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Posturile 
vacante nasc 
tensiuni în 
sistemul 
sanitar

g

Povești intezise - Un altfel 
de El Dorado (II)

pag. 6 - 7
De la Brad pe drumul care urcă dincolo de Crișcior și 

Buceș, se trece muntele către Abrud și Roșia Montană, cea 
de a doua zonă emblematică pentru exploatarea aurului, în 
perioada interbelică.

Se anunța o iarnă grea la
FC Hunedoara

pag. 9
Hunedorenii antrenați de loan Petcu au pierdut derbiul 

seriei a cincea, 0-2, în fața Luceafărului Oradea, la capătul 
unui meci cu scântei.
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Din cuprins
Timiș, în 

luptă cu o 
„pensionară 

simpatică”
la grea încercare motoarele tarate la maxim.

Zeci de 
nfracțiuni, în 
doar trei zile

Zeci de pasionați ai motociclismului au partici
pat, ieri, la un concurs inedit de Enduro, organi
zat de Clubul „Haita” din Deva. La întrunirea 
împătimiților de KTM au luat parte aproape 90

de motocicliști din mai multe zone ale țării, care 
s-au întrecut pe un traseu de aproximativ 20 de 
kilometri special ales de organizatori pentru a 
testa abilitățile motocicliștilor și pentru a pune

® Extragerile LOTO
6/49: 32, 39, 38, 36, 27, 35
5/40: 30, 35, 22, 29, 13, 36

Noroc: 5, 2, 6, 7, 5, 2, 3
Jocker: 10-45,31,34,16,27

„...de pupat...”

Liderul grupului de 
motocicliști „Haita”, 
din Deva, Paul Grecu

Pentru că a organizat, 
ieri, un concurs inedit 
de Enduro, la Archia, la 
care au participat peste 
90 de concurenți din 
toate colțurile țării, pro
movând astfel cu suc
ces orașul Deva și 
împrejurimile sale.

e blamat...”
eședintele PNL 

Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloț

Pentru că în câteva luni, de când a preluat 
conducerea partidului, a reușit să îndepărteze 
mai mulți primari și lideri locali importanți, 
distrugând practic una dintre cele mai puter
nice organizații PNL din țară.
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► DN7 Izvorul Rece - Geoagiu
W > D!\7 Halta Geoagiu - Orăștie 
® ► DN7 Orăștie - Spini

X ► DN 7 Spini - Simeria
< ► DN 7 Deva - Mintia

► DN 7 Mintia - Săcămaș

► DM 68 A Săcămaș Dobra
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Aninoasa DN 66

f greco-catolic
Sf. ap. Filimon, Apfia și 
Onisim 
ț romano-catolic
Sf. Cecilia

N

Reț«MRlei

j Gogoși cu 
varză călită

Ingrediente:
- lkg făină albă
- 30g drojdie proaspătă
- 450 ml apă (lapte)
- 4-5 lingurițe de zahăr
- 2 lingurițe de sare
- coajă de lămâie
- 3 vanilii sau esență
- ulei 120 ml sau unt, margarină
Rama topită
- varză
- 1 /2 borcan pastă de tomate
- puțin piper

Mod de preparare:
Se frământă aluatul din 

făină, sare drojdie, zahăr, ulei, 
coajă de lămâie și vanilie (în 
mașina de pâine) se lasă să dos
pească.

între timp se călește varza 
tocată mărunt în puțin ulei cu 
puțină sare, piper și la final 1/2 
borcan de pastă de tomate.

. După ce a dospit aluatul se 
ia câte o bucățică din aluat și se 
îhtmdc iar pe ea, se pune câte 2- 
3 Singuri de varză călită, după 
care se împătură bine să nu iasă 
varza afară și se prăjesc în ulei 
încins foarte bine, la foc 
potrivii.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

■^Sfântul Zilei------------------
Pomenirea Sfinților Apostoli, din cei 
șaptezeci:
Filimon, Arhip, Onisim, Apfia, ce au fost 
ucenici Apostolului Pavel

Acești Sfinți Apostoli, din cei 
șaptezeci, au fost următori și ucenici ai 
Sfântului Apostol Pavel, slujind acestuia 
la răspândirea adevăratei credințe în 
Hristos, în locuri diferite: Sfinții Arhip, 
Filimon și Apfia lucrând în cetatea 
Colose din Frigia, iar fericitul Onisim la 
Roma, slujind adică Domnului. împreună 
cu Sfântul Apostol Pavel însuși și în- 
soțindu-1 pretutindeni.

Pentru această slujire, Sfântul 
Arhip este cinstit de Sfântul Pavel cu nu
mele de „împreună oștean cu noi”, pre
cum stă scris în Epistola către Filimon, 
din Biblie (Filimon 2). în aceeași Epis
tolă, dregătorul Filimon este zugrăvit ca 
un tiu duhovnicesc și prieten adus la 
credință de însuși marele Apostol, în casa 
căruia era Biserica creștinilor din Colose 
și este prețuit de Apostol ca „iubitul Fil
imon, împreună lucrător cu noi” (Filimon 
1), iar Sfânta Apfia, soția lui, este numită 
„sora Apfia” din cauza vredniciilor ei 
(Filimon 2).

Iar despre Sfântul Onisim stă scris 
cum că, prin credința în Hristos, Sfântul

Onisim, din sclav, ajunge Apostol al 
Domnului și, din răufăcător, frate egal în 
vrednicie cu fostul său stăpân, Filimon.

La rândul ei, Tradiția Bisericii ne 
spune cum toți membri acestei familii de 
ucenici ai Sfântului Apostol Pavel au fost 
sfințiți „episcopi călători” la sfârșitul 
vieții marelui Apostol, în timp ce „sora 
Apfia” își sfințea viața, slujind fraților de 
credință în Biserica din casa ei. în sfârșit, 
tot din Tradiție știm că, precum au slujit 
în locuri diferite, așa au și pătimit, pentru 
credință, în locuri diferite. Cei din 
Colose, împreună cu Sfânta Apfia, au pă
timit pe vremea nebunului împărat Neron 
(54-68), fiind uciși cu pietre de păgâni, 
la sărbătoarea Artemidei din Efes, pentru 
mărturisirea credinței lor în Hristos, din 
cetate în cetate. Iar Sfântul episcop On
isim a fost prins, propovăduind împărăția 
lui Hristos, din cetate în cetate, pe vre
mea prigoanei lui Domițian (81-96), 
când, răbdând multe chinuri, î s-a tăiat 
capul. Și așa cu mucenicească moarte, au 
trecut Sfinții către Dumnezeu.

HOROSCOP
• Ești dornic de distracție, dar ca să 

te simți bine așa cum ai dori tu, ar în
semna să faci niște cheltuieli supli
mentare.

Nu te poți pune de acord cu per
soana iubită, pentru că tu ai o viziune 
asupra unor evenimente, iar celălalt 
crede cu totul altceva.

Te simți cel mai bine în medii 
aglomerate, cu multă lume, pentru că 
una din plăcerile tale cele mai mari 
este comunicarea.

Cineva te trage de mânecă să nu 
te aventurezi așa într-o direcție ne
cunoscută. deoarece riscurile pot ex
ista pretutindeni.

Deși ai chef de discuții, de socia
lizare, nu ai parte de cei mai potriviți 
interlocutori. Nimerești într-un anturaj 
în care planează ostilitatea, tăcerea
pune stăpânire peste toți încât e o povară și pen 
tru tine să păstrezi atmosfera vie în astfel d-
medii.

Un eveniment deosebit are loc în 
cuplu, un moment care va transforma 
întregul an într-un punct de referință 
în istoria voastră comună. Poate e o
cerere în căsătorie, poate e întâlnirea jumătăți 
tale predestinate sau un moment cu o încărca 
tură emoțională majoră, care te obligă să iei dc 
cizii atente, să nu lași nimic la voia întâmplări

22 noiembrie 
de-a lungul timpului

1968: The Beatles lansează dublul album The Beatles 
mai cunoscut drept, The White Album

1975: Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei după
moartea lui Francisco Franco

1990: Marca Britanie: Margaret Thatcher demisionează 
din postul de premier

2000: Președintele Alberto Fujimori a fost destituit de
I -către legislativul peruan

2003: Revoluția Trandafirilor din Georgia: Opoziția, 
W'purtând trandafiri în mâini, ocupă Parlamentul din Tbilisi și 

cerc demisia președintelui Eduard Șevardnadzc
2004: Revoluția Portocalie din Ucraina: Zeci de mii de 

manifestanți s-au adunat. în Piața Independenței din Kiev, la 
ipelul candidatului opoziției, Victor lușcenko. pentru a de
nunța fraudele comise în alegerile prezidențiale din 21 noiem
brie, ■ ■■

2005: Trupa Rolling Stones lansează noul album intitulat 
Rarities; albumul conține 16 piese și este realizat de Hear 

■ Music în colaborare cu Virgin Records
| A 2009: Primul tur al alegerilor prezidențiale din România 
-|t feferendumul pentru Parlamentul unicameral.

S-au născut:

1909: Michail Leontjewitsch Mii, constructor rus de eli
copter (d. 1970)

1913: Benjamin Britten, compozitor englez (d. 1976)
1917: Andrew Huxley, medic britanic, laureat al Premi

ului Nobel în 1963
1923: Arthur Hiller, regizor canadian de film
1925: Gunther Schuller, compozitor american
1930: Sir Peter Hall, regizor britanic
1936: Hans Zender, compozitor și dirijor german
1938: Victoria Comnea, prozator român

Comemorări:

1916: Jack London (John Griffith), scriitor amer
ican (n. 1876)

1939: Agatha Bârsescu, actriță româncă de teatru 
(n. 1861)

1952: Benedetto Croce, filosof, istoric și politi
cian italian (n. 1866)

1963: Aldous Huxley, scriitor englez (n. 1894)
1963: John F. Kennedy, al 35-lea președinte al 

Statelor Unite ale Americit (n. 1917)
1963: C. S. Lewis, scriitor britanic (n. 1898) •

Banii pe care i-ai ținut deoparte au 
un scop foarte important, de aceea nu 
trebuie să te lași tentat de tot felul de 
atracții costisitoare, pentru că vei
aduna cu greu la loc sumele pe care ești gata s 
le dai.

Faci o analiză la rece a resurselor 
financiare de care dispui și rezultatul 
nu e prea vesel. Discuți cu partenerul 
de viață despre veniturile fiecăruia și
descoperi că există un mare deficit în buget, p 
care trebuie să-1 echilibrezi cumva.

Ai acum toate mijloacele con
crete pentru a pune în practică o idee 
excelentă. Totul e să pornești acum,
pentru că această zi este benefică 
unor inițiative concrete, palpabile, constructiv

Dacă ți-ai dedica ziua lucrurilor 
frumoase și sensibile ale vieții, ar fi o 
zi reușită, pentru că sufletul tău e mai 
sensibil și are multe de oferit.

Bancurile zilei

Discuți despre afaceri, despre in
vestiții sau achiziții noi, și îți dai 
seama că bugetul pe care-1 ai acum la 
dispoziție nu acoperii toate nevoile tale.

© © ©
El ți ea.
Ea: Dragul meu, știi ce ci

tesc în ochii tăi?
El: Ce iubito?
Ea; Că vrei să te căsătorești 

cu mine.
El: Analfabeto!

- Un singur cuvânt 8e-al tău 
mă poate face cd mai fericit 
om din lume.... Vrei să te căsă
torești cu mine? ■ '

- J9u, răspunde ea.
- Mulțumesc! Acesta era 

cuvântul.

rectorul intră și vede îngrozit 
cum toată lumea țipa, se bateau, 
unii erau urcați pe bănci. Direc
torul se repede la cei mai zgo
motos și îi dă afară din sală. Se 
face dintr-odată liniște.

-Unde e profesorul? Toc
mai l-ați dat afară!

izgonea niște muște imaginare. 
Doctorul îl vede și-i întreabă:

- Ce faci mă? De ce dai din 
mâini așa disperat?

- Dau muștele astea la o 
parte!

- Și ce le dai spre mine, 
mă?!

Te simți blocat într-un punct peri
culos care poate denatura în ceva și 
mai rău, dar noroc că ai alături de tine 
un grup de suport care nu te lasă la greu. Nu
zbate de unul singur în acest marasm, accep 
ajutor de la alții, pentru că sfaturile cele m 
bune au de unde veni.

© © ©

© © © © © © © © ©
într-o școală, se aude un 

zgomot teribil dintr-o clasă. Di- Un nebun într-un sanatoriu
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Guvernul a elaborat un plan tie acțiuni pentru absorbția banilor 
comunitari, care include deblocarea posturilor, salarii mari în 
autorități de management ți condiții drastice la încheierea contractelor 
UE. pornind de la riscul că fondurile pot fi retrase de CE din 2012 în 
lipsa unui astfel de program.

rimiș, în luptă cu o „pensionară simpatică"
itativa PNL Hunedoara de a-l 
ate pe Nicolae Timiș din cursa 
etorală, pentru postul de deputat 
Colegiul Nr. 3 Țara Hațegului - 
lutul Pădurenilor, a eșuat.

olae Timiș poate candida ca inde- 
dent, în urma unei decizii a Curții 
Xpel Alba. „Judecătorii de la Curtea 
Apel mi-au dat dreptate și au con- 
at că nu mai sunt membru PNL din 
mentul în care nu mi-am mai plătit 
izația, așa cum spune statutul par- 
ilui. De două luni, conducerea PNL 
încearcă, în fel și chip, să mă scoată 
cursă, dar se vede că până ia urmă 
im avut dreptate. Au dus lucrurile în 
em, dar acum s-a terminat. O să fac 
Ipanie, iar după data de 5 decembrie 
em cum se vor așeza lucrurile”, a 
larat Timiș, sâmbătă, la scurt timp 
ă comunicarea sentinței de către 
tea de Apel Alba. Adversarul său, 
cea Moloț, s-a declarat surprins de 
iltatul procesului, dar a precizat că 
stă decizie nu va da nicicum peste 
.irategia de campanie a liberalilor: 
te o deczie a justiției din România 
respectăm. Oricum, tot timpul noi 
luat în calcul și posibilitatea ca 
inul Timiș să candideze, totuși, la 
;erile parțiale. Vom concura în cam- 
ia electorală, iar în 5 decembrie se 
rage linie”.

sel între liberali, la alegerile din 5 
;mbrie

llac Timiș a declarat, la câteva ore

osturile vacante nasc tensiuni în sistemul sanitar Cererea de certificat digital poate fi 
depusă la oricare unitate fiscală

îagerul Spitalului Județenan de 
mță din Deva, Silviu Didilescu, a 
aasat pe fațada spitalului un ban
care indică faptul că, Ministerul 
ătății nu a aprobat numărul de 
uri, pe care reprezentanții spi- 
lui l-au cerut și numărul pos- 
lor care sunt scose la concurs, 
:ru medici și asistente medicale.

ducerea spitalului din Deva susține 
din 145 de posturi, câte au fost 
te de spitalele din județul Hune- 
a, doar 22 au fost aprobate de Min- 
. „Am cerut 16, am primit doar 
t”, stă scris pe bannerul afișat pe 
nțic. „Am primit doar patru posturi 
:u medici, din 16 câte am cerut in

și încă unul de la Consiliul 
țean, adică cinci posturi în total, 
nai cerut 14 posturi de medic și 15 
iri de infirmiere, din care au fost 
bate doar patru de medic și nici 
de infirmiere. E mult prea puțin, 
u noi. Prin montarea acestui ban- 
m vrut să-mi exprim un năduf. De 
bagă Ministerul Sănătății în tre- 

e noastre?”, a declarat managerul 
ilului Județean de Urgență din 
i, Silviu Didilescu.

:tul managerului spitalului este o 
ntricitate”

de la DSP Hunedoara este de 
e că, bannerul nu este amplasat 
irm legii și spune că acest gest al 
igerului spitalului nu este altceva, 
o excentricitate. „Dacă vroiau cei 
spital să scoată posturi de medici 

după ce a reintrat în cursa electorală, că 
înverșunarea cu care și-a urmărit țelul 
a fost legată de doi lideri liberali: 
președintele Mircea Moloț și senatorul 
Dan Radu Rușanu. „Am fost placat ca 
la rugby, în permanență, să nu pot can
dida, deși era bine dacă se făcea ceea ce 
s-a hotărât în birou, adică un sondaj de 
opinie și cel mai bine clasat să can
dideze. Nu s-a dorit acest lucru. Vreau 
să vă spun că domnul Mircea Ioan 
Moloț a reușit un lucru fantastic. Ges
tionând aceste prime alegeri, de când 
este președinte, a reușit ca dintr-un can
didat să facă trei. Vreau să vă spun cu 
sinceritate că doamna Câmpeanu este o 
pensionară simpatică, pentru mine, care 
vine de la București și vrea un loc căl
duț și își dorește să mai ia banii Parla
mentului încă doi ani. După doi ani, să 
se ridice și să lase scaunul mult dorit de 
către domnul Rușanu”, a declarat Nico
lae Timiș.
Primarul orașului Hațeg a ținut să pre
cizeze că președintele PNL Hunedoara, 
Mircea Ioan Moloț, trebuie să fie exclus 
din partid pentru că a colaborat cu fosta 
Securitate. „Pot să-i spun de pe acum 
lui Mirea Moloț că, fiind obligat să 
studiez statutul, am reușit să citesc ceva 
foarte important. Important, pentru că 
dânsul este acea persoană care trebuie 
să plece din PNL. Pentru că a fost 
dovedit că a fost colaborator al Secu
rității. Ori în statut spune că cei care au 
fost dovediți colaboratori ai Securității 
trebuie să plece din PNL. Eu nu mai pot 
să stau la aceeași masă cu un om care 
și-a turnat colegii și a colaborat cu Se
curitatea”, a continuat Timiș atacurile 

la concurs, trebuia să o facă conform 
legii. Trebuia să de anunț în revista 
„Viața medicală”, așa cum se pro
cedează în astfel de cazuri, nu să am
plaseze pe clădirea spitalului un banner. 
Abia după 30 de zile, după ce a fost po
stat anunțul în revistă, posturile pot fi 
scoase la concurs”, a precizat directorul 
coordonanator al DSP Hunedoara, Du
mitra Ștefan. Spitalul Județean din

la adresa președintelui PNL Hunedoara.

O luptă fratricidă, tranșată de in
stanță

PNL Hunedoara a contestat candidatura 
lui Nicolae Timiș motivând că acest 
partid are deja un candidat înscris în 
cursă, Mariana Câmpeanu, iar primarul 
Hațegului nu poate candida ca indepen- 
det (așa cum s-a declarat în momentul

Deva va organiza concursuri, până la 
sfârșitul lunii, pentru ocuparea a cinci 
posturi de medici, șase de asistente și 
două de kinetoterapeut. Concursul pen
tru postul de kinetoterapeut va fi în 29 
noiembrie, iar cel pentru posturile de 
asistente medicale va fi în 30 noiem
brie.

Petronela Tumaț 

înscrierii la Biroul Electoral de Circum
scripție), deoarece este încă membru al 
Partidului Național Liberal. Tribunalul 
Hunedoara le-a dat câștig de cauză lide
rilor PNL Hunedoara, dar Curtea de 
Apel a întors verdictul în favoarea lui 
Timiș.
Celălalt candidat, care a ajuns în in
stanță pentru a putea participa la 
alegeri, independentul Mihail Rudeanu, 
nu a reușit să întoarcă decizia Tri

Declarațiile fiscale, începând cu oblig
ațiile declarative aferente lunii oc
tombrie, vor fi depuse numai electronic 
de către contribuabilii mari și mijlocii, 
definiți conform reglementărilor în 
vigoare, precum și de sediile secundare 
ale acestora. Solicitarea de utilizare a 
unui certificat digital poate fi depusă de 
hunedoreni, pentru fiecare contribuabil 
reprezentat, la oricare unitate fiscală 
teritorială din subordinea Direcției 
Generale a Finanțelor Publice (DGFP) 
a Județului Hunedoara. La depunerea 
cererii de utilizare a certificatului fiscal, 
formular 150, trebuie anexate mai 
multe documente, în original și copie. 
„Când vor depune cererile, cetățenii 
trebuie să știe că au nevoie de mai 
multe acte. Astfel, au nevoie de docu
mentul de identitate, al titularului certi
ficatului calificat. Un alt document care 
atestă calitatea certificatului calificat de

Miron Cozma divorțează
După nici un an, fostul Luceafăr al 
huilei, Miron Cozma, și soția lui, avo
cata Monica Ionescu, au ales să pună 
capăt căsătoriei, în urma neînțelege
rilor. Monica Ionescu a depus săp
tămâna trecută actele de divorț la 
judecătorie, urmând ca primul termen 
în acest proces să fie în 5 decembrie. 
Soția liderului minerilor a povestit că 
limbajul violent folosit de amândoi 
când se certau au condus la separarea 
lor. „Nu numai Miron folosea un limbaj 
violent, ci și eu, de multe ori, la nervi, 
nu aveam un vocabular academic. Mi- 
am dat seama că nu mai putem locui 
împreună ca un cuplu”, a povestit avo

bunalului Hunedoara. Biroul Electoral 
i-a respins candidatura pe motiv că nu 
a avut în bună regulă decât 1800 de 
semnături de susținere, cu 300 mai 
puține decât minimul necesar. în cazul 
său, atât Tribunalul Hunedoara, cât și 
Curtea de Apel Alba au considerat că 
decizia Biroului Electoral este legală și 
întemeiată.

Irina Năstase

reprezentant legal al contribuabilului și 
un document de împuternicire, auten
tificat de un notar public, din care 
rezultă dreptul titularului certificatului 
calificat de a semna declarațiile fiscale 
pentru contribuabil. Cel din urmă act se 
va depune dacă titularul certificatului 
nu are calitatea de reprezentant legal al 
contribuabilului reprezentat”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al DGFP Hune
doara, Mihaela Mănăilă. Noile regle
mentări vin din Ordinul președintelui 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală pentru modificarea și com
pletarea OPANAF, privind depunerea 
declarațiilor fiscale prin mijloace elec
tronice de transmitere la distanță de 
către contribuabilii mari și mijlocii, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României.

Petronela Tăttiaș

cata. Deși apropiații acestora susțin că 
certurile ar fi pornit de la faptul că cei 
doi locuiau cu părinții Monicăi Ionescu, 
nepermițându-și chiria în vila din 
Pipera în care locuiau la începutul re
lației lor, soția lui Cozma neagă aceste 
aspect. „Banii nu au fost o problemă, 
chiar dacă nu am avut casa noastră și 
locuiam la părinții mei, în afara Bu- 
cureștiului. La început, am stat într-o 
casă închiriată, dar nu ne-am putut per
mite chiria, așa că ne-am dus la ai mei. 
în momentul de față, cariera mea e pe 
o cale ascendentă și cred că voi fi un 
avocat de succes și voi câștiga și bani”, 
mai spune Monica Ionescu. (A.N.)
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Concelul trupei de hip - hop “Paraziții”, care a avut loc intr-un local din Hune
doara, a început eu două ore întârziere, deoarece oamenii legii au efectuat o razie 
in localul unde urma să cânte membrii formației. Acțiunea a fost una de rutină, 
oamenii legii au verificat dacă s-au strecurat în club stupefiante și dacă au avut 
acces minorii. După ce au constatat că totul e ..curat”, polițiștii s-au retras, lă- 
sundu-i ne tineri să înceapă distracția g

/ \
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Pieton accidentat mortat, în 
timp ce traversa strada

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, 
din Șântămăria Orlea, și-a pierdut 
viața în timp ce traversa strada prin 
loc nepermis și fără să se asigure. 
Mihai G., de 51 de ani, din mu
nicipiul Petroșani, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 66, pe 
raza localității Ciopeia, pe direcția 
de mers Hațeg-Petroșani, l-a sur
prins și accidentat pe loan Ș., de 73 
de ani, din comuna Șântămăria 
Orlea, care s-a angajat în traver
sarea străzii prin loc nemarcat și 
Iară să se asigure. în urma acciden
tului, bărbatul și-a pierdut viața. în 
cauză, a fost întocmit dosar dc 
cercetare penală.

Hoți, prinși de polițiști

în cadrul unei acțiuni, polițiștii din 
cadrul Poliției Municipiului 
Petroșani au efectuat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, controale și de
scinderi la locuințele unor suspecți 
din zona Cartierului Aeroport, din 
localitate. în urma acestor acti
vități, au fost identificați doi tineri 
suspectați de comiterea mai multor 
furturi pe raza municipiului 
Petroșani. Polițiștii au stabilit că 
cei doi, M.C., de 16 ani, și Adrian 
L., de 20 de ani, ambii Vulcan, în 
perioada octombrie — noiembrie 
2010, au comis trei infracțiuni de 
furt. Astfel, în 10 octombrie, cei 
doi tineri au sustras de pe casa 
scării unui bloc situat pe strada 1 
Decembrie 1918, din Petroșani, o 
bicicletă în valoare de 500 lei, 
aparținând unui bărbat în vârstă de 
41 de ani, din Petroșani. în acest 
caz, prejudiciul a fost recuperat. în 
30 octombrie, cei doi au pătruns 
într-o magazie, aparținând unei so
cietăți comerciale din Petroșani, de 
unde au furat produse alimentare 
în valoare totală de 1.000 de lei. A 
treia „lovitură” a fost dată de cei 
doi, în 7 noiembrie, când au 
pătruns cu chei potrivite într-o 
magazie situată la parterul unui 
bloc de pe strada I Decembrie 
1918, din Petroșani, de unde au 
sustras produse alimentare și 
obiecte de uz casnic în valoare to
tală de 5.000 lei, prejudiciul fiind 
recuperate în proporție de 50 la 
sută. Polițiștii petroșăneni continuă 
cercetările, cu tinerii în libertate, în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale, urmând ca la fi
nalizarea cercetărilor să fie luate 
măsurile legale ce se impun.

Dosar penal, pentru prostituție

O tânără în vârstă de 26 de ani, din 
Orăștie, s-a ales cu dosar penal 
după ce a fost prinsă dc oamenii 
legii în timp ce ce întreținea rapor
turi sexuale, într-o autoutilitară 
parcată pe strada Unirii, din 
Orăștie. în schimbul raporturilor 
sexuale, Angela G. a pretins și a 
primit de la conducătorul auto 
suma de 30 lei. în cauză, a fost în
tocmit dosar de cercetare penală, 

g

Două dosare penale pentru alcool la volan
Doi conducători auto s-au ales cu 
dosare penale, după ce au fost depis
tați de oamenii legii in timp ce con
duceau pe drumurile publice sub 
influența alcoolului, unul dintre aceș
tia și fără a deține permis de conduc
ere.

în urma acțiunilor, pe linie de circulație 
rutieră, polițiștii hunedoreni l-au depi
stat în trafic pe Gheorghe G., de 52 de 
ani, din Petrila, care conducea un au
toturism pe strada Republicii, din 
Petrila, iar în urma testării cu aparatul 
etilotest s-a constatat că avea o concen
trație alcoolică dc 0,55 mg/1 alcool pur 
în aerul expirat. Pe numele bărbatului, 
a fost întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de conducere a 
unui autoturism pe drumurile publice 
sub influența băuturilor alcoolice.

Prins în trafic băut și fără permis

Un alt șofer, băut și fără permis de con
ducere, a fost depistat de oamenii legii 
în timp ce conducea o autoutilitară în 
localitatea Romos. Adrian G., de 22 de 
ani, din Cugir, județul Alba, conducea 
o autoutilitară pe DJ 705 G, pe raza lo
calității Romos, iar în urma testării cu 
aparatul etilotest s-a constatat că avea 
o concentrație alcoolică de 0,66 mg/1

Mai multe străzi din Hunedoara Zeci de infracțiuni, m doar trei zii
rămân astăzi fără
Furnizarea apei potabile va fi sistată 
astăzi, între orele 08.00 și 17.00, în mu
nicipiul Hunedoara. Străzile care vor fi 
afectate sunt: Str. Brâncuși, Pictor 
Luchian, Spiru Haret, C. Porumbescu 
(zona de case adiacentă OM- mic cu nr. 
22 A,B,C etc), Brazilor, D. Marinescu, 
Chizid, Aleea Chizid, Obor, T. 
Vladimirescu, Zorilor, Crinilor, N. Băl- 
cescu parțial- zona cuprinsă între int. cu 
Șt. Cel Mare și Sarmisegetuza, Retezat, 
Drum Nou, Constructorului, S. Băr-

Aducem un ultim și pios omagiu celei care a fost o bună și 
apreciată colegă de serviciu

GIURGIU ELENA
și suntem alături de soțul dânsei și colegul nostru Giurgiu Vasile 

în aceste momente de grea încercare.

Dumnezeu să o odihnească în pace !

Colectivul S.C. Electrocentrale Deva S.A.

alcool pur în aerul expirat. în urma ver
ificărilor efectuate în bazele dc date ale 
poliției s-a constatat faptul că persoana 
în cauză nu posedă permis de conduc
ere pentru nicio categorie de a autove

apă
nuțiu, Merilor, Teilor, Viitorului, Șt. Cel 
Mare- parțial- case legate din Viitorului 
în zona de intersecție cu Șt. Cel Mare, 
bd. 1848- parțial- de la 2 Central până 
la intersecția cu Ghe Lazăr, I.L. Cara- 
giale, Topârceanu, Th. Aman. Motivul 
întreruperii este montarea unor hidranți 
pe str. Brâncuși, str. Dacilor și înlocuit 
vană- str. Brazilor.

Petronela Tămaș 

hicule. Pe numele bărbatului a fost în
tocmit dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunilor de conducerea 
pe drumurile publice a unui autovehicul 
de către o persoană aflată sub influența 

în doar trei zile, în care polițiștii și jan
darmii hunedoreni au derulat acțiunea 
„Hunedoara în siguranță”, au fost de
pistate 33 de infracțiuni și au fost apli
cate peste 1100 de sancțiuni 
contravenționale. „Hunedoara în sigu
ranță” face parte dintr-un plan național 
de acțiune, pentru asigurarea unui cli
mat de siguranță civică și diminuarea 
fenomenului infracțional. Acțiunile 
punctuale au avut loc în toate local
itățile din județul Hunedoara. La sfârși
tul săptămânii trecute, în numai trei 
zile, polițiștii și jandarmii au sancționat 
contravențional peste 1100 de hune
doreni care au încălcat legea. „S-au 

Cărți de muncă în
Anul 2011 aduce noi modificări în 
ceea ce privește formatul cărților de 
muncă. Astfel că, din ianuarie, aces
tea nu vor mai fi gestionate de inspec
toratele teritoriale de muncă (ITM) 
și vor fi în format electronic.

Datele privind evidența salariaților, 
vechimea în muncă și dreptul la pensie 
vor fi înregistrate, în format electronic, 
la Casa Județeană de Pensii. „Noua 
modificare prevede ca, în Registrul 
general de evidență al salariațiilor (Re- 
visal), să fie introduse de la 1 ianuarie 
și datele salariale ale angajaților, în 

ANUNȚ PUBLIC

SC SOGECO ROMANIA SRL, anunță publicul interesat asupra depune 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere ha 
de producție”, propus a fi amplasat în municipiul Orăștie, str.Luncii, nr.l 

județul Hunedoara.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pi 

tru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic,în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vini 

între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC SOGECO ROMÂNIA SRL dir 
Orăștie, str.Luncii, nr.l8, în zilele de luni - vineri, între orele 9 16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.

băuturilor alcoolice și conducere, 
drumurile publice a unui autovchici 
către o persoană care nu posedă pei 
de conducere.

Mihaela Tăi

aplicat sancțiuni în valoare de 198 
de lei. Din cele 1.100 de sancțiuni, 
au fost aplicate pentru nerespect 
regulilor de circulație rutieră și au 
reținute 41 de permise de conducf 
32 de certificate de înmatriculare 
declarat purtătorul de cuvânt al 
Hunedoara, inspector Bogdan Nițt 
Oamenii legii au mai amendat și 18 
persoane, pentru tulburarea liniștii 
ordinii publice și au confiscat bunt 
valoare de peste 6.750 de lei. Ast 
acțiuni vor avea loc și în perioadi 
mătoare.

Petronela Tăi

format electroni

condițiile în care, până acum, orie 
formație privind veniturile lunare 
gestionate de ITM”, a declarat șe» 
viciu ITM, Remus Retegan. 7 
datele care vor fi afișate în format 
ironic și nu vor putea fi accesat 
oricine. Cărțile cele vechi de munc. 
fi predate titularilor până în data 
iulie 2011.

Petronela Tăi



Ig Papa Benedict al XVI-lea a susține că folosirea prezervativelor este 
acceptabilă în anumite situații ca de exemplu, prevenirea bolilor. 
Declarația a surprins o lume întreagă, deoarece, până acum. Biserica 
Catolică respingea cu vehemență orice mijloc de eontracepție.

Absolvenții de Medicină, care nu intră la Rezidențiat, 
vor putea face gărzi și ajuta medicii pe secții
Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a 
declarat duminică, înainte de în
ceperea Rezidențialului, că absol
venții de Medicină, care nu reușesc 
iă intre la concurs, vor fi incluși în 
iistem cu atribuții limitate, pentru a 
icoperi deficitul de personal, ei 
putând ajuta medicii pe secții și face 
»ărzi.

Zsekle Attila a precizat că tinerii medici 
zor putea să ajute medicii de pe diferite 
lecții, de la urgențe și vor putea face și 
țărzi, legislația actuală nepermițându- 
e acest lucru.
vlinistrul a adăugat că măsura ar fi și în 
țyantajul absolvenților care vor putea 
îstfel să câștige experiență preofesion- 
ilă.
demnitarul a afirmat că prin Legea 
alarizării unitare va exista o creștere a 
alariilor de bază la medicii rezidenți, 
u 50 - 70 la sută, dar că tinerilor 
nedici trebuie să li se creeze și o per- 
'ectivă profesională pentru că ei se 
,mt neglijați.
.a rezidențiat sunt scoase la concurs 

Rusia acceptă să coopereze la scutul 
antirachetă al NATO
tusia a acceptat sâmbătă să coopereze 
i scutul antirachetă al NATO, a anunțat 
ecretarul general al Alianței Nord-At- 
mtice, Anders Fogh Rasmussen, sub- 
jjiind că NATO și Rusia nu constituie 
o amenințare una pentru cealaltă".
în primul rând, vom fiice împreună 
lai multe pentru a ajuta Afganistanul", 
subliniat Rasmussen, la finalul unui 

ummit NATO-Rusia, citat de Medi- 
fax. De asemenea, "sunt bucuros că 
/ședințele Dmitri Medvedev a accep- 

it propunerea noastră" de a coopera cu 
IATO la sistemul antirachetă care pro- 
:jează populația, cu care aliații occi- 
entali au decis vineri să se doteze.
IATO și Rusia nu constituie "o 
nenințare una pentru cealaltă", a 
dăugat el, salutând evenimentul ca 
ind un "punct de cotitură" în relațiile 
msibile dintre cei doi foști adversari 
i Războiul Rece. La rândul său, 
eședintele rus, Dmitri Medvedev, a 
ireciat că perioada de tensiune recentă 
ntre NATO și Rusia a trecut, 
ledvedev i-a adus lui Berlusconi un

‘este 500.000 de fermieri vor fi plătiți de APIA
genția de Plăți și Intervenție pentru 
gricultură (APIA) a autorizat la plată, 
cadrul Schemei de Plată Unică pe 

iprafață (SAPS 2010), un număr de 
’4.736 fermieri, suma respectivă au- 
rizată fiind de 602.344.085 milioane 
i (141.004.748 milioane euro). Fer- 
ierii sunt din comunele în care s-au fi- 
dizat acțiunile specifice de control 
dministrativ, control pe teren, prin 
ledetecție), care au îndeplinit cumu- 
tiv condițiile impuse de regula- 
entele europene și legislația 
mânească. "Dintre fermierii sus- 
enționați, 442.713 au fost plătiți deja, 
i suma de 490.269.661 milioane lei 
14.768.870 milioane euro)", potrivit 
iui comunicat emis de APIA. Agenția 
formează că pentru diferența de fer- 
ieri autorizați, plățile vor începe săp- 
nâna viitoare. APIA a demarat plata 
ansului în cadrul campaniei SAPS 

2.984 de locuri, dintre care 2.740 sunt 
pentru medicină, 175 pentru medicină 
dentară și 69 pentru farmacie. La aces
tea se adaugă 521 de posturi, dintre care 
469 pentru medicină și 52 pentru far
macie.
Cei mai raulți medici tineri, respectiv 
4.319, s-au înscris pentru locurile și 
posturile scoase la concurs în domeniul 
medicină, 701 au optat pentru medicină 
dentară, iar 111 pentru specialitatea far
macie.
La concursul din 2010 sunt mai puțini 
absolvenți care au ales să se înscrie 
pentru posturile scoase la concurs, chiar 
dacă la finalizarea studiilor de specialist 
au un loc de muncă garantat, au pre
cizat reprezentanții Ministerului 
Sănătății.
Astfel, pentru cele 469 de posturi 
scoase la concurs în domeniul medical 
s-au înscris 384 de candidați, iar pentru 
cele 52 de posturi din domeniul farma
ceutic s-au înscris doar doi candidați.
La rezidențiatul din 2010 nu s-au făcut 
modificări față de anul trecut în ceea ce 
privește tematica și bibliografia și nici 
în ceea ce privește sistemul de test- 

omagiu pentru că a lucrat "cu fermitate" 
pentru apropierea dintre NATO și 
Rusia, în timpul recentei perioade de 
tensiuni dintre acestea. NATO și Rusia 
au participat sâmbătă, la Lisabona, la 
primul lor summit după criza georgiană 
din 2008, consacrat consolidării coop
erării lor privind apărarea antirachetă și

2010 în 16 octombrie. Pentru anul 
2010, cuantumul alocat plăților directe 
unice pe suprafață este de 80,36 
euro/ha, avansul fiind de 161,69 
lei/'hectar (37,85 euro/ha), reprezentând 
47,10% din suma aprobată a se acorda 
beneficiarilor schemei de plată unică pe 
suprafață finanțată din Fondul Euro
pean de Garantare Agricolă (FEGA).
Plățile sunt efectuate în lei, la cursul de 
schimb stabilit de Banca Centrală Eu
ropeană (BCE) pentru ziua anterioară 
datei de 1 octombrie a anului pentru 
care este acordat sprijinul. Pentru data 
de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit 
un curs de 4,2718 lei.
Schemele / măsurile de sprijin pe 
suprafață sunt finanțate din FEGA. prin 
bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR).

grilă, acesta conținând 200 de între
bări.Concursul a început la ora 10.00, a
durat patru ore și s-a desfășurat în 15 
locații din București.
Punctajul minim de promovare reprez-
intă 60 la sută din punctajul maxim re- licate

Afganistanul. Ultimul summit NATO- 
Rusia s-a desfășurat la București în 
aprilie 2008, dar războiul ruso-georgian 
din luna august a aceluiași an a provo
cat suspendarea cooperării între Alianța 
Nord-Atlantică și Moscova, înainte ca 
părțile să accepte să o relanseze în 
2009.

Poșta Română limitează 
greutatea pachetelor cu 
destinația SUA
Compania Națională Poștă Română nu 
mai acceptă la prezentare, din 18 
noiembrie, nicio trimitere poștală (poștă 
de scrisori, colete poștale sau E.M.S.) 
cu destinația SUA, având o greutate 
egală sau mai mare de 453 de grame, 
potrivit unui comunicat emis vineri de 
companie. Poșta Română oferă posibil
itatea expedierii rapide a documentelor 
și a mărfurilor. Interpolul a emis în 6 
noiembrie o alertă globală de securitate 
pentru a ajuta serviciile din cele 188 de 
țări membre să repereze colete-capcană 
Je tipul celor pe care al-Qaida le-a 
trimis din Yemen folosindu-se de ser
viciile poștale. La sfârșitul lunii oc
tombrie, au fost descoperite în avioane 
cargo, mai multe dispozitive explozi
bile ascunse în cartușe de imprimantă. 

alizat la cele 200 de întrebări pentru 
fiecare domeniu.
Ocuparea locurilor în specialități se 
face în ordinea punctajului de pro
movare obținut în limita locurilor pub-

pentru fiecare domeniu,

Germania a primit o serie de 

alarme false
Avertizările recente privind o 
amenințare teroristă sporită au generat 
alerte de securitate în mai multe orașe 
din Germania, fiind înregistrate o serie 
de alarme false după ce oamenii au 
anunțat prezența unor obiecte suspecte, 
relatează Euronews.
O stație de metrou din Hamburg a fost 
evacuată și o echipă de geniști dotată cu 
un robot a fost trimisă la fața locului, 
după semnalarea unei valize abando
nate.
Rețeaua de transport a fost închisă 
parțial timp de două ore, înainte ca

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospatar;
• Rcccpțioiicr;
• 3 instalatori: 

Societate comercială 

angajează

4: operatori prelucrare cherestea; 
cîrculariști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști;

* stivui lori ști; * muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
m:121 D, com. llărău, 

sau la leL 0722 574 092; 0354/501021.

alcătuindu-se câte o singură clasificare 
pentru fiecare domeniu.
Pentru rezidențiatul pe post, clasifi 
carea se face pe fiecare post.

pasagerii să își poată relua călătoria. 
Poliția a explicat că valiza a fost 
scanată, dar conținutul său nu a putut fi 
identificat, astfel că ofițerii au distrus- 
o.
Alerte similare în transportul public s- 
au înregistrat la Berlin, Dusseldorf și 
Hanovra.
Germania este în stare de alertă, afiir- 
mând că are dovezi potrivit cărora mil- 
itanți islamiști ar pregăti atentate 
iminente.

tyfiinwațti la lele fon: 
0254/234.448 

de Iutii până vineri 
între 8 — 16.
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„Oamenii obișnuiți nu au istorie; persecutați de prezent, ei nu se pol la 
conservarea memoriei trecutului... " (Jeun-Henri Casmir Fabre)

Povești interzise -
De la Brad pe drumul care urcă din
colo de Crișcior și Buceș, se trece 
muntele către Abrud și Roșia Mon
tană, cea de a doua zonă emblemat
ică pentru exploatarea aurului în 
perioada interbelică...

De anticul Albumus Maior, de pe vre
mea romanilor, intrat deja în legendă, 
mai amintesc doar tăblițele cerate de
scoperite în galeriile de epocă săpate în 
stânca dură a muntelui, dar și sutele de 
morminte risipite în necropolele de pe 
versanți. Indiferent însă cum s-a numit 
de-alungul timpului, Valea Roșie, 
Verespatak sau Roșia de Munte, din 
evul mediu și până în epoca modernă, 
așezarea de la poalele dealului Cetății a 
fost întotdeauna a celor care au scos cu 
trudă, cu metode uneori arhaice, aurul 
din inima muntelui.

Cristina Rișcuța - istoric : „...După 
1918 exploatarea de la Roșia Mon
tană a fost inclusă în Regia Publică 
Comercială a întreprinderilor Met
alurgice și Miniere ale Statului din 
Ardeal... R1MMA organizată în 
cadrul Ministerului Industriei și 
Comerțului... în subordinea acestei 
regii funcționau Direcția Hunedoara 
și Direcția Baia Mare, cea din urmă 
controla și dirija activitatea de la în
treprinderea Roșia Montană. După 
demersurile de reorganizare, con
ducerea exploatării de la Roșia 
Montană, a acționat împreună cu 
Direcția de ia Baia Mare, începând 
mai ales cu anul 1923, pentru vali
darea drepturilor miniere. Un obiec
tiv important ai conducerii de la 
Roșia Montană, după trecerea 
minelor în administrația statului 
român a fost, la fel ca și în cazul So
cietății „Mica”, redeschiderea 
vechilor galerii și sigur, efectuarea 
de cercetări în vederea deschiderii 
unor galerii noi. Am făcut această 
specificație deoarece zăcământul de 
la Roșia Montană, la preluarea 
minelor de Statul Român, după 1 
Decembrie 1918, erau oarecum 
epuizate”.

ital, motiv pentru care și investițiile de 
la Roșia Montană, pentru modernizare 
și retehnologizare de la acea vreme au 
fost reduse.
Ca urmare, până în 1935 galeriile re
deschise la Roșia Montană prin lucrări 
costisitoare, dar necesare, totalizau 20 
de kilometri, iar rezervele sigure de 
minereu erau de 350.000 de tone și 
conțineau circa 1.400 de kilograme aur 
și aproape 3.000 kilograme de argint, 
pe câtă vreme, rezervele probabile se 
ridicau la 400.000 tone și aveau un 
conținut de 1.600 de kilograme de aur 
și 3.600 de kilograme de argint.

Cristina Rișcuța - istoric : „...Com
parativ cu anul 1935, la 1 ianuarie 
1941 de pildă, rezervele vizibile se 
cifrau la 727.254 de tone cu un 
conținut de 4,35 g de aur Ia tonă și
9 g de argint la tona de minereu. 
Rezervele probabile erau de circa 
874.824 de tone cu un conținut de 
4 g de aur la tonă și un conținut de
10 g argint la tonă. La 1 ianuarie 
1948, un raport privind activitatea 
de exploatare informa Uniunea 
Sindicatelor Miniere din România 
despre rezervele existente la Roșia 
Montană ca fiind: cele sigure de 
181.312 tone, iar cele probabile de 
742.337 tone”.

Mineri „din tată în fiu”

S-au închis recent ultimele abataje care 
mai scoteau din subteran sau din 
cariere, aurul de la Roșia Montană. 
Doar Piatra Corbului, singulară, de pe

Minele de Ia Roșia Montană

Minele de la Roșia Montană se extin
deau pe o suprafață de aproape 400 de 
hectare incluzând practic, toate zone cu 
mineralizații din împrejurimi. Din pă
cate, aici nu putem vorbi de aceeași 
politică de modernizare și de reutilare 
imediată a instalațiilor tehnice și tehno
logice așa cum s-a făcut la Brad, 
deoarece Statul Român, după 1918 a 
fost confruntat cu o lipsă acută de cap-

Intrarea în Galena „Sfânta Cruce” din Orlea de la Roșia Montană

spinarea Dealului Cetății, scormonit 
mai bine de două milenii în căutarea 
prețiosului metal și transformat astăzi 
într-o ruină, pare să mai vegheze 
peisajul de la poale, dar și însemnele 
unui trecut intrat deja în legendă. La 
1918 statul român a preluat de la 
vechea adminstrație o infrastructură 
relativ învechită, dar funcțională, pe 
care însă, din lipsa capitalului, nu a fost 
capabil să o modernizeze îndeajuns. 
Coagulată timp de secole și poate mult 
mai pestriță decât în alte așezări
miniere sau „băi” de pe tot cuprinsul 
Apusenilor, comunitatea umană de aici, 
din tată în fiu, nu a știut decât să smulgă 
aurul din inima muntelui, moștenind de

la cei din vechime toate secretele 
mineritului. Astăzi nimeni nu le ve 
dărâma zidurile acestor amintiri. Singu
rul lor dușman rămâne timpul. Oameni 
locului încă mai speră să se întoarcă k 
ceea ce știu mai bine să facă. Să smulgi 
aurul pe care îl simt ascuns în inirm 
muntelui. Pentru a zdrobi și măcir 
minereul au inventat cândva roți, 
hidraulice'și șteampurile alimentate d< 
apa tăurilor, suspendate astăzi la capă 
tul tuturor văilor ce coboară din ver 
sanți. Au încercat apoi toate metodei 
de extracție și de recuperare a aurulu

Mineri în drum spre mină



Reportaj 7
Luni, 22 noiembrie 2010

Un altfel de El Dorado (II)

din minereu, de la cele mai ieftine, cia- 
nurare și amalgamare și până la Rotație, 
cea mai costisitoare, dar și cea mai per
formantă.

Cristina Rișcuța - istoric : „...Toate 
realizările de ordin social, cultural, 
economic... la Roșia Montană tre
buie înțelese strict în raport cu pon
derea capitalului și cu puterea 
capitalului economic al statului 
acolo. Și sigur dacă acest capital a 
fost redus, deci... dacă investițiile 
au fost reduse, atunci și realizările 
au fost la fel de reduse... ei... La 
Brad, Societatea „Mica” având 
acționari de talia lui Ion Gigurtu și 
a câtorva bănci, sigur că și real
izările au fost pe măsura investiți
ilor, adică mari și foarte 
importante”.

îoștii mineri au rămas cu speranța

)upă recenta închidere a minelor de la 
□șia Montană, singura speranță pentru 

«menii locului îl reprezintă pre- 
onizatul proiect minier de exploatare 
nodemă a impresionantului zăcământ 
le aur care se ascunde în adâncurile 
nuntelui. Același gen de proiect a fost 
probat recent, departe de aceste locuri 
are suferă în tăcere, undeva în Fin- 
mda, în cazul unui zăcământ aproape 
imilar cu acesta. Primii care au aflat de 
sta au fost locuitorii Roșiei Montane 
i din împrejurimi, mineri din tată în 
iu, care mai visează încă la aurul as- 
uns în inima muntelui, dar și la 
șezarea modernă preconizată să fi ridi-

La Roșia Montană, mineritul a 
însemnat prosperitate

Minerii se rugau lui Dumnezeu și Sfintei Varvara, 
ocrotitoarea lor, la mirarea in mină

cată, de viitorul proiect, pe platoul din 
versantul drept al Văii Roșia, la Pietrele 
Albe. Insă, până la aprobarea proiectu
lui, totul pare să rămână un deziderat. 
Oamenii s-au trezit iarăși singuri în fața 
destinului, la capătul unui drum pe care 
nu ei l-au ales. Puține sunt lucrurile 
certe pentru ei și familiile lor. Printre 
ele se numără și săpăturile arheologice 
care timp de aproape șapte ani le-au al
imentat speranța recâștigării prestigiu
lui pe pare l-au avut cândva locuitorii 
acestui ținut...

De acolo din sălașurile lor presărate cu 
flori până toamna târziu, în zilele cu 
umbre lungi, oamenii mai visează încă 
și speră în același timp ca Dumnezeu să 
le îndeplinească măcar una din dorințe. 
Să le dea putere ca să șteargă rănile de 

pe fața Roșiei Montane și să o facă să 
renască din propria-i cenușă. Cândva, 
prin secolul al optsprezecelea, după tre
cerea Transilvaniei sub administrație 
austriacă, și introducerea sistemului 
privat de exploatare, mineritul renăștea 
și se diversifica, odată cu introducerea 
șteampurilor, morile de măcinat 
minereu. Prin secolul al XIX - lea 
aveau să fie colonizați în zonă din ce în 
ce mai mulți specialiști din Austria și 
Ungaria Superioară ce vor aduce cu ei, 
prin vestimentație, tipuri de locuințe 
sau elemente decorative, modelul cul
tural occidental. De atunci datează o 
bună parte din cele 35 de case de patri

moniu din centrul istoric al Roșiei 
Montane, corpuri de clădiri robuste 
care s-au păstrat până în zilele noastre.

Atmosfera 
naște

târgului de odinioară, re-

bine de doi ani 
de restaurare,

de lucrări
casa cu 

istoric al

După mai 
complexe 
numărul 325 din centrul
Roșiei Montane a revenit la viață sub 
forma unui cochet spațiu muzeal care 
găzduiește o inedită expoziție de istorie 
a mineritului din această regiune a 
Apusenilor. Au contribuit la asta 
Primăria din Roșia Montană, Muzeul 
Național de Istorie a României, Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, dar și 
Roșia Montană Gold Corporation, care 
a susținut financiar toate eforturile spe
cialiștilor. Este doar începutul materi
alizării unui proiect ambițios care vrea 
să reconstituie și să pună în valoare, sub 
forma unui impresionant muzeu în aer 
liber, nu doar centrul istoric al 
străvechii așezări, ci și galeriile de 
epocă romană care s-au păstrat până în 
zilele noastre, alături de ultimele de
scoperiri arheologice...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

fabricadecanapele.ro
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8 Monden
Rihanna a recunoscut că a primit câteva oferte de u poza goală pentru Playboy, 
însă le-a refuzat, potrivit pr-inside.com. Chiar dacă nu a acceptat ofertele faimoasei 
reviste, Rihanna a decis să apară seminud într-una dintre pozele prezente pe 
coperta noului său album '‘Loud", a cărui lansare a avut loc pe 12 noiembrie.

Luni, 22 noiembrie 2010 ■

Daniel Day-Lewis îl va interpreta pe Abraham Lincon
Actorul britanic Daniel Day-Lewis 
va intepreta rolul președintelui 
american Abraham Lincoln, într-un 
lungmetraj regizat de Steven Spiel
berg, potrivit reprezentanții stu
diourilor DreamWorks, citați de 
Reuters.com.

Lungmetrajul "Lincoln" are la bază 
bestsellerul "Team of Rivals", scris de 
Doris Kearns Goodwin, laureată a pre
miului Pulitzer. Romanul prezintă as
pecte din viața președintelui american 
Abraham Lincoln și disputele sale 
politice cu membrii cabinetului de la 
Casa Albă, în perioada Războiului Civil 
din Statele Unite ale Americii (1861- 
1865). Actorul britanic a primit premiul 
Oscar pentru cel mai bun actor grație 
evoluției sale din filmul "Piciorul meu 
Stâng/ My Left Foot" din 1989, cel de
al doilea Oscar fiindu-i acordat pentru 
rolul din drama "Va curge sânge/ There 
Will Be Blood" (2007) în care a inter
pretat rolul unui magnat nemilos din in
dustria petrolului. Daniel Day-Lewis a 
mai fost nominalizat la Oscar pentru 
rolurile din lungmetrajele "în numele 
tatălui/ In the Name of the Father" 
(1993) și "Bandele din New York/ 
Gangs of New York" (2002). Actorul 
britanic, considerat unul dintre actorii 
de top ai generației sale, a avut evoluții

remarcabile în alte lungmetraje apreci
ate de critici și de public - "Un gentle
man la New York/ Stars and Bars" 
(1988), "Ultimul Mohican/ The Last of 
the Mohicans" (1992), "Vârsta in
ocenței/ The Age of Innocence" (1993) 
și în musicalul "Nine" (2009). Scenar
iul pentru acest lungmetraj a fost scris 
de un alt laureat al premiului Pulitzer, 
scriitorul Tony Kushner, scenaristul 
miniseriei de televiziune "îngeri în 
America/ Angels in America".

Filmările pentru "Lincoln" vor debuta 
în 2011, iar filmul va fi lansat pe marile 
ecrane în 2012. Abraham Lincoln 
(1809 - 1865), câteodată numit "Abe 
Lincoln" sau "Honest Abe" (Abe cel 
cinstit), a fost cel de-al șaisprezecelea 
președinte al Statelor Unite ale 
Americii (1861 - 1865) și primul 
președinte republican. Lincoln s-a opus 
expansiunii sclaviei și a dorit abolirea 
acesteia. A avut un rol major în 
cristalizarea eforturilor Uniunii în

cadrul Războiului Civil American, a co
ordonat eforturile diplomației ameri
cane, a patronat acțiunile Partidului 
Republican, a informat opinia publică 
prin mesaje și cuvântări (așa cum a fost 
faimoasa Cuvântare de la Gettysburg), 
a inițiat, formulat și condus planuri so
ciale esențiale pentru societatea ameri
cană - abolirea sclaviei și reconstrucția 
Uniunii. Abraham Lincoln a fost asasi
nat la terminarea Războiului Civil.

Pavel Stratan își pune băiatul de doi ani să cânte
Nici n-a învățat bine să vorbească 
băiețelul său, că Pavel Stratan îl scoate 
pe scenă să cânte. Dacă gestul său de a- 
și urca la trei ani pe scenă fetița, 
Cleopatra, care de altfel a și intrat în 
Cartea recordurilor pentru asta, a fost 
aclamat și răsplătit cu vânzări record de 
către public, faptul că-și pune băiețelul 
abia trecut de stadiul bebeluș în lumina 
reflectoarelor nu mai miră pe nimeni.
Pavel Stratan a anunțat că are deja 
pregătit pentru fiul său proiectul unui 
show de televiziune dinainte ca acesta 
să se nască. N-a mai avut însă răbdare 
să-l facă star TV și a anunțat că acesta 
va cânta alături de el pe următorul lui 
album, pe care-1 va lansa curând. 
Potrivit presei moldovene, Stratan a in
trat într-un con de umbră. Banii făcuți 
de mica Cleopatra s-au dus și are 
nevoie de un suflu proaspăt ca să-și re
lanseze cariera. Cleopatra a fost în
scrisă de șase ori în Cartea 
Recordurilor. O dată pentru cel mai 
tânăr talent care are propriul lui album, 
apoi ca cel mai tânăr interpret care a 
avut un hit ce a stat șase săptămâni pe 
primul loc la nivel național, ca cel mai 
tânăr artist care a primit un onorariu de 
10.000 de euro pentru o singură piesă, 
ca cel mai tânăr muzician care a primit 
trei premii MTV, ca cel mai tânăr cân
tăreț care a susținut un concert de două 
ore în fața unui public numeros sau ca

cel mai tânăr artist de succes. Pe lângă 
toate acestea, Cleopatra a mai primit 
două discuri de aur pentru vânzări 
record și trei discuri de diamant, trofeu 
acordat ei pentru prima dată în Româ
nia. Melodiile cântate de ea au fost 
lansate oficial în cinci țări, Japonia. Tai
wan, Coreea, Spania și Mexic, iar din 
2006 până în 2008 a lansat trei albume, 
șapte videoclipuri și o păpușă ce-i 
poartă numele. însă Pavel Stratan a re

voltat opinia publică și presa din repub
lica Moldova cu versurile cântecului 
"Jora" pe care a pus-o pe Cleopatra să 
le cânte, considerate exagerate, potriv
ite pentru o femeie, nicidecum pentru o 
fetiță de vârsta ei: "Noi înseamnă tu și 
eu/Pentru noi calea vieții e în doi: cu cu 
tine, tu cu mine/Jora, dar cine pe lumea 
asta te-a mai iubit cum te-am iubit
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Paris Hilton face muncă 
în folosul comunității pe 
tocuri
Moștenitoarea imperiului hotelier 
Hilton, condamnată de poliția din Los 
Angeles la muncă în folosul comunității 
pentru posesie de cocaină, a venit într- 
o ținută nu tocmai adecvată serviciului 
pe care a fost nevoită să-l presteze. Deși 
trebuia să curețe de graffiti câțiva pereți 
ai clădirilor din Hollywood, blonda a 
venit încălțată cu pantofi cu toc cui și 
fără echipament de protecție. Singura 
piesă vestimentară care amintea de mo
tivul pentru care starleta curăța pereți 
era tricoul galben - același cu al tuturor 
membrilor echipei. Paris Hilton a pledat 
vinovat pentru posesie de cocaină și a 
fost condamnată la închisoare cu sus
pendare, o amendă consistentă și 200 de 
ore de muncă în folosul comunității.

Kristen Stewart se teme că relația ei cu Robert
Pattinson se va termina după Twilight
Kristen Stewart se teme că Robert Pat
tinson o va părăsi după ce vor termina 
de filmat ultima peliculă din seria Twi
light. Actrița în vârstă de 20 de ani se 
teme că Robert Pattinson se va despărți 
de ea, după ce ambii au avut probleme 
cu gelozia.
Kristen Stewart a devenit foarte geloasă 
când Robert a filmat o peliculă alături 
de Reese Witherspoon în Los Angeles. 
De asemenea când Kristen a filmat o 
peliculă în Montreal, Rober a vizitat-o

neanunțat pentru a o verifica.
Cei doi au pus la cale un plan pentru 
momentele când sunt despărțiți, astfe\ 
încât să nu mai existe tensiuni între ci. 
Momentan, Robert Pattinson și Krister 
Stewart filmează ultimul film din serii 
Twilight "breaking Dawn" în Louisiana 
și Brazilia.
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

inside.com
Reuters.com
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J y I Luni, 22 noiembrie 2010le CFR Simeria și-a câștigat renutnele de cea mai ghinionistă  formație din liga a treia, seria a cineea. 

Băieții lui Sorin Cornea au terminat, sâmbătă, la egalitate, l-l, pe terenul celor de la ACS Recaș, fiind 
egalați la ultima fază de joc. Golul simerienitor a fost marcat de Făgărășanu în minutul 2. In urma 
acestei remize, feroviarii rămân pe locul nouă cu doar trei victorii în acest tur.

Nebunie pe două roți pe dealurile Archiei

Zeci de pasionați ai motociclismului 
au participat, ieri, la un concurs 
inedit de Enduro, organizat de 
Clubul „Haita” din Deva.

La întrunirea împătimiților de KTM au 
luat parte aproape 90 de motocicliști 
din mai multe zone ale țării, care s-au 
întrecut pe un traseu de aproximativ 20 
de kilometri special ales de organizatori 

pentru a testa abilitățile motocicliștilor 
și pentru a pune la grea încercare mo
toarele turate la maxim. Atât de solici
tant a fost traseul ales de organizatori 
încât doar opt participanți din cei 43 
care au luat startul la grupa B (grupă de 
dificultate mai ușoară, rezervată în
deosebi amatorilor) au terminat concur
sul, în vreme ce doar cinci participanți 
din cei 41 din grupa A (rezervată pro
fesioniștilor) au ajuns la linia de sosire. 

Paul Grecu, liderul clubului devean de 
enduro „Haita” *s-a declarat satisfăcut 
de numărul pasionaților de enduro din 
țară care au răspuns la invitația lansată 
și a adăugat că acest eveniment a con
tribuit din plin la promovarea orașului 
Deva și a împrejurimilor. „Mă bucur că 
am avut parte de atâția participanți care 
și-au testat motocicletele pe traseul nos
tru. A fost o competiție menită să pro
moveze Deva și locurile din 

împrejurimi, iar pentru noi motocicliștii 
un prilej numai bun de a ne întâlni cu 
prietenii noștri mai vechi din țară”, a 
spus la finele competiției liderul 
„haitei” de sub cetate

Claudiu Sav
Câștigători Grupa B:

Locul I. Bogdan Buțiu (Sibiu)
Locul 2. Adrian Mihu (Arad)
Locul 3. Adrian Doboș (Orăștie)

Câștigători Grupa A:

Locul 1. Paul Harpa (Deva, participant 
la Romaniacs 2010)
Locul 2. Paul Frățilă (Sibiu, Campion 

Național la Enduro Cros)
Locul 3. Michael Dumoulin (Baia 

Mare)
Locul 4. Augustin Gureanu (Târgu Jiu)
Locul 5. Daniel Conopan (Baia Mare)

Se anunță o iarnă grea la FC Hunedoara
Invincibilă în acest tur de campionat, 
FC Hunedoara cedat pentru prima 
dată chiar în cel mai important joc 
de până acum. Trupa lui Nelu Petcu 
a pierdut, 0-2 în fața Luceafărului 
din Oradea și le-a dat șansa bihore- 
nilor de a termina turul în postura de 
campioană de toamnă. înfrângerea 
din Bihor, coroborată cu problemele 
interne din interiorul clubului vor 
face ca iarna ce vine să fie mai agi
tată ca niciodată pe Cerna.

Deși veneau după două săptămâni de 
pauză forțată în care Petcu a putut 
pregăti în liniște meciul capital de la 
Oradea, „alb-albaștrii” au pierdut în 
fața unei echipe care i-a depășit la toate 
capitolele. Timorați, cu un joc specific 
echipelor mici care vin „la ciupit” în 
fieful granzilor, hunedorenii n-au pus 
probleme nici un moment formației 
gazdă, dându-le acestora posibilitatea 
de a avea o vacanță mai liniștită decât 
s-ar fi așteptat.
Fără Alin Rus (exclus din lot din mo
tive încă neclare) și cu Zelcncz pe 
banca de rezerve, în prima repriză, 
hunedorenii au periclitat poarta elevilor 
lui Dacian Nastai, doar o singură dată 
(!!) în prima parte, prin Ban a cărui șut 
de la distanță a fost reținut fără emoții 
de Goia.

La omul sărac, nici boii nu trag!

Repriza secundă a continuat în același 
registru. Elevii lui Petcu n-au avut nici 
o idee de joc și deși Zelencz i-a luat

Rezultatele etapei a XIII-a: Componența iotului
Gloria Arad - FC Timișoara II 3-2 Moldovan - Oltean, Hodor, 

Geacă, Costea, llaș - Stan- 
ciu, Păcurar, R. Cristian - S. 
Ban, Șandor. Au mai jucat: 
Zelencz, Pascal, Todea, 
Păun.
Antrenor: Nelu Petcu

Milleniul Giarmata - Național Sebiș 2-1
Unirea Sânnicolau Mare - Becicherecul Mic 1-0
Bihorul Beiuș - Autocatania Caransebeș 0-1
CSM Școlar Reșița - CS Termo Turnu Sev. 2-1
Luceafărul Oradea - FC Hunedoara 2-0
ACS Recaș - CFR Simeria 1 -1

locul lui Șandor, n-a reușit nici el prea 
multe. Și dacă nici una dintre cele două 
echipe n-a vrut să iasă la rampă, a 
făcut-o fără ezitări, centralul întâlnirii, 
Dan Monea. Acesta a inventat un 
penalti pentru gazde (dând astfel apă la 
moară celor care spuneau că Luceafărul 
a câștigat o bună parte din meciurile de 
până acum cu ajutorul „fluierașilor”), 
alb-albaștrii au protestat vehement, iar 
în meleul creat, portarul Moldovan l-a 
bruscat pe secundul gazdelor, văzând 
cartonașul roșu. Pectu l-a trimis între 
buturi pe Pascal, care a intrat în locul 
lui Zelencz, însă portarul revenit de la 
Lupeni nu s-a putut opune execuției lui 
Ember. Hunedorenii au căzut din toate 
punctele de vedere și au mai primit un 
gol înainte de final, Dumiter marcând 
din opt metri pentru 2-0. Tehnicianul 
Hunedoarei, loan Petcu a acuzat la 

finele jocului prestația „cavalerilor în 
negru”. „A fluierat înainte să se pro
ducă acel conctact. Cred că a văzut 
toată lumea ce s-a întâmplat. Din păcate 
a decis un derby de o asemenea impor
tanță. Ne-a eliminat și portarul la aceea 
fază. Nu se poate așa ceva. Degeaba ne 
luptăm și muncim. Cel mai echitabil era 
un rezultat de 0-0. Șanse pentru pro
movare mai sunt. Se mai joacă încă 15 
meciuri, iar dacă vom câștiga ultimele 
două jocuri din tur ne apropiem la două 
puncte de lider” a spus fosta legendă a 
Corvinului. Pentru hunedoreni, 
urmează două jocuri dificile, pe teren 
propriu, cu Școlar Reșița și apoi în de
plasare, la Recaș, din care trebuie să 
obțină maximum de puncte ca să 
rămână în plasa bihorenilor.

Claudiu Sav

clasament:
1. Luceafărul Oradea 13 10 2 1 29-10 32p
2. FC Hunedoara 11 7 3 1 20-7 24p
3. Autocatania Caransebeș 11 5 4 2 12-6 19p
4. ACS Recaș 11 5 3 3 18-13 18p
5.Unirea Sânnicolau Mare 11 5 3 3 14-9 18p
6. CS Național Sebiș 11 5 l 5 11-12 16p
7.CS Termo Turnu Severin 11 4 3 4 15-15 15p
8. CFR Simeria 11 3 5 3 19-13 I4p
9. Gloria Arad 12 4 2 6 18-19 14p
10. CSM Școlar Reșița 11 3 4 5 8-17 13p
11 .Millenium Giarmata 11 2 5 4 15-21 lip
12. FC Timișoara 11 11 2 4 5 14-18 lOp
13. Bihorul Beiuș 11 2 1 8 11-30 7p
14. Becicherecul Mic 11 1 2 8 7-21 5p

Ofertă Joh Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea in complex

Contracte de murită eu v «zi de lucru pentru 6 luni începând eu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
‘'Om uxpccl fizic plăcui, vorbitoare de limba engleză.

Sc oferă: salar lunar niittmi 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport lur retur India gnuuil, acces la piscina și sala filnussa complexului.

Posibilitate extra țoburi in cele 6 huit participare la castinguri modding 
& photo-shootings.

Detail, suplimentare pc office^exclusive .ent.ro sau 0727P7994.
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I iuța mea de până acum - HBO
Gamma Macintosh (Rosemary Harris) este matroana unei familii care loca 
iește într-un castel din Scoția. Alături de ea, în casa mai locuiesc fiica ei. 
Moira (Mary Elizabeth Mastrantonia) fi Edward Pettigrew (Colin Firth), 
soțul acesteia, un inventator excentric.

- Gică, nu te-am mai auzit de 
ceva vreme certîndu-te cu 
nevastă-ta I Ce s-a întîmplat ?14MW*

*

SCÎRȚÎIT DE 
DINȚI

—V SCOLI MEDII
- v PRECUM

V
<1 V.... EXPRIMARE 

CA-N CĂRȚI
• V7~ LUNGITĂ LA 

CALDFATĂ .
SIMPATICA

ARMASAR
AD^CITURĂ

IN ZID
SUNET DE, 

TROMPETA
CÎMRIAl 

ROMANA
SPECIFIC 
DRACILOR

>

V V BAR2Ă PE 
NIL 

ÎNCEPUT DE 
EPOPEE1

> V V

STUDIATĂ 
DE GEOLOGI

> A £RĂTA 
CĂRȚILE

> ’

MONEDE ÎN 
TELEFON

RACHIU LA
NEMȚI

DORIT, 
AȘTEPTAT 
SE VARSĂ 
IN FLUVIU

V <

GRESATĂ
■.... V E O IDEE 

INDICĂ 
ORIGINEA

---- V OSUL 
PIEPTULUI

> V A PIERDE 
OCAZIA

PIEILE ROȘII COADĂ PE
EGRETA 1

MAI MIC CA 
HALBA

>

V V SABIE , 
OTOMANA

SERTAR 
GOL !

> V

TRĂIEȘTE
DIN 

COMISIOANE

> ■ V

HRANA LUI 
POPEYE 

MARINARUL
>

ORIZONTAL:
2) Coame de tauras! - Margini de ostrov! 3) Văgăuni - Pe 
urma. 4) Strachina - Sibiu - Norma juridica. 5) Tăietură.
6) A se alinia. 7) Constanta - Iași - Târg la periferii!
8) Piese de sah - Calciu - Sunet de broscuța.
9) Distingere. 10) Astru - Punct pe harta.
11) Infern - Epoci. 12) Cruzi. 13) Itinerar.

VERTICAL:
2) Pielea roibului! - Crud, fara suflet!
3) înțeles - Pom fructifer. 4) Medii.
5) Paradis - Ornic. 6) Sac gol! - Radiolocator.
7) Fermi - Durere incipienta! 8) Aroma - Miez de 
pita! 9) Stop la inima! - A muri in apa.
10) Pomul veverițelor - Umbre pe cer. 11) 
Manevrează un aparat (fem.).
12) Moda - împrejmuire.
13) Bluza taraneasca - întrebare

X 
X

✓

rrv<?i
07:00 
09:00 
10:00 
11:00 
11:15 
12:15 
12:45 
13:45 
13:55 
14:00 
14:45 
14:50 
14:52 
14:55 
15:30 
16:55 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 
19:30 
19:35 
19:40 
20:00 
20:40 
21:00 
22:00 
22:55 
23:10

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Dănutz S.R.L.
Oameni mari la TVR
Dănutz S.R.L.
Zile și nopți
Legendele palatului
Desene animate
Speranțe împlinite
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vinul pe românește 
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Speranțe împlinite
Spune-mi ce te doare
Papucul doamnei (2010)
Telejurnal
Legendele palatului
Oameni mari la TVR
Doar România!
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Prim plan
Anatomia lui Grey
Oameni mari la TVR
Teroristul de lângă tine (cana

dian dramă, 2008)

^TV^?2

10:10
11:45
12:00
12:30
14:30
15:30

07:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 7.) cu Joely Fisher, Joe 
Pingue, Corey Sevier, Yani Gel- 
Iman

07:55 învingătorii (serial documentar, 
2008)

08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 
divertisment, 2010)
Melodie de-o seară 
Poate nu știai 
Telejurnal 
Ferma (reportaj, rel.) 

împreună în Europa! 
Zestrea românilor (documentar, 
rel.)

16:00 Asul din mânecă (SUA dramă. 
2003, rel. - 7.)

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Puterea legii (talk show, 2010) 
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010) 
Arena Leilor (reality show) 
Simbolul pierdut 
Ora de știri
Black Donnellys (australian se
rial polițist, 2007 - 9.) cu Mi
chael Stahl-David, Jonathan 
Tucker. Tom Guiry. Olivia 
Wilde

23:55 învingătorii (serial documentar, 
2008) .

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei (emisiune infor

mativă)
11:15 Pistruiatul (român film serial 

de aventură. 1973, rel.) cu 
Zephi Alsec, Costel Băloiu, Ser
giu Nicolaescu Peter Paulhoffer 

13:00 Observator
14:00 Joe vrea să fie cineva (SUA 

comedie romantică. 2001) cu 
Tim Allen, Julie Bowen. James 
Belushi, Kelly Lynch 
Observator
Acces Direct 
Observator

16:00
17:00
19:00

20:00
21:00
22:00
23:00

07:00 Știrile Pro TV
09:55
10:00 Un băiat de milioane
12:00 -Tânăr șt neliniștit
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA se

rial de comedie, 2006 - 4.) cu 
Rick Miller

14:00 România, le iubesc! (magazin 
cultural, 2008, rel.) 
Serviciul Român de Comedie 
Tânăr și neliniștit
Știrile Pro TV 
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Oamenii viitorului

Omul care aduce cartea
07:00
08:15
09:45
11:15

1130

14:00

15:15
15:00
16:00

.17:00
17:45

Umbrele trecutului
Umbrele trecutului 
Rosalinda
Paradisul blestemat (mexican 
serial, 2007)
Doamne de poveste (reportaj, 
2010, rel.)
Marina (mexican-SUA serial, 
2006)
Victoria (SUA-columbian se
rial, 2007)
Rețeta de ACASĂ
Vremea de Acasă 
Rosalinda
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican se
rial, 2009)

Camera de râs
Specialiștii (talk show, 2010)
Sport cu Florentina
Tinker Beli și Comoara pier- 1 
dută
Căminul de 5 stele
Camera de râs
Mississippider
Cireașa de pe tort (reality show, 
2008, rel.)

17:00 Trăsniții (serial de comedie,
2007, rel. - 44.)

18:00 Focus 18
19:00 Focus. Sport. Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian 
19:30 Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010)

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

20:30 Comanda la mine 22:15 Moștenirea (român serial de 19:30 Fructul oprit 20:30 Fermier. Caut nevastă!
22:00 Narcisa sălbatică comedie, 2010 - 23.) cu Ramona 20:30 Iubire și onoare 22:15 Trăsniții (serial de comedie.
23:00 Observator Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA se- 2007 - 45.)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de orgile Visu, Carmen Tănase rial, 2008) 23:00 Mondenii

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte 23:30 Pe viață și pe moarte (SUA
23:30 7 păcate film de acțiune, 1987)

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001, rel. - 18.)

19:00 
20:00 
21:00 
22:00

J14:15 ....
15:15 Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 22.) 

| T Tr» Tvvin 1«> tnofa / ixnrrlt»-? c-arial Acs r'rx.rnaA tis I OQD _ 1 Ă
J 16:45

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 8.) 2
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 5.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 24.)
Prada fiarelor (SUA-sud-african horror, 2007)

Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 1.) 
Pruncul, petrolul și ardelenii (român comedie western, 1981)

15:45
16:15
17:50
19:30
20:00
21:40
22:10
23:30

Trenul foamei (român film de scurt metraj, 2009) 
Curierul (francez-SUA film de acțiune, 2002) 
în furtună (englez-SUA dramă istorică, 2009) 
Pe platourile de filmare
Viața mea de până acum (englez-SUA dramă, 1999)
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 10.)
High Life (canadian comedie, 2009)
Blood: Ultimul vampir (hong-kong-japonez-francez horror, 2009)

■
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LOCURI DE MUNCA - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
________________ 2_ 
cusator piese din piele 
și înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj______ |
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale________ J_
vânzător de produse 
laturiste 1
nuncitor necalificat la 
..samblarea, montarea 
aieselor 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
~Nefon: 0755.999.91 7 

msător piese din piele 
>i înlocuitori 10 
lulgher(exclusiv 
estaurator)18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturi st_________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______ _______ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______ 4
șofer de autoturisme și 
camionete________ 3
sudor manual cu arc 
electric___________ 5
sudor____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări I
asistent medical gener
alist-------------------- 1_
consilier administrație 
publica-----------------L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment_____________L
contabil__________ L
cusator articole

marochinarie 1
desenator tehnic____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ L
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
_________________13 
lucrator pentru salu
brizare____________3
munc. necal. la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet_________[
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor _____ 1_
redactor prezentator de 
televiziune I
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto_______ 1
tâmplar universal 1 
vânzător__________ 1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor___________ [

Orăștie
Telefon: 0755.999.922 

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea
piese fot___________ 2
referent specialitate in- 
gincr silvic_________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman___________ f
bucatar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului I
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor__________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare: 

perseverență;

Vând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
55.OOOlei. Tel.0752.514.983 * *

crsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
‘ecomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
entrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider,
ragaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior, 
■reț neg. Tel.0724.370.693

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Anga
jăm colaboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, 
felicitări, înșirați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic 
autoadresat (plic în plic) la O.P.1 -C.P.122, pentru Lucaci Nico-
lae.

Cumpăr motor de tăiat lemne TN12 (cu o volantă), în stare de 
funcționare sau defect. Tel.0722.775.557

1

I

capacitatca de a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Oftice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de c-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com 
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

'and apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
omandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
:i n«g. Tel.0743.139.599

>e închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
Ojnp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
aie.TTcț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

and apartament 2 camere îp Arad, Zona Podgoria, com- 
tet renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
el.O734.31O.133 ' * 4

* _ ' r
nchirioz în Brad casă,bucătărie.2 camere, apă trasă în 
isă, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775,557

ând 2.932ntp teren intravilan,
S 2Im.apă.gaz.curent.loc drept.zonă liniștită.întabu- 
t,parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil, 
el.0723.005.657, 0765.684.428

ând parcele de teren pt.construcție
tse.apă,gaz,curent,loc drept, zonă liniștită. Hunedoara, 
"eț de la 15euro/mp. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de 
irămidă, balcon, semidecomandat, st-50mp. Preț 
l.OOOlci neg. Tel.0748.347.128

Economist, contabil,inspector resurse umane,ofer servicii 
complete de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv 
fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409:007

Vând porci, iunincă gestantă, vaei pentru lapte și sacrifibat. 
Tel.0722.775.557

t

a

Vând urgent butelie aragaz.. Tel.6254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe fttza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557
__----------- ---- - -- i_ ;_________ J....... .. -............. z__________ _
Suplimente naturale pentru sănătate,-frumusețe, modelare cor-| 
porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de caJi-J 
tate superioară. Pentru informații și 
comenzi:tel.£>730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

1

J 
I 
I

I
I

Tel:___________________________________________________

(text maxim 50 de cuvinte)
* » trararaBMaraMBai

■ • «•• • X ■

Nume............... >...,......  ...... Prenume.......................................
Strada................    Nr........Bl................ Sc...........
Ap. ..., Localitate îj.................. ..............Județul..............................
C.L seria............. nr ............. .......................................................
Eliberat de.......... .........DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura
»

S.C.ONE JOBS S.R.L. angajează personal masculine , sub 40 
de ani, cu carte de muncă în România și detașare în Slovenia 
Asigurăm cazare și masă. Tel.0722.775.557

Vând vaucher pentru programul Rabla. Preț bun.
Tel.0722.775.557

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundale 7 lei.
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I ii fermier din China a rămas șocat să constate că una dintre rațele sale are trei picioare 
și patru labe. Fermierul a vândut intre timp celelalte rațe, insă pe cea eu trei picioare și 
patru labe a păstrat-o ca animal de casă. Bizar
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Marele Zid Chinezesc, mai lung 
cu 2500 de kilometri

Cel mai mare mozaic din pâine

Potrivit noilor informații, Marele Zid 
Chinezesc este și mai mare: zidul are 
de fapt 8.851 km, față de cei 6.300 
km estimați până acum. însă dez
voltarea țării și schimbările climatice 
îl distrug puțin câte puțin.

Aproape 9.000 km, cu 2.500 mai mulți 
decât se știa până acum, este lungimea 
Marelui Zid Chinezesc, obținută da
torită unei noi măsurători efectuate cu 
ajutorul tehnologiei modeme, potrivit 
cotidianului China Daily. Cel mai mare 
monument de pe planetă, partrimoniu 
al umanității UNESCO, măsoară 8.851 
km. față de cei 6.300 km estimați până 
acum și față de cei 5.000 din tradiția 
populară. Societatea pentru moștenire 
culturală (Sach) și Biroul de cartografie 
din Pekin au avut nevoie de doi ani 
pentru a măsura cu precizie, cu razele 
infraroșii, GPS și alte tehnologii, bari
era imensă construită începând de la 
200 î. Hr. Monumentul a fost restaurat 
și realizat parțial de dinastia Ming 
(1.368-1.644 d.Hr.), dar construcția sa 
a fost începută de împăratul Qin Shi 
Huang (259-210 î.Hr.). Zidul trece prin 
zece regiuni ale Chinei: Liaoning, 
Hebei, Tianjin, Pekin, Shanxi, Mongo
lia Internă, Shaanxi, Ningxia, Gansu și 
Qinghai. Arhitecții împăraților, care 

vroiau să protejeze China de triburile 
luptătoare din nord, s-au servit de di
verse puncte ale râurilor, de munți și de 
alte obstacole naturale pentru a integra 
fortificația. Astăzi, zidul este amenințat 
de diverse intemperii dar și de proiecte 
de construcție de străzi și autostrăzi 
sau, vorbind în general, de dezvoltarea 

economică. Alarma a fost lansată de di
rectorul Patrimoniului cultural 
chinezesc, Shan Jixiang: după ce a rezi
stat secole întregi la atacurile "barbar
ilor", acum Marele Zid este amenințat 
de doi factori, în principal: schimbările 
climatice și construcția infrastructurii.

Laura Hadland, o englezoaicăa în 
vârstă de 27 de ani, a recreat o fo
tografie a mamei sale în stil mozaic 
folosindu-se de 9.852 de felii de pâine 
prăjită! Mozaicul “prăjit” a fost verifi
cat de oficialii Guinness World Record, 
care l-au admis, mai apoi, în Cartea 
Recordurilor. Pentru a crea mozaicul 
din pâine prăjită, Laura Hadland, din 
orășelul Warrington, Cheshire, Marea 
Britanie, a cumpărăt 600 de pâini și a 
apelat la ajutorul a 40 de prieteni.

Cel mai lung păr din urechi
Originar din Uttar Pradesh, India, Rad- 
hakant Bajpai, în vârstă de 58 de ani, 
deține recordul mondial pentru cele mai 
lungi fire de păr dezvoltate vreodată în 
urechile unui individ uman.
în anul 2003, atunci când Radhakant a 
fost înregistrat în Cartea Recordurilor 
drept posesorul celei mai lungi piloz
ități de acest gen, părul din urechile sale 
măsoară 13.2 centimetri în lungime. In- 

Grupul s-a folosit de 9 aparate de prăjit, 
toastere obișnuite, pe care le-au progra
mat să prăjească pâinea la intensități 
diferite, apoi au aranjat cele aproape 
10.000 de felii pe o suprafață de 10 pe 
13 metri. întregul proces de asambalre 
al imaginii a durat în jur de 6 ore. 
Laura, curator la Muzeul din Leicester, 
a fost ajutată în acest demers bizar, în
treprins cu ocazia zilei de naștere a 
mamei ei, care a împlinit 50 de ani, de 
prietenii ei de pe Facebook.

dianul nu s-a arătat niciodată interesai 
de remedierea anomaliei care îl trans
formă într-o curiozitate a naturii 
deoarece este convins că părul din ure
chi funcționează ca un talisman aducă
tor de noroc, mărturie stând chiar faptu 
că l-a făcut celebru. Din acest motiv, pj 
lozitatea a crescut constant, atingân< 
astăzi lunginea uimitoare de 25 cen 
timetri.
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22

Antrvnu/ din soars do 
revehon este asigurat de 
orchestra și soliști vocali
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