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Daniel Râducanu t • 1
Traian Igaș a discutat cu primarii 
despre reforma administrației

Votati
Nicolae TIMIȘ

DEPUTAT
Candidat independent

Actualitate
îmbulzeală Ia 

Mănăstirea Prislop

g, Din cuprins
Proiectele 

implementate de 
Ministerul 

Comunicațiilor, 
^discutate la Deva

Prezent la Deva în acest afârșit de săptămână, 
Ministrul Administrației și Internelor, Traian 
Igaș a participat la o întâlnire cu primarii județu
lui. întâlnirea cu edilii hunedoreni a avut loc,

vineri, la Prefectura Hunedoara. în cadrul dis
cuțiilor, au fost dezbătute diverse probleme ad
ministrative. Primarii au ridicat o serie de 
probleme cu care se confruntă, în special în ceea

ce privește imposibilitatea comunităților locale 
de a susține financiar descentralizarea spitalelor
și a instituțiilor de învățământ.

Trofeul „Stelele 
cetății” a fost 
acordat unui 
timișorean

„...de pupat

Inspectorul șef al IJJ 
Hunedoara, general de 
brigadă Viorel Sălan

99
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Cozonaci gustosi si aromați 
îmbrâcati de sărbătoare

Extragerile LOTO
6/49: 11,43, 2, 28, 48, 42
Noroc: 0, 7,3, 8,8, 6,9

5/40: 30, 6,12,39,31,40
Joker: 3; 33,35, 2, 23, 21

Pentru modul în care 
jandarmii hunedoreni au 
asigurat buna desfășurare 
a pelerinajului de la 
Mănăstirea Prislop.

e blamat...”
Primarul municipiului 
Brad, Florin Cazacu

Pentru că nu a pierdut ocazia să cerșească 
bani, de la Ministrul Administrației și Inter
nelor, pentru încălzirea din municipiul Brad, 
în condițile în care a vândut de zece ori mai 
ieftin fierul vechi din fosta centrală termică.
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Cutamlar

f greco-catolic
S. Paramon și Filumen 
f romano-catolic 
Sf. Saturnin

Gogoși cu 
varză călită

Ingrediente:
- 1 kg faină 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 
dospească.

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 întinde iar pe 
ea, se pune câte 2-3 linguri de varză 
călită, după care se împătură bine să nu 
iasă varza afară și se prăjesc în ulei 
încins foarte bine, la foc potrivit.

Sunt extraordinar de bune și după 
3- 4 zile, se păstrează foarte bine 
acoperite cu o folie de plastic și puse 
în frigider (momentan nu e cazul fi
indcă nu e cald) se pot păstra pe balcon 
acoperite cu folie de plastic și 4-5 zile.

Deasupra se poate pune pătrunjel 
verde tocat.

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
—

-ț-Sfântul Zilei
Sfinții Mucenici Paramon și Filumen

în vremea împărăției rău-credincio- 
sului împărat Decie, era la răsărit un 
voievod cu numele Achilin, care 
prigonea foarte mult pe creștini. Acesta a 
adunat odată în temniță un număr de trei 
sute șaptezeci de creștini și, vrând a 
merge la via sa din Valsatin. a poruncit să 
ducă pe mucenici împreună cu sine, pen
tru că urma sa treacă pe lângă căpiștea lui 
Poseidon, vrând să-i silească pe dânșii să 
aducă acolo jertfă idolilor. Ajungând la 
capiște, îi silea pe sfinți să aducă jertfa 
necuratului lor zeu, Poseidon. Dar n-a 
putut să-i înduplece pe dânșii către voia 
lui cea necurată, nici cu îmbunări, nici cu 
amenințări. S-a întâmplat a trece pe acolo 
un bărbat cinstit cu numele Paramon, de 
credință creștină. Acesta, văzând atâta 
mulțime de sfinți mucenici pregătiți pen
tru pătimire, a stat înaintea capiștei idol- 
ești și a strigat cu glas mare: „O, cât de 
mulți drepți sunt înjunghiați fără vină, de 
necuratul voievod, pentru că nu se înch
ină idolilor lui celor fără de suflet și 
muți”. Acestea zicându-le în auzul tu
turor, a pomit în calea sa. Iar voievodul, 
auzind aceste cuvinte ale lui Paramon, s- 
a aprins de mânie și a poruncit slugilor 
că îndată să-l ajungă și să-l omoare pe 
acesta. Iar fericitul Paramon, neștiind 
acea poruncă a voievodului, mergând pe 
calea sa, iată l-au ajuns slugile păgâne ale

necuratului voievod și l-au prins pe el. Și 
mai întâi, trăgându-i limba din gura, care 
mustrase și ocărâse pe chinuitorul 
voievod, au străpuns-o cu trestii ascuțite. 
Apoi i-au infipt, în toate mădularele lui 
alte trestii, după care l-au săgetat cu 
sulițele. Și așa Sfântul Mucenic Paramon 
și-a dat cinstitul suflet în mâinile lui 
Dumnezeu. în același timp și sfinții 
mucenici, cei mai înainte pomeniți, trei 
sute șaptezeci, munciți fiind lângă 
căpiștea lui Poseidon, au fost tăiați pentru 
mărturisirea lui Hristos.

Iar Sfântul Mucenic Filumen a trăit 
pe vremea împăratului Aurelian, 
trăgându-se din Licaonia (care este o 
parte a Capadociei). Lucrul său era să 
aducă grâu de vândut la Galatia. Acesta 
dar fiind pârât la mai-marele Ancirei, 
Felix, și fiind adus înaintea lui, a mărtur
isit că este creștin. De aceea a fost supus 
la felurite și nenumărate chinuri, după 
care și-a dat duhul în mâinile lui Dum
nezeu, de la Care a primit cununa 
muceniciei cea neveștejită.

lie. Nativii în cuplu își consolidează legătură 
Trăiești cu senzația că nu ești înțeles de familie

Fructul oprit are pentru tine un 
gust cu totul particular. Chiar dacă ești 
liber, faci în așa fel încât să dai un aer 
clandestin relației tale.

Poziția lui Jupiter favorizează ac- < z. ț. 
tivitățile în asociere cu străinii. Parte- 
netul de viață va ști să-ți fructifice //V 
investițiile.

Fă în așa fel încât viața profesională 
și cea personală să fie două lucruri 
distincte și bine demilitate între ele, 
altfel vei avea neplăceri.

La locul de muncă unii nativi se 
trezesc că trebuie să facă niște alegeri 
importante pentru viitorul lor profesio
nal, însă le lipsesc unele clemente ca 
să poată vedea situația foarte clar.

O nouă întâlnire sentimentală te 
va incita să ieși mult și să duci o viață 
nesănătoasă atât pentru sănătatea ta, 
cât și pentru portofelul tău.

HOROSCOP

Influența lui Venus este favorabilă 
iubirii. Cei singuri au poftă de întâlniri 
șj se gândesc să-și întemeieze o fami

29 noiembrie 
de-a lungul timpului

1938: Comeliu Zelea Codreanu, Nicadorii (asasinii lui 
I.G. Duca) și Decemvirii (asasinii lui Mihail Stelescu) sunt 
asasinați de jandarmi. Comunicatul oficial anunță că au încer
cat să fugă de sub escortă și au fost împușcați; în realitate, au 
fost sugrumați în două dube, în apropiere de Tâncăbești.

1944: Al Doilea Război Mondial: Albania este eliberată 
de sub ocupația germană.

1946: Ședința extraordinară a Comitetului Executiv al
PNȚ Maniu, la care se analizează desfășurarea alegerilor și
rezultatele lor.

1947: Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea 
Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost 
proclamat oraș liber, sub administrația ONU.

1963: Președintele american Lyndon Johnson a inițiat o 
anchetă cu privire la asasinarea fostului șef de la Casa Albă, 
John Fitzgerald Kennedy.

1996: Noul președinte al României, Emil Constantinescu 
g depune jurământul constituțional în fața Camerelor reunite ale 
. Parlamentului.

Bancurile zilei
© © ©

Un canibal la o morgă:
- Vreau și eu un om!
Administratorul îngrozit:
- Vai domnule, nu se poate 

așa ceva!
- Vă rog, vin dintr-o călăto

rie obositoare - măcar o mână!
- Nu se poate, domnule. 

Oamenii vin, iau morții, îi în
groapă sau îi incinerează.

- Da? Atunci îmi dați măcar

puțina cenușă să-mi fac un 

ness?

© © ©
- Tata, care este diferența 

dintre prosperitate și criză? - în
treabă Bula.

- E simplu fiule. Prosperi
tate înseamnă Mercedes, șam
panie, amantă. Criza înseamnă 
metrou, sifon, mă-ta...

© © ©

Ai ocazia să-ți îmbunătățești resur
sele financiare. Condițiile cele mai 
bune le întâlnești în cazul cumpărării 
sau vânzării de bunuri imobiliare.

S-au născut:

1880: N.D. Cocea, scriitor și publicist român (d. 1949) 
1898: C. S. Lewis, scriitor irlandez (d. 1963)
1924: Mihai Mereuță, actor român de teatru și film (d. 

2003)
1932: Jacques Chirac, om politic, președinte al Franței 

din 1995
1972: Dan Mihai Marian, politician român
1973: Ryan Giggs, fotbalist galez
1979: The Game, rapper american, actor

Comemorări:

1986: Cary Grant, actor american
1989: Ion Popescu-Gopo, regizor, scenarist și gra

fician român
1993: Ioan Luchian Mihalea, muzician român
1994: Titus Popovici, scriitor român
1997: Liviu Constantinescu, geofizician român
2001: George Harrison, membru al trupei The 

Beatles

Un tip ia un taxi. Șoferul 
bagă viteză spre destinație. Un 
semafor. Roșu. Șoferul trece!

- Ce faci nene, nu vezi că-i 
roșu?!

-N-ai treabă, sunt meseriaș!
Alte semafoare pe roșu 

trece... în fine. Un semafor 
verde. Șoferul oprește.

- Ce faci nene?! Treci pe 
roșu și la verde stai?!

- Ee! Dacă trece alt mese
riaș prin intersecție?!

© © ©
Moș Crăciun merge să 

ducă daruri copiilor din Soma
lia...

Copii spun poeziile, dar, la 
un moment dat. Moș Crăciun se 
uită la ei și îi întreabă:

- Copii, dar voi de ce sun
teți așa de slabi?

- Știți, Moș Crăciun, noi nu 
am mâncat...

- Nu ați mâncat?! Atunci, 
nu primiți cadouri!

Ferește-te de sfaturile eronate ale 
unor persoane apropiate în privința 
plasamentelor și investițiilor. Cere 
sfatul unor specialiști, dacă este
cazul. Este o zi favorabilă unei decizii finan
ciare.

Dinamic și întreprinzător, debor
dezi de vitalitate. Reușești să te des
curci cu obligațiile de familie, cele 
mondene și sociale. în același timp, 
te ocupi de mica ta gradină secretă.

Poți conta pe ajutorul lui Neptun 
ca să duci la capăt proiectele profesio
nale fata a-ți neglija viața privată și fa
milială.

Ai ocazia să-ți îmbunătățești re
sursele financiare. Condițiile cele mai 
bune le întâlnești în cazul cumpărării 
sau vânzării de bunuri imobiliare.

Apar unele întârzieri Ia locul de 
muncă, însă ție îți face plăcere să te 
zbați pentru a-ți impune punctul de
vedere. Ai spirit de inițiativă și toate șansele st
atingi succesul
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Bursa locurilor de muncă ar fi trebuit să aibă loc vineri, însă, din cauza 
lipsei de ofertunfi, aceasta a fost anulată. 4JOF.M Hunedoara a organizat 
această bursă pentru aproximativ 20 000 de șomeri din județ, însă repre
zentanții AJOFM au renunțat la organizarea bursei, pentru că nu au fost 
suficienți angajatori care să acorde locuri de ntitneă hunedorenilor.

Luni, 29 noiembrie 2010

Proiectele implementate de Ministerul 
Comunicațiilor, discutate la Deva
Aflat într-o vizită la Deva, Ministrul 
Comunicațiilor și Societății Infor
maționale (MCSI), Valeriu Vreme, a 
prezentat într-o conferință de presă 
proiectele pe care ministerul pe care 
1 conduce le va derula în urmă
toarele luni. Pe parcursul vizitei sale 
la Deva, Ministrul Valeriu Vreme a 
lost însoțit de subprefectul de Hune
doara, Dorin Gligor și deputatul 
Viorel Arion.

[n cadrul conferinței de presă, care a 
ivut loc, sâmbătă, la Camera de Com- 
'rț, înalt-demnitarul a vorbit despre im
portanța investițiilor în tehnologie 
modernă și despre crearea unei plat- 
orme informaționale de comunicare 
•apidă. Astfel, ministrul Valeriu Vreme 
i anunțat că MCSI și Transfond 
pregătesc implementarea Platformei 
Naționale de Plăți Electronice, corapo- 
lentă a e-România, prin care se vor 
putea plăti impozitele și taxele centrale 
;i locale, amenzile, tarifele, contribuți- 
le și orice alte datorii către diferite in- 
itituții publice. De asemenea, MCSI 
lerulează și proiectul E-Sănătate, pen- 
ru care vor fi alocate fonduri în valoare

îmbulzeală la Mănăstirea Prislop
’este 30 000 de credincioși au „luat cu 
isalt” Mănăstirea Prislop, pentru a par- 
icipa la manifestările religioase care au 
yvut loc la sfârșitul săptămânii trecute. 
Ieri s-au comemorat 21 de ani de la 
noartea Părintelui Arsenie Boca.
’e tot parcusul manifestării religioase, 
polițiștii hunedoreni au avut grijă ca 

,Tăticul să fie fluidizat, întrucât, 
îumărul credincioșilor care au urcat cu 
.îașina la mănăstire a fost mare. Nici 
andarmii nu au avut o zi prea ușoară, 
iceștia au asigurat ordinea publică în

Firmele „de top” ale județului au fost premiate
Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
lunedoara a organizat vineri, cea de-a 
XVII- a ediție a „Topului județean al 
Irmelor”. Reprezentanții celor mai de 
;eamă firme din județ au participat la 
estivitatea de premiere. în cadrul aces- 
ui eveniment au fost premiați cei mai 
>uni manageri din județ, pentru perfor- 
nanțele economice și rezultatele finan
țare obținute. Cele mai bune 754 firme 
fin județ au îndeplinit condițiile nece- 
.are pentru a participa la acest eveni- 
nent, din cele 10.908 existente în baza 
Ie date a CCI Hunedoara. Cei mai buni 
nanageri ai instituțiilor și administrați
lor locale au fost prezenți la cea de-a 
<VI1- a ediție a „Topului județean al 

de 15 milioane de euro, pentru informa
tizarea spitalelor din România. „Inter- 
netul în școli” este un alt proiect, prin 
care toate unitățile școlare vor fi dotate 
cu calculatoare și vor fi conectate la in
ternet. Un alt proiect este destinat 
IMM-urilor și ONG-urilor, în valoare 
de 40 de milioane de euro, tot în scopul 
informatizării.

MCSI vinde pachetul de acțiuni 
Romtelecom

Tot în cadrul conferinței de presă, înalt- 
demnitarul a vorbit și despre cele trei 
mari companii la care statul Român 
este acționar, Romtelecom, Societatea 
Națională de Radiocomunicații și Poșta 
Română. In cazul Romtelecom, unde 
statul Român este acționar minoritar cu 
45,9 la sută din acțiuni, ministrul a 
anunțat intenția MCSI de a vinde pa
chetul de acțiuni. Prețul la care se 
dorește valorificarea pachetului de acți
uni se ridică la un miliard de euro, in
tenția MCSI fiind anunțată oficial și 
societății majoritare Deutsche Telekom, 
care are drept de preemțiune. Dacă 
prețul oferit de aceștia nu va fi pe mă
sura așteptărilor, acțiunile Romtelecom 

incinta mănăstirii, în curtea lăcașului de 
cult, dar și în cimitir, pe tot parcursul 
slujbei religioase. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al IJ.I Hunedoara, locotenent 
Nicolae Răducu, nu a fost înregistrat 
nici un incident, în afara faptului că 
unui bărbat i s-a făcut rău, fiind nevoie 
de ajutorul unui echipaj SMURD, iar o 
fetiță, în vârstă de nouă ani, din județul 
Brașov, s-a pierdut de familia sa. Jan
darmii au găsit-o la scurt timp după ce 
copila s-a rătăcit.

Petronela Tămaș

firmelor”. „Am premiat și anul acesta 
cele mai bune firme din județul Hune
doara, pentru rezultatele deosebite pe 
care le-au obținut în această perioadă de 
criză. Felicit toate firmele câștigătoare 
și vom fi de fiecare dată alături de man
agerii acestor firme”, a declarat direc
torul general CCI Hunedoara, Crinela 
Gafton. La evenimentul organizat de 
CCI Hunedoara au participat mai mulți 
reprezentanți ai firmelor hunedorene. 
Au fost acordate diplome de excelență 
pentru 177 de societăți comerciale și 48 
de firme au primit trofeul de excelență 
al CCI Hunedoara.

Petronela Tămaș

vor fi valorificate la bursă. Despre So
cietatea Națională de Radiocomuni
cații, Valeriu Vreme a spus că, în câteva 
luni, va fi prezentată o nouă strategie de 
trecere la televiziunea digitală. Referi
tor la Poșta Română, unde statul deține 
75 la sută din acțiuni, ministrul a de

Trofeul „Stelele cetății” a fost acordat unui timișorean
Cea de-a 28- a ediție a festivalului- con
curs „Stelele cetății” a avut loc la sfârși
tul săptămânii trecute. Pe scena Casei 
de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva 
au urcat cinci tineri foarte talentați, din
tre care și două hunedorence. în prima 
zi de concurs, 14 tineri au urcat pe 
scenă pentru a impresiona juriul și pen
tru a câștiga premiul cel mare. în cea 
de-a doua zi, doar cinci tineri au mai 
rămas în concurs, printre care și două 
hunedorence. Adnana Olariu, din mu
nicipiul Hunedoara, și Andrada Maria 
Igna, din Geoagiu, au câștigat premiile 
speciale pentru interpretare. Trofeul a 
fost câștigat de timișoreanul Alexandru 
Mica. Alexandru a mai participat și la 
festivalurile Mamaia și „Dan Spătaru”, 
unde a câștigat premii importante. Pre
miul întâi a fost acordat Mihaelei Chis- 
nescu, din Chișinău. Premiul Mihaelei 
a fost ridicat de mama sa, întrucât 
câștigătoarea nu a fost prezentă din mo
tive de sănătate. Premiul doi a fost 
revendicat de Ioana Natalia Selegean, 
din Oradea, iar premiul trei de Floriana 
Pachia, din Timișoara. Au fost acordate 
premii în valoare de 3 500 de lei. Orga
nizatorii au recomandat tinerilor, ca pe 

clarat că aceasta nu va fi privatizată, în 
schimb, începând cu 2013, va fi liber
alizată. Pe parcursul următorilor ani. 
Poșta Română va intra într-un program 
de investiții de tehnologizare.

Irina Năstase

viitor, să cânte mai multă muzică 
românească.

Angela Similea și Ovidiu Komorniyk 
au cântat în finalul concursului

Cunoscuții interpreți de muzică ușoară 
românească, Angela Similea și Ovidiu 
Komorniyk, au susținut un concert ex
traordinar pe scena Casei de Cultură. 
Ovidiu Komorniyk, numit de curând 
„cetățean de onoare” al municipiului 
Deva, a făcut eforturi pentru a putea fi 
prezent la acest festival de muzică 
ușoară. „Sunt foarte fericit că mă aflu 
din nou la Deva, chiar dacă am fost și

FILIALA SC HIDROSERV HAȚEG SA

Agențiile de turism vor 
promova Deva ca 
destinație turistică
Municipiul Deva va fi promovat ca și 
destinație turistică și nu doar ca oraș de 
tranzit, prin intermediul agențiilor de 
turism.
Primăria Deva a încheiat un parteneriat 
de promovare a potențialului turistic al 
municipiului, cu reprezentanții princi
palelor agenții de turism din Deva. 
Acțiunea este cuprinsă în proiectul 
„Promovarea potențialului turistic al 
obiectivului -Zona urbană Dealul 
Cetății și Centrul istoric al Municipiului 
Deva”, derulat de Primăria Deva. Val
oarea proiectului se ridică la 999.183,5 
lei, fonduri nerambursabile, accesate 
prin Ministerul Dezvoltării.
Prin implementarea acestui program, 
reprezentanții autorității locale a mu
nicipiului Deva doresc o mai bună pro
movare a potențialului turistic al acestei 
zone, dar și o re vitalizare a orașului. 
Printre obiectivele turistice, prezentate 
în oferte, sunt cuprinse și parcul acvatic 
Aqualand, cetatea Devei sau Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane.
De altfel, pe lângă materialele de pro
movare destribuite agențiilor de turism, 
vor mai fi amplasate pe drumurile 
naționale din regiunea de Vest a țării, 
banere și panouri publicitare.

Irina Năstase

în luna aprilie a acestui an, sper să revin 
cât mai curând. Fiind declarat cetățean 
de onoare al orașului, nu puteam să nu 
onorez invitația. Nu mi-a fost ușor, pen
tru că am făcut anumite eforturi ca să 
pot veni aici. Și colega mea, Angela 
Similea este foarte răcită, însă nu 
puteam să ne dezamăgim publicul de- 
vean”, a declarat Ovidiu Komorniyk 
înainte de a urca pe scenă. Cu toate 
aceste mici probleme, cei doi interpreți 
de seamă ai muzicii românești au reușit 
să ridice publicul în picioare. Angela și 
Ovidiu au cântat împreună cu orchestra 
OK Band.

Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC

S.C.SOCOM UNIREA- SOCIETATE COOPERATIVA, cu 
sediul în localitatea Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, jud. 

Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autor
izației de mediu pentru obiectivul „Vopsitorie auto” situat în lo

calitate Petroșani, str. Livezeni, nr.l 1 , Unitatea 65 - Auto 
Service.

Informații se pot obțihe la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. 
A. Vlaicu nr.25, de luni pana 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.

Organizează în data de 15.12.2010, ora 10,00 LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE 
pentru VÂNZAREA UNOR MATERIALE APROBATE PENTRU CASARE 

Lista se poate consulta la sediul SC HIDROSERV HAȚEG SA , str. Progresului, nr. 38 bis, 
Hațeg, județul Hunedoara, tel. 0254/777 220; fax 0254/777 221.

Taxa de participare la licitație este de 5 lei, iar garanția de participare este de 10% din valoarea 
bunului/bunurilor solicitate.

Taxele se plătesc la caseria SC HIDROSERV HAȚEG SA până în data de 15.12.2010, ora 09,00. 
Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune o cerere la secretariatul firmei. 

Licitația se va repeta săptămânal. în ziua de miercuri, ora 10,00 până la epuizarea stocului . 
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/777 220



Sistemul hanear din România ar putea încheia și anul viitor pe pierdere din cauza 
provizioanelor și a competiției "feroce", care va duce la scăderea ratelor lu cre
dite, consideră directorul general al OTP Bank România, Laszlo Diosi.4 Eveniment /‘3țu
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Hoț prins, după ce a scos la vânzare 
bunurile furate

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din 
Deva, care a furat mai multe bunuri 
din casa unui bărbat din localitatea 
Barbura, a fost prins de oamenii legii 
după ce a scos la vânzare bunurile fu
rate. Agenții Postului de Poliție Băița 
au fost sesizați de către un bărbat în 
vârstă de 64 ani, din municipiul Deva, 
despre faptul că în perioada 22-24 
noiembrie, persoane necunoscute au 
pătruns, prin spargerea unui geam, 
într-o casă pe care o deține în satul 
Barbura, de unde au sustras un 
motoferăstrău, o rindea electrică și 50 
de metri liniari de cablu electric din 
cupru. In urma activităților desfășu
rate, polițiștii l-au identificat pe 
prezumtivul autor al furtului, Ștefan 
T., de 26 ani, din municipiul Deva. 
Despre acesta, oamenii legii au sta
bilit că, în cursul zilei de 24 noiem
brie, a vândut motoferăstrăul, iar 
celelalte bunuri le-a depozitat la 
domiciliul său. Bunurile sustrase, în 
valoare totală de 2.500 lei, au fost re
cuperate și restituite părții vătămate. 
Pe numele suspectului a fost întocmit 
dosar de cercetare penală sub aspectul 
comiterii infracțiunii de furt calificat.

Băut și fără permis, a lovit un stâlp 
de electricitate

După ce a băut peste măsură, un băr
bat din Petroșani a urcat la volanul 
unui autoturism, chiar dacă nu avea 
permis, și a plecat împreună cu un 
amic al său, al cărui autoturism îl con
ducea, la plimbare. în orașul Ani- 
noasa, pe DN 66B, a pierdut controlul 
mașinii și a lovit un stâlp de electric
itate. l.a locul accidentului au ajuns și 
oamenii legii care au stabilit că eveni
mentul rutier a fost produs de Iosif S., 
de 35 de ani, din Petroșani, căruia i-a 
fost încredințat autoturismul de către 
un prieten, Sorin C., de 33 de ani, din 
Petroșani, care se afla în autoturism în 
momentul producerii evenimentului 
rutier. Cei doi bărbați nu au fost răniți, 
însă în urma testării, aparatul al- 
cooltest a indicat valoarea de 1,16 
mg/1 alcool pur în aerul expirat pentru 
Sorin C., respectiv 0,91 mg/1 alcool 
pur în acrul expirat, pentru Iosif S.
în cauza se efectuează cercetări sțib 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de în
credințare a unui autovehicul unei 
persoane care nu posedă permis de 
conducere pentru Sorin C., și conduc
erea pe drumurile publice a unui au
tovehicul de către o persoană care nu 
posedă permis de conducere, respec
tiv conducerea pe drumurile publice 
a unui autovehicul cu o alcoolemie 
peste limita legală, pentru Iosif S.

Traian Igaș a discutat cu primarii 
despre reforma administrației
Prezent la Deva în acest afârșit de 
săptămână, Ministrul Administrației 
și Internelor, Traian Igaș a participat 
la o întâlnire cu primarii județului.

întâlnirea cu edilii hunedoreni a avut 
loc, vineri, la Prefectura Hunedoara. în 
cadrul discuțiilor, au fost dezbătute di
verse probleme administrative. Primarii 
au ridicat o serie de probleme cu care 
se confruntă, în special în ceea ce 
privește imposibilitatea comunităților 
locale de a susține financiar descen
tralizarea spitalelor și a instituțiilor de 
învățământ. Una dintre problemele ridi
cate, în cadrul discuțiilor dintre edilii 
hunedoreni și Ministrul Administrației 
și Internelor, a fost legată de spitalul 
municipal din Orăștie. Primăria din 
orașul Paliei nu are fonduri necesare în
treținerii unității sanitare, iar potrivit lui 
Traian Igaș, o posibilă finanțare a ad
ministrațiilor publice care au preluat 
unități sanitare ar putea fi luată în calcul 
odată cu stabilirea bugetului pentru 
anul viitor, prin Casele de Asigurări de 
Sănătate. Tot cu prilejul acestei întâl
niri, edilul brădean Florin Cazacu, nu a 
pierdut ocazia de a solicita fonduri pen
tru încălzirea municipiului Brad. în 
cadrul întâlnirii, dintre primarii hune

Igaș a pus gând rău sistemului 
sovietic din poliție
Ministrul Administrației și Internelor, 
Traian Igaș, a vizitat vineri județul 
Hunedoara. In cadrul vizitei, înaltul 
demnitar s-a întâlnit atât cu primarii 
localităților hunedorene, cât și cu șefii 
unităților care îi sunt subordonate, 
poliție, jandarmerie și ISU. Proaspăt 
numit la șefia Internelor, Traian Igaș 
are intenția să înceapă un program de 
reformă. în special în cadrul poliției.

Redactor: Ați preluat Ministerul Ad
ministrației și Internelor într-un mo
ment de criză. Aveți soluții pentru 
realizarea unei reforme despre care se 
vorbește de 20 de ani, dar până acum 
nu s-au observat schimbări esențiale?

Traian Igaș: Am preluat Ministerul 
Administrației și Internelor într-un mo
ment dificil, dar trebuie să privim și 
faptul că ne aflăm într-un moment de
osebit și în ceea ce privește politica din 
România. De asemenea, suntem oblig
ați să luăm anumite măsuri datorită par
cursului european pe care trebuie să-l 
urmeze România. Asta nu înseamnă că 
nu vom face reforme până la capăt, în 
acest minister, sau că nu vom duce la 
bun sfârșit toate etapele care trebuiesc 
parcurse.

R.: O reformă a poliției este și trecerea 
anumitor domenii de activitate în sub- 
ordinea administraților locale, așa nu
mita Poliție Locală?

T.l.r Am să vă răspund simplu. Suntem 
singurul stat european care mai arc „șef 
de post”. întrebarea este: copiem mod
elele europene sau rămânem pe mod
elul vechi, sovietic, preluat din perioada 
comunistă? Eu cred că trebuie să refor
măm tot ceea ce înseamnă poliție și in
stituție din subordinca Ministerului 

doreni și Ministrul Administrației și In
ternelor, s-a făcut o analiză în perspec
tiva modificării Legii 215, privind 
administrațiile publice locale. De 
asemenea, a mai fost discutată trasfor- 
marea Poliției Comunitare în Poliție 
Locală, subordonată direct primăriilor, 
de la 1 ianuarie 2011. Printre subiectele

Administrației și Internelor, și cred că 
am dat o primă dovadă că am curajul să 
schimb lucrurile în acest minister.

R.: Ies la iveală din ce în ce mai multe 
cazuri în care polițiștii privesc pasiv la 
acte antisociale sau, mai mult, sunt 
complici ai rețelelor infracționale. Se 
poate vorbi de o „cronicizare” a acestor 
practici?

T.L: Dați-mi voie să cred în capacitatea 
polițistului de a aplica legea și, de 
asemenea, să mai cred că acolo unde 
constatăm probleme le vom putea re
zolva. Cred că nu toți oamenii din 
poliție nu respectă legea și nu apără 
cetățeanul. S-ar putea să avem situații 
în care anumiți polițiști să nu fie profe
sioniști sută la sută, dar cred că majori
tatea sunt oameni onești, care își fac 
datoria și care, de multe ori, așteaptă un 
semnal de la nivel central ca să fie mai 
incisivi, atunci când vine vorba de a 
aplica legea într-un mod corect.

R.: Cum apreciați vizita în județul 
Hunedoara?

T.I.: în primul rând, am vrut să mă în
tâlnesc cu autoritățile locale. M-am în
tâlnit cu primarul municipiului Deva, 
Mircia Muntean, cu prefectul și cu sub
prefectul județului Hunedoara. De 
asemenea, m-am întâlnit cu primari din 
toate partidele politice cu care am dis
cutat probleme legate de administrația 
publică locală. Cred că pentru un min
istru, și pentru un om politic care vrea 
să fie ancorat în realitate, este esențial 
să se deplaseze la fața locului, să stea 
de vorbă cu oamenii, începând de la cel 
mai mare până la cel mai mic, pentru a 
simți care este adevăratul puls în comu
nitatea respectivă.

abordate se mai numără și reducerea 
numărului de consilieri locali cu 25 la 
sută, începând cu noile alegeri locale, 
dar și alegerea primarilor dintr-un sin
gur tur, dar și clarificarea statutului se
cretarilor din primării.

Irina Năstase

O nouă rundă de discuții pentru 
amplasamentul deponeului de la Petrila
Consilierii PSD din CL Petrila 
„boicotează” un proiect de 50 de mil
ioane de euro. Consilierii Județeni ai 
Hunedoarei au aprobat în ședința de 
vineri a Consiliului Județean (CJ) 
Hunedoara, Planul de Investiții pe ter
men lung aferent proiectului „Sistem 
Integrat de Gestionare a deșeurilor - 
Județul Hunedoara”. Proiectul prevede 
amenajarea a două deponee ecologice 
la Bârcea Mare și Petrila și construirea 
stațiilor de sortare din aceleași locații. 
Pentru ca proiectul să poată primi fi
nanțare, terenurile pe amplasamentul 
cărora se vor construi depozitele zonale 
trebuie să aparțină proprietății publice 
ajudețului Hunedoara. Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate în ședința CJ 
Hunedoara, însă proiectul poate fi de
clarat neeligibil din cauza faptului că 
autoritățiile locale din Petrila nu sunt de 
acord cu locația propusă de CJ Hune
doara. După ce în ședința de CL Petrila 
din 24 noiembrie, amplasamentul pro
pus pentru amenajarea deponeului eco
logic nu a fost aprobat, proiectul de 
hotărâre va fi din nou discutat în cursul 
zilei de azi, într-o ședință extraordinară 
a CL Petrila. Proiectul în valoare de 50 
de milioane de euro, riscă să nu poată 
fi implementat în județul Hunedoara

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rcccpțioiicr;
• 3 instalatori: 

Pe parcursul vizitei sale în județul 
Hunedoara, ministrul Traian Igaș l-a 
avut alături pe subprefectul Dorin 
Gligor. Acesta a participat la discuți
ile dintre membrul executivului și 
reprezentanții administrației publice 
locale. „întâlnirile dintre Ministrul 
Administrației și Internelor și edilii 
din județul Hunedoara au fost foarte 
bine primite de ambele părți. Este 
foarte important ca reforma, care se 
va face în administrație, să pornească 
de la necesitățile concrete din terito
riu. Este poate pentru prima dată când 
o reformă pleacă de jos în sus și nu se 
face pe baza unor rapoarte abstracte 
făcute dintr-un birou din București. 
M-a bucurat faptul că. la întâlnirea cu 
Minitrul Administrației și Internelor, 
primarii hunedoreni au lăsat la o parte 
opțiunile politice și au purtat un dia
log deschis, constructiv”, a declarat 
subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor.

din cauza votului negativ exprimat de 
consilierii locali PSD ai Petrilei, în 
număr de opt, care invocă ca motiv 
pentru refuzul de a vota amplasamen
tul, faptul că proiectul a fost introdus pe 
ordinea de zi în ultimul moment. Toto
dată, aceștia vor să se organizeze un 
referendum, în care petrilcnii să-și ex
prime dorința față de amplasarea de 
poneului. „PSD-ul a făcut publică 
poziția sa față de amplasarea acestui de- 
poneu. Timpul nu ne-a permis să 
studiem proiectul care ne-a fost intro
dus pe ordinea de zi în ultimul moment 
și nu l-am votat pentru că nu am avut 
timp să ne documentăm. Am cerut să 
mergem în delegație, pe cheltuiala 
noastră, împreună cu primarul să viz
ităm deponeul de la Arad, de unde 
avem informații că se poluează. Acest 
deponeu se vrea a fi amplasat pe Dealul 
Malea, de unde va polua atât Petrila cât 
și Petroșaniul. Și mai vrem să știm și 
părerea cetățenilor despre acest lucru 
pentru că vorbim de ceva care va avea 
efecte și peste o sută de ani. Cum nici 
una din cerințele noastre nu s-a în
deplinit până acum, vă puteți da seama 
cum vom vota”, a precizat consilierul 
local PSD în CL Petrila, Dumitru Răs- 
coleanu. Irina Năstase
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Is Cea mai scăzută temperaturi din furi in acest sezon. de minus 13 grade 
Celsius, s-a înregistrat, duminici, la Joseni, in judelui Harghita. Potrivit 
meteorologului (iyorfi Tunde de la stafia meteo din Miercurea Ciur, tem- 
perului a de minus 13.00 grade Celsius a fost consemnată intre orele ".3U - 
K.VO la Stafia Meteo Joseni
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Din 1 decembrie, municipiul Deva 
îmbracă straie de sărbătoare
Sărbătorile de iarnă se apropie cu 
pași repezi, drept pentru care și 
reprezentanții Primăriei Deva au în
ceput pregătirile necesare pentru ca 
municipiul pe care îl păstoresc să îm
brace cu adevărat straiele de sărbă
toare. Cu toate că în fiecare an în 
municipiul de la poalele Cetății au 
fost aprinse zeci de mii de beculețe 
colorate, în acest an autoritățiile lo
cale ne promit că vor organiza ceva 
cu totul deosebit.

Primele beculețe care vestesc 
apropierea sărbătorilor vor fi aprinse 
miercuri, 1 decembrie, însă activitățiile 
specifice sărbătorilor de iarnă vor 
debuta începând cu 15 decembrie, când 
iși va deschide porțile „Orășelul Copi- 
lor”, amenajat în parcarea de la poalele 
Cetății. Spectacole de colinde, muzică 
folclorică, dar și interpreți de muzică 
ușoară vor anima atmosfera până în 
areajma Ajunului de Crăciun. Printre 
artiștii care se vor ocupa de „încălzirea” 
atmosferei se numără D.J Sava și 
Raluca și îndrăgiții artiști de muzică 
aopulară Ioa Bocșa, Nicolae Furdui

Iancu și Nicolae Busuioc.

Se deschide patinuarul, precum și 
Aqualandul

De altfel, tot în această perioadă va 
avea loc și deschiderea patinuarului, 
precum și a Târgului de Crăciun, unde 
își vor expune „bunătățile" specificei 
sărbătorilor de iarnă producători auto
htoni din toată țara. De la bine cunos
cutele plăcinte de la Brad, până la 
aroma îmbătătoare a vinului de Recaș 
și aroma fripturilor la proțap, deveni 
vor avea parte de un Târg de Crăciun pe 
cinste. Tot în această perioadă va avea 
loc și inaugurarea parcului acvatic 
Aqualand. Potrivit celor anunțate de 
reprezentanții primăriei Deva, există 
posibilitatea de prelungirea a termenu
lui de desfășurare ale acestor activități, 
până după șase ianuarie.
Mai mult, reprezentanții primăriei au 
anunțat și organizarea unui spectacol de 
Revelion, cu începere de la orele 23, 
unde spectatorii vor avea parte de con
certe pe gustul tuturor dar și de un im
presionant spectacol de artificii. 
Spectacolul care va marca trecerea în 
Noul An va avea loc pe platoul din fața 
Casei de Cultură din Deva.

Irina Năstase

„Activitățiile organizate cu prilejul Sărbătorilor dc iarnă vor începe în 15 de
cembrie. Vom organiza Orășelul Copiilor, unde cei mici vor avea parte de un 
brad înalt de 13 metri, de Moș Crăciun și multe surprize. Tot în această pe
rioadă, se va deschide patinuarul. Târgul de Crăciun și Aqualandul. Toate aceste 
activități se vor desfășura în zona obiectivului Aqualand, pentru o mai bună 
promovare a potențialului turistic al municipiului. Vă așteptăm cu drag”, a pre
cizat primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.

Cetățile dacice vor 
fi preluate de CJ 
Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara a de
marat procedura de preluare a Cetăților 
Dacice de la Sarmisegetusa. Proiectul 
vine ca urmare a discuților avute cu 
Ministrul Culturi Kelemen Hunor, în 
primăvara acestui an, cu prilejul vizitei 
înalt-demnitarului în județul Hune
doara. La acea vreme s-a pus în dis
cuției trecerea administrări sitului 
arheologic dc la Sarmisegetusa în cus
todia Consiliului Județean. în ședința de 
vineri a CJ Hunedoara, a fost votat 
proiectul de hotărâre privind solicitarea 
către Guvernului României în vederea 
transmiteri Parcului Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina, incluzând și 
Complexul arheologic al cetăților 
dacice Sarmizegctusa Regia - Blidaru 
- Costești Cctățuie - Piatra Roșie Bă- 
nița, din domeniul public al statului în 
domeniul public al județului Hunedoara 
și în administrarea CJ Hunedoara. Ad
ministrarea complexului arheologic sc 
va realiza dc către o structură funcțio
nală ce se va înființa, organiza și 
funcționa în baza unui regulament, în 
subordinca CJ Hunedoara și care va 
asigura protecția și conservarea unor 
habitate și specii naturale, paza, în
treținerea și reparațiile curente, conser
varea, consolidarea, restaurarea, 
precum și punerea în valoare a cetăților 
dacice prin integrarea acestora în cir
cuitul turistic. (I.N.)

Personaje mondene, ironizate de bobocii din Crișcior

Elevii Grupului Școlar Crișan, din co
muna Crișcior. au organizat, la sfărșitul 
săptămânii trecute, Balul Bobocilor, la 
căminul cultural din Zdrapți. Tema 
aleasă de tineri a fost una inedită, nu
mită „Doamna și Vagabondul”. 
Perechile de boboci au intrat în scenă 
ironizând câte un personaj din lumea 
mondenă, în cadrul probei denumită: 
„Scenetă în plic”. Cele mai „tari” 
perechi, ironizate de tineri, au fost 
Monica și Irinel Columbeanu, Ștefan 
Bănică și lulia Vântur, Virgil Ianțu și 
travestitul Naomi. Nu au lipsit nici

testele de cultură generală și aptitudini. 
Cele mai inedite probe prin care au tre
cut bobocii au fost parada au trebuit să 
identifice partenera din trei încercări. 
După ce au trecut de pijamalelor și 
identificarea partenerei legat la ochi. 
Aceasta din urmă probă a fost destinată 
băieților care toate probele, jurilul a de
liberat. Astfel, câștigători au fost de
semnați Eliza Jurca și Alin Barb, Miss 

și Mister Boboc. Cei mai populari 
boboci au fost Maria Voichițoiu și 
Fabian Ciurcă, iar „Miss fata de la țară” 
a fost ales Andrei Chiș. Și tânărul care 
a prezentat acest bal s-a ales cu un titlu, 
de cel mai sexy prezentator. Evenimen
tul s-a încheiat în ritm de dans, susținut 
de trupa Mistic, iar adolescenții au cân
tat alături de Aida.



el
Povești interzise -

Telurul este definit ca un element 
chimic cu caracter nemetatic, de cu
loare albă-albăstruie, având propri
etăți asemănătoare cu cele ale 
sulfului. în amestec cu metalele, telu
rul formează telururi. în Munții 
Apuseni, aurul se găsește adesea în 
compoziția telururilor.

Dan Onescu, geofîzician:

„Aurul... un subiect controversat pen
tru toată lumea, dar e un subiect de ac
tualitate chiar și în perioada asta de 
criză îngrozitoare...
Aurul e singurul metal care a rămas cu 
prețul acolo unde era acum un an... și 
mai mult, puțin mai sus. Cu, Pb, Zn... 
toate au coborât prețurile, sunt jos, și 
cu stocurile sus. Asta-i aurul... Aurul... 
întotdeauna merită să investești și să-l 
găsești. Ba e mult mai interesant...
In perioadele de criză, cei care dețin 
exploatări de aur, în general atacă 
zonele mai puțin bogate, pentru că ele 
sunt foarte bine zonate... mai puțin bo
gate, încât să fie „ fanda pe manda ” cu 
cheltuielile... să treacă perioada de 
criză. Când perioada de criză trece... 
atacă zonele foarte bogate... și prețul 
aurului crește din nou, atacă zonele 

foarte bogate și fac profit mare... ”

Acolo unde „stă” aurul

Este greu de spus când și unde a în
ceput goana după metalul nobil care a 
însoțit îndeaproape și a marcat profund 
evoluția civilizației umane. Ca și în 
cazul altor metale, aurul migrează din 
mantaua pământului și se acumulează 
în zăcăminte, sub acțiunea acelorași 
factori ce pun în mișcare plăcile 
crustale terestre. El e transportat sub 
formă de cloruri și de tiocianați, com
puși ce au o solubilitate suficient de 
ridicată în soluțiiile fierbinți, cu totul 
speciale care circulă în scoarța Pămân
tului... și se depune în momentul în care 
se modifică presiunea și temperatura 
acestora. Legate de același eveniment 
magmatic și tectonic, principalele 
zăcăminte de aur din România se gru
pează, în opinia specialiștilor, în 
„Provincia metalogenetică asociată vul- 
canismului neogen”, cu centrul de greu
tate în Munții Metaliferi, dar care se 
extinde și în zona Baia Mare.

Gheorghe Udubașa, geolog, membru 
corespondent al Academiei Române :

„între cele două zone există totuși niște 
deosebiri, pentru că în Munții Metalif
eri preomină net aurul, pe când în zona

Baia Mare predomină metalele precum 
Cu, Pb, Zn și ca elemente minore cad- 
miul, yndiul și așa mai departe. Aurul 
apare sub forma unor granule foarte 
fine, aurul microscopic, față de zona 
Munților Metaliferi, care a avut o 
prezență remarcabilă privind formele 
macroscopice... forme de o varietate 
uluitoare începînd de la foi, foițe, forme 
zoomorfe, celebrul șarpe care se 
găsește expus la Muzeul Aurului din 
Brad, aurul mușchiform... Prin vari
etatea morfologică a granulelor de aur, 

zona Munților 
Metaliferi se află 
pe primul loc în 
lume

Patrulaterul 
Aurifer, un caz 
unic

Și nu este întâm
plător, căci acest 
sector al Apuse

nilor este, în multe privințe, unic, atât 
la nivelul Ariei Carpatice, cât și în Eu
ropa. La temelia multora dintre 
spinările muntoase ce fragmentează 
peisajul idilic al acestui sector muntos 
se află un filon de aur, sau un corp min
eralizat. Cum s-a ajuns la această com
plexă configurație tectonică și 
petrografică este o istorie lungă și ex
trem de interesantă, singura care poate, 
în prezent explica modul în care au 
ajuns să stea laolaltă, toate aceste teri
torii exotice, care făceau parte odin-
ioară dintr-un alt decor...

Dan Onescu, geofîzician:

„Acum 180 de milioane de ani, în zona 
asta s-a deschis un ocean... Tethys-ul. 
Imaginați-vă vulcani care erupeau... 
Nu în fiecare zi... Imaginați-vă un 
ocean care se deschide, se lățește, se 
lărgește... In paralel se deschide baz
inul mediteraneean care e mai puter
nic, e ca un elefant... și împinge înapoi 

plăcile, iar Tethys-ul începe să se com
prime înapoi... Dar un se comprimă in
tegral... Mai rămâne ceva din el. Se 
mai vede și astăzi, in Bazinul Transil
vaniei la 4... 5... 6.000 m adâncime, în 
sonde se interceptează această crustă 
oceanică., și în Munții Metaliferi, așa- 
zisele ofîolite. Asta s-a terminat undeva 
prin... Cretacicul Inferior. A mai fost un 
eveniment vulcanic major în timpulpa- 
leogenului, în care mase mari de vul
canite și corpuri subvulcanice s-au pus 
în loc, și urmează un eveniment intere- 
sânt mai nou, apare în Neogen, și care 
a pus în loc toate structurile purtătoare 
de aur".

t 
Eroziunea scoate aurul la suprafață

Au trecut de atunci mai bine de 10 mil
ioane de ani... Procesele de eroziune 
accelerată, dar mai ales mișcările tec
tonice, care au dus la ridicarea 
Carpaților au scos la lumina zilei, odată 
cu rădăcinile vulcanilor de odinioară și

Mă bazez pe oamenii care mă cunosc, pe experiența acumulată în politică și administrație. Și, nu în 
ultimul rând, cred în Dumnezeu, în dreptate și omenie. Prin candidatura mea, vreau să apărăm Țara 
Hațegului, zona Călanului și Ținutul Pădurenilor de venetici, de acei oameni politici care ne vizitează 
doar o dată la patru ani, apoi nu mai știu unde suntem pe hartă. E dureros că năzuințele și speranțele 
noastre au fost lăsate la hotarul dintre ”nu mă mai interesează” și ”nu-mi pasă”. De prea multe ori! 
Marea noastră familie a fost vitregită de bunăstarea care i se cuvenea. De prea multe ori! Pentru că 
aceia care sunt străini de morala creștină și de pământul casei părintești nu și-au întors niciodată fața 
înspre noi. Și tocmai de aceea a venit vremea oamenilor de bun simț în politică!
Dragi hațegani, locuitori ai Călanului și pădureni, am încredere în voi că doriți ca și mine binele acestor 
ținuturi. împreună vom reuși și vom putea avea în Parlamentul României un om al locului. Cred că 
împreună vom putea schimba în bine viața noastră. Viitorul nostru stă în opțiunea dumneavoastră. Vă 
aștept pe 5 decembrie să ne decidem soarta! împreună!
Daniel Răducanu



Este cert cu de lu descoperirea si, in mod deosebit, de Iu prelucrarea in "ateliere" 
(mil. I ’i.H.), metalul nobil, aurul, a fost - si este - un etalon til bogăției materiale 
si bunăstării unui popor. Reportaj 7
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Polul telurului
janele purtătoare de aur. Atrași de 
fiul aurului, metal pe care l-au cules 
ir la început din aluviunile cărate de 

timp de milenii oamenii au scor- 
>nit din ce în ce mai adânc în inima 
loșilor de piatră... Urmele se văd 
:tutindeni...Dar care să fie regula, 
i modelul după care toate aceste min- 
tlizații au ajuns să fie cantonate acolo 
de le găsim noi astăzi ?...

!M Onescu, geofizician:

ici e Deva... Aici undeva e Bradul... 
'deva aici... Hălmagiu să spunem, 
deva aici este Rovina. Undeva aici 
e Zlatna... Nu știu exact dacă 
Ureazăproporțiile cu totul... Aici un- 
\>a este Abrudul, aici e Roșia Mon
tă, îi pun un RM, aici este 
ciumul... iar aici este Baia de Arieș... 
acest aliniament Deva - Brad - Hăl- 
giu, dar care cuprinde celebra zonă 
'ăcărâmb... a Certej - Săcărâmbului, 
ebra zonă a Bradului, Caraciu și 
lagiu, se cunosc mineralizații au
tre filoniene care au fost exploatate 
tara exploatate, chiar exploatări mai 
ri, cum au fost cele din zona 
".ărămbului. și exploatări mai mici 
~e s-au întâmplat în perioada inter- 
ică, înainte de perioada interbelică, 
care mici filoane erau săpate de... 

oamenii din zonă. Mai este un alinia
ment, haisă-ispunem Stănija... Rovina, 
Zlatna, foarte interesant aliniament, în 
care apar filoane și foarte puțin disem
inat aur. Mai apare un aliniament... 
Roșia Montană - Bucium care este dis
eminat și filonian subordonat. Și un 
ultim punct... ca un spot, Baia de Arieș, 
care este numai diseminat. Totul se în
tâmplă dacă tragem o linie perpendic
ulară pe ea... este ca o mediană... 
Imaginați-vă că undeva pe aici, mag
mele au venit... au găsit aceste zone de 
minimă rezistență, care erau foste falii 
transformante din fostul Tethys, și au 
avansat... S-au dus mai departe... și... 
și-au găsit un debușeu perpendicular 
pe... probabil pe foste falii paralele cu 
zona de rift... poate chiar și pe aceasta, 
și iarăși au găsit o zonă de transfor- 
mantă în care au venit în stânga și în 
dreapta... N-au mai avut puterea aia și 
atunci aliniamentul ăsta e mult mai 
mic. S-au dus mai sus, n-au mai avut 
puterea aia și aliniamentul ăsta e mult 
mai mic. N-au mai avut nicio putere și 
s-a format un spot. Pe toate zonele 
astea, zona... rocile care să spun, aduc 
aurul... cele vulcanice și cele subvul- 
canice, ele nu apar... aflorează la 
suprafață... Ele sunt și ascunse de for
mațiuni mai noi. Deci potențialul zonei 
încă este ridicat... Nu am găsit decât 

ceea ce se vedea. Trebuie să căutăm și 
ceea ce nu se vede. Poate că mai există 
un aliniament aici... nu știm... poate!... 
Poate că mai e un spot aici... Nu știm... 
poate!... Dar cert este că zona asta 
arată speculativ cam așa. ”

„Modelul” zăcămintelor din Apuseni

Specialiștii încă mai caută o explicație 
plauzibilă pentru situația din teren, 
încercând să descifreze modelul după 
care s-au pus în loc zăcămintele de aur 
și argint. Așa a apărut conceptul de 
„nod metalogenetic”, din ce în ce mai 
des folosit de geologi, pentru a defini 
locul sau spațiul restrâns de la nivelul 
crustei terestre în care se găsește o con
centrare excepțională de zăcăminte. 
Acestea, în cazul Metaliferilor, în 
opinia profesorului Gheorghe Popescu 
de la Faculatea de Geologie din Bu
curești, au caracter bimodal prin faptul 
că în jurul unui zăcământ cuprifer apar, 
de fiecare dată, mai multe mineralizații 
sau zăcăminte aurifere.

Gheorghe Popescu - geolog:

„Aceste noduri, aceste concentrări ex
cepționale sunt de fapt confirmarea 
unei realități metalogenetice, a unei re
alități cu totul excepționale în care s-

au petrecut procese repetitive a miner- 
alizațiilor de aur, a mineralizațiilor de 
cupru, a celor de telururi și în această 
succesiune de momente de depunere 
într-o structură care le permitea să se 
grupeze nu să se disipeze, să nu se dis
perseze, au dus la aceste concentrări 
excepționale, la aceste noduri metalo
genetice. Ele potfi bine văzute pe hartă 
pentru că în partea centrală au struc
tura cupriferă și în jurul acesteia ca un 
ring... așa ca un cerc... apar mineral- 
izațiile de aur".

nile exploatării este cel de la Roșia
Cazul cel mai impunător prin dimesiu-

Poieni, mineralizație cupriferă și Roșia 
Montană, mineralizație auriferă. Situ
ații asemănătoare s-au identificat și în 
zona Brad - Săcărâmb - Certej... 
zăcământul de aur de la Musariu și 
zăcământul de cupru de la Musariu 
Nou, zăcământul de aur de la Băița și 
cel de cupru de la Bolcana, iar exem
plele pot continua...

Mihai Răducă
Cătălin Rișca ța

Arată-le cartonașul roșu!
Pentru că ne-au încălcat drepturile!

Pentru că ne-au mințit!

Pentru că trăim mai rău ca oricând!
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Pe 5 decembrie 2010, VOTEAZĂ 
_ LILIANA ȚOLAȘ Deputat!
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Comuna Totești privește viitorul cu încredere
Primarul comunei Totești, Tiberiu Pas- 
coni este unul dintre acei primari pre
ocupați de bunăstarea cetățenilor din 
comuna pe care o conduce, iar real
izările sale sunt cele mai concludente 
dovezi.

Aducțiunea apei și canalizarea, pași 
spre civilizație

Cel mai important obiectiv al primaru
lui este, fără îndoială, realizarea proiec
tului de introducere a canalizării și 
aducțiune a apei potabile, depus pe mă
sura 322- „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătățirea serviciilor de 
bază pentru economia și populația ru
rală și punerea în valoare a moștenirii 
rurale”, împreună cu vecinii din co
muna Sarmizegetusa. Proiectul 
cuprinde lucrări de infrastructură în 
toate cele patru sate ale comunei 
(Totești, Păclișa, Câmești, Reea), con
struirea unei creșe cu 24 de locuri la Pă
clișa, înființarea unui centru de îngrijire 
pentru copii în satul Păclișa, dar și con
servarea tradițiilor populare specifice 
comunei prin înființarea unui ansamblu 
folcloric mixt la Totești. Proiectul, în 
valoare de șase milioane de euro, cel 
mai mare din Regiunea de Dezvoltare 
Vest, a fost aprobat și se află în stadiul 
de obținere a avizelor necesare de
marării lucrărilor.

Drumurile, unități de măsură ale 
nivelului de trai

Ca și în cazul altor comunități, edilul 
din Totești este conștient că infrastruc
tura rutieră reprezintă o condiție es
ențială a dezvoltării comunității și a 
ridicării nivelului de trai al locuitorilor. 
De aceea, au fost alocate fondurii din 
bugetul local pentru asfaltarea pe o 
lungime de 1,5 kilometri a unor dru
muri comunale de pe teritoriul satelor 

Cârnești și Păclișa, lucrările fiind 
aproape încheiate. în același scop, prin 
intermediul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) realizată împre
ună cu comuna învecinată, General 
Berhelof, a fost depus un proiect real
izat pe măsura 125, „îmbunătățirea și 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și 
silviculturii”, pentru pietruirea dru
murilor de exploatație agricolă. 
Lungimea căilor de acces modernizate 
prin intermediul acestui proiect este de 
12,6 kilometri, acestea deservind o mie 
de hectare de teren agricol din toate 
cele patru sate componente ale co
munei. Proiectul a fost declarat eligibil 
și este foarte aproape de a fi avizat.

Căminele culturale și bisericile au 
fost renovate

Primarul Pasconi acordă o mare impor
tanță religiei și culturii. Astfel, biserica 
din satul Reea a fost renovată și sfințită 
în acest an. Tot acolo se află în con
strucție o casă parohială. De asemenea, 
casa parohială din Totești a fost reabil
itată. Toate bisericile din comună au 
fost dotate cu instalații de iluminat pe 
timp de noapte, arhitectura lăcașurilor 
de cult fiind astfel bine pusă în valoare, 
în acest an s-au efectuat și lucrări de re
abilitare și modernizare a Căminului 
Cultural din Cârnești și s-a finalizat 
renovarea interioară a Căminului Cul
tural din satul Reea.

Bazele sportive și zonele de agre
ment, priorități ale primarului

Rețeaua de iluminat public, zonele de 
agrement și bazele sportive reprezintă 
alte câteva dintre preocupările edililor 
din Totești. Astfel, potrivit primarului 
Pasconi, rețeaua de iluminat public din 
comună a fost reabilitată în proporție de

70 la sută. Nu numai că au fost în
locuite becurile și stâlpii, acolo unde a 
fost necesar, dar rețeaua a fost extinsă 
prin montarea de noi stâlpi și au fost 
montate becuri economice. Primăria a 
depus și un proiect, prin care se solicită 
finanțarea din fonduri de mediu, pentru 
amenajarea unui parc, în suprafață de 
70 de ari, amplasat lângă DN 68, între 
satele Totești și Păclișa. Un alt proiect 
vizează realizarea unei baze sportive, 
prin construirea unei săli de sport la 
Totești. Primarul Pasconi are însă și 
nemulțumiri legate de echipa de fotbal 

a comunei. „Am retras echipa din cam
pionat pentru că jucătorii erau indisci- 
plinați și mie nu-mi place acest lucru. 
Vom face împrejmuirea bazei sportive, 
apoi vom închega o echipă nouă pe care 
o vom înscrie în competiție din august 
2011”, spune edilul din Totești.

Planuri de viitor pentru comuna 
Totești

Primarului din Totești nu-i prea place 
să vorbească despre planurile pe care le 
are pentru dezvoltarea și bunăstarea co
munității pe care o administrează. Cu 
toate acestea, nu poate fi trecut cu ved
erea proiectul depus împreună cu con

CALEA ZARANDULU! lir.150 (lânoă VOLVO
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siliile locale ale comunelor Gencj 
Berthelot, Sălașu de Sus, Râu de Mo 
Densuș, Pui, Răchitova și Sântâmăi 
Orlea pentru înființarea unui parc 
panouri fotovoltaice, intitulat „ît 
bunătățirea eficienței energetice și dc 
voltarea durabilă a sistemului energei 
prin construcția unei centrale fot 
voltaice”. Această structură de produ 
ere a energici electrice se va întinde 
o suprafață de trei hectare. Obiectiv 
declarat al inițiatorilor proiectului et 
acela de a produce energia electri 
necesară pentru consumul propriu și 
a realiza economii la bugetele locale < 
unităților administrativ - teritoriale it 
plicate. Cătălin Rișciii
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„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele
Deva, Hunedoara și Brad*

Informații Ia tel.: 0728047011



Victorie pe filieră oltenească

9 de minute trecuseră de când 
ireșul nu mai izbutise o victorie în 
ist sezon. Se întâmpla în etapa a 
ia, când devenii învingeau sub 
ate „Bătrâna Doamnă” din Arad, 
iție reușitei „decarului” Sătmar. 
iul cu numărul 14 din acest cam
mat a adus însă, sâmbătă, o nouă 
torie pentru alb-roșii. Trupa lui 
n Ardelean a învins CSM-uI Vâl- 
in, cu 2-1, la capătul unui meci 
rig, asigurând astfel o iarnă ceva 
ti blândă la poalele cetății.

C Hunedoara, invincibilă pe teren propriu
FC Hunedoara a reușit să ter

ne un tur de campionat neînvinsă 
teren propriu. Elevii lui loan 

teu au trecut, sâmbătă, fără prea 
iri emoții, cu 3-1 de CSM Școlar 
șița, rămasă acum doar o umbră 
lidă a “Milanului din Banat”. Hu- 
iorenii au lăsat deoparte proble- 
le ce macină clubul și au mai 
cșorat ecartul față de cei de la Lu- 
ifărul. O victorie în ultima etapă a 
ului, împotriva Recașului ar 
uce Hunedoara la doar două 
nete în spatele liderului.

Primul joc disputat sâmbăta în 
•st sezon n-a adus prea multă lume 
“Michael Klein”. Frigul năpransic 
afară, dar și scandalurile din ultima 
me din interiorul clubului au făcut 
sub furnale să nu fie mai mulți su- 
teri ca de obicei. Nici meciul în sine 
fost mai “dezghețat”, Hunedoara 

ind în față un adversar obișnuit să 
ce “cu căruța plină” (6-0 în prece- 
itul joc în județ, în fața Simeriei). Cu 
enez în tribună și Șandor pe banca 
rezervă, hunedorenii au trăit în 

ma repriză grație acțiunilor lui Ro- 
t Cristian și Gideon, ultimul reușind 
ar să deschidă scorul, după 25 de mi- 
e de joc, după ce a profitat de o bâl- 
ală generală în careul reșițean. De 
tea cealaltă, trupa fostului intema- 
tal Flavius Stoican, n-a avut decât 
ia faze notabile la poarta lui Pascal, 
i dintre ele concretizându-se de altfel 

Cei aproximativ 100 de suporteri care 
au înfruntat genii năprasnic de afară n- 
au regretat prea mult alegerea de a 
vedea meciul pe viu. Fără victorie din 
etapa a treia, băieții lui Dan Ardelean 
au confirmat jocurile ceva mai bune din 
ultimele etape și au învins o contra-can- 
didată la retrogradare, providențiali 
pentru deveni fiind Melcea și Gîrlă, 
jucători aduși înaintea startului campi
onatului chiar de la... adversara de sâm
bătă.
Mureșul a intrat excelent în meci și 
după fix un sfert de oră a „dezghețat” 
bătrâna tabelă a stadionului. Gîrlă a 

în gol. Ambele au venit după acțiuni 
care l-au avut în prim plan pe Mihăilă. 
Acest a ratat cea mai mare ocazie de 
gol a oaspeților, chiar înaintea deschi
derii scorului, când singur cu Pascal nu 
l-a putut învinge din 10 metri, iar mai 
apoi când pe post de servant, l-a găsit 
excelent pe Doichița care a egalat cu o 
lovitură de cap din doar cinci metri 
(min 36). Bucuria oaspeților n-a durat 
decât fix 60 de secunde, deoarece llaș 
a catapultat mingea de la 25 de metri, 
direct în plasa laterală a nefericitului 
Argane.

Șandor, omul mitanului se
cund

în cel de-al doilea act, gazdele 
s-au mulțumit să apere rezultatul înscris 

Clasament:
1. Luceafărul Oradea 13 10 2 1 29-10 32p
2. FC Hunedoara 12 8 3 1 23-8 27p
3. Autocatania Caransebeș 12 ■ 6 4 2 14-7 22p
4. Național Sebiș 12 6 1 5 13-12 19p
5. Unirea Sânnicolau Mare 12 5 3 4 15-11 18p
6. ACS Recaș 12 5 3 4 18-15 18p
7. CS Termo Tumu Severin 12 5 3 4 17-15 18p
8. CFR Simeria 12 4 5 3 23-14 17p
9. Gloria Arad 12 4 2 6 18-19 14p
10. CSM Școlar Reșița 13 3 4 6 9-20 13p
11. Millenium Giarmata 12 2 6 4 16-22 12p.
12. FC Timișoara II 12 2 4 6 14-20 lOp
13. Bihorul Beiuș 12 2 1 9 12-34 7p
14. Becicherecul Mic 12 1 3 8' 8-22 6p

lăsat în urmă doi fundași olteni și l-a 
servit ideal pe Melcea, care din doi 
metri a împins mingea pe sub Tufiși. 
Devenii puteau intra cu un avans mai 
mare pe tabelă înainte de pauză, însă 
nici Sătmar (șut în bară în minutul 18), 
nici Bogman (tnin. 23) și nici Dosan 
(min. 36) nu l-au putut învinge pe goal- 
keeperul oaspeților.

Victorie de final de an

Actul secund a adus o altă echipă 
oaspete de la cabine. „Biciuiți” din tri
bună de antrenorul lor (care ispășește o 

la pauză pe tabelă și să “înțepe” ori de 
câte ori au avut ocazia pe contra atac. 
Intrat pe teren în ultimele 25 de minute 
ale meciului, în locul lui Gideon, Șan
dor a fost cel mai bun ora al lui Petcu 
în repriza secundă. “Veteranul” din ata
cul Hunedoarei a și marcat la doar patru 
minute de la intrare, finalizând elegant 
cu capul o centrare perfectă venită din 
bocancul lui Costea. Tot Șandor avea să 
semneze și ultima ocazie la poarta 
CSM-ului, când șutul său din interiorul 
careului a lovit stâlpul din stânga porții 
lui Argane. Victorie logică a Hunedoa
rei care se pregătește de ultimul joc din 
acest an, sâmbăta viitoare în “orașul vi
nului” acolo unde va da piept cu inco
moda echipă a lui Alin Paleacu, ACS 
Recaș.

Claudiu Sav 

suspendare de două etape), și salvați de 
Tufiși în debutul reprizei, care a scos 
din vinclu o torpilă a lui Sătmar, 
vâlcenii au luat cu asaltul poarta lui 
Pîrvu. Pe rând, Ganea, Pîrvu și Balauru 
au ratat ocazii imense, pentru ca in
evitabilul să se întâmple cu 20 de 
minute înainte de final. Ganea prinde 
un șut senzațional de la 25 de metri, iar 
Pîrvu rămâne un simplu spectator.
Soarele avea să iasă (și la propriu și la 
figurat) pe „strada” devenilor cu 10 
minute înainte de ultimul fluier. 
Vâlcenii rămân în zece după acci
dentarea lui Balauru (efectuaseră toate 
schimbările), iar Mureșul profită din 
plin de cadoul venit din partea zeiței 
Fortuna. Stan și Gîrlă combină excelent 
la limita careului de 16 metri, iar ul
timul finalizează cu sete pentru 2-1, de

Clasament:
1. Luceafărul Oradea 13 10 2 1 29-10 32p

2. FC Hunedoara 12 8 3 1 23-8 27p

3. Autocatania Caransebeș 12 6 4 2 14-7 22p

4. Național Sebiș 12 6 1 5 13-12 19p

5. Unirea Sânnicolau Mare 12 5 3 4 15-11 18p

6. ACS Recaș 12 5 3 4 18-15 18p

7. CS Termo Tumu Severin 12 5 3 4 17-15 18p

8. CFR Simeria 12 4 5 3 23-14 17p

9. Gloria Arad 12 4 2 6 18-19 14p

10. CSM Școlar Reșița 13 3 4 6 9-20 13p

11. Millenium Giarmata . 12 2 6 4 16-22 12p

12. FC Timișoara II 12 2 4 6 14-20 lOp

13. Bihorul Beiuș 12 2 1 9 12-34 7p
14. Becicherecul Mic 12 1 3 8 8-22 6p

FC Hunedoara: Pascal - Oltean, 
Hodor, Geacă, Costea Păcurar 
(Doroi), L. Todea, llaș (Stanciu), Trâș- 
can - R. Cristian (c), Gideon (Șandor). 
Antrenor: Ioan Peteu 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulari ști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști;

* stivui lori ști; * muncitori necaii ficați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nrJ21 D, com. Hărâu, 

sau la tel 0722 574 092; 0354/501021.

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

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu Ol. decem
brie 30 10.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
I 7fim asped fizic plăcui- vurbi luare tic limb» engleză

Sc oferă:, salar tunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport nir retur India gralinl, acces la pifeina și .sals lîlmiss a complexului.

Posibilitate extra joburi m cete b luni participare la castingun modeling 
& pholo-sisoodttti,!-.

Detalii suplimentare pc officc'5:cxclusivcvcnt.ro sau 0727177994.

venind golgheterul Devei cu trei reușite 
în acest tur.
Aceasta a fost ultima reprezentație a 
Mureșului în acest an, asta deoarece 
alb-roșii urmau să întâlnească în ultima 
etapă a turului Minerul Lupeni.

Claudiu Sav
Rezultatele etapei a 14-a:

FC Argeș FC Silvania 2-1
Mureșul Deva CSM Rin. Vâlcea 2-J
Gaz Metan CFR Craiova - CS Mioveni 3-0 
Aricșul Furda ACU Arad 0-0
Voința Sibiu ACSMU Poli Iași '2-1
FCM UTA Arad - Unirea Alba Iulia 2-0 
Petrolul Ploiești FC Bihor 1-0
ALR.C) Slatina a stat

CSM Școlar Reșița: Argane - Lazăr, 
Hamat, Pitaru, Crăguia Brcșeneni 
(c), Mihăilă, Mihok, Mihăescu - 
Doichița (Micu), Loba (Dragu). 
Antrenor: Flavius Stoican

5:cxclusivcvcnt.ro
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ȚIGAN
CORTURAR

OM
VIOLENT

>
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SCRISE IN 
CARNET!

CĂLĂU V
A

INTRODUCE

I

2) —

ORIZONTAL: 2) Mițoasă. 3) Jumătăți de ochelari. 4) 
Țol pe pat p Măgăruși. 5) A atârna - Insecte enervante. 
6) Meseriaș care face site - Copac a cărui frunză 
reprezintă simbolul Canadei. 7) Vase din lemn cu 
coadă asemănătoare cu o lingură mare - Prefix cu sen
sul de drept. 8) Au gustul lămâii - A remorca. 9) Gră
dina cerului..Lucrător la carieră. 10) Dumnealui -
Locuite. 11) Neașteptată'. 12) Calmi, potoliți.

VERTICAL: 2) Disimulare. 3) Caracteristici unor 
maniaci. 4) Schimonosiri - Pepene! 5) Fructe dulci și 
zemoase, acoperite cu solzi - Capătul unui magnet. 6) 
Element în gimnastică sau patinaj constând într-o 
piruetă de 360 de grade - Preot. 7) Cocă la mijloc! - 
Caracteristic. 8) Aliaj pentru instrumentele muzicale 
de suflat - A se întâlni. 9) Murmurul unui izvor - Țesă
tură lucioasă folosită pe post de căptușeală. 10) Nobili. 
11) Adusă în pragul unei crize de nervi (var.). 12) Ex
onerare.

ALBASTRUL 
CERULUI 

SENIN

- Copii, centaurii erau niști 
ființe legendare, jumătate om 
jumătate cal.

- Dar atunci ei unde dormeau 
...?
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GĂSIT CU
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14:00
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17:30
18:00
18:30
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19:40

■ 20:00
20:40 
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; 22:15

23:10

TV/?1
Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire

Dănutz S.R..L.
Oameni mari
Dănutz S.R.L.
Zile nopți
Legendele palatului:
Eurovision
Speranțe împlinite
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.)
Doar România!
Oameni mari (rel.)
Kronika (magazin cultural)
Speranțe împlinite
Spune-mi ce te doare
Papucul doamnei (2010)
Telejurnal
Legendele palatului
Doar România!
Sport
Telejurnal
Tema zilei* Meteo
Prim plan
Eurovision
Anatomia lu^Grey (SUA serial 
de dramă, 2005 - 3.)
Eroul familiei

( Tv^2

07:00 Asul din mânecă
07:55 învingătorii
08:10 TonomatulDP2
10:10 Hercule la New York (SUA 

aventură, 1970, rel.) cu Arnold 
Schwarzenegger, Arnold Stang, 
Taina Elg, Deborah Loomis

11:45 Poate nu știai
12:00 Telejurnal
12:30 Ferma (reportaj, rel.)
14:30 împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 12.) cu Joely Fisher, 
Joe Pingue, Corey Sevier, Yani 
Gellman

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni
18:30 Puterea legii (talk show, 2010)
19:00 Ora de business
20:00 Arena Leilor (reality show)
21'00 loc.nl nuclear

22:00 Ora de știri (emisiune informa
tivă)

23:00 Black Donnellys (australian se
rial polițist, 2007 - 13.) Ultimul 
episod, eu Michael 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 Roșcovanul (român aventură. 

1976, rel.) cu Zephi Alsec, Con
stantin Rauțchi, Ștefan Tapa- 
lagă. Costel-Băloiu

13:00 Observator
14:00 Crime în somn
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Obser.ator
20:30 Comanda la mine (realitv 

show, 2010)
22:00 Narcisa sălbatică (român se- 

, rial de dramă, 2010) cu Alina 
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana 
Maria Donosa, Alexandru Cos- 
tea

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

06:00 După 20 de ani (talk show, rel.) 
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Regele hoților
12:00 Tânăr și neliniștit
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 9.)
14:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008, rel.)
15:00 Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment, 2010, 
rel.)

16:00 Tânăr și neliniștit
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Cabina telefonică (SUA thriller 

de acțiune, 2002)
22:15 Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 -.27.)
23:30 Știrile Pro TV

07:00 Umbrele trecutului
<>K: 15 Umbrele trecutului
09 45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 Doamne de poveste
14:00 Marina
16:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de Acasă
16:30 Rosalinda (mexican serial,

1999)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
20:30 Iubire și onoare (român serial 

de dramă, 2010)
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
22:30 Poveștiri de noapte
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

06:00 Cireașa de pe tort (reality 
show. 2008, rel.)

07:00 Camera de râs
07:30 Specialiștii (talk show. 2010)
08:20 Sport cu Fiorentina
09:15 în căutarea inimii fermecate 

(englez-german-rus-finlandez 
film de animație, 2007)

11:30 Căminul de 5 stele
13:15 Cameraderâs
14:00 Moartea unui înger (SUA 

dramă. 1986)
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport. Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Fermier. Caut nevastă!
22:15 Trăsniții
23:00 Mondenii
23:30 O noapte la Roxbury (SUA c 

medie. 1998)

15:30 Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 3.) 
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie. 1990 - 6.) 
17:00 Vacanța cea mare (român comedie, 1988, rel.) 
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 13.)

20:00 Dispăruți iară urmă (SUA serial polițist, 2002 - 7.) c
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.)
22:00 Camera 1408 (SUA honor, 2007) cu John Cusack, Samuel L. Jackson, 

Mary McCormack, l'ony Shalhoub

15:50 
17:40 
19:30
20:00 

21:35 
22:10 
2145

Vânător alb, inimă neagră (SUA aventură, 1990) 
Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică) 
Pe platourile de filmare
Chemarea naturii (SUA comedie, 2009)
Viața și apucăturile lui Kenny Powers (SUA serial de comedie, 2009) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 1.)
Adevărul gol-goluț (SU Y comedie, 2009).
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OCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.EM. Hunedoara

;va
efon: 0755.999.916

ninistrator 
icar/produs leasing 
________________2_ 
,ator piese om piele 
nlocuitori_______ 15
er 
ocamion/mașină de 
re tonaj_______ 5
ătuș mecanic de în- 
ținere și reparații 
oversale_________ 1_
îzator de produse 
uriste 1
incitor necalificat la 
mblarea, montarea 
selor 51
lor manual cu 
căra de gaze 1

unedoara
'efon: 0^55.999.917

>ător piese din piele

nlocuitori 10
gher(exclusiv 
taurator) 18

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate_________ 1
facturis1 _____ 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______ 1_
asistent medical gener
alist-----------------------L
consilier administrație 
publica------------------ 1-
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ L_
contabil___________ 1_
cusator articole

marochinarie________ 1
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ 1_
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_________ 1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor___________ 1
redactor prezentator de 
televiziune_________ 1
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____________ ț

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 
pieselor____________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic__________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ 1
bucatar_____________2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
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

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

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

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

perseverență;
- capacitatea dc a-și îmbunătăți performanțele; 

capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit;
- relaționarea corectă eu clienții;

cunoștințe de folosire a computeru-ului: Oftice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@jahoo.com
Informații la tel. 0730 549 ’659; 0771 677 031

rsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
tomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
ttrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
gaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior. 
;ț neg. Tel.0724.370.693

nd apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
nandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
neg. Tel.0743.139.599

lae.

Vând fustă de piele talia 32, nouă, culoare neagră. Preț 150 lei 
neg. Tel.0254.228.748

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

r
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închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
-np, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
e. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

nd apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
t renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
.0734.310.133

chiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în 
;ă, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775’.557

nd 2.932mp teren intravilan,
=2 lm,apă,gaz,curent,loc drept,zonă liniștită,întabu- 
parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil. 
.0723.005.657, 0765.684.428

nd teren intravilan în corn. Vața, zonă centrală, 2.600 
>.^1.0726.319.204

nd casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, 
e, teren 3.000mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 
o. Tel.0726.319.204, 0254.611.644

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor
porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și
comenzi:tel.0730.549.659, e-mail :activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

S.C.ONE JOBS S.R.L. angajează personal masculin , 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
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Tel:

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria................ nr.
Eliberat de.....................DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Prenume.........
..... Nr.......Bl. 
..........Județul

Sc.

Semnătura
w-

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. t 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.
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei 3

mailto:gabriela_buzzi@jahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


g O companie din Olanda a scos pe piața o bere realizată special pentru câini, pentru ea 
oamenii să poată „ ieși la bere ” alături de prietenii lor pufoși. „ Doiț Heer " este făcută 
dintr-un amestec din carne de vită și mal(, pentru a păstra gustul de bere, dar și cel de 
cnriie. Producătorii săi spun că berea pentru căfei nu are alcool.

w Bizai
/ l.uni. 26 noiembrie 201

Un pistol purtat de agentul 007, 
vândut la licitație cu 320.250 de euro

O femeie susține că a cumpărat Soare

Un pistol cu aer comprimat, purtat 
de Sean Connery pe afișul filmului 
"Din Rusia, cu dragoste" (1963), a 
fost vândut la licitație pentru suma 
de 277.250 lire sterline (320.250 de 
euro), informează bbc.co.uk.

Pistolul, fabricat de 
compania Walther, a 
depășit de peste 10 
ori prețul estimativ 
(15.000-20.000 de 
lire sterline/17.700 
- 23.600 de euro). 
Licitația a avut loc, 
joi, la Londra, și a 
fost organizată de 
casa Christie's. 
Costumul 
lordu

lui Darth Vader, purtat de maleficul per
sonaj în filmul "Imperiul Contraatacă: 
Ediție Specială" (1980), nu a fost vân
dut. Costumul avea un preț estimativ 
de 230.000 de lire sterline (272.000 de 
euro). Costumul a fost pus în vân
zare de un colecționar american, 
care îl achiziționase în 2003, 

iar experții consideră că 
acesta este primul costum 

complet al lordului 
Darth Vader care a fost 

oferit la licitație. 
Un alt pistol din 
seria "James Bond", i 
care a apărut în fil
mul "Pistolul de aur/ 

The Man With The 
Golden Gun" (1974), 

vândut cu 
15.000 de lire i 
sterline I 
(17.740 de j 

euro). |
Un alt I 

obiect I 
vândut în ■ 
cadrul lie- ■ 
itației de 
joi de la Londra, 
organizată sub 
denumirea

Popular Culture: Film and 
Entertainment", a fost un 
schelet de dinozaur, folosit 
în filmul "King Kong" 
din 1993, care a fost ad

judecat cu 25.000 de 
re sterline 
(29.570 de euro). 
O cutie metalică 
ce conține 
ochiul roșu 
strălucitor al 
computerului 
HAL din fil
mul "Odiseea 
Spațială 
2001" a fost 
achiziționat 
pentru suma 
de 17.500 de 
lire sterline 
(20.700 de 
euro).

Caz bizar în Spania. O femeie susține 
că a cumpărat Soarele și intenționează 
să le solicite taxe... tuturor pământe
nilor. Ea a mers deja la notar pentru a 
legaliza actul care, spune ea, demon
strează că se află în posesia corpului 
ceresc. Notarul a rămas uimit de cer
erea femeii, însă, de curiozitate, a ac
ceptat să asculte cererea „patroanei

Au acasă o adevărată grădină zoologi<
O familie din Marea Bntanie trăiește cu 
peste 80 de animale în casă. Oamenii 
recunosc că e foarte greu, dar sunt mân
dri că au o adevărată grădină zoologică 
sub acoperiș. întreținerea viețuitoarelor 
îi costă anual 20.000 de lire sterline. 
Sunete ca-n junglă se aud zi de zi în 
casa britanicilor care trăiesc cu zecile 
de animale în casă. Proprietarii, însă, s- 
au obișnuit, chiar dacă cu greu le pot 
face față. Au atât de multe, încât nici nu 

Soarelui”. „Sunt posesoarea Soareh 
stea tip spectral G2, care se află în < 
trul sistemului solar și la o distanți 
aproximativ 149.600.000 de kilorr 
de Terra”, a spus femeia, citată 
lavozdegalicia.es. Femeia este hotă 
să perceapă și o taxă de utilizare a 
ergiei solare.

mai știu exact cine pe unde se află, 
lucru e cert. Trebuie să îi țină pe pr: 
tori departe de pradă chiar dacă ; 
înseamnă să fie zgâriați, înțepați 
mușcați. Costul pentru grădina zoo 
ică improvizată depășește 20.000 
lire sterline. O parte din sumă , 
acoperită din donații, dar proprietari 
trebuie să mai contribuie cu o parte 
portantă pentru întrețini 
viețuitoarelor.

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma
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rEAUA MIURESUI

Deva, str. George Enescu, bl.2/2;
INisip 22,00 lei/to

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/to

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/to

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/to
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PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20*

CMYK

bbc.co.uk
lavozdegalicia.es

