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Povești interzise-VâKa băilor (I)
Cx4-7

O toamnă ca în povești a poleit cu aurul amurgului de 
soare peisajul din Munții Metaliferi, de la cumpăna de ape 
dintre Valea Ampoiului și Valea Abrudelului. Boteș, Co
rabia și Vâlcoi, sunt doar trei dintre culmile munților de 
origine vulcanică ce domină regiunea...

loan Petcu este noul antrenor 
de la FC Hunedoara Qpag,9

Fostul director sportiv al clubului a fost numit în 
funcție imediat după plecarea lui Eusebiu Șuvagău de la 
echipă și va conduce formația de sub Furnale până la fi
nele turului. Anunțul a fost făcut, ieri, în cadrul unei con
ferințe de presă organizată la sediul clubului.
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Marius Grad, un funcționar penal 
la curtea lui Moloț
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Marius Grad este funcționar public, 
pus de președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț să „păzească” 
banul public, în condițiile în care el a tras 
tunuri de miliarde. Grad a fost con

damnat la 3 ani de închisoare cu sus
pendare, fiind găsit vinovat de către 
înalta Curte de Casație și Justiție. în 
urmă cu mai bine de șase ani actualul 
funcționar din Corpuî de Control al 

Președintelui CJ Hunedoara a prejudiciat 
statul cu peste 15 miliarde de lei.

de pupat

Curățenia din grădinile hunedorenilor 
dăunează calității aerului

în ultimele zilfe parametrii aerului monitorizați de 
stațiile automate înregistrează calificative de „rău” și 
.foarte rău”. Specialiștii în protecția mediului pun în- 
ăutățirea calității aerului pe seama incinerării vege- 
ației uscate.

Pentru că este acuzat de locuitorii satului în 
care s-a născut că a uitat de unde a pornit în 
viață, și în afară de promisiuni nu le-a oferit 
nimic.

Poetul Laurian,
Stănchescu

Pentru că a avut iniția
tiva sensibilizării au
torităților culturale din 
România în vederea 
repatrierii rămășițelor 
pământești ale lui 
Constantin Brâncuși.

de blamat
Președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț
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t greco-catolic
Sf. Galaction și Epistimia

ț romano-catolic
Ss. Elisabeta și Zaharia

Spaghete

Ingrediente:

300g came de porc sau vită din 
conservă
250 g bulion
1 ceapă mare
250 g spaghete 
oregano, cimbru 
sare, piper

Mod de preparare:

Se pune apa la fiert pentru 
spaghete. Se fierb conform in
strucțiunilor de pe pachet. Se 
curăță ceapa și se taie cubulețe. 
Se călește în câteva linguri de 
apă, zeama și grăsimea din con
servă.

Se taie carnea în cubulețe. 
După ce s-a călit ceapa se pune 
carnea, se mai amestecă puțin 
să se evapore lichidul apoi se 
pune sosul de roșii. Dacă doriți 
puteți să puneți și 2-3 roșii co
jite și tăiate bucățele. în acest 
caz puneți o linguriță de zahăr 
rasă în sos.

Se pun și mirodeniile (un 
vârf de cuțit din fiecare), se 
amestecă și se lasă să scadă la 
foc mic până la consistența do
rită. Spaghetele se scurg de apă 
și se clătesc cu apă rece ca să nu 
se lipească între ele. Se servesc 
imediat cu sos. Se pot reîncălzi 
a doua zi la microunde.

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

-■fSfântul Zilei------------------
Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia

Sfinții Galaction și Epistimia au trăit pe vremea 
împărăției lui Decius (250-253) în cetatea Emesa, din Fem
eia. Mama sfântului Galaction fusese stearpă, dar după ce a 
trecut prin apa botezului creștinesc, Dumnezeu i-a dăruit un 
fiu. Ea l-a adus și pe soțul ei la mântuitoarea credință în 
Hristos și împreună au învățat credința cea dreaptă de la un 
monah, Onufrie, care i-a și botezat pe ei și pe fiul lor, Galac
tion pe care l-au crescut în evlavie și virtute.

După moartea mamei, tatăl său l-a logodit pe Galac
tion cu o fată pe nume Epistimia. Asemenea și Epistimia era 
născută din părinți păgâni și, măritată fiind cu Galaction, 
care o adusese la credința creștinească, el a convins-o să 
trăiască cu el ca o soră. Deci, ei hotărându-se să-și păzească 
fecioria, și-au împărțit săracilor averea lor și s-au făcut 
amândoi monahi. Deci dându-și averea săracilor, au plecat 
în pustia Sinai, la muntele Puvlion, unde Galaction a intrat 
într-o mănăstire de bărbați, iar soția sa într-o mănăstire de 
femei din apropiere, în slujba lui Hristos. Acolo au sporit în 
viața de nevoință, în rugăciune și ascultare, arzând ca două 
făclii în dragoste de frați și în aspră petrecere,

strălucind prin virtuți. Dragostea lor față de Hristos și 
unul către altul a sporit mereu, deși nu s-au mai văzut până 
aproape de clipa morții. După câțiva ani, s-a iscat o cumplită 
prigonire a creștinilor. Galaction a fost luat și dus la judecată 
spre a fi osândit la chinuri și la moarte pentru credința sa în 
Hristos. Epistimia, auzind de prinderea sa, l-a urmat. 
Ajungând la el a zis: „Stăpâne și călăuzitorule al meu către 
mântuire, adu-ți aminte de înțelegerea noastră și nu o părăsi 
de slujitoarea ta, ci așa cum în viața de aici am fost într-un 
cuget și într-un suflet, se cuvine să suferim mucenicia 
împreună pentru Mântuitorul nostru. în acest chip vom

5 noiembrie

1838: Honduras își declară independența deplină față de
Provinciile Unite ale Americii Centrale

1914: Franța și Marea Britanie declară război Turciei
1930: Sinclair Lewis este câștigătorul Premiului Nobel pen

tru Literatură
1940: Democratul Franklin D. Roosevelt este ales în funcția 

de președinte pentru o a treia legislatură, fapt unic în istoria Statelor 
Unite

1968: Shirley Chisholm a fost prima femeie de culoare 
aleasă în Congresul american

1970: La Vatican a fost introdus serviciul divin în limba 
națională a fiecărei comunități catolice

1994: Pugilistul George Foreman în vârstă de 45 de ani, a 
devenit cel mai în vârstă campion la categoria grea a WBA (World 
Boxing Association)

2003: Radio Contact își schimbă numele și echipa și devine 
Kiss FM

rămâne împreună și după moarte, fără de moarte făcându- 
ne, împărtășindu-ne de aceeași slavă și de aceeași bucurie, 
spre a nu ne mai despărți nicicând.”

Dorința ei s-a împlinit. Au fost biciuiți rău și, aducând 
niște trestii ascuțite, dregătorul a poruncit slujitorilor să-i 
înțepe pe sub unghiile mâinilor și picioarelor. Dar ei au con
tinuat să se bucure și să slăvească pe Dumnezeu strigând: 
„Noi slujim lui Hristos, Dumnezeul cel adevărat, iar de zeii 
cei deșerți ne lepădăm”. Și li se tăiară mâinile și picioarele, 
iar la urmă și capetele. Și era Sfântul Galaction de treizeci 
de ani, iar Sfânta Epistimia de șasesprezece ani. Și au intrat 
întru odihna cea dumnezeiască, în anul 253.

S-au născut:

1913: Vivien Leigh, actriță engleză (d. 1967)
1916: Madeleine Robinson, actriță franceză (d. 2004)
1917: Jacqueline Auriol, aviatoare franceză (d. 2000)
1919: Felix Gaillard, politician francez (d. 1970)
1920: Douglass North, economist american
1921: Gyorgy Cziffra, pianist ungur (d. 1994)
1923: Rudolf Augstein, publicist german, fondatorul revistei 

"Der Spiegel" (d. 2002)
1931: Charles Taylor, filozof canadian

Comemorări:

1803: Choderlos de Laclos, scriitor francez (n. 1741)
1828: Maria Feodorovna, a doua soție a Țarului Pavel I al 

Rusiei (n. 1759)
1879: James Clerk Maxwell, fizician englez (n. 1831)
1930: Christiaan Eijkman, medic danez care a descoperit 

cauzele îmbolnăvirii de beriberi (n. 1858)
1955: Maurice Utrillo, pictor francez (n. 1883)
1979: Lucia Bălăcescu Demetriade, pictor, grafician și 

cronicar plastic român (n. 1895)
1984: Ștefan Bârsănescu, pedagog și eseist român, membru 

corespondent al Academiei Române (n. 1895)
1989: Vladimir Horowitz, pianist rus (n. 1903)
2007: Ion Pavalache, dirijor român (n. 1927)

HOROSCOP

Pleci la drum, dar e o plăcere să 
călătorești. Indiferent care sunt moti
vele care te trimit la drum, ai timp, pe
parcurs, să te bucuri de peisaje, să admiri
curile și să-ți încarci sufletul de senzații j
cute.

Te complaci în tihna și banalita
tea acestei zile, pentru că nu vrei 
nimic care să te scoată din atmosfera
calmă care s-a instalat.

Spui lucrurilor pe nume, fără 
ocolișuri, pentru că sunt momente U' 
sau locuri în care e mai bine să recu- ‘ J
noști un adevăr.îți permiți să spui că 
ai greșit față de prieteni și rude, pentru că 
că ei te vor ierta.

Succesul acestei zile depinde 
enorm de anturajul în care nimerești. 
Dacă ajungi într-un loc marcat de 
gânduri pozitive, de entuziasm și de 
un tonus bun, totul va merge excelent și p 
tru tine, pentru că vă molipsiți unii de la 
de bună dispoziție.

Ești solicitat să însoțești pe ci
neva într-o călătorie și, deși ai fi avut 
foarte multe lucruri de făcut, trebuie 
să le lași deoparte pentru a-i face 
amicului.tău pe plac.

Nu meriți atitudinea agresivă cu 
care te tratează unii colaboratori, dar 
e o lecție bună pentru tine, că altădată 
să nu mai fii atât de generos, de ama-
bil și de prietenos cu astfel de oameni I I
de știut cine merită prietenia ta și cine nu

Deși tu ești foarte mândru de un 
rezultat la care ai ajuns prin eforturi u <• 
proprii, unii se îndoiesc că ai avut •/ 
vreo contribuție la acest rezultat și 
pun totul doar pe seama întâmplării.

Nu te lăsa păcălit de aparențe W 
care te pot împinge într-o direcție 
riscantă. Chiar dacă ești nervos și ,' 
nu-ți poți controla reacțiile, evită 
gesturile agresive, răzbunările la primm 
puls, deciziile radicale, care nu mai pc 
schimbate.

Faci echipă bună cu mai multe 
persoane care nu-ți seamănă, dar 
tocmai prin varietatea caracterelor și 
preocupărilor voastre, formați un
grup închegat care poate participa la un su<
colectiv.lg Bancurile zilei

Presimți că sensul pe care mergi 
nu va ajunge niciodată la un final sau, 
cel puțin, nu va avea rezultatul pe 
care l-ai sperat.

© © ©
Cum începe o rețetă în 

cărțile de bucate scoțiene? 
Se împrumută...

© © ©

Un tânăr se prezintă la un 
mare patron, scoțianul John.

- Sunt maseur. Pentru 200 
de lire pe lună sunt gata să vă 
masez dansatoarele.

- Ok! Dacă aveți banii la 
dumneavoastră puteți începe.

© © ©
Pe o stradă din Scoția, 

se întâmplă un accident ru
tier. Un turist iese de pe ca
rosabil și dă cu mașina 
într-un pom. Omul se tâ
răște afară din mașină și ră
mâne întins în iarbă. Un 
scoțian trece prin apropiere.

Se duce la accidentat și îl 
întreabă: - Sunteți asigurat?

- Da, răspunde acesta cu 
greu.

- Aveți o asigurare și 
pentru persoanele aflate în 
mașină?

- Daaaa....
- Aveți ceva împotrivă 

dacă îmi răvășesc puțin hai
nele și mă întind lângă dum

neavoastră?
© © ©
Cel mai scurt banc ras

ist: "Albul mută și câștigă."
© © ©
Soțul: - îți promit că te 

fac cea mai fericită femeie 
din lume.

Soția: - Când pleci?
© © ©

Extremele sunt atinse pe parcur
sul aceleiași zile, deoarece ai parte de 
evenimente diametral opuse. Fii pre
gătit pentru suișuri și coborâșuri ame
țitoare, de la agonie la extaz.

Ești într-un punct important al 
unei acțiuni în care trebuie să umbli 
la bagajul de cunoștințe acumulat.

A
J

Ori cauți prin vechile cursuri de la școală
faci un efort pentru a-ți aduce aminte.
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Adrian Păunescu se află în stare "extrem de gravă", 
potrivit medicilor Spitalului Floreasca din București, 
poetul mai suferind stopuri cardiace.
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Marius Grad, un funcționar penal la curtea lui Moloț
Marius Grad funcționar la 

Consiliul Județean a fost con
damnat de înalta Curte de Ca- 

sție și Justiție (ICCJ) la trei 
ani cu suspendare într-un 
dosar care trenează de mai 
bine de șase ani. Grad este 

unul dintre oamenii apropiați 
ai președintelui Mircea Moloț 
fiind menținut în funcție de 
acesta cu toate problemele de 
natură penală pe care le avea. 
Moloț a susținut că nu-l poate 
schimba pe Marius Grad din 
funcție în lipsa unei sentințe 
definitive care să dovedească 

vinovăția acestuia.

Marius Grad a fost condamnat în 
același dosar cu Călin Mitra, un alt per

sonaj controversat care a acționat o 
perioadă pe teritoriul județului Hune
doara. Mitra a fost condamnat de ICCJ 
la opt ani de închisoare cu executare.

Infractori cu gulere 
albe și prieteni printre 
șefii județului

Cei doi „tovarăși” de infracțiuni 
au prejudiciat statul cu câteva miliarde 
de lei vechi. Marius Grad a făcut parte 
din celebrul grup infracțional care a 
„căpușat” societatea comercială Apollo 
SA (fosta gospodărie PCR în care se 
regăseau ca active, printre altele, Hotel 
Decebal, vila lui Ceaușescu și secția de 
îmbuteliere a apelor minerale de la Bo- 
holt.

începând de prin 2001, Marius 
Garad alături de Călin Mitra și de alți 
câțiva „asociați” au comis mai multe 
inginerii financiare prin care au preju
diciat statul cu peste 15 miliarde de lei.

în baza art.861 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Grad 
Marius Gabriel pe un termen de încercare de 7 ani, în condițiile art.862 din 
Codul penal, termen de încercare în care inculpatul se va supune următoarelor 
măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea sa 
lâ Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

-să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau 
locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

-să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
-să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de 

existență.
în baza art.359 din Codul de procedură penală cu referire la art.863’ 864 

din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

în baza art.71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii a 
interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.l lit.a teza a Il-a lit.b și c din Codul 
penal.

Faximilul minutei deciziei ICCJ

în momentul în care afacerile au intrat pul de control al CJ Hunedoara, adică 
în atenția organelor de cercetare penală, pus să combată frauda.
Grad s-a refugiat în sistemul bugetar,
fiind promovat de Mircea Moloț în cor- Alexandru Avram

Curățenia din grădinile hunedorenilor
iăunează calității aerului

Un nou episod în războiul lui Moloț 
cu liberalii lui Muntean

în ultimele zile parametrii aerului 
tonitorizați de stațiile automate 
iregistrează calificative de „rău” și „foarte 
iu”. Specialiștii în protecția mediului pun 
îrăutățirea calității aenilui pe seama 
tcinerării vegetației uscate de către per
oanele care fac curățenie în jurul blocurilor 
i în curțile caselor. Agenția de protecție a 
îcdiului poate doar constata depășirile de 
arametrii în timp ce Garda de Mediu este 
’'sivă în fața acțiunilor de poluare săvârșite 
e cetățeni.

APM Hunedoara a primit mai multe 
jsizări din partea unor cetățeni care 
jclamă disconfortul datorat arderilor 
egetației uscate. „începând cu 27 oc- 
tmbrie indicele de calitate PM10 a depășit 
u mult valoarea limită acceptată. Motivul 
pășirii indicelui de calitate sunt aceste 

rderi. Din păcate Agenția de Mediu nu 
oate efectua controale. Cel mai grav este 
iptul că dacă într-un an calendaristic se 
epășește de peste 35 de ori valoarea limită 
indicilor de calitate a aerului, România 

Obligațiile lunii octombrie vor fi depuse numai electronic

plătește penalități conform prevederilor UE. 
Având în vedere faptul că aceste înregistrări 
sunt orare avem toate șansele să fim buni de 
plată”, a menționat directorul APM Hune
doara, Georgeta Barabaș.

Gărzii de mediu 
îi e rușine să aplice 
sancțiuni

începând cu 27 octombrie, .când s-a 
înregistrat prima depășire a valorii limită 
admisă pentru indicele de calitate PM10, 
APM Hunedoara a trimis mai multe note in
formative conducerii Gărzii de Mediu 
Hunedoara, solicitând totodată rezultate 
controalelor efectuate în urma celor prezen
tate în notificare. însă răspunsul din partea 
Gărzii de Mediu se lasă așteptat. Pe de altă 
parte, prim comisarul de la Garda de Mediu, 
Cristian Moldovan, cunoaște problema 
depășirii acestor indici de calitate, însă

*"• V! â • •
D®F«tsire limita 
Pulberi <10ua 

? 51 j? .;*,
frai® in awrs de

susține că nu a primit nici o reclamație de 
la cetățeni. „Garda de Mediu nu a înregistrat 
reclamații. Știu despre aceste arderi de 
miriști. Noi le vom verifica și spre rușinea 
mea o să sancționez pensionari care 
beneficiază de pensie minimă, cu amendă 
de zece milioane. O să mergem pe teren să 
vedem ce se întâmplă”, a declarat prim 
comisarul Gărzii de Mediu Hunedoara, 
Cristian Moldovan, cu toate că legea îi 
pernițe să aplice și avertismente celor care 
incinerează resturile vegetale.

Irina Năstase

Fostul viceprimar al Devei, Flo
rin Oancea este pe cale de as- 

xăpa de consilierii care-l 
incomidează în legislativul local 

din Deva. Oacea a supus spre 
dezbatere, în ședința de ieri a 

Biroului Politic Teritorial 
(BPT) al PNL Hunedoara, sus
pendarea din funcție a patru 

dintre consilierii PNL ai Devei, 
iar „mașina de vot” controlată 

de Mircea Moloț agrează exclu
derea acestora.

Propunerea lui Oancea a fost 
dezbătută în ședința de ieri, majori
tatea membrilor BPT fiind de acord 
cu excluderea celor patru consilieri. 
Ioan David, Carol Panduru, Dorel 
Cuiava și Nicolae Oană, consilieri 
PNL ai Devei, sunt propuși pentru 
excludere pe motiv că au încălcat 
statutul și regulamentul intern al

PNL, dar și pentru abateri discipli
nare și nerecunoașterea Biroului 
Politic Municipal PNL Deva. în 
ședința de ieri s-a mai stabilit că în 
termen de cinci zile să fie convocată 
o ședință extraordinară a BPT, fiind 
chemați la audieri și cei patru 
proscriși. „în primul rând nici nu știu 
de ce mă învinuiesc. Faptul că am 
votat unele proiecte la care consilierii 
din echipa lui Oancea s-au opus nu 
înseamnă că nu mă* supun. Con
silierul votează după cum îi dictează 
conștiița, pentru că el e cel care 
răspunde apoi în fața legii, nicdecum 
după cum i se ordonă pe linie de par
tid. Și dacă mi se impută că am votat 
proiecte inițiate de primar și care au 
început în perioada cât Oancea era vi
ceprimar și beneficia din plin de ele, 
și acum sunt consecvent, atunci ar 
trebui excluși cei care se îm
potrivesc”, a declarat consi Ierul PNL 
al Devei, Ioan David. (I.N)

Direcția Generală a Finanțelor Publice a 
Județului Hunedoara informează că, începând 
cu obligațiile declarative aferente lunii oc
tombrie cu termen de declarare 25 noiembrie 
2010, declarațiile fiscale vor fi depuse numai 
electronic de către contribuabilii mari și mi
jlocii definiți conform reglementărilor în 
vigoare. Se vor transmite prin intermediul Sis
temului Electronic Național (SEN): 100 
„Declarație privind obligațiile de plată la buge
tul de stat”; 101 „Declarație privind impozitul 
pe profit”; 102 „Declarație privind obligațiile

de plată la bugetele asigurărilor sociale și fon
durilor speciale”; 710 „Declarație 
rectificativă”; 300 „Decont de taxă pe valoarea 
adăugată”; 301 „Decont special de taxă pe val
oarea adăugată”; 120 „Decont privind ac
cizele”; 130 „Decont privind impozitul la țițeiul 
din producția internă”; 390 VIES „Declarație 
recapitulativă privind livrările/achizițiile intra- 
comunitare de bunuri”. Declarațiile fiscale 
prevăzute mai sus se depun prin accesarea site- 
ului www.e-guvemare.ro. Semnarea 
declarațiilor fiscale se realizează prin utilizarea

certificatului emis de un furnizor de servicii de 
certificare. Formularul 150 „Cerere pentru uti
lizarea unui certificat calificat” va fi însoțit de 
documentul de identitate al titularului certifi
catului calificat, în original și în copie, docu
mentul, în original și copie, care atestă calitatea 
titularului certificatului calificat de reprezentant 
legal al contribuabilului și documentul de îm
puternicire, autentificat de notarul public, din 
care rezultă dreptul titularului certificatului cal
ificat de a semna declarațiile fiscale pentru con
tribuabil.

ANUNȚ PUBLIC
SC GRIVEȚ SRL, titular al proiectului “Modernizare și ex

tindere imobil hală de producție, în localitatea Mintia, comuna 
Vețel, județul Hunedoara”, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactu
lui asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul 
“Modernizare și extindere imobil hală de producție, în localitatea 
Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara”, propus a fi amplasat 
în comuna Vețel, satul Mintia, str.M.Corvin, nr.203C, jud.Hune- 
doara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune- 
doara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14), 
precum și la următoarea adresa de internet: www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SC FLORI & CRISTIIMPEX SRL cu sediul în lo

calitatea Bănița, str.Gării, nr. 111, județul Hunedoara 
anunță depunerea soliciării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Punct de colectare deșeuri 
reciclabile”, situat în localitatea Bănița, str.Gării, nr. 111, 
jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ
Primăria Petrila anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic 

General Petrila și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu.

Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic General Petrila, se 
poate realiza la Agenția de Protecția Mediului, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, 
zilnic îptre orele 800si 1600

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenția 
Regională pentru Protecția Mediului, Timișoara, bd. Mihai Viteazu, nr.32, în 
termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori;

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8-16.

prev.de
http://www.e-guvemare.ro
http://www.apmhd.ro
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Mai multe străzi 

din Hunedoara rămân, 
astăzi, fără apă

Mai multe străzi din mu
nicipiul Hunedoara vor rămâne 
astăzi fără apă potabilă. 
Furnizarea apei se va sistată între 
orele 07.00 și 16.00. Pe strada 9 
Mai se sistează apa, întrucât se 
montează un hidrant.

Strada Toamnei va fi de 
asemenea afectată, deoarece se va 
monta un hidrant pe rețeaua de pe 
strada Toamnei lângă stația Sân- 
petru.

Și hunedorenii care locuiesc 
pe străzile Merticariu, Sălciei, Fu- 
nicularului, Făgetului, G. 
Magheru, Plopilor, vor avea de 
suferit, deoarece se montează un 
alt hidrant, la intersecția străzilor 
Merticariu cu Făget. Toate aceste 
lucrări sunt cuprinse în măsura 
ISPA. (P.T.)

Cinci zile nu va fi 
apă potabilă

Mai multe localități din 
județul Hunedoara nu vor avea 
apă potabilă. începând de 
duminică seara, la ora 22.00, până 
joi dimineața, la ora 06.00 va fi 
sistată furnizarea apei potabile.

Motivul pentru care va fi 
întreruptă furnizarea apei este că 
vor fi înlocuite grătarele de la 
barajul Hobița. Astfel, în comuna 
Pui, Sântămărie Orlea, în satul 
Ciopeia, în colonia 
Hidroconstrucția, Asociația Viilor 
din Hațeg, Motelul Cinciș, 
Primăria Teliuc și stația de tratare 
din Cinciș nu vor avea apă. (P.T.)

Două tâlhării în mai puțin 
de o oră

După ce a comis două tâlhării 
în mai puțin de oră, un tânăr din 
Petroșani a fost identificat de 
polițiști cu sprijinul unui martor 
ocular. Pe numele suspectului a 
fost emis mandat de arestare 
preventivă pe 29 de zile. Joi seara, 
Florin B. de 18 ani din Petroșani a 
tâlhărit două femei în mai puțin de 
o oră.

Modul de operare a fost iden
tic. Tânărul le-a smuls poșeta vic
timelor apoi a dispărut în 
întuneric.

După comiterea celei de-a 
doua tâlhării tânărul a fost obser
vat de un martor care trecea prin 
zonă, acesta angajându-se în 
urmărirea lui.

După circa 20 minute, 
polițiștii care se aflau în teren, în 
baza semnalmentelor furnizate de 
către martor și cu sprijinul aces
tuia, l-au identificat pe prezum
tivul autor. Acesta și-a recunoscut 
faptele comise, iar prejudiciul 
cauzat celor două părți vătămate a 
fost recuperat în întregime. 
Instanța a emis mandat de arestare 
preventivă pe numele suspectului 
pentru 29 de zile. (P.T.)

Tribunalul Hunedoara l-a „albit” pe Nicolae Mischie
Fostul președinte al Consiliului 

Județean (CJ) Gorj, Nicolae Mischie a 
fost considerat nevinovat de către 
magistrații Tribunalului Hunedoara, în 
procesul în care acesta era acuzat de 
abuz în serviciu contra intereselor pub
lice, instigare la fals intelectual și insti
gare la fals material în înscrisuri 
oficiale. Mischie a fost achitat pentru 
toate capetele de acuzare formulate la 
adresa sa, după ce Judecătoria Deva îl 
condamnase la trei ani și jumătate de 
închisoare în această cauză. Decizia 
intanței prevede ca Nicolae Mischie să 
fie „scutit” și de plata daunelor materi
ale în valoare de 82.653 lei pentru care 
instituția pe care a condus-o s-a consti
tuit ca parte civilă. Acuzațiile la adresa

Cererea de fonduri europene 
este peste așteptări

Cererea de fonduri nerambursabile 
din bani europeni se plasează mult peste 
sumele alocate. Ca urmare, autoritățile sunt 
nevoite să stopeze avântul solicitanților 
prin suspendarea sesiunilor de depunere a 
proiectelor. Astfel, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului (MDRT) a sus
pendat sesiunea de depunere a cererilor de 
finanțare în Regiunea Vest pentru dome
niul major 3.1 ’’Reabilitarea/ modern
izarea/ echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate”, din cauza faptului că 
finanțarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele contractate sau aflate în proces 
de evaluare depășește cu mai mult de 50 la 
sută valoarea totală alocată. Suspendarea 
depunerii cererilor de finanțare intră în 
vigoare începând cu data de 05 noiembrie 
2010, orele 16:00. Alocarea financiară pen
tru acest domeniu major de intervenție la 
nivelul Regiunii Vest este de 17,59 mil
ioane euro, iar valoarea nerambursabilă 
solicitată a celor 19 proiecte contractate 
sau aflate în procesul de evaluare este de 
33,35 milioane euro. Astfel, valoarea 
solicitată a celor 19 proiecte depuse 
depășește cu 15,76 milioane euro valoarea 
alocată, respectiv cu 89,6 la sută. Aceeași 
măsură a fost luată și pentru domeniul 
major de intervenție 5.1 „Restaurarea și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cul
tural, precum și crearea/modemizarea in
frastructurilor conexe”. în acest caz, 
fondurile alocate la nivelul Regiunii Vest 

ANUNȚ PUBLIC
SC DELTA UNIVERSAL TRADING SRL cu sediul în localitatea 

Hațeg, str.Progresului, nr.29, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Stație de distribuție 
carburanți”, situat în localitatea Simeria Veche, DN 7 Km 372, f.n., jud.Hune- 
doara.

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

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

E£ljk I

lui Mischie se referă la modul în care 
CJ Gorj a efectuat mai multe lucrări de 
investiții înainte de anul 2004. Procesul 
a ajuns pe rolul instanțelor hunedorene 
după ce a fost strămutat de la Tribunalul 
Gorj, la cererea lui Mischie. Parchetul 
Judecătoriei Deva poate face recurs în 
termen de 10 zile la sentința Tribunalu
lui. Fostul președinte al CJ Gorj mai are 
pe rol două procese, iar într-un alt dosar 
a fost condamnat definitiv la un an și 
jumătate închisoare cu suspendare. 
Nicolae Mischie a fost președinte al 
Consiliului Județean Gorj între anii 
1996 și 2004, perioadă în care a condus 
și filiala județeană a PSD.

Nicolae Grecu

sunt în valoare de 23,85 milioane euro, iar 
valoarea solicitată a celor nouă proiecte 
contractate sau aflate în procesul de evalu
are este de 38,31 milioane euro. Astfel, 
finanțarea solicitată depășește cu 14,46 
milioane euro valoarea alocată, respectiv 
cu 60,63 la sută. Ca urmare, toate 
proiectele care vor fi depuse până la data 
de 19 noiembrie 2010 ora 12.00 vor fi eval
uate și apoi incluse într-o listă de rezervă. 
Proiectele aflate în rezervă vor putea fi 
finanțate în condițiile în care se 
disponibilizează sume în cadrul acestor 
domenii majore de intervenție pentru 
Regiunea de Dezvoltare Vest.

Și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare 
Rurală și Pescuit (APDRP) a anunțat 
amânarea sesiunii pentru depunerea de 
proiecte, aferentă Măsurii 125 
„îmbunătățirea și dezvoltarea infrastruc
turii agricole și silvice”, programată în pe
rioada 15 octombrie - 15 noiembrie 2010. 
Motivul amânării este interesul sporit al 
solicitanților pentru această oportunitate de 
finanțare, după ce în sesiunea din 
primăvară au fost depuse numeroase 
proiecte în acest sens. Ca urmare, 
îmbunătățirea modului de implementare 
necesită o analiză amănunțită, ceea ce a 
impus amânarea etapei de depunere a 
cererilor de finanțare. Noua perioadă îff 
care vor putea fi depuse solicitările este in
tervalul 2-31 decembrie 2010.

Cătălin Rișcuța

Hunedorenii îl vor pe Brâncuși în țară
Trei mii de hunedoreni au semnat 

pentru aducerea osemintelor lui Constan
tin Brâncuși în țară. Demersul a fost de
marat de poetul și eseistul Laurian 
Stănchescu, membru al Uniunii Scriito
rilor din România, derulându-se până în 
prezent în cinci județe.

Motivația poetului pentru de
mararea acestei acțiuni are legătură cu 
dorința arzătoare a lui Brâncuși de a-și 
dormi somnul de veci la Hobița, în 
județul Gorj. în continuare scriitorul 
intenționează să ceară sprijinul 
autorităților statului român pentru a sen
sibiliza oficialitățile franceze în scopul 
aducerii acasă a rămășițelor sculptorului. 
Totodată Stănchescu vrea să stângă și 
câteva mii de semnături pentru a-1 ajuta 
în demersul său. Până în prezent, scri
itorul împreună cu Elena Moisescu, 
cântăreață de muzică populară, care i s-a 
alăturat acestuia în demersul său, au 
reușit să strângă peste șase mii de

Lansare de carte, la Deva
Galeriile de Artă Forma din Deva 

au găzduit, ieri seara, lansarea a două vol
ume de poezii, ale scriitorului Laurian 
Stănchescu. Volumele prezentate au fost 
„Moartea nu trece de lumea cealaltă” și 
„Ieșirea din cuvinte”. Invitatul special al 
acestui eveniment a fost scriitorul Eugen 
Evu.

Evenimentul a avut loc în prezența 
a aproximativ 30 de persoane. Pe rând, 
scriitorii au ținut câte un mic discurs. 
Eugen Evu a fost foarte impresionat de 
ideea lui Stănchescu, de a aduce osem
intele lui Brâncuși în țară și îl susține în- 
trutotul. A ținut să-l felicite pentru 
inițiativa lui și a citit două dintre poeziile 
lui Stănchescu, alese aleatoriu. Prezentă 
la acest eveniment a fost și interpreta de 
muzică populară autentică, Elena Moi
sescu, din Hațeg. Cântăreața a interpretat 
două melodii cu teme istorice, pe ver- 

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr. 121 L), 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

semnături, aproximativ jumătate dintre 
acestea fiind adunate din județul Hune
doara. „în '56 Brâncuși spunea „Mor cu 
inima tristă că nu mă pot întoarce în țara 
mea”. A fost ultima dorință a sculptorul, 
mai ales că în ultimul an de viață acesta ■■ 
nu a vorbit decât limba română. De altfel 
modul său de viață de la Paris era pur 
oltenesc. Un alt lucru foarte interesant de
spre Brâncuși este fapul că bunici săi au 
fost originari din satul Hobița, din județul 
Hunedoara, de unde s-au mutat mai apoi 
în Gorj”, a precizat scriitorul Laurian 
Stănchescu. De altfel legăturile marelui 
sculptor cu județul Hunedoara nu se 
opresc aici. Ansamblul de la Târgu Jiu a 
fost realizat în Deva și Petroșani. Ele
mentele din piatră fiind sculptate în 
travertin de Banpotoc undeva într-un at
elier din spatele gării Deva în timp ce ce 
Coloana Infinitului a fost turnată în ate
lierele din Petroșani.

Irina Năstase

șurile scriitorului. Laurian Stănchescu 
crede că o operă este incompletă, până 
atunci, când nu este citită de către oa
meni. „Consider că țara aceasta se 
prăbușește pe zi ce trece din punct de 
vedere cultural și artistic. Mă bucur că am 
ales acest oraș pentru lansare și m-aș bu
cura foarte mult dacă vom reuși să 
aducem și osemintele lui Brâncuși în 
țară”, a spus scriitorul Laurian 
Stănchescu. Autorul a mai precizat că ar 
trebui să se facă și în județul Hunedoara 
„Liga Culturală a Femeilor”, așa cum a 
fost și în Gorj. Evenimentul s-a încheiat 
cu o cupă de șampanie și o sesiune de au
tografe. Lansarea a coincis și cu un eveni
ment deosebit din viața poetului. Astăzi 
își serbează ziua de naștere.

Petronela Tămaș



dăgura, satul în care Moloț nu recunoaște că s-a născut
Satul Măgura, din comuna 
Părtinești, este locul în care a 
izut lumina zilei președintele 
Consiliului Județean Hune- 
>ara, Mircea Moloț. Politicia- 
il care stă la cârma județului 
i construiește o altă biografie 
enegându-și locurile de baș- 
nă. Cu toate astea puținii oa- 
leni din Măgura îl consideră 
fiind de-ai lor chiar dacă nu 
făcut nimic pentru comunui- 
tea care trăiește aici aproape 

ca în evul mediu.

Oamenii rămași în sat, în general 
trâni, se confruntă cu lipsa apei 
rente, cu lipsa canalizării, a iluminaț
ii stradal, a unui preot, a unui medic, 
nui mijloc de transport care să-i ducă 
copii până la școală, a unui drum pe 
•e să se poată circula iama. Consideră 
sunt norocoși că „își programează” 
ele în care se îmbolnăvesc grav sau 
-are se hotărăsc să moară, pentru a 
încurca pe nimeni.

La polul opus se află autoritățile 
:ale, care spun că actualele condiții 
viață sunt mai bune ca în trecut și ni- 
:ni nu ar trebui să ceară mai mult, că 
mânie pe Dumnezeu”.

Oamenii timorați 
de frica autorităților

Satul Măgura, cel în care s-a 
scut președintele Consiliului 
iețean Hunedoara, Mircea Moloț, se 
ă la 2,7 kilometri de Jeledinț. Câteva 
:i de suflete își duc viața de pe o zi 
alta de ani buni, ajungând să li se 

ră ceva normal să vină mașina cu 
ie de două ori pe săptămână în sat 

î să meargă copiii pe jos până la 
>ală. Mai mult, de frica autorităților 
:ale și a lui Mircea Moloț, oamenii 

refuză să-și decline identitatea, sounând 
că sunt de acord să fie înregistrați, dar 
nu dau nume, deoarece nu vor prob
leme. „în sat sunt numai copiii mei de 
dus la școală. Am fetița de 8 ani și pe 
cea mică, de 4 ani, care merge la 
grădiniță. Zilnic merg bieții copii, in
diferent de vreme, câte 3 kilometri până 
la școală dus și 3 întors. Dacă au noroc 
și trece vreo mașină, îi aduce în sus. Iar 
eu mă duc după ele zilnic, să nu 
pățească ceva. Acesta este programul 
lor până la iarnă, când o s-o las pe cea 
mare la școală numai vreo două-trei 
zile, că zăpada este prea mare și este 
prea frig”, ne spune o femeie din 
Măgura.

Ea mai povestește că autoritățile 
locale și conducerea școlii i-au oferit 
cotă de benzină, dar nu are mașină. 
„Degeaba îmi dau ei benzină, dacă eu 
nu am mașină cu care să-mi duc copiii 
la școală. I-am rugat, cât le ia să facă 
doi kilometri și să-i ia și pe copiii mei 
către școală. Iama drumul nu este 
curățat de nimeni, mai avem niște 
vecini care îl curăță cât pot, dar atât. Ni
meni nu se interesează de noi”, mai 
spune femeia.

Moloț nu-și 
recunoaște originile

„Nu avem magazin aici, în sat, 
mergem pentru cumpărături la Orăștie, 
la Călan... ne aduc pâine de două ori pe 
săptămână, miercurea și sâmbăta, iar 
iama numai cu lanțuri se poate urca 
aici. Nu este drum, dar pe hartă este tre
cut că e asfaltat și când colo...”, 
povestește o altă săteancă din Măgura. 
Ea mai spune că președintele CJ a venit 
în campanie electorală să-și viziteze 
plaiurile natale, când a promis că va 
face și drum și canalizare, dar au rămas 
doar cu promisiunile și cu voturile date.

„Nu se prea ocupă el de satul nos
tru, că el zice că nu-i de aici, dar doar 
aici s-a născut, el spune că e din 
Mărtinești. El a promis că face dmmul, 

că vom avea canalizare, dar de unde... 
A fost aici înainte de alegeri și a promis 
că face de toate și nu a făcut nimic, dar 
tot timpul spun că nu sunt bani. Ilumi
natul este de la 7 seara la 10 și după 
aceea îl ia, pentru economie. Mai este 
și dimineața, de la 5 la 7, că poate au 
oamenii treabă”, mai spune femeia.

Un sat în care mai 
rămân doar bătrânii

Robert S., este unul dintre oamenii 
tineri ai locului. Spune că la 49 de ani 
ai săi ar vrea însă să plece, deoarece în 
câțiva ani satul va dispărea, având în 
vedere că în prezent este locuit în mare 
majoritate de bătrâni.

„Sunt vreo 20 de familii aici, eu 
sunt printre cei tineri. Aici nu mai poți 
cultiva nimic, un porumb, un grâu, că 
nu mai merge. Au rămas bătrânii, care 
cresc o vacă, un porc, o oaie. Drumul 
este așa cum este, vara vine salvarea că 
s-a mai nimerit să mai pățească câte 
unul ceva, dar iama nu are cum, că e 
prea mare zăpada, dar nici nu s-au 
îmbolnăvit atunci. Nu avem apă, nu 
avem canalizare, nu avem mașini de 
spălat, suntem ca în codru. La biserică 
vine popa o dată la lună, dacă este 
vreme bună, dacă nu, nu. Sau când mai 
moare cineva. Clopotnița mai are un pic 
și se dărâmă... nu cred că va trece mult 
timp până când satul Măgura nu va mai 
exista pe fața pământului”, este de 
părere bărbatul.

De la centru
se vede altfel

De cealaltă parte a baricadei se 
află reprezentanții comunei Mărtinești, 
care susțin că actualele condiții de trai 
sunt dintre cele mai bune. Ioan Burs, 
viceprimarul comunei, precizează că nu 
are cunoștință de vreun copil care să 
vină pe jos la școală, deși în satul 
Măgura este numai o singură fetiță

înscrisă în ciclul primar.
„Eu nu știu despre astfel de cazuri, 

chiar nu știu ce vor oamenii ăștia. Au 
condiții cum nu au avut înainte, au un 
drum, care e județean, înainte era o 
cărare, acum este DJ668, care aparține 
de Consiliul JUdețean și va fi asfaltat 
dacă vor fi bani, este inclus într-un 
asemenea proiect. Da, acum drumul e 
ca pielea, dar urmează a îl făcut”, spune 
viceprimarul.

De altfel, referitor la biserica din 
Măgura, Ioan Burs explică faptul că 
enoriașii ar trebui să fie mulțumiți că au 
reparat o mică parte din lăcașul de cult 
în 2006, cu 50 de milioane de lei vechi 
primiți de la Consiliul Județean.

„Este problema parohiei ce se 

întâmplă cu biserica. Să spună merci, 
că e destul de mult pentru ei 50 de mil
ioane în 2006, că până atunci nu au 
primit nimic”, este de părere edilul.

Cât despre iluminatul public, Ioan 
Burs susține că face economie pentru 
ca Măgura să aibă lumină pe ulițe de 
Crăciun.

„în toată comuna este problema 
legată de iluminatul public, deoarece 
sunt costurile mari și am făcut program. 
Facem acum program pentru ca de 
Crăciun să ardă becurile mai mult, că 
atunci e sărbătoare”, specifică vicepri
marul comunei Mărtinești.

Anamaria Nedelcoff

80 de lei pierduți pe un ban
•ste 1300 de elevi hunedoreni 
‘-au depus dosarele pentru a 
tneficia de programul „Bani 
e liceu”. Un număr de 25 de 
t’vi vor fi excluși din progra
mul național de susținere a 
'evilor fără posibilități mate
dale pentru că familiile lor 
iștigă un ban în plus. Minis- 
rul Educației, Cercetării, Ti

neretului și Sportului a 
oborât pragul de acordare a 
irsei cu un ban, de la 150 de 
d la 149,99 astfel că, zeci de 
evi săraci nu vor mai benefi
ca de ajutorul în valoare de 

180 de lei.

Până acum, doar copiii ai căror 
inți au venitul brut, pe membru de 
nilie, sub 150 de lei beneficiau de 
:ști bani. De ieri, însă lucrurile s-au 
limbat. întrucât termenul de „sub 
) de lei” a fost interpretat astfel încât 
riturile trebuie să nu depășească 
9,99 de lei. Astfel că zeci de elevi 
că să nu mai primească cei 180 de

lei. Până în prezent 25 de copii au 
prezentat adeverințe din care reiese că 
veniturile familiei sunt de 150 de lei pe 
fiecare membru, astfel că aceștia nu vor 
mai primii ajutorul din cauza unui sin
gur ban. „Listele elevilor care vor ben
eficia de acești bani au fost afișate. Din 
cei 1352 de copii, doar 1327 vor bene
ficia, de banii acordați prin acest pro
gram. Există o notificare, prin care se 
arată că, doar elevii care au dosarele 

complete vor primi banii”, a declarat 
purtătorul de cuvânt din cadrul Inspec
toratului Școlar Județean (IȘJ) Hune
doara, Raluca Iacobescu. Elevii 
primesc această bursă pe toată durata 
cursurilor școlare din ciclul de 
învățământ obligatoriu, respectiv de 10 
clase.

Petronela Tămaș

Pneumoniile fac ravagii 
printre hunedoreni

în ultima săptămână a lunii oc
tombrie s-au înregistrat în județul Hune
doara peste nouă sute de viroze 
respiratorii și patru sute de bronhopneu- 
monii. Dintre cei afectați de aceste boli 
de sezon, peste o sută de hunedoreni au 
fost internați.

La finele lunii octombrie s-au în
registrat 991 de cazuri de viroze respira
torii. în doar șapte zile, a fost nevoie ca, 
46 de hunedoreni să fie internați în spi
tale. S-au înregistrat de asemenea și patru 
sute de cazuri de bronhopneumonii. în 
aceste cazuri, 77 de persoane au necesitat 
a fi internate. „Majoritatea persoanelor 

ANUNȚ PUBLIC
Primăria comunei Romos, jud. Hunedoara organizează la sediul din str. 

Principală, nr. 114, sat Romos, jud. Hunedoara, în data de 22.11.2010, ora 
11,00 licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui număr de 5 parcele 
de teren, în suprafață de 800 mp fiecare, cu destinația construire locuință.

Prețul de pornire la licitație este de 7.000 RON/parcela, pragul de stri
gare 100 RON.

Documentația de licitație și informații suplimentare se pot obține de la 
Primăria Comunei Romos, telefon 0254/245620.

înscrierile se pot face până la data de 22.11.2010 , ora 9,00.”

care au suferit de aceste boli, în perioada 
25-31 octombrie, au fost copiii între zero 
și patru ani, fruntași au fost totuși copiii 
cu vârste cuprinse între cinci și 14 ani. 
Față de anul trecut, în aceeași perioadă, 
numărul celor care au fost bolnavi este în 
ușoară scădere”, a declarat Sanda Cârci- 
umaru, medic epidemiolog în cadrul DSP 
Hunedoara. Din păcate există și cazuri 
neraportate Direcției Sanitar Publice 
Hunedoara. Până în momentul de față, în 
județul Hunedoara, nu s-a înregistrat nici 
un caz de gripă sezonieră.

Petronela Tămaș
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Povești interzise - Vâlva băilor (I)
O toamnă ca în povești a poleit 
cu aurul amurgului de soare 

peisajul din Munții Metaliferi, 
de la cumpăna de ape dintre 

Valea Ampoiului și Valea 
Abrudelului. Boteș, Corabia și 

Vâlcoi, sunt doar trei dintre 
culmile munților de origine 

vulcanică ce domină regiunea, 
intrată recent în atenția specia
liștilor pentru fabuloasele sale 

zăcăminte de aur și argint...
dar mai ales pentru potențialul 

ei arheologic...

Puține sunt certitudinile legate de 
începuturile exploatării prețiosului 
metal, care coboară mult în timp, iar 
unele din descoperirile făcute până în 
prezent, întâmplătoare sau rezultate în 
urma săpăturilor sistematice, așa cum 
de multe ori se întâmplă în astfel de 
cazuri, în loc să lămurească misterul, 
ridică alte semne de întrebare și nasc 
noi ipoteze...

Ieruga, o exploatare 
minieră străveche

în anul 2004, un colectiv de arhe
ologi de la Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane din Deva, începeau 
cercetările sistematice în această 
regiune. Cea mai spectaculoasă zonă 

Â
Â

Vullund din aur era emblema imperială

kvxMl

din acest areal este „Ieruga”... o uriașă 
tranșee de 20 de metri lățime și 30 
adâncime, ce taie de la nord la sud Vâr
ful Corabia. Ea datează din perioada 
romană și reprezintă golul rămas în 
urma excavării celui mai bogat filon de 
aur nativ din această regiune. Cu 19 
secole în urmă, imediat după cucerirea 
Daciei, prețiosul metal mai strălucea 
încă în coasta muntelui, sub cele mai 
halucinante forme...

Horia Ciugudean - arheolog : 
,,M-aș referi la extrem de importanta 
descoperire a unor piese de aur pe 
Muntele Corabia din hotarul Comunei 
Bucium, piese care în prezent se află la 
Naturhistorische Museum la Viena, și 
care datează din secolul al Xll-lea 
înainte de Cristos, deci au o vechime de 
circa 3200 de ani. Importantă este 
locația lor pentru că ele sunt în imedi
ata apropiere a unui extrem de bogat 
zăcământ aurifer care avea aur nativ 
care nu necesita o operațiune 
laborioasă de minerit, și care cu 
siguranță a putut fi exploatat la 
suprafață

\

Ținutul roman 
al aurului

Era în anul 106 după Christos... 
încă nu se uscase bine sângele dacilor 
căzuți peste ruinele fumegânde ale 
Sarmizegetusei Regia de la Grădiștea 
de Munte, în vreme ce romanii, după ce 
capturaseră un fabulos tezaur, mânați 
de febra aurului, înaintau spre inima 
Apusenilor. Se năștea atunci, ținutul 
imperial ce va îngloba, alături de 
minele de la Boteș, Corabia-Vulcoi sau 
de la Roșia Montană, toate exploatările 
aurifere din Metaliferi până la Ruda, 
Musariu și Baia de Criș. De atunci, 
enigmatic, dacii au dispărut în iureșul 
istoriei, odată cu scrierile referitoare la 
cel mai crâncen și mai costisitor război 
dus vreodată de romani, lăsând în urmă 
doar povești, legende și multe incerti
tudini.

Gelu Florea — arheolog : „Dacă 
prelucrau argintul și aurul dacii?... 
Sigur că-lprelucrau. Avem piesele care 
atestă lucrul acesta. In ce măsură ex
ploatau resursele de aur, asta este mai 
greu de spus, pentru că n-au rămas 
foarte multe urme concrete de ex
ploatare până astăzi. Colegul Eugen 
laroslavschi, de pildă, și alții... 
consideră că foarte probabil era ex
ploatat nisipul aurifer din zonele în 
care acesta se găsește... Nu este exclus 
să fi fost și exploatări de gen mină, 
urmărind filonul mai mult, însă dacă 
ele au existat, atunci, probabil că 
exploatările ulterioare, practicate la o 
scară mult mai amplă de către romani, 
au șters aceste urme. ”
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Tăblițele cerate, 
vechi documente epigrafice

Pe lângă interesele strategice de la granița de 
l a imperiului, înființarea noii provincii Dacia 
>t motivată economic și de exploatarea aurului 
isenilor... o dovedește și drumul care de la 
;lum, Alba Iulia de astăzi, urca spre Ampelum 
atna, și trecea Muntele Corabia către Roșia 
itană, anticul Abumus Maior. Aici, în 1786 pe 
metatea moțului Iancu Gheorghe, în galeria 
ei Sfântu Laurențiu de la poalele Muntelui Ro
la, din nord-estul localității, se descopereau 
ă tăblițe cerate, primele dintr-o serie mult mai 
ieroasă de documente epigrafice, deosebite 
abundența informațiilor pe care le conțin de- 

■ lumea de atunci.

Carmen Ciongradi - arheolog: „Au fost de
ferite în total 25 de tăblițe cerate între 1786 
854. Toate au fost descoperite în galerii de 
ă care se află astăzi în localitatea Roșia 
itană sau în apropierea ei, astfel că identifi
ca anticului „Alburnus Maior" cu Roșia 
itană este sigură. Au fost ascunse în galerii ro
le, probabil dezafectate încă din timpul ro- 
ylor, în urma unui eveniment neobișnuit, cel 
'probabil atacurile marcomanilor, populații 
ibare. După aceste atacuri, viața își reia cur- 
lormal. Aceste tăblițe au făcut vâlvă în lumea 
dită a secolului XIX. Locul de redactare este 
oscut la 15 dintre ele, 9 au fost redactate la Al- 
nus Maior, una în Vicus Deusara, una în Car- 

una in Imenosus Maius și 2 în „canabele" 
lunii a XIIl-a Gemina de la Apulum, Alba 
2. ”

Galeriile miniere, 
ascunzători sigure

Tăblițele cerate nu au ajuns în galerii 
mplător. După atacurile populațiilor de neam 
nanic sau marcomanilor, în timpul cărora o 
e din coloniștii mineri aduși la Roșia, din II- 
i și Dalmația, s-au refugiat până și în fostele 
:rii de mină, în a doua parte a secolului II al 
creștine, în Dacia au fost aduse noi trupe, 

,tre care și Legiunea a V-a Macedonica... 
nițând astfel Legiunii a XIII-a Gemina, sin

gura care a staționat în Dacia de la ocupare și până 
la evacuarea provinciei, să se ocupe în mod spe
cial de paza ținutului aurifer. Dar ce sunt de fapt 
tăblițele cerate?...

Carmen Ciongradi - arheolog : „Aceste 
tăblițe reprezintă texte de drept civil roman. Sunt 
contracte de vânzare-cumpărare, contracte de 
închiriere, de înființare a unor „ colegii ” a unor 
„asociații", sau listă de prețuri... Sunt instru
mente juridice ale unei activități economice, fi
nanciare și chiar bancare, specifică lumii romane 
de pretutindeni. Erau datate cu numele consulilor 
între 131 și 167. A existat o teorie în trecut cum 
că., după această dată nu s-a mai exploatat aurul 
la Alburnus Maior... care în urma săpăturilor din 
ultimii ani a fost infirmată. Până la Septimus 
Severus minele au fost funcționale. După aceea 
au fost închise pentru că nu mai erau rentabile... 
iar 131 nu este o dată relevantă, am putea spune 
că de la 131 a început activitatea minieră, ori nu 
este adevărat pentru că noi la Ampellum avem at
estat un „procurator aurariarum ” încă de la Tra
ian. Organizarea minelor și exploatarea a început 
imediat după crearea provinciei romane Dacia. "

Cercetările arheologice 
de Ia Roșia Montană

Cu toate acestea, despre începuturile 
exploatării aurului de aici, de la Roșia Montană, 
cât și despre cele întâmplate după retragerea 
administrației romane din Dacia, până de curând 
se știa extrem de puțin. Existau puține certitudini 
în legătura cu aceste episoade, până la începerea 
Programului Național de Cercetare de la Roșia 
Montană, propus de Ministerul Culturii și Cul
telor, coordonat de Muzeul Național de Istorie a 
României, și susținut financiar de firma Gold Cor

poration. Ani buni, la Roșia Montană, sute de 
arheologi și specialiști de la muzeele de istorie de 
pe tot cuprinsul României, au scotocit fiecare 
brazdă de pământ, recuperând cu profesionalism 
fragmentele acestei lumi pierdute sub vălul uitării. 
Șapte sute șaizeci și cinci de hectare din totalul de 
două mii prospectate, s-au dovedit accesibile 
cercetării prin săpături de suprafață... restul fiind: 
cariere, halde, păduri, construcții sau drumuri, 
râuri, lacuri, stânci ori cimitire. Dar cine au fost 
oare acei oameni din vechime ale căror morminte 
se numără cu sutele pretutindeni la Roșia 
Montană?... <

Aurel Rustoiu - arheolog : „Exploatarea 
zăcămintelor fie de suprafață, fie de adâncime, 
era realizată de oameni specializați, oameni care 
cunoșteau secretele acestei meserii, care știau să 
recunoască locurile în care se află minereurile,

iar modul de recunoaștere, elementele de geologie 
empirică, erau foarte diverse. în același timp însă 
avem și o serie de informații care se referă la 
triburi specializate care exploatau anumite 
minereuri. De exemplu, în nordul provinciei Pan
nonia se afla tribul colinilor, specializat pe prelu
crarea fierului. De asenlenea, nu este întâmplător 
faptul că la Alburnus Maior romanii au colonizat 
triburi de mineri aduși din Dalmația, triburi care 
erau specializate tocmai pe exploatarea aurului. ”

Galeriile romane 
de la Alburnus Maior

Din păcate, furia cu care s-a exploatat aurul 
în perioada modernă și contemporană a dus la dis
trugerea parțială sau totală a unora dintre cele mai 
valoroase vestigii antice de aici de la Roșia 
Montană... galeriile miniere romane, înainte ca 
acestea să poată fi cercetate de către specialiști. 
Prin anii ’80 ai secolului trecut, Aurel Sântimbre- 
anu, inginerul șef al exploatării miniere de atunci 
reușea să salveze câte ceva, amenajând pentru viz
itare una din galeriile romane, situată aproape de 
centrul localității Roșia Montană. Risipite pre- 
ttitindeni în masivul Câmic, în sectoarele Carpeni, 
Orlea și Țarina de la nord de valea Roșia sau în 
masivul Cetate, ele explică bogăția și varietatea 
materialului arheologic descoperit nu doar în sub
teran, ci și în zona așezării de la suprafață...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

curățenia Înseamnă civilizației

S.C. SALUBRITATE SA Deva
pune la dispoziția cetățenilor europubele ți eurocontalnere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de dețeuris 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Tăblițele cerate descoperite in minele de la Roșia Montană | 
cuprind texte de drept civil roman

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător
' reduce cantitate» de deșeuri
ce trebuie tep&tiuni fa țrvpi vautnrtnersii

Fiecare fanâ de hârtie recicfeti eaiveazâ 17 cupaei
Recicfarea reduce numărul de «genți pnfaanti di# aer apă
Reciclarea ajută fa cnuaervarea resuraetor ««turale 

precum lemn« apă M minereuri
Reciclarea perine distrugerea feabitatetor naturale ale animafafac. 

« bfadiversită^ si previne eruzfanee sulului
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Un studiu al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, relevă că 31% dintre 
români socotesc sistemul de învățământ ca fiind bun șl foarte bun, 32% că este 
prost și foarte prost, iar restul ca fiind satisfăcător. Spre deosebire de anul 
2006, s-a înregistrat o creștere a aprecierilor negative, ce se poate datora insta
bilității continue a sistemului de învățământ de pe parcursul ultimilor ani, in
stabilitate accentuată și de criza recentă ce a adus noi probleme.

Franța a repatriat 7.500 
de români și bulgari în 
primele nouă luni ale lui 2010

Franța a repatriat 21.384 de 
persoane în primele nouă luni ale 
anului 2010, dintre care aproape 
7.500 erau români și bulgari, a 
anunțat ministrul francez al 
Imigrației, Eric Besson.

între cele 21.384 de repatri
eri, au existat "15.455 de repatri
eri forțate, dintre care 1.476 (au 
vizat) români și 227 bulgari", pre
cum și "5.929 de repatrieri cu aju
tor" (plata biletului de avion și 
primă de reinserție de 300 de euro 
de persoană), dintre care "5.086 
(au vizat) români și 683 bulgari", 
a afirmat ministrul, în fața 
Adunării Naționale.

Ca urmare a criticilor

internaționale împotriva politicii 
franceze de expulzare a romilor, 
ministrul a reafirmat că în 2010 
nu a existat nici o "ruptură, ci doar 
o accelerare a numărului de repa
trieri ale românilor nomazi aflați 
în situație ilegală, în august și sep
tembrie".

în 2009, 9.875 de romi au 
fost repatriați în România și Bul
garia, dintre care 7.966 au benefi
ciat de ajutor de repatriere.

Costul acestor repatrieri cu 
ajutor din 2009 s-a ridicat la 7,5 
milioane de euro, iar cel al aju
toarelor de reinserție la 700.000 
de euro, potrivit lui Besson.

________________y

Mașinile Euro 5 vor plăti taxă
de poluare din 2011

Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, a 
declarat, ieri, la Arad, că în 2011 nu vor in
terveni modificări importante la taxa de polu
are pentru autoturisme, însă se va introduce 
taxă pentru mașinile Euro 5.

întrebat de jurnaliști ce modificări va 
suferi taxa auto anul viitor, ministrul a spus 
că se va introduce taxarea auoturismelor 
Euro 5, dar nu poate preciza cuantumul aces
tei taxe.

"Modificări spectaculoase nu vor inter
veni la taxa de poluare. Modificarea care va 
veni e în legătură cu Euro 5, pentru că de anul 
viitor numai Euro 5 se va fabrica și atunci 
probabil că va fi o anumită taxă și pe Euro 5. 
La restul nu vom avea modificări spectacu-

Prețurile vor crește în 2011

Banca Națională a Româ
niei și-a revizuit prognoza de 
inflație pentru finalul aces
tui an, la 8,2%, a declarat 
joi guvernatorul BNR, 

Mugur Isărescu.

Impactul majorării TVA asupra 
ratei anuale a inflației este de 2,4 
puncte procentuale, în luna septem
brie 2010, a declarat guvernatorul 
Băncii Naționale a României, 
Mugur Isărescu, joi, cu prilejul 
prezentării raportului trimestrial 
asupra inflației.

"Primul determinant al inflației 
a fost majorarea TVA de la 19% la 
24%. Impactul majorării TVA

asupra ratei anuale a inflației este de 
2,4 puncte procentuale, în luna sep
tembrie", a afirmat Isărescu. Astfel, 
prețurile vor crește mai mult decât 
a anticipat inițial Banca Națională a 
României.

Potrivit guvernatoruui BNR, 
inflația din 2010 va fi de 8,2 pro
cente, în loc de 7,8 la sută cât se 
preconiza anterior.

în ceea ce privește inflația 
prognozată pentru finalul lui 2011, 
Mugur Isărescu a spus că aceasta 
va fi de 3,4%, în condițiile în care 
instituția are o țintă de inflație de 
3% plus sau minus un punct procen
tual pentru anul viitor.

Potrivit guvernatorului BNR, 
atingerea acestei ținte este esențială

*•

pentru consolidarea credibilit 
băncii centrale, precum și per 
creșterea eficacității ancor. 
anticipațiilor antiinflaționiste.

"Prudența BNR în fixarea ții 
de inflație este justificată 
riscurile și incertitudinile cresc 
privind potențiale efe 
inflaționiste directe exercitate 
anii următori de factori aflați 
afara sferei de influență a Băi 
Centrale", a precizat Isărescu.

El a mai spus că, începând 
anul 2013, se va trece la o ți 
staționară multianuală de infl; 
situată la nivelul de 2,5%, plus 
minus un punct procentual.

loase, mai ales în această perioadă de rece
siune", a declarat Borbely, citat de Mediafax.

Borbely Laszlo s-a aflat la Arad, la 
recepția unor lucrări de modernizare a stației 
de epurare a orașului.

CALEA ZARANDULUI nr.150 [lângă VOLVO

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 00-17

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

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări II gratis!
- legitimație lexierior + interior, 16 ronî

y

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



o Universitatea Craiova este, după disputarea a 13 etape, echipa eu cel mai mare număr de spectatori la 
partidele de pe teren propriu, aproximativ 110.000 defani asistând din tribunele stadioanelor din 
Turnu Severin și Craiova la partidele formației oltene. Media de spectatori la meciurile de pe teren 
propriu ale Universității Craiova este 18.333 pe meci. Pe locul doi în clasamentul numărului de spec
tatori se află Steaua eu un total de 58.220, ceea ce reprezintă o medie de 9.703.
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jan Petcu este noul antrenor al FC Hunedoara
cum era de așteptat, fostul 
ector sportiv al clubului, 
an Petcu, a fost numit în 
cția de antrenor principal 
unedoarei, acesta luându-i 
ti demisionarului Eusebiu 
tgău. Numirea în funcție a 
'lui jucător al Corvinului a 
confirmată, ieri, în cadrul 
i conferințe de presă orga- 
zate la sediul clubului la 
•e au participat, patronul 
tipei, Cornel Ene și Ionel 
nciar, directorul adminis- 
ativ al „alb-albaștrilor”. 
u va conduce echipa în ul- 
,ele trei etape ale turului, 
ănd ca în funcție de rezul- 
e să se decidă dacă va ră- 
âne sau nu sub Furnale.

Decizia de a-1 instala pe Petcu ca 
tor principal era una evidentă, 
' în vedere că acesta s-a ocupat de 
lamente imediat după plecarea lui 
>iu Șuvagău și Sebastian Moga. 
’rincipalul finanțator al Hune- 
i, Cornel Ene, a declarat că de 
tirea echipei se va ocupa alături 
teu, Romulus Gabor, actualul di- 
• tehnic al „corbilor” și că în de
ja s-a consultat și cu loan Andone, 
re s-a întâlnit zilele trecute în 
ilă.

Ene s-a declarat 
nemulțumit de modul 
în care era pregătită 
echipa

Patronul clubului de pe Cema a 
ținut să precizeze și de ce a hotărât 
rezilierea, de comun acord, a contrac
tului cu Eusebiu Șuvagău, motivând că 
jocul echipei era departe de cel al unei 
echipe ce țintește promovarea.

„în ciuda faptului că am ajuns pe 
primul loc, jocul echipei a lăsat de 
dorit. Nici pregătirea nu a fost făcută 

corespunzător astfel că am hotărât să nu 
mai lucrăm împreună. Ne-am despărțit 
pe cale amiabilă și i-am mulțumit pen
tru ceea ce a făcut până acum la club. 
De astăzi (n.red - ieri) de echipă se vor 
ocupa domnii Petcu și Marius Pârciu”, 
a spus omul de afaceri.

Acesta a mai adăugat că Petcu va 
conduce echipa în cele trei etape 
rămase din tur, urmând ca în funcție de 
rezultate să se hotărască dacă va mai 
rămâne sau nu la cârma echipei.

„Domnul loan Petcu va antrena 
echipa în cele trei jocuri care au mai 
rămas din tur și apoi vom trage linie. în 
funcție de poziția din clasament, de joc 
și de atmosfera de la echipă vom vedea 

dacă tot dânsul va mai fi antrenor”, a 
adăugat Ene.

Petcu, mantaua de 
vreme rea?

Finanțatorul echipei hunedorene a 
lăsat loc să se înțeleagă că dacă 
jucătorii nu vor fi mulțumiți de modul 
în care se pregătesc sub comanda lui 
loan Petcu, în pauza competițională se 
va aduce un alt antrenor. „în pauza 
competițională vom decide ce se va în
tâmpla mai departe. Avem o listă cu 
cinci antrenori pe care îi avem în vizor, 
dar care nu au putut fi abordați acum și 
vom vedea dacă aducerea unuia dintre 
ei va fi de bun augur. Timpul ne este cel 
mai bun prieten, avem la dispoziție 
exact o lună să ne edificăm”, a precizat 
finanțatorul alb-albaștrilor.

Prima țintă pentru 
Petcu: formarea unui 
grup cât mai unit

Noul antrenor al Hunedoarei a de
clarat că va avea mult de lucrat pentru 
a forma un grup cât mai unit, asta 
deoarece acest lucru nu s-a conturat în 
mandatul lui Șuvagău, drept pentru care 
jocul echipei a scârțâit vizibil. 
„Săgețile” trimise către fostul antrenor 
al echipei nu s-au oprit aici. Fostul di
rector sportiv a adăugat că există deja 
câțiva jucători care au început să se 

plângă de antrenamentele ceva mai in
tense. „Avem o misiune destul de 
dificilă. Nu numai că trebuie să 
câștigăm cele trei meciuri rămase din 
acest tur, ci trebuie să și formăm un 
grup cât mai unit în tot acest timp. Fap
tul că pregătirea nu s-a efectuat 
corespunzător s-a văzut de la primele 
antrenamente când unii jucători au în
ceput să se dea accidentați, să «se 
fofilească» cum se spune. Tocmai de 
aceea am luat măsura ca începând cu 
această săptămână să intrăm în canton
ament pentru o lună, ceea ce reprezintă 
o altă noutate pentru jucători”, a afirmat 
tehnicianul Hunedoarei.

„Jucătorii sunt liberi 
să plece dacă vor!”

Ene a ținut să mai clarifice și 
zvonurile cum că unii jucători ar fi 
dispuși să plece odată cu demisia lui 
Șuvagău. „Jucătorii sunt liberi să plece 
dacă vor. Conform contractelor sem
nate, noi avem posibilitatea să 
renunțăm la ei dacă nu dau randament, 
cum de altfel și ei pot pleca dacă sunt 
de părere că nu se pliază pe ce se vrea 
aici. Cu toate că mă îndoiesc că vor mai 
da peste condițiile de care au parte la 
Hunedoara”, a conchis constănțeanul, 
care a dat din nou asigurări că echipa 
va promova la finele campionatului 
„sută la sută!”

Claudiu Sav

■enda sportivă a celor mai importante 
enimente din week-end
/inert:
Jotbal. Etapa a Xl-a, liga a 
de la ora 15.00:

^uceafaul Oradea - CFR 
ria. Formația antrenată de 
irghe Comea joacă un nou 
oficial după două săptămâni 

iuză. Adversarii simerienilor

Sâmbătă:
Fotbal.Etapa a Xl-a, liga a 

doua, de la ora 11.00:
ACU Arad - Mureșul Deva
Fotbal. Etapa a Xl-a, liga a 

patra, ora 11.30:
FC Hunedoara II - Club Jiul

bihorenii de la Luceafărul 
ea, echipă aflată în luptă 
tă pentru promovare cu FC 
doara.

Petroșani (stadion „Michael 
Klein”). Unul din derbyurile de 
tradiție ale județului. Echipa 
secundă a Hunedoarei antrenată de 

Nelu Mitrică, primește vizita 
puștilor din Valea Jiului, în derbyul 
rundei a 1 l-a din liga a patra. Cele 
două echipe au cele mai bune at
acuri din serie, ambele marcând 
împreună 68 de goluri!! Derbyul se 
anunță a fi unul de foc atât „în 
iarbă”, cât și în tribune, fanii celor 
două formații promițând un specta
col total.

Dumincă:
Volei feminin. Campionatul 

Național de junioare, de la ora 
12.00:

CSS Deva - CS Soleil Alba 
(Sala de sport a Liceului Teoretic 
„Traian” din Deva). Junioarele con
duse de Violeta Bota vor să își con
solideze poziția de lider în seria D a 
CN de volei rezervat junioarelor. 
Adversarele voleibalistelor devence 
vor fi cele de la CS Soleil Deva, 
echipă care vine după o înfrângere 
cu CSS Caransebeș.

Handbal feminin. Etapa a 
opta a Ligii Naționale, de la ora 
18.00:

CSM Cetate Deva - HCM 
Buzău (Sala Sporturilor din Deva). 
Fetele pregătite de Alexandru 
Weber țintesc cea de-a doua victorie 
acasă din actuala stagiune, în com
pania handbalistelor de la Buzău, 
formație care n-a câștigat decât un 
meci, acum trei etape, în fața nou- 
promovatei SCM Craiova.

ACU-i acu’ 
pentru Mureșul Deva

Meci extrem de important pentru 
Mureșul Deva, în etapa cu numărul 11. 
Formația de sub cetate se deplasează, 
sâmbătă, la Aradul Nou, pentru jocul cu 
ACU Arad. Cele două echipe pot face 
„rocada” în clasament dacă Mureșul 
reușește victoria, în caz contrar, formația 
alb-roșie riscând să se afunde tot mai mult 
în subsolul clasamentului. Mureșul nu a 
mai câștigat un meci în deplasare din se
zonul trecut, când, exact în etapa a 11-a 
trecea de „vecinii” de la Jiul cu 1-0.

Situația nu e deloc roz în sânul 
echipei hunedorene. Se pare că pe Mureș 
s-a așezat o ceață densă și nimeni nu știe 
dacă Gică Barbu va conduce echipa de pe 
bancă la Arad, în ciuda faptului că imediat 
după jocul cu Sibiul de etapa trecută a de
clarat că nu se va mai întoarce la echipă, 
în aceste condiții incertitudinea nu mai 
planează doar asupra rezultatului care va 
fi înregistrat sâmbătă pe micuțul stadion 
din Aradul Nou, ci și în ceea ce privește 
persoanele care vor conduce jucători la 
ora începerii jocului.

Mureșul a câștigat un singur punct 
în ultimele întâlniri, în vreme ce 
„studenții” lui Costel Bogoșel au pierdut 

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.

trei jocuri la rând, suferind chiar o 
corecție din partea piteștenilor de la FC 
Argeș (0-3), echipă care a bifat singurele 
două victorii din campionat în compania 
Mureșului și a celor de la ACU.

înaintea jocului cu Mureșul de 
sâmbătă, „studenții” Getei Onu s-au 
impus cu 6-1 într-un amical cu Frontiera 
Curtici, antrenorul alb-albaștrilor declar
ând că echipa este pregătită pentru o vic
torie cu Deva. „Atmosfera e bună, toate 
gândurile noastre se îndreaptă spre meciul 
cu Mureșul Deva. E o partidă foarte 
importantă pentru noi, e timpul să 
câștigăm din nou după trei înfrângeri con
secutive”, a precizat Costel Bogoșel.

Acum două sezoane, când cele două 
formații s-au întâlnit ultima oară, devenii 
au câștigat acasă cu 3 -1, pentru ca în retur 
să piardă fără drept de apel pe „Motorul” 
(0-3).

Meciul de sâmbătă va fi arbitrat de 
o brigadă care îl va avea la centru pe Cor
nel Făniță din Timișoara și Bogdan Ghe- 
orghioiu (Timișoara), respectiv Lorin 
Udrea (Târgu Jiu), la cele două tușe.

Claudiu Sav

mailto:office@exclusivevent.ro
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Trei copii, imul băiat și două fete, sunt trimiși la o rudă aspră. Ei descoperă în 
conacul întunecat, (imit ca lin muzeu, o cameră cu un dulap fermecat, ce îi 
poartă către o altă lume, fantastică. Acolo îl vor întâlni pe jalnicul și minunatul 
Leu Aslan, dar și pe Vrăjitoarea Albă, cu care se vor lupta. (Prima TISâm
bătă. 20:30; Cronicile din .S’arnia: Leul, vrăjitoarea și dulapul)

07:00

09:00
10:00
10:40
11:00
11:15

Telejurnal Matinal (emisiune 
informativă, 2010)

Dovadă de iubire (88.) 
Generația contra (rel.) 
Filmoteca veseliei (rel.) 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Ne vedem la TVR! (rel.) 50'

07(H)

08:10

10:00

Doctor la zoo (german serial, 
2006-21.) 49' cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010) 120'
Videoterapia (emisiune de di-

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

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani
In gura presei
George și dragonul (german- 

englez aventură, 2004) 89' cu 
James Purefoy, Patrick Swayze, 
Piper Perabo, Michael Clarke

07:00
09:55
10:00

06:00 Happy Hour (rel.) 
Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea
Impact iminent (canadian-SUA

" S.F., 2005, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3859.) 
cu Heather Tom, Christel Khalil, Laura-
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23:40

12:40 M.A.I. aproape de tine vertisment, 2010, rel.) 48' Duncan lee Bell, Don Diamont
12:55 Legendele palatului: doctorul 11:00 Confesiuni (magazin de diver 13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 16:15

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 55.) tisment, 2010, rel.) 60' 14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:45 Apropo TV (emisiune de diver 16:25
14:00 Telejurnal 12:00 Telejurnal comedie, 1987) cu Ed O'Neill, tisment, rel.) 16:30
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 12:30 Ora de business (emisiune in Katey Sagal, Christina Apple 15:00 Land of Jokes (emisiune de di
14:50 Vinul pe românește formativă, 2010, rel.) 90' gate, David Faustino vertisment, 2010, rel.) 17:30
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 14:30 împreună în Europa (film edu 14:30 Marele câștigător (reality 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, : 18:30
15:00 Tribuna partidelor cativ) show, 2010, rel.) 1973 -3860.)
15:35 Parlamentul României (2008) 15:30 Utopia (2008) 15' 16:00 Observator cu Heather Tom, Christel Khalil, Laura- 19:30
16:30 Europa mea (rel.) 16:00 Doctor la zoo (german serial, 17:00 Acces Direct lee Bell, Don Diamont
17:00 Meseria brățară de aur 200t>, rel. - 21.) 49' cu Elisa 19:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 20:30
17:30 Vizor monden (emisiune de di beth Lanz, Sven Martinek, Mi 20:30 Alexandru (francez-SUA-en- 17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2010) chael Lesch. Gunter SchoB glez-german-olandez dramă is vertisment, 2007)
18:00. Telejurnal 17:00 Telejurnal torică, 2004) 175' cu Colin 19:00 Știrile Pro TV
18:30 Legendele palatului: doctorul 17:30 Lex et Honor Farrell, Angelina Jolie, Vai Kil 20:30 Dansez pentru tine (emisiune 22:30

Hur Jun (serial, 2007 - 56.) 18:00 Zon@ IT (2007, rel.) mer, Anthony Hopkins concurs, 2010)
19:30 Oameni mari la TVR (rel.) 18:30 Pescar hoinar
19:40 Sport 19:00 Ora de business (emisiune in g 14:25 Alvin și veverițele (SUA comedie de familie, 2007) 15:30
20:00 Telejurnal formativă, 2010) 90' frCKSj 15:55 Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008) 16:30
20:40 Tema zilei Meteo 20:10 Comoara din spatele cărților 2 17:30 Felicia, înainte de toate (român-croat dramă, 2009) 108' 17:00
21:00 O dată-n viață (SUA aventură, 2006) 92' cu 19:30 Filme și vedete 19:00
23.00 Vinul pe românește Noah Wyle, Gabrielle Anwar, 20:00 Palatul lui Joe (englez dramă, 2007) 108' cu Michael Gambon
23:10 Catifeaua albastră (SUA Bob Newhart, Jane Curtin 22:00 True Blood (SUA serial, 2008 9.) Voi învia cu Anna Paquin, Step- 20:00

dramă, 1986) 120' cu Kylc 
MacLachlan, Isabella Rossel
lini. Laura Dem, Dennis Hopper

Ora de știri (show de întâlniri) ' 
Unora le place... (emisiune de 

divertisment)

22:00
23:00

hen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley
Centura roșie (SUA film de acțiune, 2008) 99' cu Chiwetel Ejiofor, 

Tim Allen, Alice Braga, Emily Mortimer

Pe cuvânt de femeie (2007)
Fructul oprit (rel.)
Rosalinda (rel.)
Paradisul blestemat (2007)
O mare de pasiune (rel.) 
Marina (2006)
Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
Rețeta de ACASĂ
Vremea de ACASĂ
Rosalinda (mexican serial, 

1999)
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
File de poveste (SUA aventură, 

1987)98' cu Chris Sarandon, 
Cary Elwes, Peter Falk, Mandy 
Patinkin

7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007 - 60.)

07:00
07:30
08:20
09:15
11:30

■ 12:00
13:15
14:00

16:00

16:30
17:30

18:00
19:00
19:30
20:30

22:15

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect (46.)
Sport cu Fiorentina 
Povestitoarea (rel.) 
Mondenii (rel 1 105’ 
Focus Monden (rel.) 30'
Sport, dietă și o vedetă (rt 
Blestemul iepurelui rău (e 

glez film de animație, 2005
Focus Monden (emisiune 

divertisment, 2009, rel.) 30
Cine știe...câștigă! (rel.) 6 
Voluntar de profesie (reali 

show, 2010)
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașă de pe tort
Miss fata de la țară (realit 

show, 2010)
Avocatul (SUA dramă, 19 

112' cu John Travolta, Rc 
Duvall, Stephen Fry, James 
Gandolfini

Poză la minut (SUA serial, 1907, rel. - 22.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedic, 1990 - 6.) 
Hairspray (SUA comedie, 1988) 92' cu Ricki Lake 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 7.) cu Adrian Grenier, Kevin 

Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Lupii mărilor (elvetian-englez-SUA film de acțiune, 1980) 115' 

cu Gregory Peck, Roger Moore, David Niven, Trevor Howard 
22:30 Mașina morții (SUA thriller, 2007) 114' cu Kurt Russell. Sydney 

miia Poitier, Rose McGowan, Rosario Dawson

• - • «ks

anter^^ acasa
07:00 Mari evenimente în natură 07:00
08:00 Semne (reportaj. 2007) în cău- 08:00

tarea drumului pierdut 09:00
08:30 Arca lui Noe
09:00 Bebe magia 00-35
09:30 1 lannah Montana (SUA serial.

2006 - 26.) 30' Ultimul episod UlCO
10:00 Desene animate
10:55 Amintiri din istorie 11:30
11:00 [Magazin UEFA Champions 12:00

League 12:35
11:30 Zile și nopți 13:35
12:00 Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
15:10

12:30 Pro Patria
13:00 Fără frontiere
14:00 Telejurnal
14:20 Călător pe viață 16:50
14:45 Familia Simpson 17:00
15:15 Ne vedem la TVR! 17:30
16:40 înainte și după (rel.) 18:00
16:55 TeleEnciclopedia (1965) 18:30
17:55 Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Braziliei 19:00
19:20 Filmoteca veseliei (rel.)
19:40 Sport 19:55
20:00 Telejurnal 20:10
20:40 Tema zilei Meteo
21:10 Stewardesa (SUA 2003)
22:45 Profesioniștii... (talk show)
23:45 Instinct primar 2 (SUA-ger- 

man-englez-spaniol thriller, 21:45
2006)145’ cu Sharon Stone, 22:00
David Morrissey 23:00

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

divertisment)
Liber pe contrasens
Opera Prima
Lumea de aproape (documen

tar)
între cer și pământ (2008)
Zestrea românilor (doc) 
Arena Leilor (rel.) 
Atenție, se cântă!
Străini în țara făgăduinței (ca- 

nadian-irlandez serial, 2001) 
cu Colm Meaney, Darragh 
Kelly, Aoife McMahon, Debo
rah Pollitt

Poate nu știai
Telejurnal
Comorile din insule (rel.) 
Natură și aventură 25' 
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.) 45'
Arena circului: Cirque du So- 

leil: Varekai
Animal instinct
Sub semnul lui Neptun (fran

cez thriller, 2008) 180' cu 
Jean-Hugues Anglade, Jacques 
Spiesser, Helene Fillieres, 
Jeanne Moreau

învingătorii
Ora de știri (show de întâlniri)
Timpul chitarelor 22:40

07:00
09:00

13:15

14:00

16:00
16:45

17:00

19:00
20:30

22:00

06:00Observator la Antena 1
George și dragonul (german- 

englez aventură, 2004, rel.)
Un bărbat, o femeie și o bancă
Observator la Antena 1
Maddie și David (SUA serial, 

1985) cu Cybill Shepherd
Pericol iminent (SUA aven

tură, 1999)
Observator la Antena 1
Benny Hill (englez serial,

1969) 60' la Antena 1 cu Benny 
Hill, Henry McGee. Bob Todd, 
Jackie Wright
înțelegerea (spaniol thriller de 

acțiune, 2006)
Observator la Antena 1
în puii mei (emisiune de diver- 20:30 

tisment, 2009) la Antena 1
Acasă la Coana Mare 2 (SUA 

acțiune-comedie, 2005) 99'la 23:30 
Antena 1 cu Martin Lawrence, 
Nia Long, Emily Procter, Mark 
Moses

18:50
20:30

21:00

07:00
10:00

10:30

12:30

13:00
13:05

14:00

19:00

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

Știrile Pro.TV la PRO TV
Ce se întâmplă, doctore? 

(2007) 90' la PRO TV
Vestul vesel (SUA comedie. 

1994) 96' la PRO TV
Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007) la PRO TV
Știrile Pro TV la PRO TV
Gossip Girl: Intrigi la New

York (SUA serial, 2007 - 4.) la 
PRO TV

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

Știrile Pro TV la PRO TV
Minciuni adevărate (SUA ac

țiune-comedie, 1994) 134' la 
PRO TV

Fantomele de pe Marte (SUA 
film de acțiune SF, 2001) 98' la 
PRO TV

13:30 Premiile Emmy 2010 (emisiune de divertisment, 2010)
15:35 Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA dramă, 2008) 94' 
17:10 Nopți în Rodanthe (dramă romantică, 2008) 97'

Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) 100'
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 8.) 30' A treia bază cu

Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
La poștă 1 (englez comedie, 2010) cu Richard Coyle, David Suchet, 20:00 

Claire Foy, Andrew Sachs
îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140'

TV*T2
Universul credinței 
Ca la carte 
Desene animate 
Europa mea

07:10
09:00
10:00
11:00
Politici de dezvoltare regională 
11:30

13:00
14:00

14:20
15:20

16:15
16:25

17:40

17:55

Viața satului (magazin cultu
ral)

Ultima ediție
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Vedeta familiei’
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte
Sport
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
Tragerile Jocker, Loto 5/40,

Loto 6/49 și Noroc
Formula 1: Marele Premiu al 

Braziliei
Transmisiune directă de la Interlagos 
20:00

20:40
21:10

Telejurnal (emisiune informa
tivă)
Tema zilei Meteo
Dracula și pocalul blestemat 

(SUA film de acțiune, 2008) 90'
cu Noah Wyle, Bruce Davison, Stana 

Katie, Bob Newhart
Garantat 100% (talk show) 45' 
O carte pe săptămână 
American Ninja 4: Anihilarea 

(SUA film de acțiune, 1991) 95'
cu Michael Dudikoff, David Bradley, 

James Booth, Ken Gampu

22:45
23:45
23:50

07:00
08:00
08:30
09:00

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

pentru copii)
Ferma
Pescar hoinar (rel.)
Chip și asemănare

10:00
11:00
11:30
Marius Oprea, istoric
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:30

17:00
17:30
Episodul 10
18:00
19:00

20:10

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

(englez film serial documentar, 
2002-45.)
Atlas 15:10

Micul șantajist (SUA comedie, 
1994) 104' cu Macaulay Cul- 
kin, Ted Danson, Glenne 
Headly, Saul Rubinek
Telejurnal
Comorile din insule

07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 60' 07:00 Cu lumea-n cap (rel.) 30’
08: J 5 Fructul oprit (rel.) 08:00 Blestemul iepurelui rău (f
09:45 Rosalinda (rel.) de animație, 2005, rel.) 94'
11:15 Paradisul blestemat (2007) 60' 10:30 Autoforum
12:30 O mare de pasiune (rel.) 42' 1l:D0 Imobiliare Blitz
13:30 Rosamunde Pilcher - Anotim- 1IJO Sport, dictă și o vedetă (2

puri (englez-german serial,
2008)

13-00 Mondenii (emisiune de di 
tisment, 2006, rel.) 105'

15:30 Victoria (SUA-columbian se
rial, 2007) 45’

14:00 îmblânzirea scorpiei (real 
show. 2010, rel.)

16:25 Vremea de ACASĂ I5XMI Fermier. Caut nevastă! (rd
16:30 Rosalinda (mexican serial, show, 2009, rel.) 90'

1999)60' cu Thalia, Fernando 
Carrillo, Angelica Maria, Lupita

16:30 Schimb de mame (reality 
show, rel.) 90'

Ferrer 18:00 Focus 18 90'
17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport ț.
18:30 O mare de pasiune (mexican Cu: Geanina Varga, Dragoș Gosti;

serial, 2009) 42' 19:30 Cireașa de pe tort (reality,
19:30 Fructul oprit (mexican serial, show, 2008) 60'

2009) 20:30 Cronicile din Narnia: Leu
20:30 Idilă de noiembrie (SUA 

dramă romantică, 2001) 115'
vrăjitoarea și dulapul (SU/ 
aventură, 2005) 143'

23:15 7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007) 45'

23:30 Miss fata de la țară (realit 
show, 2010, rel.)

12:00
14:00
15:30
16:00
17:00
19:00

Hairspray (SUA comedie, 1988, rel.) 92' cu Ricki Lake
Balul de caritate de Halloween
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 44.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 10.)
Duhul aurului (român dramă, 1974)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 13.)
Cuscrii (SUA acțiune-comedie, 1979) 103' cu Peter Falk, Alan 

Arkin, Richard Libertini, Nancy Dussault
La vie en rose (francez-englez-ceh dramă, 2007) 140'22:00

07:00 Observator 06:00 Gossip Girl: Intrigi la New 07:00 Pe cuvânt de femeie (mexican 07:00 Camera de râs
09:00 Pistruiatul (român film serial York (SUA serial, 2007, rel. - 4.) serial, 2007) 08:00 Apărătorii dreptății 2 (SU

de aventură, 1973) Evadarea 07:00 Știrile Pro TV 08:15 Fructul oprit (rel.) film de animație, 2006) '
10:15 Tai Pan (SUA aventură, 1986) 10:00 După 20 de ani (talk show) 09:45 Rosalinda (rel.) 09:30 Casă, construcție și desig
13:00 Observator 11:00 Așa tată, așa fiu (SUA come- 11:15 Rețeta de ACASĂ 10:30 Cu lumea-n cap
13:15 Narcisa sălbatică (român serial die, 1987) 12:30 O mare de pasiune (rel.) 11:00 Levintza prezintă

de dramă, 2010) 60' cu Alina 13:00 Știrile Pro TV 13:30 Rosamunde Pilcher - Anotim- 11:30 Mondenii (rel.) 105'
Pușcaș, Antonia Ionescu 13:05 Apropo TV puri (serial, 2008) 12:30 Voluntar de profesie

14:00 înțelegerea (spaniol thriller de 14:00 O maimuță grozavă 3 (cana- 15:30 Victoria (serial, 2007) 13:30 Miss fata de la țară (răi.)
acțiune, 2006, rel.) 89' cu Pe- dian comedie, 2003) 16:25 Vremea de ACASĂ 15:00 Cronica Cârcotașilor (rel.
nelope Ann Miller, Henry Tho- i 16:00 Excursie cu surprize (englez- 16:30 Rosalinda (mexican serial, 18:00 Focus 18 90'
mas, Dean Stockwell, Abel Folk german-SUA comedie de fami- 1999) 19:00 Focus Sport

16:00 Observator lie, 2006) 17:30 Doamne de poveste (reportaj, 19:30 Cireașa de pe tort (reality
16:45 Benny Hill (englez serial, 18:00 România, te iubesc! 2010) 60' show, 2008) 60'

1969) 60’ cu Benny Hill, 19:00 Știrile Pro TV 18:30 Campionatul mondial de dans - 20:30 Schimb de mame (reality
Henry McGee, Bob Todd, Jac- 20.45 Land of Jokes (emisiune de di- Mexic, 2010 (emisiune concurs, show) 90'
kie Wright vertisment, 2010) 2010) 22:00 Apa întunecată (SUA thri

17:30 în puii mei (emisiune de diver- 21:45 Serviciul Român de Comedie 20:30 Muzica și versurile (SUA co- 2005) 105' cu Jennifer C
tisment, 2009, rel.) 22:45 V de la Vendetta (SUA-englez- medie romantică, 2007) 96' cu nelly, John C. Reilly, Tim 1

19:00 Observator german film de acțiune, 2005) Drew Barrymore, Hugh Grant, Ariel Gade
20:00 Fotbal: CFR Cluj - Dinamo 132' cu Natalie Portman, Hugo Haley Bennett, Brad Garrett 23:00 Rătăcit (SUA thriller, 20C
22:00 SuperBingo Metropolis (emi- Weaving, Stephen Rea, John 23:00 La naiba, să PoveȘtim! (emi- cu Dean Cain, Ashley Scol

siune concurs, 2009) 300' Hurt siune de divertisment, 2009) Danny Trejo, Irina Bjorklu
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48'
Cum stă treaba cu ai mei (SUA 

comedie, 2005) 96' cu Peter 
Falk, Paul Reiser, Olympia Du
kakis, Elizabeth Perkins
Ora de știri (show de întâlniri) 
Acadeaua

18:00
20:00

22:00
23:00
Cu: A.G. Weinberger

!!■ I Ml ■■ I I

21:40
22:10

12:55 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008)
14:35 Vicky Cristina Barcelona (film romantic, 2008)
16:10 Vrei să te însori cu mine? (comedie romantică, 2009) 

Despre fericire și alte nimicuri (englez comedie, 2008) 
Adevărul gol-goluț (SUA comedie, 2009) 96' cu Gerard Butler, Nick 

Searcy, Katherine Heigl, Bree Turner
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 7.) 30'
Departe de câmpia în flăcări (SUA-argentinian dramă, 2008) 102' cu 

Charlize Theron, Kim Basinger, Joaquim de Almeida

12:30
13:30 

i 15:30 
: 16:00 
i 17:00

19:00
20:00
22:15

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001, rel. - 13.)
Duhul aurului (român dramă, 1974, rel.)
Lumea PRO CINEMA
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 11.)
Poirot (englez serial, 1989)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 14.)
Profetul, aurul și ardelenii (român comedie western, 1978) 
Cartierul chinezesc (SUA polițist, 1974) 131' cu Jack Nicholson,

Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez



iNe puteți citi pe internet la 
http://glasu!h unciioarei, blogs pot. corn/
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.OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la AJ.O.F.M. Hunedoara
a

fon: 0755.999.916

vent înv.preuniversitar fara

bucatar 1

confectioner-asamblor articole din 
textile 12

consultant fiscal 5
1 prof. 10

securitate 98

in 1

ist 1

ar 1

controlor calitate 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

list la mașini pt.terasamentc
6 farmacist diriginte 1

necal.în mine si cariere
I

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5
bucatar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confectioner-asambleor articole din 
textile 8

croitor 4

montator subansamble 5 instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

.necal.la spargerea si taierea 
e construcții 3

itor necal. la asamblarea, mon- 
pieșeior 27

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

sudor manual cu flacara de gaze
1

cusator articole marochinarie
1

cabanier 1

2

amator ajutor 1

lier 2

ar universal 1

tor 2

tor la domiciliul clientului pe 
de comanda 4

edoara

fon: 0755.999.917

comercial 1

de securitate 4

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

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

munc. necal. în i nd. confecții lor 
5

operatot xerox 1

pregătitor piese încălțăminte
8

sef formație în ind.confecțiilor si 
îmbrăcăminte I

sudor manual cu arc electric
4

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 10 electricean în construcții 1

munc.necal.la asamblarea,montarea
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Brad

lucrator comercial

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

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

dispecer 1

finisor terasamente 4

manipulant mărfuri 1

mecanic auto 1

motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura I

lucrator gestionar 1
Telefon: 0755.999.923

ospatar(chelner) 2
lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

Petroșani
redactor 2

Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune
1

agent comercial 1
secretara I

agent vânzări 1
sef serviciu marketing 1

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

Lupeni

controlor calitate 2 Telefon: 0755.999.919

KTîca publicitate

IMOBILIARE
k

id garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983

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

apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et. 1 ,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
.pațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 
idarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

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

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

foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
lă, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be-
Accept credit sau schimb cu Alba lulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 

itermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

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

casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
n fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
48.347.128

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

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

tfaraj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.OOOlei.Tel.0740.965.191

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

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

casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
t. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
60.OOOlei. Tel 0748.689.532

apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
1.0748.689.532

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

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

casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.000lei. Tel. 0769839.694

apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.000lei 
el.0721.805.675

apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st~50mp
3 0001ei.Tel.0748.347.128

casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.OOOlei. 
48.689.532

apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.OOOlei neg. Tel.
366.695

Vulcan marcator piese 3

Telefon: 0755.999.920 miner în subteran 12

o munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, fai an ta,gTesie,parchet 4

Simeria munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

agent transporturi I

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătarțchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

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/masină de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj I

Telefon:0755.999.921

lacatus mecanic 8

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

Telefon: 0755.999.926

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

Călan
asistent medical generalist 2

sudor 10
Telefon: 0755.999.924

fasonator mecanic(cherestea)
2

zidar rosar-tencuitor 1
ambalator manual 4

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

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-mail: ac- 
tivmarket@yahoo.com. www.activmarket.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
Tel. 0722.775.557

g DIVERSE
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764 606 707

Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341, 0752.206.812

brutar 1

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

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

Vând plăci pt.teracota 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

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

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

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

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. 10766396764 sau 0314221410.

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: niculrufaș@yahoo.comTel.0723.409.007

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

g AUTO
Vând urgent vaucher auto 800lei. Tel.0757.777.079

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

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro neg.Tel.O734.965.619

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

Vând vaucher penmi programul Rabla. Rel. 0722-857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, 9lare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175, 
0734.965.619

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Județul

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Nume.
Strada
Localitatea
C.I. seria
Eliberat de DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Brad

(text maxim 50 de cuvinte)
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Prenume

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 

terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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•“i> Glasul publicitate
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adeziv pentru fiptce oftici ptriisiirgn

mortar w«et pcnt/v ienc/Ari in itneriw exterior

martor teu at pentru tenorin in traenor 
tertcuiotă .ftrtâ Ținti

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

SILVA> 
LEMNTEX 

produce și WHicre^lizeazâ 
tamptarie di ■ lena triata stratificat 

ați țl lanstn de cea ani lead calini 
aarcket Sa team defat 

nNisn haste.
S.C.SILVA I.EMNTEX S.R.I..
sat Ehimirrditt, nr. / 21D, comuna Hărâti, 
tei/ftix: O3S-1/5O1O2 1 / 22. e-mail: sitvafcfrstnarl
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autoniveiante

Supremația calității

www.silvadez.ro
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S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PACHET SERVICII CU CAZARE \ 
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30.12.2010 cu cina
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in 30.12.2010 
-Mic dejun în 31.12,2010 
-Prânz in 31.12.2010

MASA FESTIVA OE REVELION
- Prânz in 01.01.2011
- Cina festiva în 01.01.2011
- Mic dejun in 02.01.2011

♦
PREȚ: 500 LEI/PERS.I ♦1

țMaMBMMMRtel 
PERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 

I LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARĂ

Antrenul din seara de 
revelion este asigurat de 
orchestră și soliști vocali.

/ > PACHET SERVICII 
PENTRU REVELION

7 - Masa festiva de revelion
r, Cina festiva in 01.01.2011

PREȚ: 180 LEI/PERS

tații no puteți contacta 
la nrmâfnaretB numere de telefon: 

0762557963 Vlsoi Ana Marla , 
0720530953 Vraci Adina

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

PENTRU COMENZI Șl INFORMAT
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 2ft

http://www.silvadez.ro

