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Candidatul PD-L
in Colegiul 3 Hațeg 
Daniel Răducanu

Pentru că a lăsat la o parte orgoliile politice și a 
atrat într-o competiție electorală în care locuitorii din 
'ona Hațegului riscau să nu aibă niciun reprezentant, 
iind puși să aleagă între persoane parașutate politic de 
irin alte zone.

de blamat..."

Candidatul PNL 
în Colegiul 3 Hațeg, 
Mariana Câmpeanu 

Pentru că a creat un conflict în cen
trul orașului Hațeg, fiind la un pas de a se 

lua de păr cu primarul Nicolae Timiș în mo
mentul în care a încercat să-și facă 

campanie electorală cu mult înainte de de
clanșarea oficială a acesteia.
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f greco-catolic
Sf. Doctori fără arginți Cosma 
și Damian

ț romano-catolic
Sărbătoarea Tuturor Sfinților

k_____________ J
< _ 7\

RețeHrzilei
F

Calamari 
umpluți

Ingrediente:
600 g calamari curățați, 2 cepe, 5 
linguri de ulei, 1 cățel mare de us
turoi, 60 g șuncă, 75 g orez cu 
bobul lung, 200 ml vin alb, 2 lin
guri stafide, 1/4 legătură pătrunjel, 
1 lingură de făină, 300 g sos de 
roșii, sare, piper, dafin.

Mod de preparare:
Se taie 1 ceapa cubulețe și se 

călește în 3 linguri de ulei. Cănd 
ceapa este călită se adaugă sosul de 
roșii, sare, piper, 2 foi de dafin; se 
mai fierbe la foc mic încă 10 mi
nute. Se dă deoparte și se acoperă.

Se fierbe orezul pe jumătate cu 
puțină sare. Se taie tentaculele și 
șunca în bucățele mici (0,5 cm). Se 
toacă mărunt pătrunjelul. Stafidele 
se taie în sferturi.

Se încinge restul de ulei și se 
călește a doua ceapă tăiată cubu
lețe cu usturoiul zdrobit. Se adaugă 
șunca și tentaculele și se lasă să se 
prăjească puțin. Aveți grijă să nu se 
ardă. Se adaugă orezul scurs, sta
fidele și pătrunjelul. Se dă drumul 
la cuptor la 180'C.

Se umplu calamarii, având 
grijă să nu-i umpleți până la refuz. 
Se dau prin făină și se rumenesc în 
tigaia de teflon. într-o tavă se aran
jează calamarii și se acoperă cu 
sosul de roșii pregătit mai de
vreme. Se dă la cuptor aproximativ 
jumătate de oră. Se servesc alături 
de o garnitură de orez simplu.

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

rTSfantul Zilei----------------------
Sfinții Mucenici și doctori fără de arginți, 

Cosma și Damian, cei ce s-au săvârșit la Roma
Acești sfinți au trăit în marea cetate a Romei în 

zilele împăratului Carin, și erau frați, iar cu 
meșteșugul doctori, vindecând nu numai oameni, ci 
și dobitoace. Ei cereau ca plată de la cei ce se lecuiau 
doar credința și mărturisirea în Hristos, și nimic 
altceva. Fiind ei pârâți la împăratul, că fac vindecările 
cu meșteșug fermecătoresc, și nevrând să se lepede 
de Hristos, ci mai vârtos încă și pe împăratul Carin 1- 
au mântuit din păgânătate, fiind tămăduit de dânșii. 
Căci acesta, spăimântându-i cu grele chinuri, i s-au 
desfăcut grumajii de i s-a întors obrazul la spate. Și 
pentru aceasta cei ce se aflaseră acolo au crezut în 
Hristos, pe Care și împăratul cu toți ai casei lui L-a 
mărturisit. Atunci împăratul a liberat pe sfinți, 
trimițându-i cu cinste la locul lor. După aceea 
dascălul lor, cel ce i-a învățat meșteșugul doctoriei, 
pizmuindu-i și luându-i, s-a suit cu dânșii într-un 
munte facându-se a merge ca să culeagă ierburi de 
leacuri. Și acolo sculându-se i-a ucis cu pietre.

Este bine de amintit că există două perechi de 
sfinți fără de arginți, cu același nume - Cosma și 
Damian - având meșteșugul de doctori. Unii au fost 
fiii Teodotiei, femeie dreptcredincioasă, care cu pace 
au adormit și au fost așezați la locul Feriman. Ei sunt 
cinstiți în 1 noiembrie și nu primeau bani pentru 
vindecările pe care le făceau, deoarece credeau în

1 noiembrie
l de-a lungul timpului

1894: Nicolae al II-Iea devine noul Țar al Rusiei după ce 
tatăl său, Alexandru al III-lea, moare

1922: Ultimul sultan al Imperiului Otoman, Mehmed al 
VI-lea, abdică

1928: Inaugurarea Radio România
1928: Reforma alfabetului turc prin adoptarea caracterelor 

latine
1949: A apărut primul număr al publicației germane 

w frankfurter Allgemeine Zeitung
1950: Tentativă de asasinat la adresa președintelui ameri

can Harry Truman
1952: SUA au detonat în Insulele Marshall prima bombă 

cu hidrogen
1960: John F. Kennedy I-a învins pe Richard Nixon în 

*,competiția pentru funcția de președinte al SUA
1981: Antigua și Barbuda își câștigă independența față de 

darea Britanie
j993: A luat ființă Uniunea Europeană, în urma Tratatului 

M Maastricht

Hristos și tămăduiau cu puterea lui Hristos. Cei care 
sunt prăznuiți astăzi petreceau în Roma, având un 
dascăl războinic, care cu vicleșug i-a suit în munte 
ca să adune ierburi și i-a ucis cu pietre.

S-au născut:
1778: Gustav al IV-lea, regele Suediei din 1792 până în 

1809 (d. 1837)
1815: Crawford Williamson Long, medic american, 

primul american care a folosit eterul ca anestezic într-o operație 
(d. 1878)

1823: Lascăr Catargiu, om politic român, prim-ministru al 
Principatelor Unite și al Regatului României (d. 1899)

1926: Giinter de Bruyn, scriitor german
1934: Umberto Agnelli, industriaș italian (Fiat) (d. 2004)
1935: Edward Said, teoretician și critic palestinian (d. 

2003)
1942: Larry Flynt, american
1942: Silvia Voinea, soprană româncă
1943: Salvatore Adamo, muzician belgian, compozitor și 

interpret

Comemorări:
1860: Charlotte a Prusiei soția Țarului Nicolae I al Rusiei 

(n. 1798)
1894: Țarul Alexandru III al Rusiei (n. 1845)
1903: Theodor Mommsen, istoric și jurist german, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1817)
1972: Ezra Pound, poet american, fondatorul imagismului 

(n. 1885)
1989: Mihaela Runceanu, solistă româncă de muzică 

ușoară țn. 1955)

Bancul zilei
© © ©
Un tip se trezește dimi

neața, ia ziarul de la ușă, se 
uită pe numerele de la loto 
și vede că i-au ieșit toate 
cele șase. Cum avea un ser
viciu pe care nu îl suporta, 
pleacă tacticos la serviciu, 
intră în audiență la șef și îl 
anunță cu satisfacție că de
misionează.

Șeful spune că e alege
rea lui, îi mulțumește pentru 
cei peste 20 de ani lucrați în 
firmă și îi dă un bonus de 
despărțire de 200.000 de 
euro.

Omul, fericit nevoie 
mare, în drum spre loterie 
intră la reprezentanța BMW 
și cumpără cel mai scump 
model, în valoare de

200.000 de euro.
Când să dea banii, este 

anunțat că, deoarece este 
clientul cu nr. 1.000.000, 
primește mașina gratis.

- Când e să ai noroc, ai 
noroc, zice omul bucuros că 
a rămas și cu cei 200.000 de 
euro și are și BMW nou 
nouț.

Trece pe la loto, ridică

milioanele și pleacă acasă.
Stă pe terasă, la o bere și 

o vede pe soția sa venind 
acasă, cu bicicleta. Moment 
în care trece pe stradă o be
tonieră și o calcă.

-Asta e, zice omul, când 
e să ai noroc, ai noroc până 
la capăt!

© © ©

HOROSCO
Nativii singuri pot întâlni per- 9 

soane interesante. Nu promite nimă- I 
nui nimic, dacă nu ești în măsură să 
te ții de cuvânt. Linia de conduită pe c.- 
adopți acum se va dovedi importantă.

Ești împărțit între dorința de a . 
face pe mediatorul și dorința de a -i 
spune verde în față ce gândești, chiar 
dacă acest lucru ar tulbura apele. Cea 
mai bună soluție este să lași lucrurile : 
așeze de la sine.

Te simți destul de bine astăzi și < 
chiar ai poftă să începi o nouă activi- ] 
tate, sau poate un hobby. Nevoia de / 
noutate nu trebuie însă să te ducă în 
pragul unei decizii regretabile, privind 
de cuplu.

Ai parte de momente minunate f 
alături de persoana iubită. Unii nativi 
se mută cu locuința, din cauza unei 
schimbări profesionale în provincie s; 
străinătate. Te încântă ideea de a schimbi 
zontul.

Persoanele apropiate au nevoie k 
de prezența ta, însă nu ai timp sufi
cient să te ocupi de ele. Fă în așa fel J 
încât să nu se simtă complet abando
nate. îți canalizezi energia pe câteva obie 
specifice și câștigi astfel în eficiență.

Trebuie însă să știi că ai calitățile 
necesare pentru a-ți organiza viața în 4
așa fel încât să le faci mai puțin apă
sătoare. Cineva din familie te poate 
ajuta, tot ce ai de făcut este să acorzi p 
încredere și persoanelor apropiate.

Astrele țin cu tine așa că acesta 
este momentul prielnic pentru înche- < 
ierea unor contracte. Pe plan senti
mental ești încă în căutarea persoanei 
potrivite. Ori ea fuge de tine, ori tu fugi c

Ești stresat și irascibil. încearcă u 
să-ți stăpânești nervii înainte să fie £ 
prea târziu. S-ar putea să spui sau să 
faci lucruri pe care le vei regreta mai 
devreme decât crezi.

Trebuie să renunți la obiceiul de i 

a pierde timpul. Șefii sunt cu ochii q 
pe tine și e posibil să ai neplăceri din < 
cauza asta. Pe plan sentimental plu
tești pe niște norișori roz, însă ar trebui si 
revii și la realitate din când în când.

Nu risca financiar, mai ales gi- j 
rând pentru amici și rude, dacă este . 
vorba despre împrumuturi impor- ’ 
tante. Dacă simți nevoia de o schim 
poate o reamenajare sau restaurare a loci 
ar fi o activitate binevenită în familie. •

Treci printr-o perioadă de criză 
sentimentală. Nu trebuie să-ți faci I 

griji, pentru că ești înconjurat doar de 
persoanele care țin la tine.

încercă să fii mai docil și să as- . 
culți și părerile persoanei iubite. Fă în '' 
așa fel încât să-i recâștigi încrederea 
pe care s-ar putea să o fi pierdut în ul 
timp.
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Sase are, rțifă apă potiibilă
Furnizarea apei potabile este sistată astăzi, între orele 8 și 14, în municipiul Hu
nedoara, din cauza lucrărilor de anulare a vechii rețele de alimentare. Astfel, vor 
rămâne fără apă la robinete locuitorii imobilelor de pe strada Avram lăncii - blo
curile: 136. 137, 138, 139, 140, 1 bis, 2 bis, si bulevardul Traian - blocul 2 bis.
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oloț este disperat că va pierde colegiul Hațeg

dăcel între liberali înainte de alegerile parțiale
nainte de începerea luptei 
lectorale în Colegiul nr. 3, 
eședintele PNL Hunedoara, 
rcea Moloț a luat câteva de- 

r,ii care demonstrează dispe
rarea acestuia în fața 

posibilității de a controla or- 
nizațiile liberalilor din zonă. 
Moloț a hotărât dizolvarea 
inducerii organizației PNL 
i Hațeg dându-i astfel „șah ” 
mărului Nicolae Timiș care- 
iropusese să candideze inde- 
mdent pentru postul vacant 

de deputat.

Prin dizolvarea Biroului Politic 
al, Timiș este pus în fața unei de- 
i radicale: fie renunță la mandatul 
irimar al Hațegului în favoarea can- 
•turii pentru postul de deputat fie nu 
jandidează la alegerile din decem- 

, păstrându-și postul de conducere 
rimăriei.

Biroul Politic Local (BPL) al PNL 
eg a fost dizolvat, la sfârșitul 
:ămânii trecute, de Biroul Politic 
torial PNL Hunedoara.
Președintele Organizației Județene 

PNL Hunedoara, Mircea Moloț, a 
anunțat decizia BPT, sâmbătă, la sediul 
PNL din Deva.

Moloț cumpără bună
voința primarilor cu 
bani publici

Dizolvarea biroului orășenesc 
Hațeg a fost votată în unanimitate de 
membrii BPT. Moloț a motivat decizia 
dizolvării BPL Hațeg, prin faptul că, în 
cursul săptămânii trecute, primarul 
Nicolae Timiș, totodată președinte al 
organizației locale național-liberală 
Hațeg, a mandatat membrii biroului să 
strângă semnături pentru candidatura sa 
ca independent.

„Poate vă surprinde, dar membrii 
biroului teritorial au votat în unanimi
tate dizolvarea biroului politic de la 
Hațeg. Timiș a convocat o ședință cu 
membrii biroului și le-a dat sarcina să 
strângă semnături pentru candidatura sa 
ca și independent. Strategia domnului 
Timiș e cu totul alta decât strategia par
tidului din care face parte, fapt care 
încalcă statutul. De aceea am dizolvat 
biroul de la Hațeg, iar pe domnul Timiș 
l-am suspendat din funcție, l-am apro
bat 7,4 miliarde, pentru liceul din 
Hațeg, dar din păcate caracterul său îl

face să mi se adreseze cu „domnule 
Turnător”. L-am anunțat de dizolvare și 
mi-a răspuns că știa. Nu regret decizia 
pe care am luat-o și aștept demisia 
domnului Timiș din funcția de 
vicepreședinte al Organizației Județene 
PNL”, a declarat Moloț.

Până la închiderea ediției, Nicolae 
Timiș nu a putut fi contactat pentru a 
comenta decizia dizolvării BPL al PNL 
Hațeg.

Irina Năstase

Pentru ca primarul Nicolae Timiș să poate candida independent, 
BPL Hațeg trebuia să aprobe suspendarea suspendarea s-a din cali
tatea de membru PNL.

în cazul în care Timiș ar ieși câștigător în cursa pentru ocuparea 
postului de deputat al Colegiului nr.3 Hațeg, acesta ar avea un termen 
de două săptămâi în care ar putea opta între cele două funcții, cea de 
primar, respectiv cea de deputat.

Odată dizolvat BPL Hațeg, lui Timiș nu i se va mai aproba sus
pendarea din funcția de primar. Astfel, pentru a putea candida pentru 
postul de deputat, Timiș va fi nevoit să-și dea demisia din funcție, fiind 
astfel pus în situația de a pierde Primăria Hațeg, înainte de a alegrile 
parlamentare.

>aniel Răducanu este candidatul PD-L
lentru Colegiul nr. 3 Hațeg

Primarul comunei Baru (foto mijloc) a intrat în cursa pentru postul de deputat al Colegiului nr. 3 Hațeg I
\niel Răducanu, primarul 
nunei Baru, a fost desem
nat candidatul PD-L în 
rsa pentru postul de depu- 
al Colegiului nr.3 Hațeg, 

ndidatura lui Răducanu a 
t dezbătută și votată în șe- 
tța Comisiei pentru Orga
nizare și Desfășurare a 
egerilor (CODA) a PD-L

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori;

Hunedoara, primarul 
din Baru fiind votat 

în unanimitate.

Primarul comunei Baru a ac
ceptat propunerea PD-L de a can
dida pentru postul de deputat al 
Colegiului nr.3 Hațeg, motivându- 
și decizia din prisma faptului că in
teresele electoratului unui colegiu 
sunt mai bine reprezentate în parla

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

ment de oameni care au experiență 
în administrația locală.

Miza este
Colegiul nr. 3 Hațeg

La sfârșitul săptămânii trecute, 
Răducanu - membru PNL, și-a dat 
demisia din toate funcțiile de partid, 
urmând să părăsească și 
formațiunea politică, fapt care 

implică și pierderea postului de pri
mar al comunei Baru. „Nu am aban
donat proiectul Baru și nici oamenii 
de aici. Cei din comună știu că de
cizia mea a fost luată gândindu-mă 
și la ei, dar și la interesele oame
nilor din Colegiul nr.3 Hațeg. Cred 
cu tărie că proiectele de aici vor 
merge și mai bine având un sprijin 
de la București”, a menționat Daniel 
Răducan. De altfel, Răducanu a 
menționat că una din nemulțumirile 
care l-au determinat să accepte să 
candideze din partea PD-L a fost 
desemnarea candidatului PNL în 
persoana Marianei Câmpeanu. 
Răducanu a precizat că miza sa este 
câștigarea alegerilor, însă are în 
vedere și o eventuală întorcere la 
Primăria Baru.

Irina Năstase

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.

„întotdeauna am fost de 
părere că parlamentarii trebuie 
să plece din rândul celor care 
cunosc administrația locală, pen
tru că primarul este veriga dintre 
alegători și parlament. în PNL, 
am candidat patru primari, ori
care dintre noi ar fi fost ales l-am 
fi susținut, pentru că un om din 
zonă cunoaște mai bine prob
leme colegiului Hațeg.

Eu nu candidez având ca 
țintă un post de consilier la Min
isterul Dezvoltării, desigur iau 
un calcul și varianta unui eșec, 
însă miza mea este Colegiul nr. 
3 Hațeg și am toată convingerea 
că vom câștiga”, a declarat can
didatul PD-L pentru Colegiul 
nr. 3 Hațeg, Daniel Răducanu.
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Sindicatul "Sanitas" Alba, în numele a peste 1.800 de cadre medi
cale, va începe, săptămâna viitoare, demersurile legale pentru a 
acționa în instanță statul român și cele 12 spitale din județ, pentru 
reducerea cu 25 la sută a salariilor.

l-au furat porcul din coteț
O femeie din Hațeg a alertat 

polițiștii, după ce a rămas fără por
cul, de circa 50 de kilograme, pe 
care îl creștea pentru a-1 sacrifica de 
Crăciun. Femeia creștea animalul 
într-o anexă improvizată, lângă râul 
Galbena, din Hațeg. Polițiștii au 
reușit, în urma verificărilor efectu
ate, să îi identifice pe prezumtivii 
autori ai furtului, Mihăiță L., de 18 
ani, cu antecedente penale și Vasile 
P., de 24 de ani, ambii din comuna 
Băuțar, județul Caraș-Severin. 
Polițiștii continuă cercetările cu 
suspecții în stare de libertate.

Conducea un autoturism 
fără a avea pemis
Un bărbat în vârstă de 30 de 

ani, din Orăștie, s-a ales cu dosar 
penal, după ce a fost prins de oa
menii legii în timp ce conducea un 
autoturism fără a deține permis. 
Polițiștii Biroului Rutier Orăștie 1- 
au depistat pe Vasile R., de 30 de 
ani, din Orăștie, în timp ce con
ducea un autoturism pe strada Ar
matei, din localitate, fără a poseda 
permis de conducere. Pe numele 
bărbatului a fost întocmit dosar de 
cercetare penală.

A băut și a adormit
pe șosea

Un bărbat în vârstă de 68 de 
ani, din Blaj, a ajuns la spital, în 
stare gravă, în urma unui accident 
de circulație produs, sâmbătă seara, 
pe DN7, în afara localității Simeria. 
Conducătorul unui autoturism 
Dacia Logan, Sorin D., de 40 de 
ani, din Deva, care circula dinspre 
Deva spre Simeria, pentru a evita 
lovirea pietonului Vemer S., de 68 
de ani, din Blaj care, băut fiind, era 
întins pe partea carosabilă, a lovit 
glisiera metalică de pe partea 
dreaptă a sensului de mers, s-a 
răsturnat și a lovit frontal un au
totren, care circula din sensul opus 
de mers și era condus de un 
cetățean turc în vârstă de 51 de ani. 
în urma accidentului rutier, 
bărbatul în vârstă de 68 de ani a 
suferit fracturi la ambele picioare, 
fiind transportat la spitalul din 
Deva, iar cele două autovehicule au 
fost avariate. în cauză, a fost în-

Peste 160 de hunedoreni s-au angajat,
la sfârșitul lunii trecute
Peste 160 de hunedoreni și-au 
găsit un loc de muncă, în urma 

bursei organizate de Agenția 
Jundețeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) 

Hunedoara, la sfârșitul săptă
mânii trecute. Au fost „puse 
la bătaie”peste patru sute 

de locuri de muncă 
pentru hunedoreni.

Cele mai multe angajări s-au făcut 
în municipiile Brad și Hunedoara, unde 
76 de persoane și-au găsit un job. 
„Bătaie” a fost la Petroșani, unde 120 
de persoane au concurat pentru doar 68

Doi consilieri județeni PD-L 
și-au început, de vineri, mandatul

Doi consilieri județeni care au candi
dat pe listele PD-L la alegerile din 

2008 și-au încetat mandatul, prin de
misie, la sfârșitul sătămânii trecute. 

Consilierii județeni Ilie Părvan și Pe
tronela Șodolescu și-au încetat man
datul ca urmare a unui ordin intern 

al PD-L, potrivit căruia membrii par
tidului care ocupă două funcții de 
conducere trebuie să opteze doar 

pentru unul din posturi

Cei doi consilieri județeni ai PD-L și- 
au încetat, prin demisie, mandatul, aceaștia 
deținând totodată alte funcții de conducere, 
Ilie Pârvan fiind inspector școlar adjunct în 

de locuri de muncă, iar numărul cel mai 
mare de locuri de muncă vacante a fost 
la Deva, 90 de posturi. Doar 163 de 
hunedoreni au reușit să se angajeze, din 
823 de participanți, dintre care 11 cu 
studii superioare. „Exceptând per
soanele care au fost angajate pe loc, alte 
306 persoane au fost selectate în ved
erea încadrării. Agenția va monitoriza 
după un interval de 30 de zile câte din
tre aceste persoane au fost încadrate în 
muncă”, a declarat directorul AJOFM, 
Vasile Iorgovan. La acest târg de joburi, 
hunedorenii au fost mai interesați decât 
la alte ediții organizate de cei de la 
AJOFM.

Petronela Tămaș

cadrul Ispectoratului Județean Școlar, iar 
Petronela Șodolescu deținând funcția de 
conducere a Spitalului municipal din 
Petroșani. în urma încetării mandatului 
celor doi consilieri județeni ai PD-L, aceștia 
au fost înlocuiți cu doi membrii supleanți, 
aflați pe listele Partidului Democrat Liberal 
- Filiala Județului Hunedoara. Astfel, în 
ședința de Consiliul Județean (CJ) Hune
doara, care a avut loc vineri, și-au depus 
jurămintele. Petrică Șeucă și Ion Dumitru 
dețin, începând de vineri, funcțiile de con
silieri județeni din partea PD-L, totodată 
aceștia ocupând și locurile foștilor consilieri 
în comisiile de specialitate.

Irina Năstase

Stadionul Michael Klein, reabilitat 
cu bani de la Consiliul Județean

Baza sportivă Michael Klein din 
municipiul Hunedora va fi modernizată 
cu fonduri din bugetul Consiliului 
Județean (CJ) Hunedoara. După ce în 
ședința de săptămâna trecută a Consiliu
lui Local Hunedoara a fost aprobat acor
dul de asociere între municipiul 
Hunedoara și județul Hunedoara, pentru 
realizarea investiție, vineri, acordul a fost 
supus aprobării și în CJ Hunedoara.

Potrivit acordului, întreaga bază 
sportivă care cuprinde patru terenuri de 
joc va fi reabilitată de CJ Hunedoara ast
fel: Consiliul Județean va aproba 
documentația tehnico-economică și va in
clude obiectivul de investiții în Progra
mul de investiții al județului Hunedoara

Hoți calificați, prinși de polițiști
Polițiștii Orașului Uricani au efec

tuat o acțiune pe raza localității, în urma 
căreia au fost identificați prezumtivii au
tori ai mai multor fapte de furt calificat.

Unul dintre suspecți, G.A., de 12 
ani, din Uricani și este cercetat de polițiști 
pentru faptul că, în data de 19 octombrie, 
a furat dintr-un autoturism o poșetă cu 
acte și suma de 110 lei, ce aparțineau unei 
femei din Vulcan. Prejudiciul cauzat a 
fost recuperat în totalitate, iar minorul 
este cercetat în libertate pentru furt cali

asigurând astfel suma aferentă investiț. 
va organiza procedura de achiziț 
publică pentru proiectarea și execuț 
lucrării, va încheia contractul < 
proiectare și execuție de lucrări, ' 
urmări execuția și va recepționa lucrării 
La finalul investiției, baza sportivă va 
predată spre administrare Primări 
Hunedoara. Din bugetul CJ Hunedoara ’ 
fi alocată, până la sfârșitul anului, sun 
de 50 de mii lei pentru finanțări 
investiției, urmând ca alte sume de ba 
să fie alocate, conform fișei obiectivuli 
până la recepția lucrărilor.

Irina Năstai

ficat. De asemenea, au mai 1 
identificați alți doi suspecți, Alexand 
R., de 19 ani, și I.A., de 17 ani, ambii d 
Uricani, care, în data de 23 octombrie,; 
pătruns prin efracție în baraca unui bărb 
din Uricani, de unde au furat mai mul 
bunuri (sobă, acumulator auto etc.), 
valoare de 680 de lei. Bunurile furate < 
aceștia au fost recuperate în totalitate, i 
tinerii sunt cercetați în continuare în li 
ertate pentru săvârșirea infracțiunii i 
furt calificat. (M.T.)

tocmit dosar de cercetare penală.

A gonit spre discotecă, 
dar a ajuns în șanț
Trei tineri din Orăștie au fost 

răniți, după ce mașina în care se 
aflau s-a răsturnat în afara părții 
carosabile, într-un șanț. Cei trei 
plecaseră din localitatea Romos și 
se îndreptau spre Orăștie, unde 
urma să chefuiască la o discotecă, 
în jurul orei 23:20, pe DJ 705G, pe 
raza localității Romos, Ioan P., de

Două comune și liceul din Hațeg au primit bani 
din fondul de rezervă al CJ

Două comune din județ primesc bani din fondul de rezervă al Cosiliului Județean 
(CJ) Hunedoara. în ședința de vineri a CJ Hunedoara, a fost votată alocarea sumei de
762.50 mii lei, pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale, de pe 
raza județului, aflate în stare de extremă dificultate. Astfel, suma de 740 mii lei a fost 
alocată pentru reabilitarea Liceului I.C Bărtianu din Hațeg. Suma reprezintă cofinanțare 
pentru cheltuielile neeligibile în cadrul programului de reabilitare a două corpuri ale 
unității de învățământ. De altfel, comunelor Burjuc și Vălișoara, aflate în imposibilitate 
de funcționare până la sfârșitul anului, din lipsă de fonduri, ie-a fost alocată suma de
7.50 mii lei, respectiv 15,00 mii lei. (I.N)

22 de ani, din Orăștie, în timp ce 
conducea un autoturism înmatricu
lat în Anglia, nu a redus viteza într- 
o curbă la stânga, a pierdut 
controlul volanului și s-a răsturnat 
în afara părții carosabile, într-un 
șanț. în urma evenimentului rutier 
a rezultata rănirea ușoară a pasager
ilor Alexandra G., de 21 de ani, din 
Orăștie și Adrian T., de 29 de ani, 
din aceeași localitate. în cauză, a 
fost întocmit dosar de cercetare 
penală:

Mihaela Tămaș

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.

Urmărit pentru trafic de persoane, 
prins de polițiști

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Hunedoara l-au reținut, j 
raza municipiului, pe Liviu B., de 39 de ani, din Alba Iulia, pentru care Judecătoria AII 
Iulia a emis, în acest an, în iulie, mandat de arestare preventivă în lipsă și se afla 
urmărire națională și internațională. Bărbatul făcea parte dintr-o rețea de criminalitf 
organizată și urmează a fi cercetat de către instanța din Alba Iulia, pentru comiter 
infracțiunii de trafic de persoane, fiind acuzat că ar fi transportat, în cursul anului 20C 
mai multe tinere din județul Alba în Austria, în vederea practicării prostituției. Suspect 
a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității C 
ganizate Hunedoara și transportat, sub escortă, în arestul IPJ Alba. (M.T.)

ANUNȚ PUBLIC
SC SAMAX ROMÂNIA SRL, cu sediul în Baia Mare, str.Moldovei, nr.15/1, titul 

al proiectului “Lucrări geologice de foraj în perimetrul Rovina - zona Valea Gărzii”, anur 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protec 
Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/s 
de evaluare adecvată - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului 
a evaluării adecvate -, pentru proiectul “Lucrări geologice de foraj în perimetrul Rovine 
zona Valea Gărzii”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Criscior, jud.Hunedoai

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.2 
jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14), precum și 
următoarea adresă de internet: www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadra 
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 05.11.2010, i 
clusiv.

mailto:office@exclusivevent.ro
http://www.apmhd.ro


lucrări de artă fotografică, 
dmirate la Deva

z
Fotografiile, aduse 
la rang de artă

N

ci de deveni iubitori de artă 
ografică și-au dat întâlnire, 
finalul săptămânii trecute, 
leschiderea expoziției de fo- 
’rajie și artă digitală. Expo- 
ia foto „Lumea văzută prin 
tile” a fost vernisată vineri, 
tcepând cu orele 17.30, la 
leriile de Artă „Forma ” din 

municipiul Deva.

Lucrările, realizate în cinci stiluri 
rite, denotă clar faptul că fotografia 

află în competiție cu pictura. Din 
ele obiectivului, expozanții au sur- 
s și imortalizat crâmpeie de viață, 
ind ca prin rezultatul finit al muncii 
să dilate clipa, dar totodată să o 
mă ochiului întrebător al privitoru-

Lumea din spatele 
obiectivului

Expoziția cuprinde lucrările a 
i autori, Remus Suciu, Mihai 
iitescu, Ovidiu Rațiu, Petrișor 
liunoiu și Eduard Vandraș, membrii 
lubului Imagon HD. Inițiativa îi 
ține expozantului Mihai Panaitescu

Comemorarea lui Adolf Sieber, la Brad
nemorarea a 75 de ani de la 
cerea în neființă a lui Adolf 
ieber, directorul Societății 
Mica”, în perioada 1920 - 
135, a avut loc sâmbătă, la 

Brad.

Societatea „Mica” a devenit, sub 
Jucerea lui Sieber, cel mai mare 
lucător de aur din România în pe- 
da dintre cele două războaie mon-

Manifestarea a fost organizată de 
i de Cultură a municipiului Brad, 
dația „Auraria - Barza” Brad și 
ciația „Brad - Mileniul III”: 
remorarea a debutat la ora 11, la 
•rica Ortodoxă din Brad, printr-un 
stas în memoria lui Adolf Sieber, 
i Sieber a fost de religie lutheran, 
-a integrat în sânul poporului 
ân ortodox, fiind îngropat în 
>ul construit special pentru el pe 
ia din Cimitirul Ortodox din Brad, 
ântarea părintelui protopop loan 
a a subliniat această legătură a lui 
>er cu poporul român, punând ac- 
pe înțelegerea în sens ecumenic a 
ului că marea personalitate care și- 
;at viața și activitatea de mineritul 
lean a fost înmormântat între 
docși.
Manifestările au continuat la 

1 de Cultură a municipiului Brad, 
i sala s-a dovedit neîncăpătoare 
ru cei veniți să-l omagieze pe 
If Sieber. Au conferențiat prof. 
v. Dr. Volker Wollmann (Germa- 
, prof. Univ. Dr. Mircea Baron 
iv. Petroșani), economistul Nico- 
Jtoica și geologul Grigore Verdeș. 
Prezentarea profesorului Woll

Zeci de deveni, iubitori de artă fotografică, au admirat operele 
de artă ale celor cinci expozanți hunedoreni

care, prin intermediul Uniunii Artiștilor 
Plastici (UAP), a reușit să fructifice și 
segmentul multimedia, până în prezent 
aproape inexistent pe plaiurile hune- 
dorene. Lucările expuse redau imagini 
de fotoreportaj, portrete, montaje foto, 
dar și lucrări fotografice care tind spre 
abstract. De altfel, în deschiderea 
vernisajului au fost proiectate patru 
filme cu lucrările artiștilor, încă neex- 
puse. „Sunt optimist și în ce privește 
succesul acestei expoziții. Nu cred să 
existe critici deoarece lucrările 
colegilor mei sunt excepționale. Când 

mann a cuprins aspecte din viața și ac
tivitatea lui Adolf Sieber, oglindite în 
documentele păstrate în arhiva fami
liei din Germania. Alocuțiunea a stâr
nit interesul celor prezenți, datorită 
aspectelor inedite ale vieții și 
activității inginerului german, rezul
tate în urma unei cercetări minuțioase 
și a unui efort deosebit depus de pro
fesorul Wollmann.

Comunicările au fost completate 
în mod fericit cu o expoziție de imag
ini și documente privind viața și activ
itatea lui Sieber. Pentru meritele sale, 
inginerului miner german i-a fost con
ferit titlul de „Cetățean de Onoare” 
post-mortem de către Consiliul Local 
al municipiului Brad. De asemenea, 
pentru activitatea științifică în cerc
etarea istoriei mineritului din zona 
Bradului, profesorului Volker Woll
mann i-a fost conferită o „Diplomă de 
Excelență”.

Cătălin Rișcuța 

am hotărât să organizăm această 
expoziție, ne-am gândit să mai în
tinerim un pic ceea ce se întâmplă în 
artele plastice hunedorene, prin aduc
erea acestui nou tip de artă în atenția 
publicului”, a precizat Mihai 
Panaitescu, inițiatorul expoziției. 
Expoziția va fi montată, în săptămânile 
următoare, și la galerii de artă din 
Hunedoara, Târgu Jiu și Alba Iiilia.

Irina Năstase

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteaza, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 02.12.2010, ora 12, 
licitație principală pentru masă lemnoasă pe picior din producția anului 2011. 
Licitația este deschisă, de tip mixt. Preselecția va avea loc în data de 23.11.2010, 
ora 15. Preselecția și licitația se vor desfășura la sediul D.S.Hunedoara din Deva, 
str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista partizilor care se licitează poate fi consultată la 
sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După licitație, 
precum și în intervalul 03.12.2010 -31.12.2010, vor avea loc ședințe de negociere 
directă a masei lemnoase nevalorificată prin licitație. Condițiile de admitere la 
negociere sunt aceleași ca la licitație. Relații suplimentare se pot obține la tel. 
0254.205100, fax: 0254.205111.

Fotoreporterul Remus Suciu 
(foto) a reușit să încânte pri
virile a zeci de deveni cu lu
crările pe care le-a expus, 

alături de alți patru pasionați 
de arta fotgrafică, la Gale
riile de Artă „Forma ” din 
municipiul Deva. Remus 

Suciu i-a povestit redactoru
lui cotidianului „Glasul Hu
nedoarei” de unde a pornit 
ideea organizării vernișaju- 

lui și care sunt planurile sale 
de vitor, în acest domeniu.

Redactor: Câte lucrări ați 
expus la acest vernisaj și ce ați vrut 
să trasmiți publicului?

Remus Suciu: Lucrările pe care 
le-am expus sunt în număr de zece. 
Ce reprezintă? Sunt doar crâmpeie de 
fotoreportaje realizate în locurile în 
care am umblat de-a lungul vremii, 
în unele locații fiind mai greu de 
ajuns, pentru că mare parte a fo
tografiilor sunt făcute în Munții 
Șureanu, în Retezat, în Poiana Ruscă 
și în Apuseni.

R.: Cum ați ajuns să expuneți 
fotografiile?

R.S.: Recunosc că ideea nu a 
fost a mea, ci a colegului meu Mihai 
Panaitescu, totodată unul din 
expozanți. Totul a început în momen
tul în care am hotărât să ne consti- 

X.________________________________  

tuim într-un club, mai mulți amatori 
de fotografie. Clubul de numește 
Imagon HD și în prezent are 36 de 
membri. Ideea să expunem ne-a venit 
în momentul în care am văzut că 
UAP nu are și o secțiune multimedia, 
iar atunci din cei 36 de membri am 
fost selectați cinci, printre care și eu.

R.: Prin ce se diferențiază 
lucrările expuse?

R.S.: Lucrările noastre sunt 
diferite ca stil. Sunt cinci siluri 
diferite expuse. Eu am expus doar 
lucrări de foto-reportaj, pentru că pe 
acest domeniu sunt specializat. în 
schimb, colegii mei au expus și 
compilații foto, fotografie specială 
etc. Eu doar pot spune că am fost 
omul potrivit, la locul potrivit...și am 
deschis ochii pentru a vedea ce am în 
jur.

R.: Cu ce gânduri vă aflați 
astăzi aici și ce așteptări aveți pentru 
viitor, în ceea ce privește acest dome
niu?

R.S.: Mă bucur că sunt aici și 
am reușit să expun câteva din 
lucrările mele. Sunt curios ce o să 
creadă lumea despre ele, atât critici 
de specialitate, cât și simpli amatori 
de fotografie. Cât despre viitor, nu 
mă aștept la nimic. Când nu te 
aștepți, atunci se întâmplă lucruri fru
moase.

A consemnat 
Irina Năstase 

_______________________________y
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Bobocii de la Simeria s-au distrat la maxim
Toamna se numără bobocii. 
Numărătoarea au făcut-o și 

elevii din Simeria, de la Cole
giul Tehnic de Transport Fero
viar „Anghel Saligny”. Vineri 
seara, șapte perechi de „bobo
cei” au dansat, au cântat și au 
făcut diverse giumbușlucuri, 
pentru a impresiona juriul și 
pentru a câștiga râvnitul titlu 
de miss și mister boboc. Mult 

așteptatul eveniment a avut loc 
la Școala Generală Nr.2, din 

Simeria, în Sala de Festivități

Tinerii au avut de trecut prin mai 
multe probe „de foc”. în fața părinților, 
fraților, profesorilor sau prietenilor, ele
vii au reușit preț de aproape patru ore 
să nu își plictisească susținătorii și să se 
distreze la maximum. Spectacolul a în
ceput cu o scurtă prezentare a 
perechilor. Acest lucru a fost făcut într- 
un mod mai interesant. Bobocii au fost 
invitați pe scenă și, împreună cu pub
licul, au urmărit pe un ecran uriaș 
filmulețele în care aceștia s-au descris 
în câteva cuvinte. înainte ca petrecerea 
să înceapă, un grup de șase fete au 
încântat publicul printr-un dans „I like 

that trumpet”. Prima probă la care au 
fost supuși elevii a fost proba de cultură 
generală. Tinerii au extras dintr-un bol 
bilețele, pe care erau scrise întrebările. 
Copiii s-au descurcat surprinzător de 
bine la această probă.

Dans și karaoke - o 
combinație perfectă
Pe tot parcusul balului, candidații 

la titlul de miss și mister au fost nevoiți 
să facă față mai multor provocări. 
Printre acestea și proba de karaoke. La 
această probă, elevii au cântat diferite 
melodii. De la „Dacă ploaia s-ar opri”, 
până la „Trec țiganii”, candidații au 
încecat să țină pasul cu versurile.care 
„curgeau” pe ecran. A fost un deliciu 
pentru public să-i audă cântând sau cel 
puțin încercând să facă acest lucru. Așa 
cum era de așteptat, bobocii au fost 
supuși și probei de dans. Nu a lispit nici 
un tip de dans. Elevii au dansat pe 
rock’n’roll, blues, populară sau 
țigănească. Ultimul dintre aceste stiluri 
de dans l-a „consacrat” pe unul dintre 
concurenți, care de altfel a și câștigat ti
tlul de mister popularitate. 
Demonstrația lui Alexandru a stârnit 
ropote de aplauze și a smuls multe zâm
bete de pe fețele publicului și ale juriu
lui.

Buna dispoziție 
a „domnit” printre 
concurenți
Toți concurenții au fost vizibil 

emoționați, însă nu au lăsat ca acest 
lucru să le strice distracția. Atmosfera 
de bună dispoziție și relaxare, la un mo
ment dat, și-a făcut apariția. Un motiv 
pentru care bobocii s-au mai relaxat a 
fost și faptul că au avut în- sală 
susținători, care au venit pregătiți cu 
pancarte, pentru a-și încuraja, cum au 
știut ei mai bine, preferații. Nu au lipsit 
de la acest bal nici piesele de teatru sau 
scenetele. Astfel că, trupa de teatru a 
liceului a încântat publicul cu două 

scenete, în una dintre ele a fost prezent 
și „Garcea”, vestitul polițist. Elevii au 
trecut și printr-o probă opțională, în 
care au trebuit să impresioneze juriul. 
Nici declarațiile de dragoste nu au lip
sit. Acestea au fost făcute, evident, de 
către băieți. A fost un moment amuzant, 
deoarece flăcăii au fost nevoiți să im
provizeze la maxim, folosindu-se de 
niște cuvinte care nu aveau nici o 
legătură între ele.

Decernarea premiilor
- momentul mult 
așteptat
După aproape patru ore de 

distracție, a venit și momentul mult

așteptat, în care s-au anui 
câștigătorii titlului de miss și mis 
Astfel, că titlul de „Miss și Mi: 
2010” al Colegiului „Anghel Salig 
a fost înmânat Ralucăi Seranficeai 
lui Laurențiu Babuc. Ce-a de-a di 
poziție a fost ocupată de Georgi 
Stanciu și Răzvan Gheață, iar pe cel 
al treilea loc au fost situați elevii 
mona Mitrache și Cătălin Lupu. C; 
orice eveniment de acest fel, s-a acoi 
și tiltul de „Miss și Mister Popul 
tate”. Câștigătorii acestui titlu au 1 
Daiana Drăgan și Alexandru Panțir 
Candidații au primit diplome, fior 
cadouri. După decernarea premii 
trupa Outfit a urcat pe scenă și a „fs 
atmosferă” în rândul tinerilor.

Petronela Tăh
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,Balul Bobocilor” de la Colegiul „Avram Iancu” din Brad,
•ub semnul spionajului
tmosferă încinsă la propriu și 
a figurat, vineri seara, în sala 
le sport a Colegiului Național 
Avram Iancu ” din Brad. Sute 
e tineri s-au strâns, cu mic cu 

mare, să-i vadă pe cei mai 
mici” elevi ai colegiului, „bo

bocii” din clasa a IX-a.

„Balul bobocilor” de la colegiul 
ădean a strâns la start, în acest an, 
ipte perechi de tineri, care au reușit să- 
etaleze nu doar aspectul fizic, ci și 
teligența și talentul. Tema balului din 
jest an a fost „Spy Night”, iar 
lobocii” s-au străduit din răsputeri să 
tre în rolul de spioni. Toată seara a 
ist condimentată cu ritmuri de hip- 
)p.

Probe „croite”
pentru spioni

Probele la care au fost supuși 
incurenții au fost concepute special 
mtru a le testa calitățile de spioni. Ju
ul, compus din profesori, 
prezentanți ai sponsorilor și „vet- 
anii” din clasa a XH-a, a trebuit să 
:orde fiecărei perechi sau concurent, 
funcție de cerințele probelor, note de 
1 la 5. La prima probă, tinerii s-au 

ezentat în fața publicului și a juriului, 
ilej de a le evalua inspirația și dezin- 
jltura.

De asemenea, perechile și-au 
'ezentat îmbrăcămintea și „echipa- 
entul” de spioni. La această probă s- 
facut remarcată, prin toaleta etalată și 
■n atitudine, Ariana Dincă, cea care a 
js să o personifice pe cunoscuta 
lioană Mata Hari. Următoarea probă 
pus la grea încercare perspicacitatea 

și spiritul de observație al băieților. Ei 
au fost nevoiți să-și recunoască 
partenerele, ascunse în spatele unui par
avan, după picioare. în cea de-a treia 
probă, perechile și-au expus talentele. 
Proba a fost una extrem de disputată, 
toți concurenții debordând de energie și 
excelând în interpretarea rolurilor pe 
care le-au ales.

Cei mai mulți au avut ca temă iu
birea, iar ca mijloace de exprimare dan
sul sau sceneta. Publicul a asistat la o 
gamă largă de manifestare, de la dansul 
„țigănesc”, la cel clasic, modem sau 
hip-hop, iar juriul a fost serios pus în 
dificultate pentru a alege „bobocii” cei 
mai talentați. Proba a patra a constat în 
descoperirea, în timp limitat, a unor 
baloane „ascunse” de către organizatori 
în public.

Testul a pus la încercare calitățile 
de „spioni” ale concurenților, câteva 
perechi pierzând puncte prețioase în 
căutarea baloanelor. Ultima dintre 
probe a constat în tir cu pistolul... de 
apă. De această dată a fost verificată în
demânarea „spioanelor”, obligate să 
stingă, din trei jeturi de apă, flacăra 
lumânării ținută de parteneri. Testul a 
fost extrem de dificil, fetele nereușind 
să stingă lumânarea, iar băieții fiind 
bine udați.

Juriul a ales pe cei 
mai buni „spioni”

Juriul a avut o misiune grea în de
partajarea perechilor câștigătoare. Cei 
care s-au impus au dat dovadă de talent 
și inspirație, arătând că au fost cei mai 
buni „spioni”. Titlurile de „miss” și 
„mister” au fost cucerite de „bobocii” 
care au format perechea trei, Adriana 
Stan și Viorel Flaviu Sandu. Cei mai 
„populari” concurenți au fost desemnați 
Alexandra Truță și Florian Suba.

Câștigătorii au primit premii obținute 
prin bunăvoința sponsorilor, unul dintre 
cei mai importanți fiind cotidianul 
Glasul Hunedoarei.

Atmosferă explozivă 
pe ritmuri de hip-hop

Atmosfera balului a fost 
întreținută și de momentele artistice 
susținute, în pauza dintre probe, de 
invitați sau elevi ai colegiului. Au cân
tat Mihaela Oprea și Larisa Lupea, Edy 
și Alex și trupa Beat Box.

Au dansat mai multe trupe de dans 
modem, printre care trupa Mistique, iar 
actorii din trapa de teatru a colegiului 
au prezentat o mică scenetă.

în final, atmosfera a devenit 
explozivă pe ritmurile de hip-hop ale 
lui Puya. Preferatul liceenilor brădeni a 
susținut, în stilul specific, un adevărat 
show hip-hop, încântându-i pe tineri, 
care au „gustat” din plin momentul.

Cătălin Rișcuța

Alexandra Truță fi Florian Suba au fost 
preferați! publicului, fiind desemnați 

„Miss și Mister Popularitate"
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Olanda nu va expulza romii

Piața construcțiilor a fost susținută în acest an în principal de lu
crările de reparații, situație care va fi valabilă și anul viitor, când 
ar putea fi atins punctul critic de minus în acest domeniu, urmat 
în 2012 de revenirea pe creștere, apreciază președintele ARACO, 
Laurențiu Plosceanu.

Pe piața din România este disponibil
un nou vaccin pentru bolile respiratorii la copii

Olanda nu are în vedere mă
suri de expulzare a romilor, a 

declarat, într-un interviu 
pentru Newsln, ambasadoa
rea Regatului Țărilor de Jos 

la București, Tanya van 
Gool, care a explicat că în 

țara sa nu se află o comuni
tate atât de numeroasă de 

romi ca în Franța.

întrebată dacă Olanda are în 
•vedere măsuri de repatriere a 
romilor similare cu cele luate re
cent de Franța, ambasadoarea 
Tanya van Gool a dat asigurări că 
nu există o astfel de intenție la 
Haga, informează Newsln.

Ea a menționat că guvernul 
olandez urmează poziția partener
ilor europeni, poziția Comisiei 

^Europene.

în ceea ce privește măsurile 
luate de autoritățile de la Paris, 
ambasadoarea Olandei la 
București a reamintit că Franța a 
anunțat că își va modifica 
legislația, iar guvernul de la Haga 
este "mulțumit cu aceasta".

Parlamentara creștin- 
democrată olandeză Mirjam Sterk 
a declarat în septembrie că romii 
ar trebui expulzați din Olanda, 
după polemica provocată de de
cizia Franței de a repatria mii de 
membri ai acestei etnii în Româ
nia și Bulgaria

După 2014, romii români și 
bulgari nu vor mai avea nevoie de 
permise de muncă sau de ședere 
în Olanda, astfel că Partidul 
Creștin-Democrat vrea să rezolve 
problema înainte de această dată, 
potrivit Radio Netherlands. 

____________________________ y

în România este disponibil acum 
o nouă generație de vaccin, cu 13 
serotipuri, pentru prevenirea bolilor 
pneumococice, a anunțat prof. dr. 
Doina Pleșca, de la Spitalul Clinic de 
Copii "Dr. Victor Gomoiu",

Medicul a explicat că infecțiile 
pneumococice includ pneumonia, 
meningita, septicemia, otita medie, 
otita acută, sinuzita sau bronșita. Pneu- 
mococul care provoacă aceste afecțiuni 
este o bacterie care colonizează în mod 
normal tractul respirator superior. Pro
centul de purtători sănătoși la populația 
globală variază, între 10% și 85% întâl- 
nindu-se la copii până în cinci ani și în 
procent de 4%-45% la adult.

Potrivit doctorului Doina Pleșca, 
pneumococul este unul dintre princi
palii agenți patogeni în perioada 
copilăriei. Mortalitatea prin infecții res
piratorii este foarte mare, în România 
fiind una dintre principale cauze de 
deces - 13,9 la mia de sugari și 19,7 la 
mia de copii sub cinci ani. Mai mult, 
între 60% și 70% din epidemiologia bo

Tratatul de la Lisabona a fost modificat
Liderii Uniunii Europene au decis 

vineri la Bruxelles că a venit momentul 
modificării Tratatului de la Lisabona. Deși 
a intrat în vigoare cu mai puțin de un an în 
urmă, tratatul va fi amendat pentru a per
mite consolidarea zonei euro.

Inițiativa a aparținut cancelarului ger
man Angela Merkel, sprijinită de 
președintele Franței Nicolas Sarkozy. Mod
ificarea Tratatului de la Lisabona permite 
crearea în cadrul zonei euro a unui mecan
ism de susținere pe perioadă de criză.

lilor respiratorii la copii sunt produse de 
viruși, dar și de bacterii. Pneumococul 
este cea mai frecventă patologie 
bacteriană, însă o serie de afecțiuni pot 
fi prevenite prin vaccinare.

Șansele de contaminare cu pneu- 
mococ sunt mai mari la copiii care 
merg în colectivități, de aceea vac
cinarea este foarte utilă, a spus dr.

Amendarea documentului a fost văzută ca 
necesară după dezastrul economic din Gre
cia.

Deasemenea aliații europeni au creat 
un fond pe trei ani, la care Germania a coti
zat cel mai mult. Această măsură de urgență 
va fi introdusă în Tratatul de la Lisabona 
care în prezent stipulează că un stat membru 
al Uniunii nu poate fi salvat de la faliment 
de partenerii săi. Decizia finală asupra 
modificării documentului va fi luată la sum- 
mitul Uniunii Europene din decembrie.

Pleșca. Noul vaccin conține grupele d 
tulpini incluse în vaccinul cu șapt 
valențe, la care s-au adăugat alte șas 
tipuri de tulpini, cele mai frecvente car 
pot provoca boli pneumococice în rân 
dul copiilor de până la cinci ani din în 
treaga lume, a informat medicul.

Un alt subiect intens dezbătut a fo; 
bugetul Uniunii Europene. Marea Britani 
a militat pentru o creștere de 2,9% în cor 
textul în care multe țări europene au lua 
măsuri drastice pentru a limita deficiti 
bugetar. Propunerea britanicilor vine î 
contradicție cu proiectul votat de Parlamer 
tul European care prevede o creștere d 
5,9%. Dacă nu se va ajunge la un compn 
mis până la mijlocul lunii viitoare, bugeti 
Uniunii Europene pe 2011 va rămâne l 
nivelul din acest an.

China asigură SUA că nu va folosi 
metalele rare ca instrument politic 
sau economic

China a dat sâmbătă asigurări Statelor Unite că nu va folosi metalele rare, care intră în 
componența produselor de înaltă tehnologie, drept instrument politic sau economic, un oficial 
american după o întâlnire a miniștrilor de Externe din cele două țări.

Secretarul de stat al SUA Hillary Clinton și ministrul chinez de Externe Yang Jeichi s- 
au întâlnit la summitul Asiei de Est de la Hanoi.

Reuters anunță că Statele Unite au fost deranjate de o decizie a Chinei de a reduce cotele 
exporturilor de metale rare și de suspendare a livrărilor către Japonia, cu care se află într-o 
dispută teritorială referitoare la niște insule din Marea Chinei.

Oficiali chinezi au declarat recent că nu se vor folosi de faptul că țara lor livrează peste 
90% din metalele rare utilizate pentru lasere, computere și componente electronice. Prețurile 
însă au urcat, iar companiile încearcă să găsească surse alternative de aprovizionare.

O a doua sursă a spus că Yang a arătat clar că China nu se va folosi de minerale ca de 
un instrument politic, economic sau comercial.

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- polis culoare;

- tapițerie cu soluții specifice;
Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări II gratis!
- legitimape (exterior * interior, 16 reni

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



Sportiva Andreea Chițn a câștigat sâmbătă Cupa Europei la judo la categoria 57 de kilograme, com
petiția având loc la Boras (Suedia), in grupa B preliminară. Andreea Chițn a avut trei victorii conse
cutive, calificându-se îit semifinale, fază în care a învins-o ți pe sportiva germană Hannah Bruek. In 
ultimul act, sportiva antrenată de Florin Bercean a trecut de olandeza Caria Grol, câștigând medalia 
de aur.
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Deva a devenit, preț de câteva zile,
capitala judo-ului românesc
► adevărată fiesta de judoka. Așa 
•oate fi catalogat evenimentul ce 
s-a desfășurat la finele acestei 
iptămâni la Sala Sporturilor din 
leva. Aproape o sută de sportivi 
născuți între 1992 și 1995 de la 
12 cluburi din întreaga țară au 
ășit pe tatami la cea de-a cincea 
’diție a „Cupei Cetății la Judo”. 
,a finele concursului, CSS Deva 
a ocupat prima poziție în clasa
mentul pe echipe, acolo unde a 
acumulat 30 de puncte, cu zece 
'cncte mai mult decât CSS Târgu 
îecuiesc și cu 16 mai mult decât

Le-a lipsit voința și norocul
Iureșul Deva a ajuns la cea de-a 

tcea înfrângere consecutivă în 
acest sezon. Băieții lui Gică 

Barbu au pierdut, sâmbătă, sub 
etate, 0-1, în fața Voinței Sibiu, 
vizitatorii rămânând astfel, în 
ontinuare, singura echipă neîn
vinsă din actuala ediție. Golul 
ictoriei sibiene a venit, târziu, în 
ninutul 89, la fel ca-n ultima vi
zită în județ, când alb-verzii lui 
andu Pelici învingeau la Lupeni 
la una din ultimele faze de joc.

Puținii spectatori care au înfruntat 
irul de afară pentru a urmări pe viu în- 
'nirea de sub cetate au avut parte, din 
iu, de un joc încâlcit din partea trupei 
1 Gică Barbu. Aceasta nu a știut să 

fite de oboseala vizibilă a oaspeților, 
niți după cele 120 de minute jucate în 
itimile Cupei României în compania 
mișoarei lui Contra și au cedat, pe final, 
singura fază periculoasă semnată de si- 

ocupanta locului trei, CSS Șoimii 
Sibiu.

Cei 16 tineri antrenați de Daniel 
Gîrboveanu au obținut două clasări pe 
prima poziție, două pe cea de-a doua 
și patru pe ultimul loca al podimului.

Devenii au terminat în frunte la 
categoria 55 de kilograme, acolo unde 
Alexandru Iacob nu a avut rival, dar și 
la 81 de kilograme acolo unde Manuel 
Rădulescu și-a surclasat adversarii.

Cu toate acestea, deși cele două 
cluburi din Deva (CSS și SCM) au 
participat cu 20 de băieți, cea care a 
ieșit în evidență la finele Cupei a fost 

bieni.
în prima parte a jocului ocaziile s- 

au putut număra pe degetele de la o 
singură mână. Devenii au început cu ceva 
mai multă determinare jocul, însă, de cele 
mai multe ori, atacurile conduse de Mel
cea and co. nu i-au dat mari emoții goal- 
keeperului oaspete. Prima ocazie a 
întâlnirii a venit după 18 minute, când 
Lazăr, portarul Voinței s-a întrebuințat se
rios pentru a scoate lovitura de cap a lui 
Dosan, rămas nemarcat în opt metri. 
Replica oaspeților a venit după aproape 
10 minute, Popa trimițând în bară o 
lovitură liberă de la aproximativ 20 de 
metri, pentru ca vârful sibienilor să mai 
treacă o dată pe lângă gol, în minutul 31, 
lobul trimis de acesta peste Pîrvu trecând 
de puțin pe lângă stâlpul din dreapta porții 
portarului devean.

Rareș Stan a făcut 
cel mai bun joc 
de la venirea sa la Deva
Imediat după pauză, Barbu forțează, 

înlocuindu-1 pe juniorul Al. Dan cu Bog- 

Ana Maria Baciu de la SCM Deva 
care a urcat de trei ori pe prima poziție 
în concurs la 57, 63 și la Open.

„A fost o competiție foarte 
frumoasă, un prilej bun de a vedea cu 
toții unde ne aflăm și cred că rezul
tatele vorbesc de la sine. Aș remarca- 
o pe Ana Maria care a făcut un turneu 
excelent și a dominat competiția la 
toate categoriile, ceea ce spune multe. 
Mi-aș fi dorit să participe mai mulți 
sportivi de la lotul olimpic de la Cluj 
pentru a oferi „greutate” concursului, 
dar a fost foarte bine. Important este 
că oaspeții noștri s-au simțit foarte 
bine”, a declarat antrenorul CSS Deva, 

man, în speranța în care devenii vor pune 
ceva mai multă presiune pe adversar. Cel 
mai periculos om al devenilor s-a dovedit 
a fi însă micuțul Rareș Stan, mijlcoașul 
adus în această vară sub cetate semnând 
cea mai mare ocazie de gol a alb-roșilor, 
în minutul 56, șutul acestuia de la 16 
metri izbind bara porții lui Lazăr. Terenul 
„se înclină” ușor-ușor spre poarta 
oaspeților însă nici Ginghină (min 59), 
nici Melcea (min 69) nu găsesc drumul 
spre gol. Acesta vine în cele din urmă, 
însă la poarta lui Pîrvu. Scenariu identic 
cu cel de la Lupeni, când Voința a învins 
la una din ultimele faze de poartă ale 
meciului. Cu un minut înainte de final,

Mureșul Deva: Pîrvu - Cîmpean, Dosan, Gongolea (c), Al. Dan - D. Sânmărtean, 
Sătmar, Gîrlă, Melcea, R. Stan - Ginghină. Au mai jucat: Bogman, Dîrvaru și Furdean.

Antrenor: Gică Barbu

CSU Voința Sibiu: Lazăr - Florika, Apostol, N. Grigore (c), Bezea - Bunea, 
Burlacu, Hardău, Lungu - Neguț, Popa. Au mai jucat: Martinescu, Halmen și Miclea.

Antrenor: Alexandru Pelici

Omul meciului: Iulian Popa (Voința Sibiu)

Daniel Gîrboveanu.
La competiția organizată de 

Asociația Județeană de Judo și 
Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret au participat cluburi sportive

Rezultatele etapei a zecea

Unirea Alba Iulia - CSM Râmnicu-Vâlcea 
FC Argeș Pitești - CS Mioveni
ALRO Slatina - ACU Arad
Mureșul Deva - CSU Voința Sibiu
Petrolul Ploiești - Arieșul Turda
Gaz Metan CFR Craiova - ACSMU Poli Iași 
FCM UTA Arad - FC Bihor Oradea

Popa (cel mai bun om al oaspeților) a 
centrat de pe partea stângă, Pîrvu a ieșit 
complet aiurea, iar Beza, rămas singur în 
careu, a reluat în poarta goală. Voința 
rămâne singura echipă neînvinsă din 
serie, în vreme ce Deva rămâne cu un sin
gur punct din ultimele cinci jocuri în 
campionat. 

din Arad, Făgăraș, Sibiu, Reșița, Alba 
Iulia, Brașov, Cluj, Miercurea Ciuc și 
Drobeta Tumu Severin.

Claudiu Sav

1-1
0-1
1-0
0-1
2-0

1 -0 (0-3 la masa verde)
2-1

Clasament:

1. Petrolul Ploiești 9 6 l 2 20-9 19p
2. CS Mioveni 9 5 3 1 13-6 18p
3. ALRO Slatina 10 5 3 2 14-9 18p
4. CSU Voința Sibiu 9 4 5 0 9-3 17p
5. FCM UTA Arad 10 5 2 3 20-15 17p
6. FC Bihor Oradea 9 5 1 3 11-8 16p
7. ACSMU Poli Iași 10 4 2 4 13-10 14p
8. Unirea Alba Iulia 10 3 3 4 7-10 12p
9. Gaz M. CFR Craiova 9 3 2 410-13 lip
10. CSM Râmnicu-Vl. 9 3 1 5 11-11 lOp
11. Arieșul Turda 9 3 1 5 7-12 lOp
12. ACU Arad 9 3 1 5 7-12 lOp
13. Mureșul Deva 10 2 2 6 7-13 8p
14. FC Argeș Pitești 10 2 2 6 9-16 8p
15. FC Silvania 9 2 1 6 5-16 7p

★Minerul Lupeni s-a retras din campionat și toate 
rezultatele i-au fost anulate

n sfârșit, lideri! Hunedoara în fruntea clasamentului Ligii a treia
FC Hunedoara a învins, vi
neri, Gloria Arad cu 1-0 și a 
urcat, pentru prima dată în 
cest sezon, pe prima poziție a 
fasamentuluL Hunedorenii 
u profitat de semieșecul Lu- 
eafărului Oradea și au deve
nit lideri, cu un punct peste 
formația bihoreana. Pentru 
trupa de pe Cerna urmează 
mă săptămâni de pauză, timp 
n care elevii lui Eusebiu Șu- 
•agău vor disputa două ami
de în compania unor formații 
de liga a doua, Unirea Alba 

Iulia și UTA Arad.

Pentru cei care au urmărit pe viu 
estația alb-albaștrilor de vineri, meci- 
ile amicale cu Alba Iulia și UTA din 
mătoarea perioadă sunt mai mult 
cât necesare. Asta deoarece jocul 
rmației antrenate de Eusebiu Șuvagău 
ârțăie din toate încheieturile. Cu doar 
teva ocazii înscrise în dreptul lor și 
un penalty oferit cadou de centralul 

întâlnirii, hunedorenii nu se pot bucura 
pe deplin de poziția de lider. Deși nu 
are nici o înfrângere în campionat, 
Hunedoara mai are mult de lucrat dacă 
vrea într-adevăr să promovozeze și să 
îi ia fața Luceafărului orădean. Jucătorii 
lui Șuvagău au avut nevoie de 70 de 
minute și de un penalty inventat de ar
bitru pentru a învinge o formație aflată 
pe locul 10 în liga a treia !!

Lider de conjunctură?

Aceasta e întrebarea care stăruie 
pe buzele tuturor celor care au urmărit 
îndeaproape evoluția alb-albaștrilor în 
meciul cu Gloria Arad. „Corbii” nu au 
arătat nici un minut ca un adevărat 
liber, bă mai mult, prestația lor de pe 
„Michael Klein” poate fi asemuită cu 
cea a unui boxer care bâjbâie în ring, 
agățându-se de corzi pentru a ajunge la 
finalul celor 12 runde. în prima repriză 
elevii lui Șuvagău nu au avut nici o 
ocazie clară de gol, doar, Trășcan, 
Robert Cristian și Todea încercând 
timid poarta lui Silaghi. La pauză, 
Șuvagău face o triplă (!!) schimbare 
lăsându-i la cabine pe Gideon, Păun și 
Costea, locul acestora fiind luat de 

Șandor, Zelencz și Păcurar, ultimii doi 
fiind artizanii victoriei hunedorene. Cu 
20 de minute înainte de final, Păcurar 
pătrunde în careu, cade și îl păcălește 
pe Sergiu Popa, centralul întâlnirii, care 
acordă penalty pentru gazde, transfor
mat fără probleme de Zelencz, ajuns 
astfel la cota șapte în acest campionat.

Până la final, alb-albaștrii au 
încercat desprinderea însă nici Ban și 
nici Zelencz nu au reușit să-l înnvingă 
pe Silaghi. Victorie chinuită pentru 
hunedoreni, pentru care urmează două 
săptămâni de pauză, prilej numai bun 
pentru îmbunătățirea calității jocului.

FC Hunedoara: Moldovan -
Trășcan, Geacă, Costea, Oltean - 
Păun, R.Cristian, Hodor, Todea, Ban 
- Gideon. Au mai jucat: Șandor, Ze
lencz, Păcurar, Stanciu.

Antrenor: Eusebiu Șuvagău

Gloria Arad: Silaghi - Draia, 
Ban. Dubeștean, Popa - Bumbac, 
Sălăjan, Rus, Pantea - Eșanu, Filaret. 
Au mai jucat: Goldiș, Toda și Negrea.

Antrenor: Leo Pința

Omul meciului: -

Rezultatele etapei a zecea:

Millenium Giarmata - Unirea Sânnicolaul Mare 1 -1
FC Timișoara II - Bihorul Beiuș 4-0
Național Sebiș -ÂCS Recaș 1-2
Becicherecul Mic - CSM Școlar Reșița 0-0
Autocatania Caransebeș - Luceafărul Oradea 1 -1
FC Hunedoara - Gloria Arad 1 -0
CS Termo Turnu Severin și CFR Simeria au stat

Clasament:

1. FC Hunedoara 10 7 3 0 20-5 24p
2. Luceafărul Oradea 10 7 2 1 24-9. 23p
3. Autocatania Caransebeș 8 4 3 1 8-2 15p
4. CS Termo Tumu Severin 9 4 3 2 13-11 15p
5. ACS Recaș 8 4 1 3 14-10 13p
6. Unirea Sânnicolaul Mare 8 3 3 2 9-7 12p
7. CFR Simeria 8 2 4 2 12-11 lOp
8. CS Național Sebiș 8 3 1 4 5-9 lOp
9. FC Timișoara 11 8 2 3 3 12-12 9p
10. Gloria Arad 10 2 2 6 12-13 8p
11 .CSM Școlar Reșița 9 1 4 4 4-9 7p
12. Millenium Giarmata 8 ' 1 4 3 12-18 7p
13. CF Bihorul Beiuș 8 2 1 5 11-23 7p
14. M.M. Becicherecul Mic 8 0 2 6 4-19 2p
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Supă
rător

Ase Scundă
Greu de

în cuib!

Stimat

Sărmane

Capabil

însurat

Locuință

Părinte #

07:00
09:00
10:00

Dicțic^^

cupare

Z'jrv'72TV/?1
07:00
07:30

Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care îi spune:

- îți voi împlini două dorinței
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, își spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă..

Exca
vate

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Pânză de 
corabie

Listă de 
greșeli 

Macagiu

Combatanți 
jn stare! 

A hămăi

Provin 
dintr-o 
mutație

Lasă!

întărit

L

11:00
11:15

12:30
12:35
12:45

13:45

14:00
14:45
14:50
14 55
15:30
17:00

17:30
18:00
18:30

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Prima parte
Oameni mari la TVR
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Partea a doua
O carte pe săptămână (rel.) 
Amintiri din istorie 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 51.)
Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vinul pe românește 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment)
Papucul doamnei (2010) 
Telejurnal
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 52.)
Oameni mari la TVR
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Prim plan
30 Rock (SUA serial de come

die, 2006 - 21.) Ultimul episod
Leningrad (dramă de război, 

2009) cu Mira Sorvino, Gabriel 
Byrne, Olga Sutulova

07:00
08:10
10:10
11:50
12:00
12:30
14:30

15:30

16:00

17:00
17:30

18:30
19:00

20:00

21:00

22:00
23:00

Vechi 
Nu-i 
asta

Extrema

Docu’ 
ment

Fruct

Lux

Acesta

Impri 
mat

Docior la zoo (serial - 17.) 
Tonomatul DP 2
Un strop de ciocolată
Poate nu știai 
Telejurnal 
Ferma (rel.) 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 17.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Puterea legii (talk show, 2010) 
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Arena Leilor (reality show, 

2010)
Codul lui Agatha Christie (en

glez film documentar, 2006)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (englez serial triller, 

2002 - 7.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo. Peter Firth

06:00 
08:00 
10:00 
11:15

13:00
14:00

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

23:00
23:45

Gust 
neplăcut 

Uimitor

Team 
din Arad

A iubi 
îndră-

Calciu

Sonia 
Neagu

Ore!

Pană de

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ACOMODABIL, ANA, ASIMILAȚIE, 

AȚĂ. CAM, CAȘALOT, CĂLI, CE, 
CICĂLITORI, CU, ECONOMICOS, EDIL, 
FORȚE, IB, IL, ILUMINAȚIE, IMA, IȚĂ, 

PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂT, 
ROTĂRIT, ROTATIV, ROTILAT, SA, SATIN 

SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL, 
TOTALITARI, UMIL

Petru ARDELEAN-ARAI

7 5 2 8 1 9
8 2 9 6 1 7

1 4 6 3 8 J

6 1 5 2 4
2 4 1 6 5
5 3 4 2 8 6 1
4 7 5 1 2 6
3 6 2 1
1 2 3 4 8 7 5 9

VIOREL NaGHI - VLADIMIRESCI

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Șapte băieți și o ștrengăriți 

(francez-italian-român aventură, 
1966, rel.) cu Jean Marais, Ma- 
rilu Tolo, Sylvie Breal, Sydney 
Chaplin

Observator
Animalul (SUA comedie, 

2001, rel.) cu Rob Schneider, 
John C. McGinley, Colleen Has
kell, Edward Asner
Observator
Acces Direct
Observator
Comanda la mine
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) cu Alina Puș
caș, Antonia lonescu. Ana Maria 
Donosa, Alexandru Costea
Observator
Un Show Păcătos

07:00
09:55
10:00
12:00

13:00
13:30

14:00
■ 15:0©

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

22:15

23:30

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Vice versa
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3855.)
Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 6.) 3
România, te iubesc!
Serviciul Român de Comedie 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3856.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Inamicul public (SUA film de 

acțiune, 1997) cu Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Eric Ro
berts, Jill Hennessy

Moștenirea (român serial de 
comedie, 2010 - 15.) cu Ramona 
Hanganu, Costin Sforaru
Știrile Pro TV

22:30
23:30

Pe cuvânt de femeie
Pe cuvânt de femeie
Rosalinda
Paradisul blestemat
Doamne de poveste
Marina
Victoria
Rețeta de ACASĂ
Vremea de Acasă
Rosalinda
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Fructul oprit
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

Poveștiri de noapte
7 păcate (serial de dramă, 

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

08:20
09:15

11:30

13:15
14:00

16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:15
23:00
23:30

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect (român s< 

rial de comedie - 38.)
Sport cu Florentina
Mama invizibilă 2 (SUA co

medie, 1999, rel.)
Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment, rel.)
Camera de râs
O lecție de viață (englez-cana 

dian-SUA aventură, 1999)
Cireașa de pe tort
Trăsniții
Focus 18
Focus Sport
Cine știe...câștigă!
Fermier. Caut nevastă!
Trăsniții
Mondenii
3 ânătorul nopții (acțiune, 

1995) cu Don "The Dragon" 
Wilson, Melanie Smith, Nicho
las Guest, Sid Sham

19:30 
20:00 
21:55

22:25

16:45

14:40 Jaf la Harvard (acțiune-comedie, 2002) 14:15nKSISr 16:05 21 (SUA dramă, 2008) 15:15
18:05 Nebunie de primăvară (SUA comedie, 2009) 16:15

Pe platourile de filmare
Curaj în linia întâi (SUA dramă de război, 1996) 19:00
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 7.) 30' Orientul Mijlociu cu 20:00 

Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton 21:00
în sexcursie (SUA comedie, 2008) cu Josh Zuckerman, Clark Duke, 22:00 

Amanda Crew, James Marsden

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001, rel. - 12.)
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 17.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 2.) 
Divorț...din dragoste (român comedie, 1991, rel.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 16.) cu Tony Shalhoub
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 14.) cu Kyra Sedgwick 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 12.)
Amenințare subterană (SUA film de catastrofă, 2000) cu Roy Scheider 

Ted McGinley, Ursula Brooks, Pepe Sema
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva bucatar 1

ele fon: 0755.999.916
confectioner-asamblor articole din 
textile 12

solvent înv. preuni verși tar fara consultant fiscal 5
istra prof. 10

ent securitate 98

rman 1

cturist 1

iantar 1

controlor calitate 1

cusător piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

asinistla mașini pt.terasamente
6 farmacist diriginte 1

unc.necal.în mine si cariere
1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5
unc.necal.la spargerea si taierea

1 1
cabanier 1

Orăștie confectioner-asambleor articole din
textile 8

at.de construcții 3

unei tor necal. la asamblarea, mon-
rea pieselor 27

/zar 2

ogramator ajutor 1

melier 2

mplar universal 1

nzator 2

mzator la domiciliul clientului pe
3 de comanda 4

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la întret. drumuri,șo
sele, pod uri, baraje 4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

operatot xerox 1

(unedoara

elefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
8

,ent comercial 1

sef formație în ind.confectiilor sj 
îmbrăcăminte 1

ent de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

munc.necal.la demol clădiri, zida
ri e, mo zai c, fa i an ta, greși e,parc het

8

sudor 28

vânzător 10

vopsitor industrial 3

zidar pietrar 2

zidar rosar-tencuitor 1

dispecer 1

finisor terasamente 4

manipulant mărfuri 1

mecanic auto 1

motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

lucrator gestionar 1

ospatar(chelner) 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent comercial

agent vânzări 1

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

controlor calitate 2

redactor 2
o

redactor prezentator de televiziune
I

secretara 1

sef serviciu marketing 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

Mică publicitate

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

/ând garsoniera confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983

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

ind foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
ntrală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be- 
lata. Accept credit sau schimb cu Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
-ă intermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.I13, 0722.497.215

Simeria

Telefon:0755.999.921

lacatus mecanic 8

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

sudor 10

zidar rosar-tencuitor 1

brutar 1

Telefon: 0755.999.922

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

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

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.cladiri,zida-
rie, fa ian ta,greș ie, parchet 4

munc.necal.la asamblarea,montarea
pieselor 9

operator confecții ind.îmbrac.-tesa-
turi, trie o t, mat. s inteti ce 10

Călan

Telefon: 0755.999.924

amhalator manual 4

croitor 4

instructor-educator în unitari c han
dicapați 1

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător I

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătarfchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc.radioelectronist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masinâ 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

fasonate r mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

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

ind apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et. 1,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
spațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 

.andarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

ind apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
nplăria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.00Oeuro. tel.0752.152.412

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

ind apartament cu 3 camere în Brad, str. Libertății, îmbunătățiri cu termopan. Preț 78.0001ei 
g. Tel.0726.493.080

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

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

Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341, 0752.206.812
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ind apartament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
is in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707 

•nd casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigoric, dresing, living, baie, cămară, 
ă din fântână cu hidro for, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
1.0748.347.128 

ind casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st= 1500mp, apă trasă în casă, 
eț 135.0001ei neg. Tel.0769839.694

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la destinație, 
cu mașini modeme climatizaîe. Tel. 0721.285.100 t

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
Tel.0254.228.748

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.O733.955.113, 0722.479.215

ind garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

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

Vând plăci pLteracota noi și plăci 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

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

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

md apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
artament 4 camere, ofer diferența. Preț I40.000lei neg. Tel.0735.066.695

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

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

Ind casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate
le pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie, 
eț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

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

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

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

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.corn Tel.0723.409.007

(text maxim 50 de cuvinte)
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ind apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
mopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

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

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

ind apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
g. Tel .0721.805.675

ind apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
■nidecomandat. Preț 85.000lei. Tel.0730.346.219 AUTO

Vând urgent vaucher auto 800lei. Tel.0757.777.079

Vând Renault Kangoo,1.2i, af. 10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009.gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire în 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Preț 4. lOOeur. Tel.0757.777.079

chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

ind apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
eț63.000lei. Tel.0748.347.128 

ind casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.000lei. 
1.0748.689.532 

ind apartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel. 
35.066.695

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

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare dc 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 2.5OOeur neg. Tel. 0762.589.175, 
0734.965.619

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații: 
Deva -
Brad -
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

http://glasulhuneiloarei.blogspot.com/
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma.

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22
22.00

23,00

23,00

25,00

lei/ton<

lei/toni

lei/tom

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

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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

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


