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S-a constituit Asociația 
Intercom unitară 

r „Țara Zarandului"

Antrenorul 
Mureșului Deva, 

Gică Barbu 
Pentru că pune în cârca administra

ției locale, eșecurile repetate ale alb-roșilor, 
motivând că gruparea de sub cetate nu 

poate pregăti meciurile așa cum trebuie din 
cauza lipsei fondurilor. Rămasă singura repre

zentantă a județului în liga a doua, Mureșul nu a 
mai câștigat un meci în deplasare de mai bine de un an.

de pupat de blamat

Tehnicianul
lui FC Hunedoara, 
Eusebiu Șuvagău

Pentru că a reușit să construiască un lot puternic la 
Hunedoara, gruparea condusă de acesta fiind, după 
nouă etape scurse de la începutul campionatului, sin
gura neînvinsă din seria a cincea, a Ligii a treia de fot
bal.



2 Agenda
Marti, 26 octombrie 2010J ’

► DN 7 Deva - Sântuhalm
, — ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
“ ► D.J 687 Hunedoara - Hășdat
Q ► DN 66 Călan - Băcia

1 ► 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
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ț greco-catoiic
Sf. Dumitru, izvorâtorul de mir 
(d. sec. IV)

ț romano-catolic
Sf. Dumitru din Salonic, martir 
(d. sec. IV)

Cod cu linte
și praz

Ingrediente:
200-250 g linte
500 g praz
300 ml smântână de frișcă 
4 bucăți cod file (800 g) 
coaja de la o portocală 
coaja de la o lămâie
20 ml ulei
2 frunze de dafin
15 ml zeamă de lămâie 
sare și piper

Mod de preparare:
Se spală lintea și se fierbe la foc 

mic cu foile de dafin și puțină sare. 
Când lintea este fiartă (după aproxima
tiv 20-30 de minute), se aruncă 
aproape toată apa. Se adaugă jumătate 
din coaja de portocală și lămâie și se 
amestecă. Lintea se transferă într-un
vas termorezistent și se întinde un strat 
uniform. La fund trebuie să fie puțin 
lichid ca să nu se prindă când o să pu
neți mâncarea la cuptor.

în timp ce se fierbe lintea, se spală 
bine bine prazul de nisip, se taie felii 
subțiri și se călește în ulei. Se amestecă 
frecvent pentru a împiedica arderea. 
Când este gata se adaugă 250 ml 
smântână dulce și se dă într-un clocot.
Se adaugă restul de coajă de portocală 
și lămâie, zeama de lămâie și piper 
după gust.

Se dă drumul la cuptor la 185° C. 
Peștele spălat și tăiat în 4 bucăți se 
aranjează pe patul de linte. Se sărează 
și piperează. Se acoperă codul cu un 
strat uniform de praz. Pe fiecare bucată 
acoperită se pune câte o lingură din
smântână rămasă. Se dă la cuptor apro
ximativ jumătate de oră până se face

\pcștelc ți se gnitineazi

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 

'V--.......................... ...........

ț-Sfântul Zilei —
Sfântul Dumitru

Izvorâtorul de Mir
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a 

trăit pe vremea împăraților Dioclețian și 
Maximian Galeriu (284- 311) și era fiul 
voievodului cetății Tesalonicului, botezat 
în taină de părinții săi, de frica cruntelor 
prigoane împotriva creștinilor. Și îl 
învățau părinții în cămara cea ascunsă a 
palatului lor toate tainele sfintei credințe, 
luminându-i cunoștința despre Domnul 
nostru Iisus Hristos, precum și milostenia 
cea către săraci, săvârșind, adică, faceri 
de bine, celor ce trebuiau. Și așa, Dim
itrie a cunoscut adevărul din cuvintele 
părinților săi, dar, mai ales, a început a 
lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Și 
tânărul creștea cu anii și cu 
înțelepciunea, urcând ca pe o scară, din 
putere în putere. Și, ajungând la vârsta 
cea mai desăvârșită, părinții lui s-au dus 
din vremelnica viață, lăsând pe tânărul 
Dimitrie moștenitor nu numai al multor 
averi, ci și al bunului lor nume.

Deci, Maximian împăratul, auzind 
de moartea voievodului Tesalonicului, a 
chemat la dânsul pe fiul acestuia și, 
cunoscându-i înțelepciunea, l-a făcut 
voievod în locul tatălui său. Și a fost 
primit Sfântul cu mare cinste de cetățeni, 
iar el cârmuia cu multă vrednicie 
poporul, propovăduind pe față dreapta

credință și aducând pe mulți la Hristos.
Deci, nu după multă vreme, a 

cunoscut împăratul că voievodul Dim
itrie este creștin și s-a mâniat foarte. 
Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr- 
un război cu sciții, Maximian a poruncit 
să se facă praznice în fiecare cetate, în 
cinstea zeilor, și a venit împăratul și la 
Tesalonic. Și, Dimitrie fiind întrebat, de 
sunt adevărate cele auzite despre dânsul, 
a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că 
este creștin și a defăimat închinarea 
păgânească. Și îndată, împăratul a 
poruncit să-l închidă în temniță, până la 
încheierea jocurilor în cinstea venirii 
sale.

Și se bucura împăratul, mai ales, 
văzând pe un luptător vestit. Lie, vandal 
de neam, înalt, puternic și înfricoșător la 
chip, că se lupta cu Cei viteji și-i ucidea, 
aruncându-i în sulițe. Deci, era acolo un 
tânăr creștin, anume Nestor, cunoscut 
Sfântului Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie 
ucigând fără cruțare pe oameni, mai cu 
seamă pe creștini, s-a aprins de râvnă. Și 
vrând să se lupte cu Lie a alergat la Sfân
tul, în temniță, cerând de la dânsul 
rugăciuni și binecuvântare ca să-1 poată 
birui pe acel ucigaș de oameni. Și, 
însemnându-1 cu semnul crucii pe frunte,

Sfântul i-a zis: „Du-te și pe Lie vei birui 
și pe Hristos vei mărturisi!”

Deci, intrând în luptă cu Lie, 
Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dim
itrie, ajută-mi!” Și îndată, trântindu-1 jos 
pe Lie, l-a omorât. Și s-a întristat 
împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă 
că Sfântul Dimitrie este cel care l-a în
demnat pe Nestor să se lupte cu Lie, 
împăratul a trimis ostași, poruncindu-le 
să-l străpungă cu sulițele pe Sfântul, în 
temniță, că a fost pricina morții lui Lie. 
Și aceasta, făcându-se îndată, marele 
Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui 
Dumnezeu. Și s-au făcut la moaștele lui 
multe minuni și prea slăvite tămăduiri. 
Tot atunci, din porunca împăratului, s-a 
tăiat capul și Sfântului Nestor.

HOROSCoi
-

Magnetismul tău este intens și ni
meni nu poate să reziste forței, tale de 
seducție. Te folosești de aceste 
"arme" pentru a cuceri persoana iubită. îi 
milie, te decizi să pui piciorul în prag și s 
mai cedezi șantajului sentimental al per 
nelor dragi.

Nativii care nu acordă de obicei 
atenție banilor se trezesc cu un puter
nic simț de întreprinzător. îți petreci
ziua pe la bancă sau te interesezi de varia
bursiere.

Relația de cuplu atinge un punct & 
de maximă importanță. Partenerul va 'î 
înțelege nevoia ta de independență și 1 
îți va oferi toată încrederea sa. Nu abuz 
această libertate, pentru a face ceva regret

26 octombrie
de-a lungul timpului

1824: A fost fondat Teatrul Mic din Moscova
1858: Americanul Hamilton E. Smith a brevetat mașina 

de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite
1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru loan 

Cuza (1859-1866), Universitatea din Iași, cu patru facultăți: 
Drept, Filosofie, Științe și Teologie

1860: Au fost înființate, la Iași, Școala de Arte Frumoase 
și Pinacoteca

1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei 
de Suedia. Oscar al II-lea, rege al Suediei (1872-1907) și al 
Norvegiei (1872-1905), a renunțat la coroana Norvegiei

1909: Pilotul francez Marie Marvingt va fi prima femeie 
care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din 
Franța în Anglia

1916: Brazilia declară război Germanei, și se alătură 
■țiplei Alianțe.

S-au născut:

1624: Dosoftei (numele monahal al Iui Dimitrie Barila),

Bancul zilei
Dr. Schlambaugh, profesor universitar la De

partamentul de Chimie Inginerească din University 
of Oklahoma era cunoscut pentru întrebările pe care 
le punea la examene, cum ar fi: "De ce zboară 
avioanele?". Acum câțiva ani, la examenul de la 
"Momentul, căldura și transferul masei", biletul de 
examen conținea întrebarea: "Este iadul exotermic 
sau endotermic? Argumentați-vă răspunsul cu 
fapte." Cei mai multi dintre studenți au scris ca do
vezi ceea ce credeau ei, folosind legea lui Boyle sau 
ceva similar.

Doar un singur student a scris următoarele:
"în primul rând, trebuie să presupunem că, 

dacă sufletele există, ele trebuie să aibă o masă oa
recare. Dacă au, atunci un mol de suflet de aseme
nea trebuie să aibă masă. Deci, care este rata intrării

mare cărturar și mitropolit al Moldovei (d. 1693)
1673: Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, scriitor și om 

de știință de formație enciclqpedică (d. 1723)
1685: Domenico Scarlatti, compozitor italian (d. 1757)
1757: Karl Leonhard Reinhold, filosof austriac (d. 1823)
1869: Washington Luis Pereira de Sousa, politician brazil

ian (d. 1957)
1872: P.PNegulescu, filosof și politician român (d. 1951) 
1901: Constantin C. Giurescu, istoric român (d. 1977) 
1907: Vasile Vasilache, compozitor și actor de revistă 

român (d. 1944)
1911: Sid Gilman, jucător, antrenor și conducător de fotbal 

american
1911: Mahalia Jackson, interpretă americană de gospel și 

jazz (d. 1972) •
1911: Sorley MacLean, poet scoțian

Comemorări:

899: Alfred cel Mare, rege anglo-saxon (n. 849)
1764: William Hogarth, pictor englez (n. 1697)
1884: Ion Codru-Drăgușanu, scriitor român (n. 1817)
1890: Carlo Collodi (Carlo Lorenzini), scriitor italian (n. 

1826)
1957: Nikos Kazantzakis, scriitor grec (n. 1883)
2007: Nicolae Dobrin, fotbalist român (n. 1947)

sufletelor în iad și care este rata ieșirii sufletelor din 
iad? Cred că putem presupune fără a greși că, odată 
ajuns în iad, sufletul nu mai pleacă.

Cât despre sufletele care intră în iad, să privim 
la diferitele religii care există în lume astăzi. Unele 
religii spun că, dacă nu ești membru al religiei lor, 
vei merge în iad. Deoarece aceste religii sunt mai 
mult de una și o persoană nu poate aparține la mai 
mult de o religie, putem prezice că toate sufletele 
merg în iad. La rata nașterilor și a deceselor de as
tăzi, ne putem aștepta ca numărul de suflete din iad 
să crească exponențial.

Acum să vedem rata schimbării volumului ia
dului. Legea lui Boyle spune că pentru ca tempera
tura și presiunea în iad să rămână constante, 
raportul masei sufletelor cu volumul trebuie să ră

mână constant.
Răspuns 1: Dacă iadul se extinde cu o rată mai 

mică decât rata intrării sufletelor în iad, atunci tem
peratura în iad va crește până când iadul va ex
ploda.

Răspuns 2: Dacă iadul se extinde cu o rată mai 
mare decât rata intrării sufletelor în iad, atunci tem
peratura și presiunea în iad vor scădea până când 
iadul va îngheța.

Deci care din ele este corectă?
Dacă acceptăm postulatul (pe care mi l-a dat 

colega mea Teresa Banyan în primul an) că "va fi 
ger în iad înainte să mă culc cu tine" și luând în 
considerare că încă nu am reușit să am relații se
xuale cu ea, atunci răspunsul 2 nu poate fi corect. 
Deci iadul este exotermic.

Dacă te gândești de ceva timp să J 
faci niște tranzacții mari sau să închei * 
unele afaceri importante, acum este 
momentul să te ocupi de acest lucru. Vei ș 
faci cea mai bună alegere.

Te înțelegi foarte bine cu familia 
și te bucuri de o atmosferă reconfor
tantă alături de persoanele dragi. Na
tivii care au copii se vor confruntă cu
unele probleme, pentru că aceștia vor ave; 
voie de spiijinul și atenția celor mari.

Apar neînțelegeri cu prietenii. Se 
poate ca unele persoane rău intențio
nate să încerce să te îndepărteze de • 
un prieten la care ții și de care te 
leagă o relație de ani de zile.

Pluto te ajută să câștigi sume mari , 
de bani, însă numai dacă știi să con- u 
trolezi și influențele negative ale aces
tei planete. Pluto te face să fii foarte 
îndrăzneț și riști să faci niște alegeri deu. 
periculoase, fără să iei în calcul toate cc 
cințele.

Nativii care au avut unele difi- V 
cultăți în viața de familie, își regă- 
sesc liniștea. Relațiile cu persoanele 
apropiate sunt tandre și te bucuri de 
armonie în sânul familiei. Ai o viață so 
intensă, ieși în lume, îți cultivi relații uti

Tonusul tău nu este la fel de pu- (j 
temic ca de obicei. Nu mai ești așa 
de vesel și optimist și îți piere până 
și cheful de a te face plăcut celor din jur 
a cuceri persoanele care te interesează.

Gândește-te bine înainte să te im- 4 
plici în acțiuni financiare complexe, ’ 
care implică angajamente dure, dacă « 
nu ești sigur că le poți onora.

Dragostea plutește în aer. Profită ( 
de această seară ca să te apropii de » 
persoana iubită. Vărsătorii singuri își J 
vor întâlni perechea înainte de miezul 
nopții. Stai bine cu banii.

Ești plin de vitalitate și de ener- 4 
gie. Poate tocmai de aceea ești foarte "A 
activ și investești energie în tot soiul 
de lucruri, însă nu neaparat cu discemăr 
Fii mai moderat. Unii nativi cu greu rezif 
nu se îndrăgostească de cineva azi.
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Florin Oancea, dator la Fisc și bugetul local al Devei
lorin Oancea, fostul vicepri- 
ar al Devei, nu și-a achitat în 
ultimii doi ani contribuțiile 
către stat și bugetul local al 
tunicipiului Deva, dreptpen- 
ru care riscă să rămână fără 
mașinii și bani în conturi.

'ouă dintre autoturismele  fos- 
tlui viceprimar sunt scoase la 
citație de către DGFP Hune- 
loara, iar Primăria Deva i-a 
'stituit poprire pe conturile pe 

care acesta le deține.

Oancea este pe punctul de a pierde 
ire parte din averea acumulată în ul
iii ani.

De când nu mai este viceprimar al 
;vei, se pare că afacerile lui Oancea 
i-i mai aduc profitul scontat, acesta 
nd „executat” de administrația locală 
Fisc.

Restanțe de peste trei 
miliarde la impozite

încă de pe vremea când era vi- 
primar al Devei, în baza de date a 

Serviciului Impozite și Taxe din cadrul 
primăriei Deva, Oancea figurează cu 
restanțe de plată pentru impozitul la 
mijloacele de transport, clădiri și 
terenuri pe care le deține prin inter
mediul firmelor sale. Fostul viceprimar 
este acționar la societățiile Dariane In- 
stal și Dariane Motors începând cu pe
rioada 2001, respectiv 2000. Din 2008, 
ambele firme se află în evidențele fis
cale ale Primăriei Deva cu datorii de 
peste 50 de mii lei, la care s-au adăugat 
penalități. Astfel, pentru societatea Dar
iane Instal, datoriile către Primăria 
Deva, pentru neplata impozitului pe 
clădiri, teren și mijloace de transport, 
cu tot cu penalități, se ridică la aproape 
270.000 de lei. Pentru Dariane Motors, 
impozitul pe clădiri și terenuri datorat 
administrației locale, la care se adaugă 
penalitățile aferente, depășește suma de 
34.000 de lei, sumă pentru care 
administrația locală i-a instituit poprire 
pe contul fimei, în vederea recuperării 
restanțelor.

Oancea va umbla 
pe jos, din cauza 
datoriilor

Nici cu plata cotribuțiilor la buge
tul de stat fostul viceprimar nu stă prea 

bine. Direcția Generală a Finanțelor 
Publice (DGFP) Hunedoara va scoate 
la licitație două dintre autoturisme pro
prietate ale firmei Dariane Instal. Soci
etatea la care Oancea este acționar are 
restanțe de plată la bugetul de stat, de 
peste 442.000 de lei, datorii acumulate 
până în august anul trecut, la care se 
adaugă penalități și dobânzi la plată de 
aproape 90.000 de lei. Potrivit 
anunțului emis de DGFP Hunedoara, în 
data de 3 noiembrie, vor fi scoase la 
licitație autoturismele lui Oancea. Ast
fel, mașina personală a fostului vicepri
mar, BMW X5, este evaluată la suma 
de 89.500 de lei, iar furgoneta marca 
Mercedes, este scoasă la licitație cu 
prețul de pornire de 26.500 de lei.

„Am de încasat bani 
de la stat!”

Fostul viceprimar susține că are de 
încasat bani de la stat pentru lucări re
alizate. Oancea omite însă să precizeze 
despre ce lucări este vorba și în ce 
condiții au fost ele atribuite și realizate. 
„Asta se întâmplă în țara lui Papură- 
Vodă. Eu trebuie să primesc din 2008 
bani pentru de la Guvern pentru lucrări 
realizate. Statul are să-mi plătească 
zece miliarde, fapt care m-a adus în im

posibilitatea achitării acestor datorii. Eu 
nu am contestat popririle pe conturi și 
nici datoriile, pentru care mi se impută 
penalități. în schimb, la datoria statului 
către mine nu se adaugă penalizări. Nu 
mi-e rușine că am datorii, pentru că n- 

am făcut presiuni și nici n-am dat șpagă 
să-mi recuperez bani pe care statul mi- 
i datorează”, a motivat fostul vicepri
mar al Devei, Florin Oancea.

Irina Năstase

)e-a râsul - plânsul la Ziua Armatei Asociația SalVital, la un pas de desființare

îoloț a dezmembrat microfo- 
■f, iar PRM-iștii au trimis co- 
oana de flori, dar „au uitat” 
să se prezinte la eveniment.

Ziua Armatei nu a fost trecută cu 
derea nici în acest an de oficialii 
jțului. Aceștia au participat, alături 
Garnizoana Deva, la o ceremonie 
litară care a avut, loc în Cimitirul 
oilor de pe strada Călugăreni, prilej 
care au depus coroane de flori la 

onumentul Eroilor și i-au omagiat pe 
teranii de război, nelipsiți de la astfel 
manifestări.

loan Moloț a avut 
parte de... probleme 
tehnice

Nelipsit la astfel de manifestații, 
sședintele Consiliului Județean, loan 
aloț, a întâmpinat câteva probleme 
inci când a dorit să ia cuvântul pentru 
•magia, așa cum se cuvine, eroii nea- 
îlui. Acesta a reușit „să dezmem- 
:ze” microfonul la care trebuia „să 
isuiască”, după încercări repetate de 
istare a acestuia în funcție de 
atura” președintelui CJ. în cele din 
nă, liderul PNL a trecut peste mo- 
:ntul hazliu și a rostit un discurs în 
re a omagiat ostașii căzuți pe fron- 
ile de luptă și a vorbit despre 
portanța armatei într-un stat demo- 
itic.

PRM-iștii au trimis 
coroana de flori, dar 
au uitat să-și trimită 
reprezentanții

Așa cum se obișnuiește la astfel de 
memorări, toate partidele politice au

ținut să depună coroane de flori la 
Monumentul Eroilor, prin membri ai 
organizației prezenți la eveniment. Nu 
s-a întâmplat așa și în tazul PRM- 
iștilor, care deși au trimis o coroană din 
partea partidului, „au uitat” să își 
trimită... reprezentanții pentru a duce 
treaba până la capăt. Astfel că, pentru 
câteva momente, coroana de flori 
PRM-istă a stat sprijinită de un gard din 
apropierea monumentului, pentru ca 
într-un final unul din jandarmii prezenți 
să o depună la baza acestuia.

Prefectul Atilla Dezsi 
a primit onoruri din 
partea armatei

Prezent la comemorare, prefectul 
județului, Atilla Dezsi, a primit onoruri 
din partea reprezentanților Garnizoanei 
Deva și a rostit un discurs prin care a 

ținut să-i elogieze pe cei care au luptat 
pentru țara noastră de-a lungul timpu
lui. „Este de remarcat rolul important al 
Armatei Române în asigurarea 
securității oamenilor și colectivităților 
locale în cazul calamităților naturale. 
Pentru protecția populației și 
înlăturarea efectelor acestora, alături de 
celelalte forțe angajate în efortul 
comun, Armata Română a răspuns 
mereu “prezent” și și-a făcut cu cinste 
datoria, demonstrând că este permanent 
alături de popor, iar această legătură 
este indisolubilă”, a declarat reprezen
tantul Guvernului în județ.

Ziua Forțelor Armate Române este 
sărbătorită din 1959, în 25 octombrie, 
și marchează eliberarea definitivă a ter
itoriului național ocupat de oștile 
străine.

Claudiu Sav

Serviciul SMURD din județ riscă să 
fie desființat din cauza lipsei de fonduri 
și a datoriilor mari neachitate de 
primăriile hunedorene. Asociația SalVital 
se confruntă cu o situație delicată, 
generată de lipsa fondurile, încă de la în
ceputul acestei veri. Datoriile neachitate 
la termen au dus SMURD-ul într-o 
situație critică.

Serviciul Mobil de Urgență, Reani
mare și Descarcerare din județ este pe 
punctul de a-și înceta activitatea. încă de 
la începutul acestei veri, paramedici a 
câte două module din județ au fost trimiși 
lunar în șomaj tehnic.

Datorii de peste
13 miliarde
Datoriile primăriilor către asociația 

SalVital depășesc 13 miliarde de lei 
vechi. Situația dezastruasă cu care se 
confruntă SMURD a fost prezentată, ieri, 
de președintele asociației SalVital, Petru 
Mărginean, în cadrul ședinței de lucru, 
organizată de președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț, cu primarii localităților 
hunedorene. „Am ajuns într-o situație ex
trem de critică. în urma analizelor finan
ciare și contabile, efectuate în consiliul 
director, s-a ajuns la concluzia că în 
maxim două luni, dacă nu vor fi achitate 
datoriile către noi, vom intra în imposi

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 5 74 092; 0354/501021.

bilitatea de a mai funcționa. Există posi
bilitatea de predare a modulelor SMURD 
în administrarea primăriilor, însă la Iași, 
în urma acestor măsuri, au fost desființate 
aceste module”, a precizat președintele 
SalVital, Petru Mărginean.

Hunedorenii 
vor contribuit 
cu 5 lei anual
Datoriile primăriilor către Serviciul 

Mobil de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare ajung la 1.329.333 lei. în 
topul datornicilor se situază Primăria Lu- 
peni, care începând cu 2007 a acumulat 
datorii de 434.099 lei către acest serviciu. 
De asemenea, tot în topul rău-platnicilor 
se situează și primăriile din zona Bradu
lui. La ședința de ieri, s-a hotărât ca, până 
la sfârșitul anului, primăriile să facă un 
efort financiar pentru a-și achita o parte 
din datorii. De altfel, va fi pusă în aplicare 
o soluție mai veche, care implică o 
cotizație anuală din partea tuturor 
cetățenilor, cu o valoare de 5-lei. Pentru a 
evita neplata sumelor aferente către 
SMURD, primarii au convenit ca aceste 
sume să fie reținute de către CJ Hune
doara, la împărțirea bugetului anual.

Irina Năstase
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Șeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a declarat luni, că 
"ar putea fi loc" pentru o creștere a salariului minim, dar această de
cizie trebuie analizată cu atenție, pentru că o majorare prea mare ar 
avea efecte negative.
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Zeci de hunedoreni au vizitat Tribunalul
A încercat să fure produse 

cosmetice, dar s-a ales 
cu dosar penal

O tânără în vârstă de 29 de 
ani, din Deva, s-a ales cu dosar 
penal după ce a încercat să iașă 
dintr-un hypermarket din locali
tate, fără să achite contravaloarea 
produselor. Oamenii legii au fost 
anunțați de paznicii hypermarke- 
tului din localitate, care au reținut- 
o pe tânără care a încercat să fure 
mai multe produse cosmetice în 
valoare de peste 151 lei, fără să 
achite contravaloarea acestora. 
Polițiștii din cadrul Poliției mu
nicipiului Deva, au recuperat în 
totalitate prejudiciul și au întocmit 
dosar penal pentru infracțiunea de 
furt calificat.

S-a răsturnat cu mașina 
într-un pârâu

Un bărbat în vârstă de 29 de 
ani, din Petroșani, a ajuns la spital, 
în urma unui accident de circulație 
produs pe DN68, în comuna 
Sarmizegetusa. Bogdan F., de 29 
de ani, din Petroșani, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN68, 
din direcția Hațeg spre Oțelu 
Roșu, într-o curbă la dreapta, pe 
raza comunei Sarmizegetusa, a 
părăsit partea carosabilă, a lovit 
frontal un cap de pod peste pârâul 
Zlotina, după care s-a răsturnat în 
pârâu. Conducătorul auto, care era 
singur în mașină în momentul pro
ducerii evenimentului rutier, a 
reușit să iasă la timp din autotur
ismul care luat foc și a ars în în
tregime. .

In urma accidentului a rezul
tat rănirea ușoară a conducătorului 
auto, care a fost transportat la Spi
talul din Hațeg.

Și-a fracturat picioarele, 
după ce s-a răsturnat cu 

tractorul într-o râpă

Un tânăr , în vârstă de 25 de 
ani, din municipiul Brad, a ajuns 
la spitalul din Deva cu fracturi la 
ambele picioare, după ce s-a 
răsturnat cu tractorul, încărcat cu 
lemne, în locul numit „la releu”. 
Polițiștii au stabilit că Flavius S., 
de 25 ani, din Brad, în timp ce 
conducea tractorul pe un teren ac
cidentat, într-o zonă împădurită, s- 
a răsturnat și și-a fracturat ambele 
picioare. Tânărul a fost transportat 
la Spitalul Județean din Deva, 
pentru îngrijiri medicale. Polițiștii 
au mai stabilit că tânărul se afla în 
acel loc la solicitarea lui Marius 
B., de 31 de ani, din Brad, care l-a 
rugat să îi transporte 24 de fire de 
stejar, pe care le tăiase ilegal din 
pădurea care îi aparține. Polițiștii 
continuă cercetările cu privire la 
tăierea ilegală a arborilor, în cauză 
fiind întocmit dosar de cercetare 
penală.

Mihaela Tămaș

și Judecătoria din Deva
Zeci de hunedoreni au vizitat, 
ieri, sălile Tribunalului și ale 
Judecătoriei din municipiul 

Deva. „Porțile” celor două in
stituții au fost deschise pentru 
public timp de patru ore. Per
soanele interesate de modul în 
care magistrații își desfășoară 
activitatea au putut vizita, îm

preună cu un ghid, toate sălile 
de judecatată și au putut asista 

la procese.

Elevi, în anii terminali ai liceului, 
au vizitat cele două instituții și au fost 
vizibil impresionați de modul în care 
acestea își desfășoară activitatea. „Ele
vii de liceu au fost foarte impresionați 
după ce au participat la câteva procese 
și au avut acces în mai multe săli ale 
instituției. Au vizitat arhiva, regis
tratura, biroul judecătoresc, biroul gre

I-a distrus autoturismul 
cu un ciocan

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, 
din satul Subcetate, a fost transportat la 
Spitalul de Psihiatrie Zam, pentru trata
ment de specialitate, după ce a distrus, 
cu un ciocan, autoturismul unui bărbat, 
din comuna Sântămăria Orlea.

Speriat, posesorul autoturismului 
Dacia 1310, care era parcat pe o stradă 
din localitatea Subcetate, a cerut aju
torul polițiștilor.-Ajunși la locul inci
dentului, oamenii legii au constatat că 
bărbatul în vârstă de 55 de ani, cunos
cut cu probleme psihice, a distrus cu un 

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .de
cembrie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complex
ului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri mod
eling & photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori

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

fierilor, toată instanța. Majoritatea copi
ilor au fost interesați de ce înseamnă o 
carieră de magistrat”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Tribunalului 
Hunedoara, Ildiko Glăman.

Tinerii 
au fost impresionați 
de activitatea 
magistraților

Atât tinerii care au venit în grupuri 
organizate de la școli, cât și cetățenii, 
care au dorit să afle mai multe 
informații despre circuitul cererii de 
chemare în judecată, etapele procesuale 
care se parcurg până la soluționarea 
unui caz sau cum se procedează în 
cazul martorilor aflați sub identitate 
secretă, au fost încântați că au avut 
posibilitatea să asiste la procese și să 
viziteze sălile de judecată. Spre deose
bire de anul trecut, anul acesta sălile de 

ciocan toate geamurile și farurile auto
turismului marca Dacia 1310. Autotur
ismul aparține unui bărbat, în vârstă de 
38 de ani, din comuna Sântămăria 
Orlea, polițiștii stabilind că între cei doi 
nu a avut, anterior comiterii faptei, vreo 
altercație. Prejudiciu cauzat este estimat 
la 2.000 de lei. Făptuitorul a fost trans
portat cu o ambulanță la Spitalul de Psi
hiatrie Zam, pentru tratament de 
specialitate. Polițiștii continuă 
cercetările în cauză, pentru luarea 
măsurilor legale care se impun. (M.T.)

judecată au fost pline. „Anul trecut, de 
exemplu, am avut mult mai puțini viz
itatori. Principala cauză a fost ziua în 
care am sărbătorit acest eveniment, și 
anume vinerea, când nu sunt progra
mate foarte multe procese. Anul acesta, 
însă, sălile au fost pline. Acest lucru 
dovedește faptul că oamenii sunt

Peste 1.300 de liceeni 
așteaptă banii de la stat
Peste 1.300 de liceeni din ju
dețul Hunedoara și-au depus 

dosarele pentru „bani de 
liceu”. Doar copiii ai căror 

părinți au venitul lunar brut, 
pe membru de familie, sub 
150 de lei, vor beneficia de 

acești bani.

Ieri a fost ultima zi în care 
liceeni au mai putut să-și depună 
dosarele pentru a putea beneficia de 
banii alocați de stat, din cadrul pro
gramului „Bani de liceu”. Au fost de
puse 1.352 de dosare, urmând ca în 
28 octombrie să fie afișate listele cu

Prinși în flagrant, în timp ce încercau
să fure benzină

Doi tineri din Deva au fost 
prinși în flagrant de oamenii legii în 
timp ce încercau să fure benzină din 
rezervorul unui autoturism. Polițiști 
din cadrul Poliției Municipiului 
Deva, Biroul de Ordine Publică pen
tru Mediul Urban, i-au surprins în 
flagrant pe Florin J., de 26 de ani, și 
Ciprian V., de 22 de ani, ambii din 
Deva, fără ocupație, cu antecedente 
penale. Cei doi se aflau în parcarea 

preocupați de modul în care se lucre: 
în aceste instituții”, a conchis Glăm 
în toate sălile, care au fost vizitate 
hunedoreni, au avut loc ședințe, asi 
că oamenii au avut parte de o z 
„porților deschise” , la propriu.

Petronela Tăm

numele celor care vor avea parte d 
acești bani. Listele vor fi afișate 1 
fiecare unitate de învățământ în parte 
„Nu credem că vor fi probleme î 
ceea ce privește alocarea aceste 
bani, din bugetul statului. Fiecar 
elev va primi 180 de lei în fiecar 
lună, pe tot parcursul anului școlar’ 
a declarat inspectorul școlar adjunc 
din cadrul Inspectoratului Școls 
Județean (IȘJ) Hunedoara, llie P? 
van. Comparativ cu anul trecu 
numărul elevilor care au soliciți 
acești bani a scăzut, de la 1500 1 
1.352.

Petronela Târna

unui bloc, situat pe strada Scărișoar 
din localitate, și încercau să scoai 
benzina din rezervorul unui autotu 
ism. Din verificările efectuați 
polițiștii au stabilit că mașin 
aparține unei femei în vârstă de 61 c 
ani, iar cei doi suspecți nu au reuș 
să sustragă carburant. Pe numel 
celor doi a fost întocmit dosar pen. 
pentru săvârșirea infracțiunii c 
tentativă la furt calificat. (M.T.)

mailto:office@exclusivevent.ro


Așezământul monastic de la Ibroneț datează din perioada domniei lui Ale
xandru cel Bun, cel mai probabil din perioada 1400-1410, arată cercetările 
recente ale arheologilor suceveni, biserica actuală fiind construită în 1488 
de Ștefan cel Mare peste temelia primei biserici distrusă de lin incendiu.
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►-a constituit Asociația Intercomunitară
Țara Zarandului
Cea mai nouă asociație 

■comunitară din județul Hunedoara 
it ființă ieri, sub forma Grupului de 
■une Locală (GAL) Țara Zarandu- 
Xdunarea generală s-a desfășurat în 
una Luncoiu de Jos, în prezența 
ezentanților celor 12 primării gru- 

în asociație, a reprezentanților 
• instituții publice, societăți comer- 
;, organizații negumamentale și 
oane fizice, care au devenit mem- 
fondatori ai noului GAL.

GAL cu conducere 
aleasă și cotizație

Asociația Intercomunitară „Țara 
indului” grupează autoritățile locale 
12 comune componente: Baia de 
, Băița, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, 

■știi de Sus, Crișcior, Luncoiu de 
Ribița, Tomești, Vața de Jos și 

șoara. întâlnirea de ieri a avut ca 
> semnarea documentelor de 
nțare de către toți membrii fonda- 
în vederea constituirii din punct de 
;re juridic a asociației. Conducerea 
lui GAL a fost aleasă la o întâlnire 
edentă. Astfel, președintele 
:iației este primarul comunei 
cior, Ovidiu Furdui, iar 
președinte a fost ales primarul co
tei Luncoiu de Jos, Călin Dud. 
..președinte pentru legătura cu 
j-urile a fost aleasă Mariana Pavel, 
vicepreședinte pentru relația cu 
iul privat este omul de afaceri 
n Rișcuța. A fost stabilită și plata 

. cotizații în valoare de 500 de lei, 
i consiliile locale, 300 lei pentru 

etățile comerciale, 200 lei pentru 
j-uri și 100 lei pentru persoanele 
«.

sistemul GIS, băgat „subtil”
>e gătul primarilor
Consiliul Județean Hune
doara face publicitate mas- 
■ată unei societăți austriece 
jre implementează sistemul 
jIS la nivel județean. în șe
dința de lucru, care a avut 
oc, ieri, la sediul CJ Hune- 
oara, sociatatea Synergis și- 

a prezentat pachetul de 
ervicii primăriilor din județ.

Reprezentantul societății Syner- 
s a prezentat ieri primarilor din 
deț, avantajele serviciilor prestate 
; firma pe care o reprezintă. Astfel, 
ib pretextul Planurilor Urbanistice 
onale, în mare parte expirate, 
;mtru care primăriile nu mai pot 
nite autorizații de construcție și nici 
î mai pot atrage fonduri europene, 
icietății Synergis i s-a acordat prile- 
1 de a-și face publicitate gratuită, 
ceastă societate se ocupă cu imple- 
tentarea sistemul GIS la nivel 
dețean. Mai precis, Sistemele GIS 
figură stocarea și corelarea unei

Parteneriat puternic 
pentru GAL-uI „Țara 
Zarandului”

La adunarea de constituire au fost 
prezenți, alături de reprezentanții 
autorităților locale, președintele Consil
iului Județean Hunedoara, Mircea 
Moloț, reprezentanții unor societăți 
comerciale și organizații neguverna
mentale din zonă. Astfel, din asociația 
intercomunitară nou înființată fac parte, 
alături de cele 12 primării, 24 de 
asociații nonguvemamentale, respectiv 
asociații, societăți și persoane fizice au
torizate, 7 societăți comerciale și 9 per
soane fizice încadrate în categoria 
personalități, consultanți, specialiști, 
experți. Obiectivele declarate în actul 
de constituire a noului organism sunt: 
elaborarea strategiei integrate de dez
voltare locală a teritoriului „Țara 
Zarandului”; creșterea capacității orga
nizatorice a comunităților rurale în ved
erea creării și implementării strategiilor 
de dezvoltare locală; promovarea 
parteneriatelor de tip public-privat și fa
cilitarea comunicării și colaborării din
tre administrația publică, societatea 
civilă și mediul de afaceri; promovarea 
și susținerea dezvoltării durabile a 
comunităților locale rurale; promovarea 
măsurilor active de protecție și incluz
iune socială; atragerea de finanțări.

Se caută o strategie 
pentru dezvoltarea 
economică

Potrivit echipei de conducere se 
intenționează elaborarea unei strategii 
integrate care să conducă la dezvoltarea 
economică a zonei. GAL „Țara Zaran- 

game date pe baza locației ge
ografice, acest serviciu fiind utilizat 
în mare parte și de primării pentru 
identificarea zonelor de risc, 
emiterea de certificate de urbanism, 
întocmirea PUZ, etc. Synergis oferă 
acest pachet de servici în baza unei 
taxe lunare cuprinsă între 50 și 100 
de euro. „Este clar că acesta este vi
itorul și trebuie cu toții să avem acces 
la astfel de program. Urmează să 
luați legătura cu primarii ca să 
discutați. Sunt sigur convins că 
marea majoritate, dacă nu chiar toți 
vă vor primi cu ușiile deschise”, a 
menționat președintele CJ Hune
doara, Mircea Moloț. De altfel, Ofi
ciul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI), pune la dispoziția 
tuturor primăriilor cam aceleași ser
vici, însă gratuit. „Noi am pus la 
dispoziția primăriilor ortofotopla- 
nurile în variantă 3D, color, unde se 
pot completa în funcție de datele 
necesare. Toate astea sunt gratis”, a 
precizat directorul OCPI Hunedoara, 
Octavian Dumitru.

Irina Năstase 

dului” va avea și cinci angajați, 
specialiști care vor acorda consultanță, 
vor urmări derularea și implementarea 
proiectelor propuse de comunitățile lo
cale. în portofoliul actual al asociației 
intercomunitare se află 36 de proiecte. 
Deoarece proiectele de infrastructură 
sunt finanțate pe alte axe, proiectele 
propuse de comunități în cadrul GAL- 
ului se referă la o serie de domenii pre
cum educație (formare și reformare 
profesională), activități sportive, 
punerea în valoare a unor obiective cul
turale și turistice (renovarea monu
mentelor istorice și amenajarea căilor 
de acces către acestea), amenajarea de 
spații verzi.

Sesiunea de selecție 
a GAL-urilor este 
în derulare

Constituirea GAL-urilor este un 
tip de asociere micro-regională sub 
forma parteneriatului public - privat în 
cadrul căruia se regăsesc administrația 
și serviciile publice - pe de o parte și 
agenții economici, asociațiile non
profit sau persoanele fizice interesate - 
pe de altă parte. Până în prezent au fost 
înființate în județul Hunedoara patru 
GAL-uri. După întemeierea unui GAL, 
comunitățile rurale pot accesa o serie 
de fonduri prin Programul Național 
pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), Pro
gramul Operațional Sectorial Dez
voltarea Resurselor Umane (POSDRU) 
sau prin intermediul programelor ges
tionate de Administrația Fondului pen
tru Mediu (AFM). Chiar și întemeierea 
GAL-urilor este susținută financiar prin 
aceste programe. Astfel, în aceste zile 
se derulează sesiunea de selecție a 
GAL-urilor în cadrul axei 4 Leader a 
PNDR. Depunerea Planurilor de Dez
voltare Locală se face la sediul 
Direcției pentru Agricultură și Dez
voltare Rurală (DADR) Hunedoara 
până la data de 15 noiembrie 2010, 
după ce termenul limită de 29 oc
tombrie a fost prelungit. Potențialul 
GAL pentru care se solicită finanțare 
trebuie să îndeplinească cerințele de 
conformitate și eligibilitate cuprinse în

Stimate Domnule Primar,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și termenul scadent 31.12.2010, până la care toate administrațiile locale au 
obligația să asigure 20mp/locuitor, de zonă verde, vă solicităm să reevaluați toate concesiunile din orasul/municipiul dumneavoastră 
și acolo unde este posibil să reziliați contractele de concesiune și să transformați terenurile în zone verzi. De asemenea, să identificați 
orice altă posibilitate prin care să atingeți ținta prevăzută de legislație.

Menționăm că, în acest moment, doar Hunedoara, Petrila, Brad, Călan și Uricani ating sau chiar depășesc limita de 20 
mp/locuitor, de zonă verde. Suprafața de zonă verde/locuitor reprezintă un criteriu european de evaluare a calității vieții.

Așteptăm punctul dumneavoastră de vedere și graficul acțiunilor necesare atingerii acestui obiectiv (20 mp/locuitor) până în 
data de 01.12.2010.

Cu stimă, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Georgeta BARABAȘ

Primarii din Țara Zarandului au „bătutpalma " în cadrul Grupu
lui de Acfiune Locală pentru binele comunităților pe care le conduc

Ghidul solicitantului. La nivel național, acestei sesiuni vor fi selectate aproxi- 
fondurile alocate pentru GAL - uri se mativ 80 de GAL - uri.
cifrează la 228.543.337 euro. Suma
maximă care poate fi solicitată de un Cătălin Rișcuța
GAL este de 2.856.791 euro. în cadrul

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA



Murii. 26 uef uni brie 2111 O

6 Monden
După < <’ in 2010 nu emu ertut in România trupe de legendă piei mu terosmilli, l( IX , MetalHeu, Ram
mstein, Meipideth, tiiatliemu, Munmrar, hon Maiden, the Rasmus, / aitliless sau (inns \'Roses, 2011 
se anmifu un un Iu fel de speelueulos. Priee ar putea ajunge pentru prima dată in România, m 2011, iar 
Hon .lovi este anunțai sa vină iu tura noastră in iunie. Potrivit murilor si I ady (îațpt. Radiohead, 
(ireen Day sau Muse ar pateu concerta la noi. Singurele certitudini pentru anul 2011 sunt trupele Hlitul 
(ittardian, 'sile si Meleeltesli.
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Cătălin Botezatu Elena Băsescu se mărită în vara lui 2011
devine din nou "Burlacul"

Cătălin Botezatu va participa la 
un al doilea sezon din reality show
ul "Burlacul". Creatorul de moda va 
alege din nou dintre 12 femei fru
moase, dintre care numai una îl poate 
cuceri cu adevărat.

Potrivit Cancan, Botezatu 
revine în show-ul "Burlacul", după 
multe zvonuri despre identitatea celui 
de-al doilea burlac ales pentru emisi
unea de la Antena 1.

Una dintre posibilități, primarul 
Constanței Radu Mazare, a refuzat 
din cauza agendei extrem de 
încărcate. Nici programul lui Bote nu 
este prea permisiv, designerul 
plângându-se în ultima vreme de 
probleme de sănătate.

în prima ediție a emisiunii, Bote 
a ales-o pe Violeta Babliuc,o tânără 
din Timișoara, pentru spontaneitate, 
frumusețe, dar și inteligență.

Elena Băsescu, fiica cea mică a 
președintelui Traian Băsescu, va 
face în cele din urmă pasul cel 
mare. Potrivit ziarului National, 
Elena se va căsători în vara lui 2011 
cu iubitul său, Bogdan Ionescu alias 
“Syda”.

Nunta ar avea loc la Palatul 
Snagov, fosta reședință a lui Nico- 
lae Ceaușescu iar de organizare se 
va ocupa o firmă specializată în 
nunți de lux.

Meniul încă nu a fost stabilit, în 
schimb se știe cine sunt artiștii pe 
care cei doi vor să-i angajeze la 
nuntă: Loredana Groza și Anna 
Lesko.

Robert Pattinson crede că muzica
lui va fi apreciată doar
după ce va muri

Robert Pattinson, vedeta fran- 
cizei “Amurg/Twilight”, susține că 
piesele sale vor fi foarte cunoscute și 
apreciate numai după ce el nu va mai 
fi în viață, informează thesun.co.uk.

Actorul, care susține că cel mai 
bun prieten al său este chitara, a re
fuzat o serie de oferte de la casele de 
discuri, motivând că preferă ca pasi
unea sa pentru muzică să rămână un 
hobby.Robert Pattinson a devenit 
celebru cu rolul vampirului Edward 

iono^

Cullen din franciza cinematografică 
"Amurg/ Twilight", inspirată din ro
manele autoarei americane Stephenie 
Meyer. Primele două lungmetraje din 
această franciză de succes - 
"Amurg", de Catherine Hardwicke, și 
"Saga Amurg: Lună Nouă", în regia 
lui Chris Weitz - au obținut împreună 
încasări de 1,1 miliarde de dolari. Al 
treilea film din serie, "Saga Amurg: 
Eclipsa", a avut premiera în această 
vară.

Antonio Banderas va regiza un thriller 
psihologic cu accente SF
Antonio Banderas va regiza cel 

de-al treilea film din cariera 
sa, intitulat "Solo ", un thriller 
psihologic cu accente SF, care 
spune povestea unui colonel 
spaniol ce suferă o traumă 

după un conflict, informează 
Variety.

Pelicula "Solo" va fi produsă 
de casa de producție a lui Antonio 
Banderas Green Moon, iar scenariul 
este semnat de Erik Jendresen.

"Solo" este cel de-al treilea 
film al lui Banderas după "Crazy in 
Alabama" (1999) și "Summer Rain" 
(2006), va fi realizat în limba 
engleză, dar distribuția va fi formată 
din actori spanioli.

Filmările pentru "Solo" vor în
cepe în 2011, pelicula urmând să fie 
lansată în 2012. Potrivit lui Ban
deras, bugetul producției este de 
aproximativ 10 milioane de euro.

în prezent, Antonio Banderas 
lucrează alături de regizorul Pedro 
Almodovar la lungmetrajul "La piei 
que habito". Antonio Banderas este 
implicat în acest proiect la 20 de ani 
de la precedenta sa colaborare cu

Almodovar, în "Leagă-mă strâns/ 
Atârne!". Prima colaborare dintre 
Antonio Banderas și Pedro Almod
ovar datează din 1982, când cei doi 
au filmat comedia "Labirintul pasi
unilor", pe vremea când actorul 

avea doar 22 de ani.
în ultimii ani, Antonio E 

deras a jucat în special în produ< 
hollywoodiene, notabil fiind ro 
pe care l-a făcut în "Masca 
Zorro".

thesun.co.uk


Șoferii care nu au cauciucuri de iarna sau Imițuri ar putea să tiu mai qihu voie să circule pe 
drumurile publice. t< castă prevedere a fost introdusa in ppoiecliil legislativ de modificare a 
codului rutier. Potrivit noilor prevederi, toți șoferii ar putea ft obligați să-și echipeze mașinile, 
indiferent tic categorie, cu cauciucuri de iarnă, dar, și < u lanțuri suit materialele antidera
pante, poți ivit Direcției tic Poliție Hutieră. I n proiect al, Ministerului ffunsporturilor prevede 
ca și mașinile de mare tonaj să aibă obligatoriu cauciucuri de iarna șt lanțuri.

oi si lumea 7
Marti, 26 octombrie 2010

Jn dispozitiv cu ultrasunete i-ar putea ajuta pe pacienții
:are suferă de Alzheimer
n dispozitiv cu ultrasunete ar 
putea sta la baza unui trata
ment revoluționar împotriva 
maladiei Alzheimer, potrivit 
nui studiu realizat de cercetă
torii de la Universitatea Co

lumbia din Statele Unite, 
potrivit Mediafax.

Alzheimer este o maladie 
ignitivă degenerativă care atacă pro- 
esiv creierul, cauzând pierderi de 
emorie, stare de confuzie și schimbări 
#ște de dispoziție. Pacienții aflați în 
idiul final al bolii își pierd capacitatea 
: vorbi, de a înghiți și de a se deplasa.

Elisa Konofagou, specialist în in- 
neria biomedicală la Universitatea 
□lumbia din Statele Unite, consideră 
ultrasunetele vor putea fi folosite în 

itorul apropiat și pentru a transporta, 

intravenos, anumite medicamente, di
rect către celulele cerebrale ale 
pacienților suferinzi de maladia 
Alzheimer.

în prezent, nu există niciun trata
ment eficient pentru această maladie 
degenerativă devastatoare, care 
afectează peste 37 de milioane de per
soane pe plan mondial, dintre care 5,7 
milioane de persoane trăiesc în SUA.

Până acum nu a fost găsit un leac 
pentru această boală deși oamenii de 
știință au creat o serie de medicamente 
capabile să prelungească viața neu
ronilor, care și-au atins foarte rar ținta, 
din cauza mecanismelor de protecție 
ale creierului.

Alți cercetători au încercat să 
încetinească evoluția bolii, prin in
jectarea acestor medicamente direct în 
zona din creier afectată de maladie, însă 
această procedură este riscantă, costisi
toare și eșuează în peste 90% din 
cazuri.

Cercetătorii de la Universitatea 
Columbia din SUA au efectuat o serie 
de teste pe șoareci și au conceput un 
dispozitiv cu ultrasunete capabil să 
deschidă temporar această barieră 
naturală dintre vasele de sânge și 
țesutul cerebral.

Dacă această metodă se va dovedi 
eficientă și pe pacienți umani, medicii 
vor putea folosi ultrasunetele pentru a 
transporta medicamentele pe cale 
intravenoasă direct la celulele cerebrale 
ale pacienților suferind de maladii de
generative precum Alzheimer și Parkin
son.

Tratamentul presupune două 
etape. Mai întâi, se injectează medica
mente protejate în bule microscopice în 
sistemul sangvin al pacientului cu aju
torul unor perfuzii care vor ajunge în 
capilarele cerebrale.

în a doua etapă, un mic dispozitiv 
cu ultrasunete va fi poziționat deasupra 
hipocampusului - zona cerebrală care

controlează memoria și care este de 
regulă afectată încă din stadiul incipient 
al maladiei Alzheimer - determinând 
bulele microscopice să oscileze și să se 
lovească în mod repetat de bariera 
hematoencefalică, pe care vor reuși să 
o deschidă temporar pentru a livra 

medicamentele.
Potrivit cercetătoarei americane, 

metoda va fi testată în perioada 
următoare pe animale de talie mare și 
va putea fi folosită pe pacienți umani în 
mai puțin de zece ani.

Jniunea Europeană acceptă să analizeze
:andidatura Serbiei pentru aderare

franța va fi afectată de noi greve

dc aprovizionare nu au reușit să-și ternului de pensii, care crește vârsta

^ranța este de mai bine de 
o săptămână paralizată de 
șreve ale sindicatelor, blo- 
aje ale serviciilor publice și 
rotește ale tinerilor, uneori

violente.

Dacă în mare parte, problemele 
n transport s-au rezolvat, după ce 
)liția a reușit să deblocheze de
bitele de carburant, problemele

Țările europene au acceptat ieri să 
fie examinată candidatura Serbiei de 
aderare la Uniunea Europeană , 
permițând, astfel, Belgradului să 
depășească o etapă simbolică 
importantă în cadrul apropierii sale de 
blocul comunitar, potrivit Mediafax.

Miniștrii europeni ai Afacerilor 
Externe și Afacerilor Europene au 
hotărât să ceară Comisiei Europene să 
studieze și să dea un aviz privind can
didatura Serbiei în vederea aderării.

în același timp, Europa

găseascăt o soluționare, francezii 
formând cozi la pompă pentru a a- 
și face stocuri de benzină și 
motorină.

Protestele de stradă continuă, 
studenții și organizații ale liceenilor 
anunțând pentru mâine marșuri și 
mitinguri în orașele universitare, iar 
principalele sindicate vor organiza, 
joi, o nouă grevă de 24 de ore.

Cu toții își exprimă 
nemulțumirea față de reforma sis- 

intenționează să își mențină presiunea 
în vederea arestării fostului general sârb 
Ratko Mlădiei și cere "deplina cooper
are" a Belgradului cu Tribunalul Penal 
Internațional pentru fosta Iugoslavie.

Serbia și-a depus candidatura în 
decembrie 2009, însă cele 27 de state 
membre ale Uniunii nu au reușit, până 
acum, să ajungă la un acord asupra a 
ceea ce este de făcut în continuare, în 
special din cauza opoziției Olandei, 
care are o poziție foarte fermă față de 
Serbia.

minimă de pensionare de la 60 la 62 
de ani. Legea a fost aprobată vineri 
de Senatul francez și, în ciuda 
amenințărilor cu greve și proteste, 
administrația Sarkozy se declară 
mulțumită și convinsă că a câștigat 
disputa cu sindicatele, pe care le 
consideră vinovate pentru stagnarea 
multor reforme economice și so
ciale importante.

Angajații din penitenciare 
întră în doliu în semn 
de protest

Sindicatul Național al 
Lucrătorilor din Penitenciare 
decretează, începând de astăzi, doliu 
pe termen nelimitat în toate peniten
ciarele, angajații fiind nemulțumiți 
de Legea pensiilor, Codul Muncii, 
Legea salarizării și diminuarea 
salariilor din sectorul bugetar.Astfel 
toți cei 8.000 de membri SNLP din 
40 de penitenciare vor purta în
cepând de azi, ora 6.30, banderole 
negre pe braț, intrând oficial în doliu 
pe termen nelimitat.

Sindicaliștii susțin că intră în 
doliu pentru statul de drept, întrucât 
Constituția a fost înlocuită cu 
derogări constituționale, pentru sis
temul penitenciar, pentru că 
angajaților le-au fost suprimate drep
turile, pentru drepturi care le-au fost 
luate, pentru pensii, pentru Codul 
Muncii, întrucât ar fi fost instaurată 
munca forțata prin neplata orelor su
plimentare dar și pentru respectul 
profesional.

Lucrătorii din penicenciare intră 
în doliu și pentru sentințele prin care 
s-au câștigat drepturi neacordate, 
pentru contractele colective, rezul
tatul unui "dialog social mort" și pen
tru drepturile sindicale, care în opinia 

lor "urmează zidul morții".
Printre revendicările SNLP se 

numără modificarea proiectului 
Legii-cadru privind salarizarea per
sonalului plătit din fonduri publice, 
anularea diminuărilor salariale, plata 
orelor suplimentare și a celor lucrate 
în repaus săptămânal sau de sărbători 
legale, planul de măsuri pentru 
diminuarea numărului de ore supli
mentare și preîntâmpinarea efectelor 
creșterii numărului de deținuți cu 50 
la sută prin decizia Parlamentului 
European din 2008 dar și respectarea 
regulamentelor, privind executarea 
misiunilor.

Sindicaliștii mai cer protecția 
angajaților, acordarea de despăgubiri 
de risc, aplicarea de reguli europene 
și pentru personal nu doar pentru 
deținuți, investiții în penitenciarele 
care se năruie din cauza lipsei de per
sonal, agenții fiind nevoiți să 
efectueze misiuni de pază câte 13 ore 
fără pauză și modificări legislative în 
vederea reglementării regimului 
incompatibilităților, care ar fi fost 
eliminate pentru toți funcționarii 
publici, mai puțin pentru lucrătorii 
din penitenciare.
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Ionuț Popa a semnat 
cu CS Mioveni

Anghel Iordănescu, peste Mircea Lucescu

Ionuț Popa este de ieri, noul 
antrenor al CS Mioveni, tehnicianul 
arădean acceptând luni dimineață 
oferta grupării argeșene. „încă nu am 
semnat contractul, dar se rezolvă. 
Chiar acum sunt pe drum spre 
Mioveni. A mai fost o ofertă din Liga 
1 și o tatonare cu alt club, dar am ac
ceptat oferta celor din Mioveni, pen
tru că primarul de acolo știe ce vrea”, 
a declarat Ionuț Popa.

Demis de la Iași în urmă cu zece 
zile, Ionuț Popa n-a șomat prea mult, 
ajungând pe banca tehnică a altei 
candidate la promovare din seria Vest 
a Ligii a 2-a. „Eu nu mai sunt în faza 
în care să preiau echipe pe care să le 
construiesc. Mie îmi place să lucrez 
sub presiune, să am ori obiectiv de 
promovare din Liga a 2-a, ori să 
muncesc în Liga 1 cu un obiectiv 
clar. La Mioveni se dorește pro
movarea, este foarte clar. Lotul pare 
echilibrat la prima vedere, sunt destui 
jucători cu experiență acolo, dar 
rămâne de văzut cu exactitate care 
sunt plusurile și minusurile”, a de

clarat Ionuț Popa, care a avut un prim 
contact cu noua sa echipă vineri, cu 
ocazia meciului cu UTA, scor 3-3.

Astfel, fostul tehnician al lui 
Poli Iași rămâne în zona echipelor 
care au ca obiectiv promovarea, 
Mioveniul fiind a treia echipă care își 
dorește acest lucru și la care 
activează carismaticul antrenor, după 
UTA Arad, sezonul trecut și Po
litehnica Iași în acest an. Popa a fost 
dat afară de la Iași, după ce noul pa
tron al grupării moldovene a consid
erat că antrenorul nu are o atitudine 
potrivită pentru o echipă ce țintește 
promovarea. Alături de Aurel Șunda, 
Ionuț Popa este unul din antrenorii 
care are la activ cele mai multe 
promovări în prima ligă, UTA și 
Iașiul fiind doar două din echipele cu 
nume readuse pe prima scenă de 
către acesta. CS Mioveni ocupă mo
mentan locul trei în liga a doua, seria 
a doua, la egalitate de puncte cu FC 
Bihor și la o lungime în spatele lid
erului, Petrolul.

___________J

în topul antrenorilor din ultimii 13 ani
Fostul selecționer Anghel 

Iordănescu ocupă locul 44 în clasamen
tul mondial al celor mai buni antrenori 
din perioada 1996-2009, dat 
publicității, luni, de Federația 
Internațională de Istorie și Statistică a 
Fotbalului (IFFHS). Iordănescu se află 
la egalitate cu spaniolul Juande Ramos, 
cu 36 de puncte.

Tehnicianul echipei Șahtior 
Donețk, Mircea Lucescu, se află pe 
poziția 64, cu 26 de puncte, la egalitate 
cu italianul Dino Zoff. în clasament 
mai figurează un român, Victor Pițurcă, 
acesta ocupând locul 116, cu 14 puncte, 
la egalitate cu Eric Gerets (Belgia), 
Javier Aguirre (Mexic), Jean Țigana 
(Franța), Luis Fernando Montoya (Co

Astăzi încep optimile 
Cupei României

Jocurile din optimile Cupei 
României debutează, astăzi, cu trei 
jocuri și se vor întinde până joi când 
vor avea loc ultimele două partide. 
Astfel, astăzi cu începere de la ora 
16.00, FC Brașov și Universitatea 
Cluj joacă, în direct la sport.ro, pen
tru ca de la ora 18.30, FC Timișoara 
să dea piept cu una din cele două 
formații de ligă secundă, Voința 
Sibiu, ziua urmând să se încheie în 
“Groapă”, acolo unde Dinamo 
întâlnește echipa antrenată de Cor- 
neliu Papură, ALRO Slatina.

Iată programul 
celorlalte jocuri 
de miercuri și joi: 
Miercuri, 27 octombrie:
Gloria Bistrița - Unirea Urz- 

iceni, ora 16:00, Sport.ro
CFR Cluj - FCM Tg. Mureș, 

lumbia) și Ruud Gullit (Olanda).
Topul celor mai valoroși antrenori 

din ultimii 13 ani îl are pe primul loc pe 
Sir Alex Ferguson, antrenorul lui Man
chester United fiind la mare distanță de 
rivalul său din campionat, Arsene 
Wenger, antrenorul “tunarilor” aflându- 
se pe poziția a doua. Podiumul este 
completat de italianul Marcello Lippi, 
omul despre care se spunea că ar aduce 
oricând un titlu mondial Italiei, total
izând 146.

în top se mai află mari antrenori ca 
Guus Hiddik, Luiz Felipe Scolari, Jose 
Mourinho sau Fabio Capello, 
selecționerul Angliei, încheind topul 
primilor 10 din lume.

- ae

ora 18:30, Sport.ro
Steaua București - Sportul 

Studențesc, ora 20:45, Pro TV

Joi, 28 octombrie:
Pandurii Tg. Jiu - Universi

tatea Craiova, ora 18:30, Sport.ro
Astra Ploiești - Rapid 

București, ora 20:45, Pro TV
Partidele se dispută într-o 

singură manșă eliminatorie, pe 
terenul primei echipe. în caz de 
egalitate se vor juca două reprize de 
prelungiri a câte 15 minute, iar dacă 
egalitatea se menține se vor executa 
lovituri de departajare de la 11 
metri. Tragerea la sorți a meciurilor 
din sferturile de finală ale Cupei 
României-Timișoreana, ediția 
2010-2011, va avea loc luni, 1 
noiembrie, de la ora 15.30, la Casa 
Fotbalului. Partidele din sferturile 
de finală ale Cupei României se vor 
disputa la 10 noiembrie.

Un veritabil model
pentru patronii din Liga 1

După ce au suferit cea 
mai drastică înfrângere din is
toria clubului, chiar în fața 
uneia dintre rivalele „de 
moarte”, Feyenoord nu își va 
demite antrenorul! Cu alte cu
vinte, nici după cele 10 (!!) 
goluri încasate în derbyul cu 
PSV Eindhoven de duminică, 
conducerea clubului nu a 
hotărât să se despartă de tehni
cianul echipei, Mario Been. Di
rectorul tehnic al echipei, Leo 
Beenhakker a declara imediat 
după meci, că funcția 
antrenorului nu este deloc 
periclitată și că acesta va bene
ficia în continuare de sprijinul 
conducerii, deoarece Feyeno
ord se află într-un proiect de 
reconstrucție. „Ne arătăm în
treg suportul pentru Mario 
Been și nu am luat în consider
are o eventuală demitere a sa.

Nu îmi pot explica înfrângere- 
de la PSV, nu e nimic logic. < 
toate acestea, actualul staff faci 
o treaba deosebită, am pornit p< 
un drum bun. Nu mai puten 
schimba ceea ce a fost la Eind 
hoven. Contează doar meciurik 
următoare, avem încredere îi 
antrenorul nostrum”, a declara 
Leo Beenhakker, directoru 
tehnic al lui Feyenoord. Gestul 
precum și vorbele directorulu 
tehnic al echipei de pe De Kuiț 
poate fi „obiect de studiu” pen 
tru patronii echipelor din fot 
balul românesc care obișnuiesc 
să schimbe antrenorii după doș 
câteva etape de la instalarea Io 
în funcție. Ultima înfrângere 1: 
scor suferită de Feyenoort 
datează de acum 28 de ani 
când marea rivală Ajax Amster 
dam îi învingea cu un la fel d- 
neverosimil, 8-2.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă V0LV01 GLASUL HUNEDOAREI

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

Telefon: 0761 - 973.940I
I

- 5 spălări n gratis!
- legitimație (exterior + interior, 16 reni ,

OFERTĂ
ABONAMENTE

<O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

sport.ro
Sport.ro
Sport.ro
Sport.ro


Junioarele clubului ile volei CSS Deva merg șnur tu competiția națională. Fetele antrenate de I loleta Bota 
uit trecut, fără probleme, duminică, în deplasarea de la Lipova (0-3) de Șoimii din localitate și au adunat 
deja două victorii în tot atâtea meciuri. Tinerele voleibaliste au câștigat primul set cu 25-13, iar pe celelalte 
două, fără drept de apel, cu același scor, 25-9 (!.'). In „derbyuf"grupei, CSS Lugoj a trecut de CSS Bega Ti
mișoara cu 3-0 și rămân astfel principalele contracandidate ale devencelor, la prima poziție. Următorul joc 
a! echipei de sub cetate va fi, duminica aceasta, acasă, împotriva fetelor de la CS Soldi tlba lulia.
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Dava Deva a ajuns lider în Liga a Il-a la futsal
lâna lui Karoly Gașpari a în- 
eput să se simtă din ce în ce 
mai mult în jocul singurei 
echipe de fustal din județ.

Dava Deva a reușit o dublă 
ictorie în turneul desfășurat 
la Alexandria și a urcat pe 
rima poziție a clasamentului 

Ligii a doua la futsal.

Băieții lui Karoly au învins 
ahlăul Piatra-Neamț cu 3-1 și apoi s- 
distrat cu cei de la CSS Roșiorii de 
de (7-3). Devenii au profitat astfel și 
semieșecul celor de la City’us II 

rgu Mureș care au remizat cu 
ahlăul și au ajuns lideri după trei 
Âee desfășurate în eșalonul secund.

Devenii vor putea urmări pe viu 
:ul echipei de futsal antrenate de 
iroly în perioada 13-14 noiembrie, 

când la Deva va avea loc următorul 
turneu din campionat. Până atunci Sala 
Sporturilor din oraș va găzdui o dublă 
între reprezentativele României și 
Macedoiniei, între 9 și 10 noiembrie.

Rezultatele jocurilor 
din al III-lea turneu:

Futsal Ceahlăul Piatra-Neamț -
Dava Deva 1-3

City’us II Târgu Mureș — Metrop
olis București 6-2

CS Infopress Odorheiul Secuiesc 
-CSS Roșiorii de Vede 13-7

Dava Deva - CSS Roșiorii de 
Vede 7-3

CS Inforpress Odorheiul Secuiesc 
- Metropolis Buc. 3-7

City’us II Târgu Mureș - Futsal 
Ceahlăul Piatra-Neamț 3-3

alea Jiului e la putere...
o liga a patra
upă nouă runde scurse din campionatul ligii a patra din județ, 
prezentantele Văii Jiului ocupă pozițiile fruntașe în clasament 
stfel că, Minerul Uricani și Jiul Petroșani ocupă primele două 
iziții, în vreme ce Universitatea Petroșani, Minerul Aninoasa și 

Inter Petrila completează prima jumătate a clasamentului.

După victoria la scor de sub cetate (1-5, cu CNS Cetate Deva), minerii din 
icani au detronat tânăra echipă a Jiului și „s-au cocoțat” pe prima poziție a clasa- 
mtului, la un punct distanță de alb-negrii. Puștii jiuliști nu și-au revenit după 
,eul din Cupă, de la mijlocul săptămânii trecute, când au pierdut în fața celor 
la CS Vulcan, cu 3-1 și au remizat 0-0, pe terenul brădenilor de la Aurul, cedând 
fel, după cinci etape șefia clasamentului.

N-a fost să fie nici pentru echipa secundă a Hunedoarei, trupa lui Nelu 
trică terminând la egalitate, pe propriul teren, 2-2, în compania „dacilor” de la 
ăștie, în ciuda „dublei” semnate de Doroi. „Studenții” lui Ionuț Stelescu au tre- 

epede peste cele două etape fără victorie și au învins Minerul Aninoasa, într- 
meci în care tehnicianul petroșenenilor n-a putut conta pe cei doi componenți 
trupei „Alb-Negru”, aflați la un concert prin țară

Și cum nici o etapă nu trece fără o ploaie de goluri în ligile inferioare, în 
tru din cele opt jocuri s-au marcat peste șase goluri pe meci. Responsabile cu 
îctacolul au fost Metalul Crișcior, Aurul Certej, Minerul Uricani și Retezatul 
țeg, toate marcând împreună 23 de goluri!

Rezultatele etapei a noua:

FC Hunedoara II - Dacicus Orăștie 2-2
Aurul Brad - Club Jiul Petroșani 0-0
Victoria Călan - Zarandul Crișcior 0-3
Universitatea Petroșani - Minerul Aninoasa 1 -0

. Retezatul Hațeg —Inter Petrila 5-2
CNS Cetate Deva - Minerul Uricani 1-5
Aurul Certej - CS Vulcan 7-1
Metalul Crișcior - Gloria Geoagiu 6-1

Clasament:

★Retezatul Hațeg este penalizată de către FRF cu 18 puncte

Minerul Uricani 9 8 0 1 29-5 24p
Club Jiul Petroșani 9 7 2 0 30-3 23p
FC Hunedoara II 9 6 3 0 30-7 21p
Universitatea Petroșani 9 6 2 1 18-6 20p
Aurul Brad 9 5 3 1 25-10 18p
Minerul Aninoasa 9 5 2 2 12-4 17p
Aurul Certej 9 4 1 4 31-21 13p
Dacicus Orăștie 9 4 1 4 27-21 13p
Inter Petrila 9 4 0 5 13-30 12p
. Zarandul Crișcior 9 3 2 . 4 12-26 Hp
. CS Vulcan 9 2 2 5 6-16 8p
. Metalul Crișcior 9 1 1 7 8-20 4p
. Victoria Călan 9 1 1 7 11-38 4p
. Gloria Geoagiu 9 1 1 7 3-30 4p
. CNS Cetate Deva 9 0 1 8 10-31 1P
. Retezatul Hațeg 9 4 0 5 27-24 -6p

Marian Muntean, foc și pară 
după eșecul de la Cluj

Patronul echipei CSM Cetate 
Deva s-a declarat, la finalul jocului 
de la Cluj, pierdut de devence la 10 
goluri diferență, extrem de 
nemulțumit de atitudinea 
jucătoarelor și a adăugat că deși se 
cuvenea „să umble” ceva mai de
vreme la salarii, după această în
frângere usturătoare o va face mai 
mult ca sigur. „Sunt dezamăgit total, 
atitudinea din jocul de astăzi nu o 
înțeleg și pentru asta se va plăti, deci 
fetele vor fi penalizate. Clujul nu m- 
a bătut de când joc handbal la zece 
goluri diferență. Clujul a fost tot 
timpul cu aceeași echipa, valoarea e 
incontestabilă, dar noi nu am jucat 
nimic, ne-am prezentat aici doar să 
ne bifăm jocul. N-am avut nici o at
itudine, nici o ambiție, nu am avut 
nimic. E greșeala mea că nu au ati
tudine, pentru că nu am penalizat 
niciodată jucătoarele, sunt cu salari
ile la zi. Acum le voi da salariile, dar 
cu penalizare”, a tunat Muntean.

CSM Cetate Deva ocupă cu 
doar două victorii în șapte etape, 
locul 11 în clasamentul Ligii 
Naționale de handbal, fiind la doar 
două puncte de primu loc retrograd-

abil, ocupat de nou-promovata SCM 
Craiova. Fetele antrenate de Alexan
dru Weber vor întâlni în următorul 
joc acasă pe HCM Buzău, asta însă

Știința Petroșani a ieșit 
și din Cupa României

Echipa de rugby din Vale a 
pierdut și ultimul joc oficial din 
acest sezon. Rugbyiștii 
petroșeneni au fost învinși de mult 
mai experimentata Farul 
.Constanța, cu 40 la 16 și au părăsit 
astfel și a doua competiție majoră 
a rugbyului românesc, după ce, în 
urmă cu câteva săptămâni au ret
rogradat în liga a Il-a. Echipei 
conduse de Alexandru Lupu nu i- 
a mai rămas decât deplasarea la 
București din perioada 13-14

noiembrie acolo unde vor disputa 
ultimul joc din Campionatul 
Național de Rugby în 7, fiind 
foarte aproape de a își îndeplini 
astfel obiectivul fixat - clasarea în 
primele șase echipe. „Trebuie să 
ne pregătim pentru acest campi
onat având în vedere că suntem în 
obiectiv și putem obține locul 
șase”, precizat Lupu. Acesta a 
ținut să sublinieze faptul că Farul 
a venit la Petroșani cu cel mai bun 
15, lucru care confirmă faptul că

după pauza prilejuită de Trofeul 
„Carpați” care va avea loc la finele 
acestei săptămâni, la Drobeta 
Tumu-Severin.

echipa de pe malul mării s-a temut 
de tânăra grupare din Valea Jiului. 
„ Farul a venit cu echipa cea bună 
din care nu a lipsit nici o vedetă. 
Au fost prezenți și jucătorii de lot 
național, semn că s-au temut de 
noi până în ultimul minut de.joc. 
Sunt mulțumit de ceea ce au real
izat băieții, având în vedere cali
brul adversarului și sper să 
răspundă bine în ultimul joc din 
Capitală”, a conchis tehnicianul 
Științei.
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Roy (Nicolas Cage) și Frank, ambițiosul său protejat, vând "sisteme de filtrat 
apa". Din fericire pentru ei, oamenii nu-și dau seama că plătesc de 10 ori va
loarea reală, cu gândul la premiile în mașini, bijuterii sau vacanțe gratuite, 
pe care nu le mai primesc. Totul ar merge ca pe roate dacă lloy nu ar fi obse- 
sivo-impulsiv (Pro Cinema; 22:00; Șarlatanii)
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Prințesele lumii
Imnul României
Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Ca la carte (rel.)
Iubiri dincolo de ecran; Ep. 26
Prințesele lumii
Spune-mi ce te doare
Papucul doamnei (2010, rel.) 
Zile și nopți (magazin cultural, 1 

2010, rel.)
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 47.)
Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
Telejurnal
Pur și simplu delicios
Vinul pe românește
Rom european
Krânika (magazin cultural)
Atunci și Acum (rel.)
Curier TV
Telejurnal
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 48.)
Prințesele lumii
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Eu, cetățeanul
Vinul pe românește
100 de puști (SUA aventură) 

cu Jim Brown, Raquel Welch, 
Burt Reynolds, Fernando Lamas
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Doctor la zoo 
Tonomatul DP 2 
Liber pe contrasens 
Confesiuni
Telejurnal
Ora de business 
împreună în Europa
Tribuna partidelor parlamen

tare la TVR 2
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. -13.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Joc deschis (emisiune informa

tivă)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 7.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (englez serial triller, 

2002 - 4.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

i ' 06:00 Observator 06:00 1 lappy nour 190:00 Pe cuvânt de temeie 07:00 Camera de râs
08:00 Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV i 08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Fiorentina
11:15 Cutia cu secrete (SUA dramă, 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Cu foamea în gât

2005, rel.) cu Richard Gere, Ju- comedie - 83.) 12:30 O mare de pasiune 11:30 Mondenii
liette Binoche, Flora Cross 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 12:00 Levintza prezintă

13:00 Observator 1973, rel. -3851.) 15:15 Victoria 13:15 Camera de râs
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Avalanșa (canadian-SUA fii

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:25 Vremea de ACASĂ de acțiune, 1994) cu David H
Katey Sagal, Christina Apple- serial de comedie, 2006 - 2.) 16:30 Rosalinda selhoff, Michael Gross, Dean
gate, David Faustino 14:00 Inelul dragonului (italian aven- 17:30 Poveștiri adevărate Milligan, Myles Ferguson

14:30 Comanda la mine (reality tură, 1994-2/) 18:30 O mare de pasiune 16:00 Cireașa de pe tort
show, 2010, rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 19:30 Fructul oprit 17:00 Trăsniții

16:00 Observator 1973 - 3852.) 1 20:30 Iubire și onoare 18:00 Focus 18
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analiei 19:00 Focus Sport
19:00 Observator 17:45 Happy Hour 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:30 Harold & Kumar merg la
20:30 Plasă de stele 19:00 Știrile Pro TV de divertisment, 2007) White Castle (comedie, 2004
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 20:30 Marele Stan (comedie, 2008) 23:30 7 păcate (brazilian serial de 21:30 Focus Monden

de dramă, 2010) cu Alina Puș- 22:15 Moștenirea (român serial de dramă, 2007) cu Gabriela 22:15 Trăsniții
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria comedie, 2010 - 14.) cu Ramona Duarte, Claudia Jimenez, Gio- 23:00 Mondenii
Donosa, Alexandru Costea Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 23:30 Martorii (thriller, 2002) cu

23:00 Observator orghe Visu, Carmen Tănase necchini Christina Ricci, Stephen Dil-
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV lane, Ioan Gruffudd. Kerry Fi

18:25
20:00
21:35
22:00
23:55

15:20 Prințesa ghetoului (spaniol dramă, 2007)
17:00 Dragonball: Evoluția (SUA film fantastic de
acțiune, 2009) cu Justin Chatwin, Jamie Chung

O altă Cenușăreasă modernă (SUA-canadian comedie, 2008)
O escapadă super 2 (SUA comedie, 2009) cu Nestor Aaron Absera 
Lord (român film de scurt metraj, 2009)
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 11.) Răni vechi 
Mărul discordiei (SUA thriller, 2008) 105’ la HBO cu Samuel L. Jac

kson, Patrick Wilson, Kerry Washington, Jay Hernandez

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

Descoperă România (2004, rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 8.) 
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 15.) 
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 17.) 
Monk (serial polițist, 2002 - 12.) cu Tony Shalhoub 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 13.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 10.) 
Șarlatanii (SUA comedie, 2003) cu Alison Lohman, Nicolas Cage, 

Sam Rockwell, Bruce McGill



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.FM, Hunedoara
eva

*lefon: 0755.999.916

stra prof. 10

;nt securitate 98

man 1

iturist 1

antar 1

bucatar 1

solvent înv.preuniversitar fara

confectioner-asamblor articole din
textile 12

consultant fiscal 5

controlor calitate 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

isinistla mașini pt.terasamente
6 farmacist diriginte 1

inc.necal.în mine si cariere
1

inginer mecanic 2
sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Orăștie confectioner-asambleor articole din 
textile 8

gaterist la taiat bușteni 1

lacatus mecanic 5
inc.necal.la spargerea si taierea
it.de construcții 3

mcitor necal. la asamblarea, mon-
ea pieselor 27

zar 2

^ramator ajutor 1

■nelier 2

nplar universal 1

nzator 2

nzator la domiciliul clientului pe 
za de comanda 4

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

sudor manual cu flacara de gaze
I

cusator articole marochinarie
I

lacatus montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la demol.clădiri, zida
ri e, mo za i c, fai anta, greș i e, p arc het

8

munc.necal.la întret. drum uri, șo
sele, poduri .baraje 4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

sudor 28 dispecer 1

vânzător 10 finisor terasamente 4

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

zidar pietrar 2 mecanic auto 1

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

Petroșani
redactor 2

Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune
1

bucatar 1

cabanier 1

lucrator gestionar 1

ospatar(chelner) 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Simeria

operatot xerox 1

o

nedoara

tlefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

8

agent comercial 1
  secretara--------------------------- 1 
agent vânzări 1----------------------------------------  ——

sef serviciu marketing 1 

asfaltator 1

Telefon:0755.999.921

snt comercial 1

sef formație. în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1 confectioner-as amble or articole din 

textile 1

3nt de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4 controlor calitate 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

lacatus mecanic 8

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

sudor 10

zidar rosar-tencuitor 1

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, srid200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695
'and garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel: 0752 514 983

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

nd apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
iplăria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefoiosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

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

Telefon: 0755.999.922

secretara 1

montator subansamble 5

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

munc.necal.la asamblarea,montarea
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

ins truc tor-educ a tor în unilati c han
dicapați I

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

manipulanț mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

Brad

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, faianța,greș ie, parc het 4

munc.necal. la asamblarea, montare a 
pieselor 9

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

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalator manual 4

infirmiera 2
croitor 4

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospatar(chelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc.radioelectron ist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

Ilia
mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic (cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

' foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
ală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be

ata. Accept credit sau schimb cu Alba lulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
ă intermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

brutar 1

Vând casa cu gradină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

nd apartament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
s in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

nd casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
i din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
.0748.347.128

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557
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g DIVERSE k
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul băieților. Tel.0764.606.759

nd casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
,-ț 135.0001ei neg. Tel.0769839.694 Pierdut legitimație de handicap pe numele Igna Aurica. O declar nulă.

nd garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695 Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg.
Tcl.0254.228.748

nd garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740,965.191 

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

nd apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
ntament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

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

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

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

nd casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
ept. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
;ț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848 (text maxim 50 de cuvinte)

nd apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
Tel.0748.689.532

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailerjpână la 7 ani, pentru pază curte,
TeL0733.703.790 Nume.
Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610 Strada.

nd apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
nopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694 Vând cazan de țuică 5O-8OHL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Localitatea

nd apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
□idecomandat. Preț 85-OOOlei. Tel.0730.346.219

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

nd casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30,0001ei. Tel. 0769839.694

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

Eliberat de

.Nr.

C.I. seria

Prenume

DECLAR CA DATELE SUNT REALE

Județul

Semnătura
nd apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
ț.Tel. 0721.805.675

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

nd apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
:ț63.000lei. Tel.0748.347.128

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

nd casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
.0748.689.532 g AUTO
nd apartament 2 camere în Simeria, et. 1, bucă tărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
15.066.695

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 curo ncg.Tcl.0734.965.619

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

nd casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. Preț 
000 euro. Tel.0748.347.128 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

■•«partament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, termopan, 
chet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând Daewoo Matiz, a f. 2003, 79 000 km, consum foarte «c. stare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 
0762.589.175,0734.965.619

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 3

mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Publicitate
___  Marți, 26 octombrie 201

Silvadez^
mortare uscat*. adezivi. sape autoniveloota

Suonmația calității

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?1

___ ____________ ____________________

ȘTRAND;

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/2i
Nisip 22,00 lei/ton

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/ton

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton

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

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 0. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORtlV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT ", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Piatră concasată (criblură) 8 ^16mm 25,00 lei/ton

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


