1

bucatar 1

cabanier
sudor 28 dispecer 1

lucrator gestionar
vânzător 10 finisor terasamente 4

ospatarfchelner) 2
vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

Vulcan
zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor I motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

Telefon: 0755.999.920

Petroșani
redactor 2

SimeriaTelefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune

agent comercial 1

1

secretara 1
Telefon:0755.999.92l

agent vânzări lacatus mecanic
sef serviciu marketing 1

asfaltator 1 șofer autocamion/masina de mare

Lupeni
tonaj i

textile 1 sudor 10

Telefon: 0755.999.919controlor calitate 2 zidar rosar-tencuitor 1

Brad Telefon: 0755.999.925

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,faianta,gresie,parchet 4

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

operator confecții ind.îmbrac.-tesa
turi,tricot.mat.sintetice 10

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalalor manual 4

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orăștie, preț negociabil. Tel. 0726.319.204

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

Vând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983
Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695

închiriez garsonieră în zona Gojdu. Informații la telefon: 0730164610.

Vând apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, incluși’ 
tâmplăria, termopane aluminiu, mobilai recent, nefolosit. Preț 44.OOOeuro. tel.0752.152.412

Vând foarte urgent casa în Deva, Ceangăi. 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj. încălzire 
centrală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be
tonata. Accept credit sau schimb cu Alba Iul ia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
fără intermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

Vând apartament în Brad,4 camere ,ultracentral, etaj 3,Str. Liceu lui, garaj acoperit lângă bloc in
clus in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

Vând casă dc vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigoric, dresing, living, baie, cămară, 
apă din lântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.OOOeuro. 
Tel.0748.347.128

Vând casă în Sântămărie-Pialră, 2 camere, hol. baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
Preț 135.OOOlei neg. Te1.0769839.694

Vând garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.OOOlei. Tel.0735.066.695

Vând garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

Vând casa in Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate
riale pi acoperiș, apă. curent, sir=470mp, P3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
Preț 160.000lei. Tel 0748.689.532

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

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

Vând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, lermopan, 
semidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219

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

Vând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.OOOlei 
neg. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
Preț 63.000lci.Tel.0748.347.128

Vând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.000Iei. 
Tel.0748.689.532

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

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, lermopan, 
parchet lemn, CT. Preț 30 OOOeuro neg.tel.0769 839.694

g sS-

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.O73O 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

S.C. ONE JOBS 1MPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 dc ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557

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

Vând goblen pentru cusut "Sanie cu câini”, dimensiuni, !8/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
Te1.0254.228.748

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pc el, unelte agricole, piese auto 
Dacia 1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
ctc.Tcl.0733.955.113, 0722.479.215

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

Vând purcei 3 luni-Marcle Alb cu !20!ci, cățelușă 1,5 ani cu lOOlci- Ciobănesc German -Tcl.0743.832 083

Vând drujbă Husvarna, lamă 35cm, în garanție, in stare dc funcționare. Tel.0726.010 848

agent transporturi 1

bucatar 1

clectricean de întreținere si repara
ții 1

ospătarfchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.928

agent securitate 1

camerista hotel I

elcctriccan de întreținere si repara
ții 1

munc.radioelcclronist 10

munc.nccal.la asamblarea, montarea 
pieselor 4

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj I

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel I

mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

brutar l
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Vând casa cu gradina 
în Brad, str. Mesteacăn 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Preiau câine talie marc (ciobănesc carpatin, german,rotwailcr)pflnă la. 7 ani, pentru pBză curte.
Tcl.0733.703.790

Vând țuică dc prune, 30gr., 15 Ici/litru. Tel.0748.390.610
Nume.

Vând cazan dc țuică 50-80HL, din cupru.prcț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii dc 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tcl.:0766396764 sau 0314221410.
Localitatea

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

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

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, 
seriozitate. Dcva.TcI.0354.738.163

g
experiență, ofer și cer

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, ful! 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

Eliberat de

Strada.

C.I. seria

(text maxim 50 de cuvinte)

Prenume

Județul

DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE

Semnătura

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

ftț CU iOi
■J •eț anunț cu fundal: 7 lei.

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


Glasul publicitate
«=> Tel. !)’

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a cosei tale.

Supremația calității

B N
25h

Silvadez^
martore uscate. ade/tvi. supe autonivelante

S-AI
A ilari» fla.iMI

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

VV,
Condiment 

cu gust de găină

230 lei/ buc.

■

tî HOTEL
Nisip

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm
rj. dl r

Rapoltu Man*

: i uure
Rezervați'

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Jumătăți Aripi de pui Ficat de pui 
o*' q posterioare g/ pungă q/pungă

7,69 lei/ kg 7,99 lei/ buc 12.09 lei/ kg

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

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

22,00

23,00

23,00

25,00

25,00

lei/tonâ

lei/tonâ

iei/tonâ

lei/tonă

lei/tonă

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

M K


