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Ziua Morților, 
o afacere a celor vii

* Din cuprins
Nu finanța afacerea 
„Cerșetoria”!
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Conducerea ITM 
Hunedoara a fost demisă
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13 metri cubi de lemn
confiscat și amenzi
de 7.000 de lei

Comunitate

n comuna Pui, proiectele 
t de investiții continuă 

să se deruleze

de pupat de blamat..."

.ntrenorul secției 
e Judo a CSS Deva 
»aniel Gârbovan

Pentru că cei 16 băieți pregătiți de acesta au adus, 
mare măsură, locul întâi pe echipe la recent 

cheiata Cupă a Cetății ce s-a desfășurat la finalul 
ptămânii trecute la Sala Sporturilor din Deva.

Tehnicianul 
Mureșului Deva, 

Gică Barbu 
Pentru că nu vrea să plece de la 

cârma echipei de sub cetate, deși susținăto
rii echipei i-au cerut acest lucru în mod repe
tat. Sub conducerea sa, devenii au acumulat 1 

punct în ultimele șase jocuri oficiale și au ajuns 
.ciuca bătăilor” în seria a doua a Ligii a doua de fotbal.
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► DN 7 Deva - Sântuhahn
■ J ► DN 7 II. Geoagiu - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Spini
i Q ► DN Spini - Simeria
< ► DN 7 Mintia - Vețel
05 ► DN 7 Vețel - Leșnic

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

ț greco-catolic
Sf. Mucenici Achindim, Pigasie, 
Aftonie si Elpidifor

ț romano-catolic
Sf. Mucenici Achindim, Pigasie, 
Aftonie si Elpidifor

Ciorbă de pui

Ingrediente:

1 pui pentru ciorbă (fără piept și 
pulpe)
1 ceapă mare
2 morcovi
1 țelină
1 pătrunjel
1 păstâmac
100 g fasole verde
100 g fidea
1 cutie de roșii tăiate (450g)
1/2 legătură pătrunjel
1 1 borș
sare, piper, leuștean

Mod de preparare:

Se spală puiul și se taie în 6-8 
bucăți apoi se pune într-o oală de 
3 1 în apă cu sare cât să acopere 
puiul. Se lasă să fiarbă până se for
mează spuma. Se înlătură spuma și 
se pun legumele tăiate cubulețe sau 
rondele.

După 20 de minute se verifică 
dacă s-au fiert legumele. Dacă s-au 
fiert se pune fideau. Se mai lasă să 
fiarbă încă 10-15 minute până se 
fierbe și fideaua sau se urmează in
strucțiunile de pe pachet.

Se pun roșiile și se mai lasă 5 
minute. Se pune și borșul, leuștea- 
nul și pătrunjelul și se mai lasă 
până începe să fiarbă din nou.

Se servește caldă cu ardei iuți 
murați.

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

^■Sfântul Zilei----------------------
Pomenirea Preacuviosului părintelui nostru 

Marcian cel de la Cir
Acest cuvios părinte Marcian era de loc din Cir. Și 

lăsându-și patria și strălucirea neamului său, s-a dus în mijlocul 
pustiei și acolo, făcându-și o chilioară atât de mică încât să-i 
acopere numai trupul, s-a închis în ea purtând haine de păr de 
capră. Iar hrana sa era în toată seara douăzeci și patru de dra
muri de pâine. Bea încă și apă atât de puțină încât numai să 
trăiască. Și după ce a trecut câtva timp, a câștigat doi ucenici: 
pe Eusebie, care a și rămas moștenitor al colibei sale, și pe 
Agapitos, care această îngerească petrecere a sădit-o de al 
doilea la Apamia. Căci și acești doi și-au făcut mici colibe și 
se linișteau în ele. Cuviosul Marcian, închis fiind pururea, n-a 
folosit niciodată sfesnic, ci lumină dumnezeiască îi strălucea 
lui în timpul nopții și-i arăta alcătuirea literelor, încât vedea și 
citea, căci avea cu sine și o mică Psaltire. Dar odată a ieșit din 
pustiul din jur un balaur mare, care îngrozea pe sihaștrii cei 
împreună cu sfântul că va pricinui moarte și stricăciune. Iar 
sfântul cu degetul a însemnat cruce peste balaur, iar cu gura a 
suflat spre el, și așa cum paiele ce rămân în țarină după seceră 
sunt topite de foc, asemenea și balaurul acela degrab în mai 
multe bucăți s-a sfărâmat. Odată au venit la el Flavian epis
copul Antiohiei și episcopul Cirului și alți episcopi și însemnați 
bărbați și cuvântători care, punându-i lui înainte multe ziceri 
din dumnezeiasca Scriptură, îl rugau să iasă afară din chilie, 
pentru folosul fraților. Iar sfântul nici a le auzi acestea n-a 
suferit, ci a rămas în chilie închis. Acesta a întors pe mulți din 
felurite eresuri la adevărata credință.

Odată, sora sfântului cea după trup, luând din cetatea Cir
ului unele bucate potrivite pentru acest fel de pustnic, și luând 
împreună și pe fiul ei, s-au dus la cuviosul. Iar el pe sora sa n- 
a voit să o vadă, iar pe fiul ei și nepotul său l-a primit cu bu
curie, fără să primească de la ea vreun dar. Iar nepotul său cu

stăruință îl ruga ca să primească cele ce-i adusese maică-sa. 
Dar cuviosul l-a întrebat: „Când ati venit către mine, câte 
mănăstiri și colibe pustnicești ați trecut? Și cărora ați dat din 
darurile voastre?” Iar nepotul i-a răspuns că nimănui nu au dat 
nimic. Atunci cuviosul i-a zis: „Mergeți înapoi având cu voi 
cele ce mie ați adus. Căci pentru fireasca rudenie, și nu pentru 
dragostea și apropierea cea către Dumnezeu ați adus mie aces
tea”. Minunatul acesta Marcian a stat către toți mare și vestit 
nu numai la cei de aproape cu locuința fiind dorit, ci și la cei 
mai de departe. Și fiindcă a aflat că mulți se luptau și se certau 
ca să ia trupul său după moarte și își gătiseră și lăzi și sicrie, ca 
să-1 pună pe el și zidiseră chiar biserici în numele lui, a jurat 
pe întâiul său ucenic ca să ascundă după moarte trupul său în 
loc tainic, departe de chilia sa. Și acestea rânduindu-le s-a mutat 
către Domnul.

HOROSCO

Crezi cu tărie într-o idee și o su- J 
sții până în pânzele albe, în ciuda tu
turor disputelor pe care le generezi. 
Nu te lăsa influențat de părerile contrare 
tru că planul tău are șanse de reușită d 
pui singur în aplicare.

Ai de ce. să fii mândru de tine, de
oarece intervenția ta, în orice activi- * 
fate, este apreciată.Ai o altă viziune 
asupra lucrurilor, o energie de invi
diat și nu spui doar ce trebuie făcut, < 
efectiv umărul la rezolvarea problemei 
rol.

Î
2 noiembrie
de-a lungul timpului

1954: Anglia: Se încheie greva portuarilor, grevă care a 
cauzat grave prejudicii comerțului exterior britanic.

1955: Cercetătorii americani Carlton-Schwerdt și Schaffer 
obțin în formă cristalină virusul care provoacă poliomielita.

1955: Israel: Revenirea la putere a lui David Ben-Gurion.
1956: URSS: Armata roșie (sovietică) reprimă sângeros 

protestul budapestanilor început în octombrie. Imre Nagy este 
arestat.

1962: Președintele Kennedy anunță sfârșitul crizei nu
clearelor din Cuba.

1963: Președintele sud-vietnamez Ngo Dinh Diem este 
asasinat în urma unei lovituri militare de stat.

1964: Regele Saud din Arabia Saudită renunță la putere în 
favoarea fratelui său Faisal.

1965: La ora 5:15 P.M., Norman Morrison, Quaker în 
vârstă de 31 de ani, iese din front și pătrunde în Pentagon 

I protestând în felul acesta împotriva „invaziei” în Vietnam.

S-au născut:

1847: Georges Sorel, publicist francez (d. 1922)
1865: Warren Gamaliel Harding, al 29-Iea președinte 

american (d. 1923)
1955: Răzvan lonescu, actor român de teatru și film
1961: k.d.lang, cântăreață americancă
1962: Ron McGovney, primul basist a trupei Metallica
1965: Shahrukh Khan, actor indian
1966: David Schwimmer, actor american
1968: Jaume Balaguero, regizor, scenarist american
1974: Nelly, rapper, actor
1983: Silviu Izvoranu, fotbalist român

Comemorări:

1854: Anton Pann (Antonie Pantoleon Petrov), poet, com
pozitor, muzicolog și culegător de folclor (n. 1796)

1950: George Bernard Shaw, dramaturg, laureat al Premi
ului Nobel (n. 1856)

1960: Dimitri Mitropoulos, regizor, pianist, compozitor și 
dirijor grec (n. 1896)

1975: Pier Paolo Pasolini, regizor, scenarist, teoretician și 
poet italian (n. 1922)

2004: Theo van Gogh, regizor olandez (n. 1957)

Porți o discuție foarte serioasă cu ( 
partenerul pentru a face planuri pen
tru perioada următoare. Nu poți de
cide singur ce e mai bine pentru 
amândoi, de aceea este necesară o aț 
aprofundată fața în față.

Nimerești într-o atmosferă foarte 
tensionată, dar nu trebuie să te molip- " 
sești și tu de nervi și agitație, pentru 
că la originea acestor conflicte nu se 
află probleme care te privesc și pe tine.

Ești tentat să iei de bune niște in
formații mincinoase. Poate chiar ești 
conștient de faptul că nu sunt corecte, 
dar în lipsă de altceva mai bun, ești 
dispus să le accepți ca atare.

Ești în fața unui nou început care 
te entuziasmează la maximum, dar 
tocmai pentru că îți place atât de mult 
ceea ce apare, scapi din vedere o 
serie de aspecte care vor conta la reușita 
tui drum.

g Bancurile zilei
© © ©

Intorcându-se de Ia 
coasă, badea Gheorghe îl 
vede pe Ion, cu un cercel în 
ureche, plimbându-se pe 
uliță.

- Da' bine, mă, Ioane, 
mă, tu porți cercel, mă?

- No, d'apăi...

- Da' bine, mă, Ioane, 
mă, te credeam om serios...

-No...
- Da' bine, mă, Ioane, de 

când ți-oi pus tu cercel, mă?
- D-apăi, de când l-o 

găsit Maria în patul nostru...
© © ©
Un pilot, un marinar și 

badea Gheorghe stăteau de

vorbă. Pilotul spune:
- Eu, când aterizez, îmi 

sun nevasta și o avertizez că 
am ajuns. Să nu am pro
bleme!

Marinarul la fel:
- Când acostează nava, 

dau telefon acasă, să nu am 
neplăceri!

Badea Gheorghe tăcea.

Amândoi au sărit pe el cu 
întrebările:

- Cum, tu nu faci la fel, 
ca să nu ai probleme?

La care el zice:
- Nu, eu sun la ușă și mă 

duc la geam! N-a scăpat 
nici unul până acum!

© © ©

Nu ajunge doar să visezi frumos 
și să prezinți viitorul în lumini colo- ■ 
rate, ci trebuie să și pui în practică 
ideile care se nasc acum în mintea ta.

Succesul se calculează în bani și * 
dacă ai un ban la dispoziție, te simți £ 
mai sigur pe tine, deoarece reușita fi
nanciară îți inspira curaj și încredere 
să mergi mai departe.

Se aude despre tine în medii la ( 
care nici nu sperai vreodată să ac- ' 
cezi. Șeful te apreciază și te poate 
ține minte pentru o eventuală avan
sare, colaboratorii pun mare preț pe p 
tale, considerând că ești omul cel ma 
pregătit.

A venit vremea să faci puțină or
dine prin situația ta materială, să vezi 
ce a rămas neachitat luna aceasta 
pentru a le aduce la zi cât de curând p 
Fă un efort să scapi de cele mai vechi r 

i

Te detașezi puțin de ce se întâm
plă în jurul tău, discuți la rece și cu 
alte persoane și acest răgaz se va do
vedi a fi profitabil pentru continuarea 
acțiunii.

Poți fi îndrăgostit de un loc, de o 
stare de lucruri sau de o persoană, nu 
are importanță, pentru că investești 
aceeași pasiune în ceea ce îți place ; 
mult.
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Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 22 - județul Hunedoara, constituit pentru 
alegerile parlamentare parțiale din data de 5 decembrie, anunță că numărul de 
alegători înscriși în listele electorale permanente pentru alegerea deputatului Co
legiului nr.3 Hațeg este de 53.278 de persoane. Totodată, numărul minim de sem
nături, necesar pentru susținerea candidaturilor independente, este 2.131. (I.N.)
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Marți, 2 noiembrie 2010

Siua Morților, o afacere a celor vii
’ 1 Noiembrie se sărbătorește 
ua Morților sau Ziua tuturor 
finților. Semnificația acestei 
'e se regăsește în spiritualită
ți Bisericii Romano-Catolice. 
iotrivit credinței catolice, în 
eastă zi, o parte din sufletele 
lor morți, cei care nu au fost 
ci sfinți, nici damnați, ajung 
t Purgatoriu, unde se curăță 
de păcate pentru a putea 

intra în Rai.

De ani buni, această tradiție a Zilei 
«rțiilor a fost preluată și de ortodocși, 
<oate că aceștia își serbează morții în 
stămâna Luminată, săptămâna cea 
tâi după Sfintele Paști, când porțiile 
iului se deschid tuturor sufletelor 
nute în prinsoarea Iadului.

Obiceiuri creștinești...

Cu prilejul Zilei Morților, cimi- 
4e au fost luate cu asalt de creștinii 
îiți să aprindă o lumânare la 
rmintele rudelor și

prietenilor trecuți în neființă, 
inumentele funerare sunt pregătite' 
timp, sunt curățate și împodobite cu 

ri. Pentru cei morți se țin slujbe de

Conducerea ITM Hunedoara a fost demisă
Inspectorului șef al ITM Hune- 

ja, Horia Iacob Rațiu, și inspectorul 
adjunct, Dorel Raț, au fost demiși 
funcție, după ce procurorii DNA au 
îs în flagrant un inspector, din cadrul 
.ituției, în timp ce lua mită de pa
iul unei societăți comerciale.

Șefii ITM Hunedoara au fost 
niși, iar la conducerea instituției va

lai multe străzi din Deva și Hunedoara
aman fara apa

Locuitorii imobilelor situate pe 
i multe străzi din Deva și Hunedoara 
îân mâine fără apă potabilă.

în municipiul Deva furnizarea 
i reci va fi sistată între orele 7.30 și 
30, din cauza unor lucrări de 
atare a apometrelor prin programul 
A. Vor fi afectate Aleea Straiului, 
an, PT13, PTllbis și la Școala 
ierală Nr. 6.

De altfel, în același interval orar 
zile Minerului, Al.Cioclovina, 
rișoara, Bălcescu (de la Minerului 
.minescu), Titu Maiorescu (de la Al. 
natei la Bălcescu), Al. Armatei, Al. 
ui vor rămâne fără apă.

Motivul întreruperii este montarea 
i vane în zona Bălcescu intersecție 
Eminescu. Vor fi afectate punctele 
nice PT10, PT11 și Grădiniță Nr.5.

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori; 

pomenire, se aprind lumânări sau can
dele și se împart doritorilor participanți 
colaci, colivă și cozonac.

„Am venit să aprind o lumânare 
soțului meu. Nu cheltui mult pentru 
această zi, deoarece consider că nu tre
buie să epatăm. Un buchet de flori sau 
o jerbă și o lumânare e suficient. Impor
tant e ce simți în suflet nu ce expui pe 
mormânt”, a menționat una din femeile 
venite în cimitir.

... și mai puțin 
creștinești

Pelerinajul credincioșilor la 
morminte este prilej de adevărată bu
curie pentru cei nevoiași. Aceștia sunt 
nelipsiți de la porțile cimitirelor în 
asemenea ocazii, ca să se asigure că po
mana pentru sufletelor celor morți o să 
fie primită de cine trebuie și are 
nevoie...

Astfel, pe ton mieros și rugător, 
dotate cu câte un sugar la piept, 
țigăncile cerșesc mila celor veniți în 
pelerinaj în cimitir.

„Vin aici pentru colaci că n-am ce 
să mănânc. Și pe al mic îl iau cu mine 
că n-am cui să i-1 las. Numai că nu-mi 
dă nimeni nimic. Toți au zis că mai în
colo, dar pleacă”, a spus una din 
țigăncile aflate la cerșit în cimitirul de 
pe strada Eminescu.

fi instalată o echipă managerială cu 
statut interimar, până la organizarea 
concursului pentru ocuparea posturilor 
rămase vacante.

Decizia ministrului Muncii vine 
după ce, în 14 octombrie, în urma 
efectuării unui control, procurorii DNA 
- Serviciul Teritorial Alba Iulia l-au 
prins în flagrant pe inspectorul de

Apa se sistează 
și în Hunedoara

în municipiul Hunedoara va fi 
sistată furnizarea apei potabile în inter- 
varul orar 7.00 - 19.00 pe străzile: Bog
dan Vodă, Rotarilor, 1 Mai, Popa Șapcă, 
Aurel Vlaicu, Timotei Cipariu, Bicaz, 
Parâng, Cloșca, Dragoș Vodă, Crișan, 
Carpați, Gheorghe Doja, Doinei, 22 
Decembrie, Romanilor, Nicolae 
Bălcescu, Victoriei, Ansamblu Ciocâr
lia (Aleea Ciocârliei, Mierlei, Parcului), 
Libertății, bd. Libertății, Micro I est și 
vest, Micro II, Micro III, Micro V/l, 
Peștiș, Parcul Industrial, zona Ceangăi 
(str. Dorobanților, Ecaterina Varga, 
Panait Cema, Carpați, Buituri), Centrul

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

Ziua Morților 
sub semnul crizei

Nici comercianții ambulanți de 
lumânări, candele, flori și coroane nu 
puteau scăpa o asemenea afacere. 
Postați la intrarea în cimitir, cu marfa 
pe tarabe improvizate sau de-a dreptul 
din portbagajul mașinii, aceștia 
intenționează să profite că lumea nu 
prea se uită la bani în asemenea împre
jurare și scot un câștig de pe urma celor 
morți, prin intermediul celor vii...

în acest an însă criza economică 
și-a spus cuvântul și în ceea ce privește 
afacerile vânzătorilor de lumânări și 
flori. Cu toate că oferă o gamă largă de 
produse specifice acestei zile, 
comercianții se plâng că vânzările au 
scăzut față de anii anteriori.

„Nici nu vreau să mă gândesc. Nu 
mai are lumea bani și mulți vin cu flori 
de acasă. Mai cumpără lumânări și can
dele.

Nici anul trecut nu a mers atât de 
bine, însă anul astă vânzările au scăzut 
la jumătate”, a menționat una din 
vânzătoarele de la taraba improvizată în 
fața cimitirului.

Irina Năstase

muncă în cadrul ITM Hunedoara, Puiu 
Dișa, după ce a pretins de la adminis
tratorul unei firme 1.000 de lei, pentru 
a nu aplica sancțiuni contravenționale 
pentru încălcarea dispozițiilor legale 
privind securitatea și sănătatea în 
muncă.

(M.T.)

Civic, Traian Vuia, CM1 - CM4.
Printre agenții economici și 

instituțiile afectate se numără: Primăria 
Hunedoara, Piața Obor, Școlile gen
erale și grădinițele aferente zonelor 
afectate, Piața Dunărea, Vila Boema, 
Tiffany, Flamingo, Draxl Maier, 
benzinăriile Lukoil și Mol, Parcul In
dustrial, Supermarket Peny-bd. Dacia, 
fabricile Meropa, Corvin, supermarket 
Plus, Centrul de Calcul, Centrul de 
Proiectare, fabricile de pâine din zonele 
afectate, Hotel Rusca, Supermarket 
Kaufland.

Motivul întreruperii este în
locuirea unui robinet vană pe rețeaua de 
distribuție aferentă zonei de presiune 
R4, rețea DN 350 mm - lucrare 
cuprinsă în măsura ISPA. (I.N.)

„în această zi se face pomenirea celor dragi, trecuți în 
neființă. Nu este un rit ortodox, este preluat de la catolici. Obi
ceiul s-a împământenit însă și la ortodocșii, din cauza 
conviețuirii și a famililor mixte. Noi, ortodocșii, sărbătorim Ziua 
Morților în Săptămâna Luminată, după Învierea Mântuitorului, 
dar rugăciunea este primită în orice zi a anului", ne-a spus 
Părintele Petre Stanciu.

Aproximativ cinci mii 
de hunedoreni au donat sânge, 
anul acesta
Până la sfârșitul lunii octom
brie, aproximativ cinci mii de 
hunedoreni au donat sânge. 
Donatorii de sânge primesc 
în schimb tichete de masă, o 
zi liberă de la serviciu sau di
verse facilități la cheltuielile 

de întreținere.

Lunile în care se înregistrează 
cei mai mulți donatori sunt cu 
preponderență lunile friguroase ale 
anului. De la începutul anului și până 
la sfârșitul lunii octombrie s-au înreg
istrat 4.932 de donatori. Numai în 
luna octombrie au călcat pragul cen
trului de transfizii 585 de donatori. 
Astfel că, în lunile ianuarie, febru
arie, martie și septembrie s-au înreg
istrat cele mai multe donări. Bărbații 
au posibilitatea să doneze de cel mult 

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.

cinci ori pe an, iar femeile de trei ori. 
„Avem criterii foarte severe, în ceea 
ce privește alegerea donatorilor. 
Aceștia trebuie să facă mai multe se
turi de analize, până să reușească să 
doneze. Nu oricine poate să facă 
acest lucru. Peste 75 la sută dintre do
natori sunt fideli”, a declarat direc
torul Centrului de Trasfuzie Sanguină 
(CTS) Hunedoara, Victoria Hălmagi. 
Persoanele care doresc să doneze 
sânge vor primi în schimb șapte 
tichete de masă și vor fi învoiți în 
ziua respectivă de la locul de muncă, 
în localitățile Simeria, Deva, 
Petroșani și Hunedoara, 
reprezentanții Consiliului Local (CL) 
au căzut de comun acord ca, per
soanele care ddnează sânge să fie 
scutite de impozitul pe imobile și alte 
proprietăți.

Petronela Tămaș
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Salariul minim va crește la un nivel care va fi stabilit în urma discuțiilor 
cu sindicatele, iar prin legea salarizării unitare va fi recuperată anul vii
tor o parte din pierderea salariată suferită în 2010, dar strict în raport cu 
posibilitățile bugetare, a declarat, luni, premierul Emil Boc.

Nu finanța afacerea „Cerșetoria”!
Furau produse cosmetice 

din hypermarket

Doi tineri, în vârstă de 24 re
spectiv 27 de ani, din Deva, au 
fost prinși de agenții de pază ai 
unui hypermarket din localitate, în 
timp ce încercau să iasă din mag
azin cu mai multe produse cos
metice pe care le furaseră de pe 
rafturi, în vlaoare de aproximativ 
1.700 de lei. Agenții de pază au 
anunțat polițiștii, care i-au identi
ficat pe cei doi suspecți, pe nu
mele cărora au fost întocmite 
dosare penale pentru furt calificat. 
Ionela B., de 27 de ani, și Lucian 
U., de 24 de ani, cercetați în liber
tate, iar prejudiciul a fost recuperat 
în totalitate și restituit societății 
păgubite.

Prins în flagrant, în timp 
ce fura sârmă de cupru

Un bărbat în vârstă de 42 de 
ani, din Brad, a fost prins în fla- 
garant de o patrulă mixtă formată 
dintr-un agent de poliție din cadrul 
Postului de Politie Crișcior și un 
subofițer jandarm în timp ce fura 
20 de kilograme de sârma de 
cupru, din cadrul atelierului elec
tric al unei societăți comerciale 
situată în comuna Crișcior. 
Bărbatul este cercetat în libertate 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

A furat un LCD, în valoare 
de 5.000 de lei

Un tânăr în vârstă de 21 de 
ani, din Deva, a fost arestat pre
ventiv pentru 29 de zile pentru furt 
calificat. Ciprian V. a furat din in
cinta unei societăți comerciale din 
localitate un televizior LCD, în 
valoare de aproximativ 5.000 de 
lei. Tânărul a fost prins și reținut 
de oamenii legii, iar în urma 
prezentării acestuia la Judecătoria 
Deva, s-a luat măsura arestării 
preventive pentru 29 de zile, sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
furt calificat.

13 metri cubi de lemn 
confiscat și amenzi 

de 7.000 de lei

Polițiștii Biroului de Com
batere a Delictelor Silvice din 
cadrul IPJ Hunedoara au 
desfășurat mai multe acțiuni pe 
linie de silvicultură și piscicultura, 
acțiuni în urma cărora au întocmit 
un dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de conducere, pe dru
murile publice, a unui autovehicul 
neînmatriculat, au ridicat în ved
erea confiscării 13 metri cubi de 
material lemnos, au aplicat 4 
sancțiuni contravenționale pentru 
încălcarea legislației silvice, în 
valoare totală de 7.000 de lei, și 
două sancțiuni contravenționale 
pentru abateri de la legislația 
privind piscicultura, în valoare de 
600 de lei.

Mihaela Tămaș

Acesta este sloganul campaniei demarată de polițiștii hunedoreni în parteneriat cu 
reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

în vederea prevenirii și a com
baterii fenomenului cerșetoriei 
și al vagabondajului, fapte an
tisociale ce provoacă indigna
rea și disconfortul cetățenilor, 

polițiștii hunedoreni, prin 
structurile de prevenire a cri

minalității și ordine publică, în 
parteneriat cu reprezentanții 

Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara (D.G.A.S.P.C), de
rulează, în această perioadă, 
mai multe acțiuni sub deviza 

„Nu finanța afacerea 
„Cerșetoria!”.

Acțiunile vizează atât sancționarea 
persoanelor care practică cerșetoria, cât 
și informarea opiniei publice cu privire 
la consecințele încurajării acestui 
fenomen.

Monedă aniversară pentru 
primul zbor al lui Aurel Vlaicu

Banca Națională a României 
marchează aniversarea a 100 de ani de 
la primul zbor al lui Aurel Vlaicu la 
bordul unui aparat de construcție pro
prie prin emiterea a două monede, una 
pentru circulație și una pentru 
colecționare. Ambele monede sunt 
confecționate din alamă, au același de
sign și valoarea nominală de 50 de bani. 
Pe reversul monedei apar inscripțiile, 
dispuse în arc de cerc pe partea stângă, 
„AUREL VLAICU” și „1910”, anul în 
care a avut loc primul zbor al aviatoru
lui cu un aparat de construcție proprie, 
în dreapta apare portretul inventatoru
lui, în partea de jos aeroplanul „Vlaicu

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.

O primă etapă a campaniei de in
formare a avut loc ieri, prin expunerea, 
în locuri vizibile din incinta princi
palelor hypermarket-uri din municipiul 
Deva a unor afișe cu mesajul cam
paniei, pentru a fi observate de cât mai 
mulți cumpărători, publicul-țintă al 
campaniei de informare.

19 persoane, prinse
Ia cerșit
de Ziua Morților

Ieri, de Ziua Morților, în zona cim
itirelor din Deva, polițiștii și 
reprezentanții D.G.A.S.P.C., au efectuat 
o razie pentru depistarea cerșetorilor, a 
oamenilor fără adăpost și a copiilor 
străzii. Acțiuni similare, ale polițiștilor 
structurilor de ordine publică și poliție 
comunitară au avut loc în toate mu
nicipiile și orașele din județ.

în cele două cimitire ortodoxe din 
municipiul Deva, polițiștii Biroului de

I” și anii „1882” și „1913” între care a 
trăit Aurel Vlaicu. Monedele metalice 
de circulație cu caracter comemorativ 
vor circula în paralel cu monedele de 50 
de bani, emisiunea 2005, aflate în 
prezent în circulație. De asemenea, pen
tru a marca împlinirea a 150 de ani de 
la înființarea Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, Banca Națională 
va emite pentru colecționari un set de 
monetărie care cuprinde monedele de 1 
ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani și o 
medalie din argint.

Cătălin Rișcuța

19 cerșetori au fost prinși de oamenii legii 
„în exercițiul funcțiunii''

Ordine Publică și polițiștii comunitari 
au depistat 19 persoane, dintre care 10 
minori, care practicau cerșetoria. 
Aceastea au fost conduse la sediul 
Poliției și sancționate contravențional.

Totodată, polițiștii și 
reprezentanții D.G.A.S.P.C. au dis

Vindeau droguri la colț de stradă
Cinci tineri din Valea Jiului, care comercializau 

hașiș și cannabis pe străzile din Petrila și Petroșani 
au fost arestați preventiv pentru 29 de zile

Polițiștii Serviciului de Combatere 
a Criminalității Organizate Hunedoara, 
sub supravegherea D.I.I.C.O.T- Biroul 
Teritorial Hunedoara, au stabilit faptul că 
pe raza municipiului Petroșani și a 
orașului Petrila acționează o grupare care 
are ca și principală activitate infracționala 
traficul de droguri de risc. Astfel, an
chetatorii au stabilit că: M.D.D., de 29 de 
ani, R.I., de 28 de ani, C.G., de 20 de ani, 
S.I.N., de 22 de ani, S.R.A., de 21 de ani, 
L.A.A., de 21 de ani, B.R.A., de 22 de 
ani, și D.C., de 23 de ani, se organizaseră 
într-o grupare de distribuție stradală de 
droguri de risc (hașiș și cannabis), pentru 
localitățile Petrila și Petroșani.

Liderul grupării 
procura drogurile 
din Spania
Liderul coordonator al grupării, 

R.I., s-a întors în România în cursul lunii 
august 2010 și a pus bazele acestei 
grupări, bazându-se pe relațiile pe care le 
avea în Spania, de unde a început să-și 
procure drogurile. Pentru a-și pune pe pi
cioare „afacerea”, acesta a închiriat o 
garsonieră într-o zonă retrasă, din mu
nicipiul Petroșani, de unde coordona 
activitățile de procurare și vânzare de 
droguri. „Gruparea a introdus în țară, în 
două rânduri, diferite cantități de droguri 
de risc, pe care ulterior le-au plasat con
sumatorilor din Petrila și Petroșani, 
cantități care din cercetările ulterioare 
efectuate depășesc 0,5 kilograme.

în cursul cercetărilor, s-a stabilit 
faptul că gruparea era în legătură cu un 
alt dealer stradal din municipiul 
Petroșani, pe nume S.G. de 21 ani, dealer 
ce acționa în zona Petroșani - Livezeni”, 
a declarat șeful Serviciului de Combatere 
a Criminalității Organizate Hunedoara, 
subcomisar Lucian Năboiu.

Arestați 
pentru 29 de zile
Tânărul dealer S.G., care distribuia 

„marfa” pe străzile din Petroșani, a fost 
prins de oamenii legii, la începutul lunii 
octombrie, și prezentat Tribunalului 

tribuit pliante informative cetățeni 
întâlniți în centru Devei și în zona ci 
itirelor, pentru a-i determina să nu t 
încurajeze faptele de cerșetorie.

Mihaela Tăm

Hunedoara, cu propunere de aresta 
preventivă, pentru săvârșirea infracțiur 
de trafic de droguri de risc, judecătoi 
dispunând arestarea acestuia pentru 29 
zile.

întrucât informațiile obținute 1 
polițiști au arătat faptul că liderul coord 
nator al grupării a părăsit România, i 
destinația Spania, pentru intensificau 
activității infracționale a grupării pi 
trimiterea la Petroșani a unor cantități d 
ce în ce mai mari de droguri, în 29 o 
tombrie, oamenii legii au organizat 
acțiune în cadrul căreia au fost efectua 
șapte percheziții în Petrila și Petroșani, 
domiciliile suspecților. în urma probat 
riului administrat în cauză, procure 
D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Hun 
doara au dispus reținerea a cinci tine 
M.D.D., C.G., D.C. și S.I.N., care au ft 
prezentați Tribunalului Hunedoara, fii1 
emise pe numele lor mandate de aresta 
prebentivă pentru 29 de zile. De aserr 
nea, procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Ti 
itorial Hunedoara au solicitat arestarea, 
lipsă, a liderului coordonator al grupăi 
care se află pe teritoriul Spaniei. T 
bunalul Hunedoara a dispus arestar 
preventivă a celor cinci tineri, pe1 
perioadă de 29 zile.

Mihaela Tămi

mailto:office@exclusivevent.ro


CER Călători vrea să dtsponibiVtzeze anul viitor aproximativ 2.200 de 
angajați, reprezentând 15% din totalul de 15.000 de salariați, și să in
vestească 957 milioane de euro până în 2019 pentru achiziția de rame 
electrice, automate de bilete și un sistem de control prin porți de acces 
la tren.
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n comuna Pui, proiectele de investiții continuă să se deruleze
prezentanții administrației 
dice locale din comuna Pui 
preocupări ce vizează dez- 
tarea așezării pe care o ad- 
tistrează. Pe lângă investiții 
întreținerea unitățiilor șco- 
re, a lăcașelor de cult sau 
oiecte în comun cu primă- 
e din zonă, primarul comu- 
Pui, Victor Stoica reușește 

itragă și fonduri nerambur- 
ile pentru dezvoltarea nive- 
ilui de trai al localnicilor.

Luna trecută, locuitorii comunei 
ru avut parte de două evenimente 
sbite. Unul dintre acestea a fost 
ționalul târg de toamnă, pe care 
inistrația locală în organizează în 
ire an, în 14 octombrie, când sute 
;rsoane, atât din comună cât și din 
ejurimi au fost prezente.
Sărbătoarea este un bun prilej și 
m fii satului, risipiți prin colțurile 
au chiar peste hotare, să revină în 

rile natale.

Lăcașul sfânt din Uric 
a fost sfințit

La începutul acestei luni, în co
muna Pui a avut loc un eveniment im
portant pentru localnici.

Lăcașul sfânt din satul Uric a fost 
sfințit. Evenimentul a reunit peste două 
sute de . credincioși din întreaga 
comună, dar și autoritățiile județe și ale 
administrației locale.

Slujba de sfințire a fost săvârșită 
de un sobor de preoți, în funtea cărora 
a fost Prea Sființitul Gurie Episcopul 
Devei și Hunedoarei.

La sfășitul ceremoniei religioase, 
edilul comunei Pui, Victor Stoica, i-a 
oferit episcopului Gurie titlul de 
„cetățean de onoare”.

„Este a doua oară, în decursul 
acestui an, când episcopul Gurie se află 
în mijlocul credincioșilor din comună, 
în consiliul local, am aprobat oferirea 
tilului de „cetățean de onoare” Prea 
Sființitului Gurie, pentru sprijinirea 
activității religioase atât în județ, cât și 
în comuna noastră. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, sperăm ca până la sfârșitul 
lui 2010, Prea Sființitul Gurie să ne mai 

onoreze ce prezența domniei sale pen
tru a mai sfinți încă un lăcaș de cult 
ortodox, din comună”, a precizat pri
marul comunei Pui, Victor Stoica.

Proiecte menite 
să îmbunătățească 
nivelul de trai

Reprezentanții administrației lo
cale din Pui au aflat de curând că au 
primit aprobarea de finanțare pentru re
alizarea unui drum de exploatație 
agricolă. Proiectul a fost depus pe 
Măsura 125 - „îmbunătățirea și dez
voltarea infrastructurii legate de dez
voltarea și adaptarea agriculturii și 
silviculturii”, valorea acestuia 
ridicându-se la un milion de euro.

Drumul de exploatație agricolă va 
avea o lungime de aproximativ șase 
kilometri și va face legătura între Pui, 
Galați, Rușor și Băiești.

Investiția este menita să faciliteze 
accesul locuitorilor din comună la 
proprietățiile agricole care se întind pe 
o suprafață de 350 de hectare.

„Acest proiect a fost declarat eli-

uri |'"JPrimarul comunei Pui. iîctor Stoica, reușește să atragă fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltartn nivelului de trai al localnicilor î

gibil inițial și, la începutul lunii, a 
primit și aprobarea pentru finanțare. 
Investiția este de mare folos pentru că 
astfel este facilitat accesul oamenilor la 
proprietăți. De-a lungul acestui drum 
sunt și două poduri, existente deja, dar 
care vor trebui consolidate.

Recent, am finalizat și lucrările la 
drumul care leagă satul Federi de 

Ohaba. Este un tronson de doi kilo
metri, care a fost realizat cu fonduri de 
la buget, prin măsura 577.

Se circula foarte greu pe acest 
drum și urcă până în vîrful muntelui”, 
a afirmat Victor Tiberiu Stoica, pri
marul din Pui.

Irina Năstase

lbinele din Hunedoara
int amenințate de iarna grea

Sfârșit de săptămână 
cu evenimente culturale

picultorii din județul Hune- 
ara așteaptă cu strângere de 
fă iarna care urmează, nești- 
dacă, din lipsa resurselor, al
tele lor vor putea trece peste 

anotimpul rece.

Anul 2010 a fost unul extrem 
iost pentru apicultorii din județ, 

care au rămas cu stupii pe 
i vor avea probleme. Nu numai 
j au colectat miere, dar albinele 
putut strânge nici pentru ele ca 
eacă iama. Dacă iarna va fi 
, așa cum se anunță, vor muri 
va mii de familii de albine în 
i țara. De 30 de ani de când lu- 
în apicultură nu a fost un an 
prost ca ăsta”, a declarat 

președintele Asociației
cătorilor de Albine (ACA) - 
a Hunedoara, Iosif Korb. 
președintele apicultorilor hune- 
ni spune că mulți crescători de 
ie au venit la asociație disperați 
u au ce să le dea albinelor de 
care. Oamenii nu au avut bani 
cumpere miere sau alți 
tituenți pentru a hrăni albinele, 
1 încât este posibil ca și efec- 
e de albine din județ să fie dec- 
e.

Moartea albinelor 
pune în pericol 
echilibrul 
ecosistemului

Și autoritățile europene sunt în- 
rate de soarta efectivelor de al
de pe cuprinsul continentului, 
inul populației de albine pune 
iricol chiar producția agricolă

de pe continent, știut fiind că al
binele sunt cele care polenizează o 
mare parte a plantelor. Numărul al
binelor a scăzut datorită poluării 
mediului și a diverselor boli care 
afectează micuțele insecte. Comisia 
Europeană a decis sporirea sprijin
ului financiar adresat apicultorilor 
în perioada 2011-2013 și dez
voltarea unor proiecte de cercetare 
în scopul combaterii bolilor al
binelor precum varooza. 
Vicepreședintele ACA Hunedoara, 
Iosif Korb este de părere că prob
lemele apicultorilor europeni, în 

special din state precum Franța și 
Spania, derivă din chimizarea 
excesivă a agriculturii în vestul Eu
ropei. România este deocamdată 
ferită de aceste probleme, datorită 
faptului că închiderea unităților in
dustriale după 1989 a contribuit la 
diminuarea poluării. „Albina face 
parte din echilibrul ecosistemului. 
Apicultorii ar trebui plătiți și numai 
pentru faptul că cresc albine, asig
urând astfel echilibrul ecosistemu
lui”, mai spune Iosif Korb.

Cătălin Rișcuța

la Ribița

Comuna Ribița a găzduit, în 
acest sfârșit de săptămână, 
două evenimente deosebite.
Unul dintre acestea a fost 

Sărbătoarea Scorpionului, 
eveniment cu tradiției pe teri
toriul comunei. De altfel, în 
cursul zilei de duminică, a 

fost sfințită o troiță ridicată 
în memoria eroului martir 

Ioan Mihai Mateș.

Sfințirea troiței ridicată în cin
stea eroului martir Ioan Mihai Mateș, 
mort în 24 decembrie în orașul Târgu 
Mureș, în Revoluția din 1989 a fost 
sfințită duminică. Evenimentul a avut 
loc în curtea căminului cultural din 
Dumbrava de Sus.

Monumentul a fost ridicat cu 
sprijinul Primăriei comunei Ribița. 
La slujba de sfințire au participat atât 
autoritățiile locale, cât și rudele eu- 
roului, alături de săteni.

Sărbătoarea
Scorpionului 
o sărbătoare 
a tuturor
Sărbătoarea Scorpionului este 

un eveniment cu tradiției în satul 
Dumbrava de Sus, aparținător co
munei Ribița. în ultima săptămână a 
lunii octombrie a fiecărui an, 
Asociația Culturală „Copiii Soare
lui”, organizează la Dumbrava de 
Sus, la sediul asociației Sărbătoarea 
Scorpionului. Acțiunea se desfășoară 
pe dealul Pleșei, într-un cadru natural 
de un pitoresc aparte, colorat intens 
în culorile toamnei. Sărbătoarea 
Scorpionului este distinctă de oricare 
alt eveniment din prisma faptului că 
cei prezenți consumă doar preparate 
naturale. Pe lângă muzica de calitate, 
asigurată de o formație de 
instrumentiști, drumeții și mâncarea 
ecologică, evenimentul a culminat cu 
un foc de tabără grandios.
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Trupa Garbage s-a reunit 1 în urma balului de Halloween
și va lansa un nou album peste 1.200 de copii vor merge 

la grădiniță

Trupa Garbage s-a reunit după o 
pauză de cinci ani și va lansa un nou 
album în 2011, a anunțat Shirley 
Manson, solista scoțiană a acestui 
grup american de rock alternativ, 
potrivit nme.com.

Cântăreața a mai confirmat fap
tul că grupul Garbage a început deja 
înregistrările pentru cel de-al cincilea 
album de studio al trupei, care va fi 
promovat printr-un turneu mondial în 
2011.

Garbage s-a destrămat în 2005, 
după ce solista Shirley Manson a 
părăsit grupul pentru a înregistra un 
album solo. Acel material discografic

Take That a vândut un milion de bilete
într-o singură zi

Trupa britancă Take That a vân
dut într-o singură zi un milion de 
bilete la concertele pe care le va 
susține în vara lui 2011 în Marea Bri- 
tanie, ceea ce reprezintă un nou 
record al Regatului Unit, potrivit pre
sei internaționale.

Fanii britanici au dat năvală la 
casele arenelor care vor găzdui con
certele, iar cei din restul lumii au co
mandat bilete telefonic sau pe 
internet, informează Newsln.

Concertele vor avea loc în mai, 
iunie și iulie la Sunderland, Man
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eîîppi fana

nu a fost însă lansat niciodată, din 
cauza neînțelegerilor dintre 
cântăreață și casa de discuri a aces
teia. Garbage este o trupă americană 
de rock alternativ, înființată în 1994, 
care a vândut de-a lungul anilor peste 
14 milioane de albume pe plan mon
dial.

Pe parcursul celor cinci ani de 
pauză din cariera muzicală a trupei 
Garbage, Shirley Manson a cochetat 
cu actoria și a jucat în câteva lungme- 
traje.

Cel mai recent album al grupu
lui Garbage se intitulează "Bleed 
Like Me" și a fost lansat în 2005.

chester, Birmingham, Cardiff, Glas
gow și Londra.

Take That este una dintre cele 
mai populare trupe pop-dance din is
torie, cu peste 33 de milioane de dis
curi vândute. Trupa este formată din 
Gary Barlow, Howard Donald, Jason 
Orange, Mark Owen și Robbie 
Williams. Cei cinci s-au despărțit în 
1996, optând pentru cariere solo, și 
au reînceput să cânte împreună în 
2006. Turneul din 2011 va fi primul 
din ultimii 16 ani susținut de Take 
That în formulă completă.

La Balul de Caritate de Hallo
ween, ce s-a desfășurat sâm

bătă, la Palatul Parlamentului, 
și l-a avut ca invitat special pe 

Nicolas Cage, mai mult de 
500.000 de euro au fost pro- 
mișipentru a ajuta 1.200 de 

copii săraci să meargă zi de zi 
la grădiniță.

Invitatul special al serii a fost 
actorul Nicolas Cage, care a venit 
Balul de Caritate de Halloween 
împreună cu soția și fiul său și a 
vorbit despre importanța educației 
pentru copii. Nicolas Cage se află în 
România pentru filmările celui mai 
recent proiect al său, "Ghost Rider 
2", ale cărui filmări au început ieri.

Anul acesta, Balul de Caritate 
de Halloween a fost organizat sub 
înaltul patronaj al Ministerului 
Afacerilor Externe. Astfel, ministrul 
Afacerilor Externe, Teodor Bacon- 
schi, a mărturisit că se află la eveni
ment nu pentru că iubește 
Halloween-ul, ci pentru că 
apreciază ce face Ovidiu Rom. Pen
tru ca schimbările să fie și mai put
ernice, Baconschi a sugerat ca 
"societatea civilă și guvernele să își 
unească puterile".

Sumele donate în cadrul ediței 
a șasea a Balului de Caritate de Hal
loween au variat între 50 de euro și 
11.000 de euro. Un colier din aur 
alb de 18 carate, decorat cu 267 de 
diamante totalizând împreună 4,2 
carate, a fost donat pentru Balul de 
Caritate de Halloween de către casa 
de diamante Rafael & Sons, ca 
recompensă pentru cea mai mare 
sumă donată. E.ON a plătit 21.000 
de euro pentru colier și l-a donat 
Asociației Ovidiu Rom, pentru a fi 
folosit în continuare în activitățile 
de strângere de fonduri.

V
Deasemenea, o pereche de 

pantofi Christian Dior aparținând 
Madonnei și câștigată la ediția din 
2009 a Balului de Caritate de Hal
loween a fost donată înapoi 
Asociației Ovidiu Rom de Car
refour România.

Valeriu Nicolae, în numele 
organizației Policy Center for Roma 
and Minorities, a oferit premii în 
numele Comisiei Europene 
personalităților care s-au implicat în 
campania națională "Școala te face 
mare". Printre ele s-au numărat An
dreea Esca, Andreea Marin, Mar
gareta Pâslaru, Dana Deac și 
Cristian Mungiu.

La rândul său, Andreea Marin 
a ales să trimită trofeul câștigat 
către școala unde aceasta a filmat 
spotul campaniei de anul trecut. Pe 
de altă parte, Cristian Mungiu a 
spus că, pentru o cauză care le 
aparține, oamenii nu ar trebui să 
primească niciun premiu. La Hal
loween Charity Ball au mai partici

pat Adela Popescu, Nicoleta Lu 
Iulia Vântur și Ducu Bertzi.

După un mic specta 
prezentat de amfitrionii serii, La 
Cosoi și Smiley, a început s> 
donațiilor.

Balul de Caritate de Hallow 
este un eveniment de strângere 
fonduri pentru progran 
desfășurate de Asociația Ovi 
Rom. Sumele strânse din dor 
vor fi folosite pentru a susține j 
gramul "Fiecare Copil 
Grădiniță", prin care Ovidiu P 
ajută 1.200 de copii din 
comunități din România să me< 
la grădiniță.

Misiunea Asociației Ov 
Rom este de a aduce fiecare c 
sărac în grădiniță și în școală - ț 
tru că acei copii care încep șc< 
mai târziu decât colegii lor, 
cauza sărăciei, nu vor pi 
niciodată să recupereze difer< 
creată deja.

nme.com


FMI a ajuns la un acord
Șeful delegației FMI în Româ
nia, Jeffrey Franks, a anunțat 
ieri, într-o conferință de presă, 
că oficialii Fondului și cei de 
la București au ajuns la un 

acord pentru acordarea urmă
toarei tranșe din împrumut.

Reprezentanții FMI au ajuns la 
concluzia că măsurile care au fost con
venite cu autoritățile române au fost 
luate și condițiile vor fi îndeplinite. Ei 
au precizat însă că trebuie adoptat 
bugetul pe 2011 și că trebuie să fie 
supravegheat deficitul bugetar, așa cum 
este prevăzut, iar contribuțiile sociale 
nu trebuie să depășească plafonul sta
bilit.

cu Guvernul
Potrivit lui Jeffrey Franks, incerti

tudinile politice și juridice subminează 
stabilitatea și creșterea economică a 
României. Totuși, el se așteaptă ca re
forma pensiilor să fie adoptată curând.

Reprezentanții FMI au mai spus 
că trebuie adoptate măsurile fiscale pe 
termen mediu care să aducă defictul 
bugetar la 3,4% din PIB. Ca parte a 
acestor strategii, membrii FMI au sub
liniat că Guvernul trebuie să ia măsuri 
pentru a folosi așa cum trebuie toate 
fondurile europene, mai ales în 
infrastructură.

De asemenea, membrii FMI au 
decis să colaboreze cu Parlamentul pe 
marginea OUG 50 și să fie o aplicare 
transparentă care să nu destabilizeze 
sistemul financiar și să fie 

implementată conform directivelelor 
europene.

Jeffrey Franks a subliniat că sec
torul bancar românesc a făcut față cu 
brio crizei economice, băncile 
menținându-se bine capitalizate și 
lichide dar este nevoie de o supraveg- 
her emai atentă a sistemului.

în ceea ce privește sănătatea, 
autoritățile ar trebui să reducă și să con
troleze mai bine cheltuielile din acest 
sector.

Jeffrey Franks, a mai declarat că 
rezolvarea problemei întreprinderilor 
de stat presupune o abordare mai 
cuprinzătoare care să includă reforma, 
privatizarea sau lichidarea acestora, 
care vor fi discutate cu autoritățile în 
cursul negiocierilor viitoare.

Bulgaria ar putea pierde fondurile europene 
tentru interconectarea rețelei de gaze 
u cea a României

A început recensământul 
în China

fulgarin ar putea pierde fon- 
urile europene destinate con
struirii unei legături între 

•țeaua locală de gaze naturale 
cea a României, dacă proiec- 
tl nu intră în faza de investiții 
până la sfârșitul anului și o 
urnă minimă de 2,5 milioane 
le euro nu este absorbită, po

trivit publicației Dnevnik.

< început campania de vaccinare gratuită

Deși mai sunt două luni până la 
expirarea termenului în care are la 
dispoziție fonduri europene, Bulgaria 
nu a început încă să elaboreze proiectul 
interconectării rețelei locale de gaze 
naturale cu cea din România, și nu a 
cheltuit nicio sumă în acest scop. Mai 
mult, construirea unei noi conexiuni cu 
Grecia a fost suspendată din cauza 
neînțelegerilor dintre participanții la 
proiect. Sofia întârzie și lansarea unui 
proiect de interconectare cu Turcia.

Bulgaria a rămas fără gaze natu
rale timp de două săptămâni, în ianuarie 

2009, din cauza unor dispute între 
Rusia și Ucraina. Cu toate că au trecut 
aproape doi ani de la această criză, ca
pacitatea Sofiei de a preîntâmpina astfel 
de probleme nu s-a îmbunătățit.

Comisia Europeană a anunțat la 
începutul lunii martie că Uniunea 
Europeană va contribui cu cel mult 8,9 
milioane de euro la interconectarea 
rețelelor de gaze naturale dintre Româ
nia și Bulgaria, proiect dezvoltat de 
SNTGN Transgaz și Bulgartransgaz 
EAD.

China a început luni recen
sământul decenal al popula

ției sale, șase milioane de 
angajați guvernamentali ur
mând să obțină informații 
despre societatea chineză, 

din ce în ce mai îmbătrânită 
și locuind într-o proporție tot 
mai semnificativă în mediul 

urban, anunță Mediafax.

La sfârșitul anului 2009, China 
număra peste 1,33 de miliarde de 
cetățeni devenind astfel țara cu cea 
mai mare populație din lume.

Guvernul a promis că datele in
dividuale ale recensământului vor 
rămâne confidențiale, dar poliția va 
putea interveni dacă unii locuitori 
refuză să participe.

Numeroși chinezi ar putea 
încerca să evite recenzarea, din cauza 
că se află într-o situație ilegală în 

ceea ce privește regulile stricte de 
control al populației. Este vorba de
spre peste 200 de milioane de chinezi 
"migranți", plecați de la țară pentru a 
munci la oraș, deseori fără statut 
legal.

Familiile care încalcă politica 
draconică privind autorizarea de a 
avea un singur copil reprezintă o altă 
sursă de erori pentru acest 
recensământ.

Numeroase cupluri au ascuns 
autorităților existența unui al doilea 
sau chiar al treilea copil și ar putea 
continua să își ascundă situația, de 
teama represiunii exercitate de 
autorități.

Recensământul din 2010, care 
va dura o lună și ale cărui rezultate 
vor fi publicate în 2011, ar urma să 
permită obținerea de date statistice 
prețioase privind probleme de soci
etate cruciale în China, în special ex
odul de la țară la oraș.

uni a început o nouă campanie 
'e vaccinare împotriva gripei se
zoniere. 1,3 milioane de români 
:e vor vaccina gratuit împotriva 
țripei, restul va trebui să scoată 
lin buzunar 28 de lei pentru un 
vaccin antigripal românesc sau 
35 de lei pentru cel produs în 

Franța.

Vor fi vaccinate persoanele de 
;ste 65 de ani, cele cu boli cronice, în 
ecial boli respiratorii și cardiovascu- 
re, boli metabolice, copiii și bătrânii 
stituționalizați, dar și personalul med
al, conform recomandărilor 
rganizației Mondiale a Sănătății 
)MS). Vaccinările se vor efectua până 
luna februarie 2011.

Dilma Rousseff e prima femeie 
președinte al Braziliei

Dilma Rousseff, candidata Par
tidului Muncitorilor, a devenit prima 
femeie președinte al Braziliei, au 
anunțat autoritățile electorale după 
numărarea a 93,34% din voturi.

Rousseff, care este susținută de 
actualul șef al statului, Luiz Inacio 
Lula da Silva, a primit 55,49% din 
sufragii. Ea va fi învestită în funcție 
în 1 ianuarie. Contracandidatul său, 
Jose Serra, a fost votat de circa 44% 
dintre alegători.

Ca prima femeie președinte al 
Braziliei, ea a apreciat că este de da

toria să lupte pentru egalitatea sex
elor în țara sa.

Silva a fost ales prima dată 
președinte al Braziliei în 2002 și 
reales în 2006. în baza Constituției 
braziliene, o persoană poate avea 
numai două mandate ca șef al statu
lui.

Autoritățile braziliene au reținut 
peste 232 de persoane pentru 
încălcarea legii în timpul scrutinului 
de duminică, respectiv de a face 
campanie la secțiile de vot, ceea ce 
este interzis în ziua alegerilor.



Echipajele de patru vîsle și dublu rame ale României nu au reușit calificarea 
direct în finala Campionatelor Mondiale de canotaj din Noua Zeelandă 
și urmează să participe în recalificări, pentru a obține un loc în faza 
următoare a competiției.

Z
Naționala masculină 
de handbal, umilită 
de Spania

Jandarmul Alin Marian și câinele său Nick,
campioni naționali

Romania a suferit o nouă în
frângere în cadrul preliminarii

lor pentru Campionatul 
European de handbal masculin 
din 2012, tricolorii fiind învinși, 
la Oradea, cu un categoric 35- 
20 de către Spania. In prima 

dispută a grupei, România fu
sese depășită categoric, scor 34- 

22, de către Croația.

Spania a predat o adevărată 
lecție de handbal tricolorilor, ibericii 
conducând aproape în totalitate 
ostilitățile. Oaspeții au avut, pe rând, 
3-1,11-6,14-7, 17-7 (la pauză) și 25- 
13, pentru ca scorul final să fie 35-20 
în favoarea lor.

Pentru România, principalii 
marcatori au fost Al. Stamate cu 5 
reușite, urmat de Ghionea cu trei 
goluri. Ibericii au fost mai incisivi 
prin Romero (5 goluri), Parrondo, 
Canellas și Entrerrios cu câte patru

N._______________  

puncte fiecare.
După acest al doilea eșec, 

naționala antrenată de Stângă are 
șanse tot mai mici de a ajunge la 
Campionatul European din 2012. în 
prima partidă din grupă, tricolorii au 
cedat la scor, în Croația, cu 34-22 
(16-11), în timp ce Spania a dispus de 
Lituania, cu 33-17. Tot duminică, în 
deplasare, Croația a dispus de 
reprezentativa Lituaniei, scor 21-19 
(8-10). După două etape, Spania și 
Croația conduc grupa a 2-a, cu câte 4 
puncte, în timp ce Lituania și Româ
nia nu au reușit să acumuleze vreun 
punct. Preliminariile CE din 2012 au 
programat doar două etape din grupe, 
în 2012, celelalte partide urmând a se 
disputa anul viitor, în 9-10 și 12-13 
martie, respectiv 8-9 și 11-12 iunie.

Primele două clasate din fiecare 
din cele șapte grupe de calificare se 
vor califica la turneul final al CE din 
2012, programat în Serbia, între 17 și 
28 ianuarie.

y

Plutonierul major Alin Ma
rian, din cadrul Inspectoratu

lui de Jandarmi Județean (IJJ) 
„Decebal” Hunedoara, a parti
cipat împreună cu câinele său 
Nick, la Campionatul Național 
de Ciobănesc German (CNCG) 
2010, desfășurat în Capitală, la 
finele săptămânii trecute. Nick 
s-a clasat primul deși a concu
rat alături de alte 120 de exem

plare din rasa ciobănesc 
german.

Câinele jandarmului hunedorean 
s-a clasat pe locul întâi și i-a impre
sionat pe arbitrii veniți din Germania cu 
forma sa deosebită. De altfel, la solic
itarea conducerii CNCG, în prima zi a 
competiției, Nick a deschis show-ul 
canin cu proba demonstrativă de curaj. 
Această probă a cuprins câteva etape, 
cum ar fi: „mers la pas”, „atac la aten
tator” și „atac lansat fără conductor”, 
iar prestația lui Nick a încântat atât 
pârtieipanții la competiție, cât și arbitrii 
germani Rudiger Mai și Joachim 
Stiegler.

Ciobănescul german al lui Alin 
Marian nu s-a lăsat mai prejos nici la 
categoria „veterani” (peste șase ani) și 
și-a adjudecat și aici titlul de campion 
național. Mai mult decât atât patrupedul 
a reușit să devanseze un’ exemplar 
foarte valoros, provenit din cele mai 
titrate cănise de Ciobănești Germani

Campionul Nick, alături de stăpânul său, jandarmul Alin Marian

din Germania. La finalul competiției, 
arbitrii din Germania l-au felicitat pe 
jandarmul hunedorean, pentru modul în 
care a reușit să-și antreneze câinele și 
au afirmat despre Nick că se află într-o 
formă excelentă și că poate face față cu 
succes oricărei clase de concurs.

Cei doi nu se află la prim 
„ispravă” de acest gen, Nick fiind pre 
miat la numeroase concursuri național 
și internaționale.

Petronela Tăma

Rapid - Steaua și Dinamo Craiova sunt 
capetele de afiș din sferturile Cupei României

Rapid și Steaua se vor întâlni la o 
distanță de doar câteva zile, după duelul din 
campionat. Steliștii vor reveni în Giulești și 
pentru meciul din sferturile Cupei României. 
Așa au hărăzit sorții, ieri, ia Casa Fotbalului. 
Rapid este ultima echipă din capitală care a 
câștigat Cupa, înainte de începutul „hege
moniei” CFR-ului din Cluj, în vreme ce 
Steaua n-a mai câștigat trofeul de 11 ani, de 
pe vremea când Marius Lăcătuș îmbrăca tri
coul roș-albastru. Dinamo - Craiova este un 
alt meci interesant, cele două echipe urmând 
să se întâlnească și în campionat peste două 
etape.

Deținătoarea Cupei, CFR Cluj va juca, 
acasă, cu Gloria Bistrița, în vreme ce 
Timișoara lui Cosmin Contra va juca, din 
nou, sub Tâmpa, după ce acum două zile au

remizat, 0-0 în compania echipei lui Isăilă.
Cele patru jocuri se vor disputa cel mai 

probabil în jurul datei de 10 noiembrie, ora 
de început a întâlnirilor urmând a fi stabilită 
de televiziunile care vor transmite meciurile.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lAnflă VOLVO]

Prestăm:
PROGRAM - MJȘ fuioare;
zilnic 08-21 ‘ OOlIȘ lUCIU;
Duminica 09-17 - tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gratis!
- legitimație (exterior + interior, 16 ron)

__________________________________________________________________________________________________________________________ '■

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



Tcnismamil romun Victor Hunm.cn a urcut u poziție și se aflu pe locul 51. cu 915 puncte, in clasa
mentul ATP dat publicității luni, informează sîte-nl utpworidtour.com. între primii 20H de jucători din 
iunie \e aflu încă doi români: Victor Cri voi, care a coborât ii locuri, până pe l Z3 (304puncte), ji 
■tdrian l n/țur. care a urcat o poziție, până pe HVS (2~~ puncte). Prima poziție a clasamentului ii re
vine ibericului Rafael \adul. urmat de elvețianul Roger Federrer și de sârbul Sovuk Djokovici.
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Ui învins pentru Gogu Tonca
d a făcut un meci de nota 10 
i etapa cu același număr din 
ța a patra. Băieții conduși de 
imian Militaru, Daniel Huza 
i Toni Sedecaru au trecut la 
ts, 5-0, de Dacicus Orăștie și 
rămân în coasta liderului 

din Uricani.

Puștii Jiului au dedicat astfel vic
ia lui Gogu Tonca, „fundașul de fier” 
Petroșaniului, care s-a stins la mi- 
;ul acestei luni. De altfel, alb-negrii 
jucat cu banderole negre și au ținut 
moment de reculegere la începutul 
Unirii îri memoria unuia din cei mai 
^mici jucători ai Jiului. Nici galeria 
Vale nu l-a uitat pe Tonca, aceștia 

șând un banner în memoria sa: 
indașul de fier al Jiului a scris isto- 
, dăruindu-ne momente pline de glo- 
■»

Omul meciului pentru tinerii 
'>ști a fost, din nou, vârful Alexandru 
.dovan care a și-a trecut în cont o 

)lă, ajungând astfel golgheterul se- 
i, cu 15 reușite.

Primele cinci clasate 
au obținut victorii 
pe linie

Alături de Jiul și celelalte patru 
clasate au obținut victorii pe linie. 
Minerii din Uricani au rămas lideri și 
după această etapă, victoria, 3-2, în fața 
hațeganilor de la Retezatul, fiind de 
ajuns pentru a-și consolida poziția 
fruntașă. Nici echipa secundă a Hune
doarei nu a avut probleme în deplasarea 
de la Crișcior, băieții lui Nelu Mitrică 
învingând la scor de neprezentare 
Minerul din localitate. Același lucru 1- 
au reușit și cei de la Minerul Aninoasa, 
care au găsit „victoria” în meciul cu cei 
de la Călan, în vreme ce „studenții” lui 
Ionuț Stelescu au dispus cu 3-2 de Inter 
Petrila, la capătul unui meci plin de 
durități. în partea opusă a clasamentu
lui, devenii de la CNS Cetate au rămas 
singura echipă din campionat fără vic
torie în zece meciuri, având una din 
cele mai slabe defensive din ligă, cu o 
medie de trei goluri primite pe meci.

Etapa viitoare programează două 
jocuri tari. Puștii Jiului vor da piept cu

echipa a doua a Hunedoarei, în vreme 
ce Universitatea Petroșani și Minerul 
Uricani se vor întâlni în derbyul Văii Ji
ului.

Claudiu Sav

A >

Rezultatele etapei
a zecea:

Club Jiul Petroșani - Dacicus 
Orăștie

5-0
Zarandul. Crișcior - Aurul Brad

2-2
Minerul Aninoasa - Victoria Călan

3-0 
Inter Petrila - Universitatea 

Petroșani
2- 3

Minerul Uricani - Retezatul Hațeg
3- 2

CS Vulcan - CNS Cetate Deva
3-0

Gloria Geoagiu - Aurul Certej
1-2

Metalul Crișcior - FC Hunedoara II
0-3

Clasament:
1. Minerul Uricani 10 9 0 1 32-7 27p
2. Club Jiul Petroșani 10 8 2 0 35-3 26p
3. FC Hunedoara II 10 7 3 0 33-7 24p
4. Universitatea Petroșani 10 7 2, 1 21-8 23p
5. Minerul Aninoasa 10 6 2 2 15-4 20p
6. Aurul Brad 10 5 4 1 27-12 19p
7. Aurul Certej 10 5 1 4 33-22 16p
8. Dacicus Orăștie 10 4 1 5 27-26 13p
9. Zarandul Crișcior 10 3 3 4 14-28 12p
10. Inter Petrila 10 4 0 6 15-32 12p
11. CS Vulcan 10 3 2 5 9-16 11P
12. Metalul Crișcior 10 1 1 8 8-23 4p
13. Gloria Geoagiu 10 1 1 8 4-32 4p
14. Victoria Călan 10 1 1 8 11-41 4p
15. CNS Cetate Deva 10 0 1 9 10-34 lp
16. Retezatul Hațeg 10 4 0 6 29-27 -6p
• Retezatul Hațeg este penalizată de către FRF cu 18 puncte

2!adetele de la volei au învins
țentru prima dată în deplasare

S-au întors cu mâna goală 
de la CM de popice 
din Austria

etele de la CSS Deva au reu- 
t o nouă victorie în seria G a 
ampionatului de volei rezer- 
t cadetelor. Voleibalistele an
trenate de Violeta Bota nu 
-au dat nici o șansă celor de 
i Hand United Arad de care 
t trecut cu 3-0 (16-25, 12-25, 
’-25). Pentru devence este cel 
-al doilea succes de la startul 
ntrecerii de volei și totodată 
rimul în deplasare, după ce, 
etapa inaugurală acestea au 
cedat în fața rivalelor de la 
SS Lugoj. Cadetele clubului 

devean mai au de jucat încă un 
meci în deplasare, etapa vii

toare, tot pe malul Mureșului, 
unde vor întâlni cea de-a doua 

formație a Aradului, 
CS Provolei.

Meciul de la Arad a curs într-o 
singură direcție, devencele dovedind 
încă de la primul serviciu că au venit să 
câștige pe Mureș. Astfel, și-au adjude
cat primul serviciu la nouă puncte 
diferență, pentru ca în cel de-al doilea 
set să forțeze și să câștige și mai clar, la 
13 lungimi. Jocul bun din primele două 
seturi le-a permis cadetelor noastre să 
se relaxeze însă gazdele nu au știut să 

profite și în ciuda eforturilor de a pre
lungi partida, au capotat din nou, 17-25.

în clasamentul grupei, fetele Vio
letei Bota se află în spatele celor de la 
Lugoj care au cumulat până acum trei 
victorii din tot atâtea jocuri și depășesc 
formația din Timișoara, pe care au și în- 
vins-o de altfel, în primul joc acasă, 
acum o etapă cu 3-2.

Următorul joc în Sala de sport a 
liceului Teoretic „Traian” din Deva va 
avea loc, duminica aceasta, când vor 
intra în scenă, junioarele clubului de 
sub cetate, acestea urmând să 
primească vizita celor de la Soleil Alba.

Claudiu Sav

Echipa Națională de popice a 
României s-a întors fără nici o 
medalie de la Campionatul Mon
dial din Austria. Echipa pregătită 
de Marcel Dobrică nu a reușit să 
aducă acasă două medalii, așa 
cum își propuseseră reprezentanții 
lotului înainte de startul 
competiției. „Din păcate nu ne-am 
atins obiectivul pentru că a fost o 
competiție grea cu concurenți 
foarte puternici. Nicolae Lupu s-a 
clasat pe locul 16, iar Dorin Virgil 
a venit în primii 40. Sincer sunt și 
eu dezamăgit, dar asta e, ne vom 
lua revanșa altă dată”, a declarat 
antrenorul lotului național și al 
popicarilor de al Inter Petrila.

După ce a anunțat că pentru a 
putea participa la acest turneu s-a 
împrumutat cu 2000 de euro, 
Dobrică a fost în cele din urmă 
răsplătit de către primarul orașului 
Petrila, Ilie Păducel care i-a oferit 
banii rămași datorie. „în sfârșit a 
făcut o faptă bună după ce a uitat 
să ne plătească titlul național. Sper 
ca de acum înainte să fie la fel de 
receptiv”, a conchis antrenorul 
petrilean.

Inter Petrila conduce în cam
pionatul național de popice și va 
juca, sâmbătă, într-o nouă etapă în 
compania celor de la Siderurgica 
Hunedoara.

(C.S.)

Hunm.cn
utpworidtour.com


The Hitchhiker's Guide to the Galaxy este o comedie SF bazată pe romanul 
cult al lui Douglas Adams. Când Pământul nu va ma fi, începe cea mai gro
zavă aventură posibilă. Ești pe cale de a însoți cel mai bum 1 rin din lume în 
cea mai extravagantă aventură în spați.
(Prima TI; 23:31); Ghidul autostopistului galactic).

—
X.

Ghicitoare

într-o încăpere sunt patru inși,

din care numai unul lucrează!

Ce este?l

Trei parlamentari șl un

(Complotați textul foloeind soluția 
marcată cu raster)
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Dicționar: Iți, Icar. Reconstituire
Cucernic

Datini

V

ante

JLL

Eliberat 
din funcție

Amețitor 
A apărea 
în firel 

> V
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Tub goli
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Baston

Am
lamenta
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în final!
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între
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finali

Introduceți în grila de mal sus următoarele cuvinte 
AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIR 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLĂCAȘ, COP 
COT, DICROMATIC, DISCUTABIL, INTERE! 

IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATĂ LĂZI, 
LETALITATE, MAS, MUTAT, NUMITĂ, OTA 
RĂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TESA 

!, , URÂT.

Petru Ardelean- AR/

-J1-^ 
X 
CO

Z,

X

Strân
geri

Cap goll

Ase 
așeza

Sărbă
toarea 
unirii

Punct 
cardinal

Bun la 
reluări

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

6 1 4 9
2 3 7 6 1

5 6 8 2 1
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4 7
Viorel Naghi - Vladimlres

^TV/?1 /^rv^2
07:00
09:00

10:00 
11:00 
11:15

11:45
12:15
12:45

13:45

14:00 
14:45 
14:50 
14:55 
15:30 
16:00 
17:00 
17:30 
18:00
18:30

19:30 
19:40 
20:00 
20:40
21:05

21:40

23:50

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 85.)
Ca la carte (rel.)
Oameni mari la TVR (rel.)
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Bebe magia
Zile și nopți
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 52.)
Desene animate - Povești cu li

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

Hur Jun (serial, 2007 - 53.)
Oameni mari la TVR (rel.)
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Tottenham Hotspur - 

Intemazionale Milano
Studio fotbal UEFA Cham- 

nions League

07:00 
08:10 
10:00 
11:00

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

Doctor ta zoo (german serial, 
Tonomatul DP 2
Codul lui Agatha Christie 
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Ora de business 
împreună în Europa 
Tribuna partidelor parlamen

tare
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 18.)
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 - 10.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (englez serial triller, 

2002 - 8.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

chanel

U6:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:OU Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect (român
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda rial de comedie - 40.)
11:15 Fugarele (canadian thriller de 10:00 Om sărac, om bogat 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Fiorentina

acțiune, 2004, rel.) cu Erika Ele- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 O mare de pasiune 09:15 O lecție de viață
niak, Brigitta Dau, Stacy Keach, 1973, rel.-3856.) 14:00 Marina 11:30 Mondenii
Kim Coates 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Victoria 12:00 Levintza prezintă

13:00 Observator 13:30 Zâmbete într-o pastilă 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Camera de râs
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 14:00 Călătoria inorogului 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Tânăra vrăjitoare (SUA com

comedie, 1987) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:30 Rosalinda die, 1997) cu Russ Tamblyn,
14:30 Comanda la mine 1973 - 3857.) 17:30 Poveștiri adevărate Michelle Bauer, Ted Monte
16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 18:30 O mare de pasiune 16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Acces Direct 17:45 Happy Hour 19:30 Fructul oprit 17:00 Trăsniții
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Iubire și onoare 18:00 Focus 18
20:30 Plasă de stele 20:30 Grădinița lui tăticu’ (SUA co- 21:30 Cealaltă față a Analiei 19:30 Liceenele din Beverly Hills
22:00 Narcisa sălbatică (român serial medie, 2003) 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 21:30 Focus Monden

de dramă, 2010) cu Alina Puș- 22:15 Moștenirea (român serial de de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții
caș, Antonia lonescu, Ana Maria comedie, 2010 - 16.) cu Ramona 23:30 7 păcate (brazilian serial de 23:00 Mondenii
Donosa, Alexandru Costea Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- dramă, 2007) cu Gabriela 23:30 Ghidul autostopistului galac

23:00 Observator orghe Visu, Carmen Tănase Duarte, Claudia Jimenez, Gio- (SUA-englez comedie S.F.,
23-45 Un Show Păcătos (emisiune de 23:30 Știrile Pro TV vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 2005) cu Martin Freeman, Mt

divertisment) necchini Def, Sam Rockwell, Zooey D

20.00

21:30

14:50 în furtună (dramă istorică, 2009)
16:30 Viața secretă a albinelor (SUA dramă, 2008)
18:20 The Dukes (SUA comedie, 2007)

Acuzația (canadian mister, 2008) cu Kelly Preston, Ron Eldard, Jamie 
Johnston, Michael Riley

Dragoste mare (SUA serial de dramă, 2006 - 1.) Liberi cu Bill Paxton, 
Jeanne Tripplehom, Chloe Sevigny, Ginnifer Goodwin

Ioana D'Arc (francez dramă istorică, 1999) cu Milla Jovovich, John 
Malkovich, Dustin Hoffman, Vincent Cassel

16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
cu Albert Brooks, Meryl Streep, Rip Tom, Art Frankel

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 12.) 
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 18.) 
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 1.) cu Adrian Grenier 
Aproape de adevăr (serial, 2005 - 15.) Ultimul episod 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 14.) 
Orașul Judecății de Apoi (SUA comedie romantică, 1991)



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoareLblogspot.com/

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
teva

elefon: 0755.999.916

isolvent înv.preuniversitar fara
estra prof. 10

tent securitate 98

irman 1

cturist I

iantar 1 

asinistla mașini pt.terasamente
6

unc.necal.în mine si cariere *
1

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5‘

unc.necal.la spargerea 
at.de construcții

si taierea
3

uncitor necal. la asamblarea, mon-
rea pieselor 27

^ar 2

ogramator ajutor 1

imelier 2

mplar universal I

inzator 2

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la între t. drumuri, șo
sele, poduri,baraje 4

înzator la domiciliul clientului pe 
i de comanda 4

lunedoara

"elefon: 0755.999.917

»ent comercial 1

»ent de securitate 4

bucatar 1

confectioncr-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

farmacist diriginte 1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

munc.necal.în ind.confectiilor
5

opera tot xerox 1 

pregătitor piese încălțăminte
8

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1 

sudor manual cu arc electric
4

sudor manual cu flacara de gaze 
I

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie,mozaic, faianța,gresie,parchet

8

sudor 28

vânzător 10

vopsitor industrial 3

zidar pietrar 2

zidar rosar-tencuitor 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent comercial 1

agent vânzări 1

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

controlor calitate 2 

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

manipulant mărfuri 1

mecanic auto 1

motorist la motoagregate si mașini
în silvicultura 1

redactor 2 

redactor prezentator de televiziune
1

secretara 1 

sef serviciu marketing 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

bucatar 1

cabanier 1

lucrator gestionar 1

ospatar(chclner) 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

o

Simeria

Telefon:0755.999.921

lacatus mecanic 8

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

sudor 10

zidar rosar-tencuitor 1

Orăștie

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
fotoculcgere(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.clădiri,zidă
rie, faianța, greș ie.parchet 4

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9 

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

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalator manual 4

brutar 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 8

croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1 

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospâtarfchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

asistent medica! generalist 2 

fasonator mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

gaterist la taiat bușteni i

infirmiera 2

sorta tor produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

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/masina de mare
tonaj 1 

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj 1

g IMOBILIARE
k

Vând garsonieră confort l,în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983

ând apartament cu 3 camere în Brad, str.Libertății, îmbunătățiri cu termopan. Preț 78.000lei
sg. Tel.0726.493.080

'nd 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 

standarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

ichiriez garsonieră în zona Gojdu. Informații ia telefon: 0730164610.

ând apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
mplăria, termopanc aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

ând 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- 
nata. Accept credit sau schimb cu Alba Iul ia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
ră intermediari, preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

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

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

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

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. Preț 125.000 lei. Tel. 
0748,347.128

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

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mai!: ac- 
ti vmarket@yahoo.com. www.acti vm arket. cabanova. ro

S.C. ONE JOBS IMPEX S R L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în 
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare
Tei. 0722.775.557 •

e DIVERSE
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

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

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

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

ând casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă, 
reț 135 OOOlei neg. Tel.0769839.694

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

ând garsonieră confort 2,1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34,OOOlei. Tel.0735.066.695 Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

ând garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.OOOlei.Tel.0740.965.19I Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 120lei, cățelușă 1,5 ani cu 1001ei Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

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

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

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.0733.703.790
ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
lartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.OOOlei neg. Tel.0735.066.695 Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

ând casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate
ale pt, acoperiș, apă, curent, st=470mp, P3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie, 
■eț 160.OOOlei. Tel 0748.689.532

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

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

ând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
i. 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.com Tel.0723.409.007

ând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
rmopan, amenajat. Preț 75.000 let.Tel.0769.839.694

ând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
imidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219 g AUTO
ând casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.OOOlei. Tel. 0769839.694

Vând urgent vaucher auto 800lei. Tel.0757.777.079

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

Vând Renault Kangoo,1.2i, a.£10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009.gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire î 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Pref 4,100eur. Tel.0757.777.079

ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
reț 63.OOOlei. Tel.0748.347.128

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

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

ând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.OOOlei. 
îl.0748.689.532 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722,857.860

ând apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț-JO.OOOlei neg. Tel. 
735.066.695

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg Tel. 0762.589.175, 
«734.965.619

Asociația de Proprietari nr. 34, cheamă în instanță, la 
Judecătoria Hunedoara, pentru data de 10 noiembrie 2010, pe numi

tul Mercurian Petre Vaier, domiciliat în Hunedoara, str. Mihai 
Viteayu nr.5, bl. W, ap. 19, județul Hunedoara, 
pentru datorii față de Asociația de Proprietari.

Președinte- Cîmpean Gheorghe

.Nr.
Județul

nr.
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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

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

;t j i Ig Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 leL 3

http://glasulhunedoareLblogspot.com/
at.de
mailto:vmarket@yahoo.com
http://www.acti
yahoo.com


Fabrica de mortare uscate
ți adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVAy 
LEMNTEX 
produce și cemercialtzeazi 

tâmplărie din lemn triplu stratificat 
ați ți ferestre da cea mal bani calitate 

parchet dm lemn de fag, 
paltin san frasin.

fi.C.Sll.VA LEMNTEXS.R.L
iui! l'hirnintiia, nr.l2iD, cuinuiiu Ilărâu, 
ltd/fax: 0^4/^0102 t/22, e-maili »ilvu(c£l»muri.r<

mfWM l»i^P| f

mortare uscate, adezivi, sape autortivelante

k
Supremația calității

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

I

Rapohu Mare 
steauamin - .« 

• * Rezerva®^,? 
0254.264 ’

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.

-

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

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

Nisip 22,00 lei/toni

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tona

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tofic

Piatră concasatâ (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonc

Piatră concasatâ (criblură) 8 - 1fmm 25,00 lei/tonâ


