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Editorial

de Ștefan Ciocan

Tăiați din burțile
îmbuibaților

O știre care a trecut granița de vest a 
României ne anunșă că Parlamentul ungar a 
votat, ieri, schimbarea Constituției în așa fel 
încât numărul parlamentarilor va fi redus 
aproape la jumătate, în încercarea de a 
raționaliza deciziile luate în acest for. Parla

mentul ungar va fi limitat în viitor la 200 de 
membri, în loc de 386 în prezent. începând din 
2014, 13 deputați suplimentari, în afara celor 
200, vor reprezenta minoritățile din Ungaria. 
Propunerea a fost votată de 306 deputați, 16 au 
fost împotrivă și 35 s-au abținut.

Reducerea numărului de parlamentari a 
fost o promisiune de campanie a formațiunii lui 
Viktor Orban și a fost imediat pusă în practică, 
după ce FIDESZ a ajuns la putere.

în România populația a votat la un refer
endum, în proporție covârșitoare atât pentru re
ducerea numărului de deputați cât și pentru 
trecerea la un cabinet unicameral. Au trecut mai 
mult de șase luni de atunci și totul a rămas la 

, stadiul de discuție. Asta pentru că în România 
întreaga clasă politică este la stadiu de discuție.

După cum este deja cunoscut, pentru un 
singur deputat statul român scoate din buzu

narul contribuabililor 30.000 de lei pe lună, fără 
să punem la socoteală cheltuielile cu personalul 
auxiliar care deservește cele două camere ale 
Parlamentului. Simpla reducere a deputaților 
de la 334 la 200 câți vor fi în Ungaria și a celor 
154 de senatori ar aduce o economie lunară la 
bugeul României de 8,64 de milioane de lei. 
Acești bani ar putea fi folosiți în mod sigur mai 
bine decât să îngrașe cefele unor indivizi pentru 
care România nu înseamnă decât un mijloc de 
înavuțire și câștig fără muncă.

în realitate Parlamentul României este 
condus de un grup restrâns de lideri politici 
care dictează mașinii de vot cum să ridice 
mâna. în condiții normale această joacă de-a 
democrația poate fi acceptată, dar în condițiile 
de criză cred că este un teatru ieftin pe care-1 
plătim mult prea scump pentru calitatea 
prestației actorilor.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
W ► DN 687 Cristur - Hunedoara 

►DN 687 Hunedoara - Hășdat
Q ► DN 66 Călan - Băcia

► DN 7 Mintia - Vețel
“ ► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petroșani, DN 66
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Calendar J -^Sfântul Zilei HOROSCOP

ț greco-catolic

Sf. împărați Constantin 
și Elena 
ț romano-catolic

Sf. Ss. Cristofor Magallanes; 
yJElena, mama împ. Constantin

Baclava

Ingrediente:
250-300 g foi de plăcintă, 150 g 
margarina 250 g miez de nucă, 1 
linguriță scorțișoară, 200 g zahăr, 
120 g miere, 150 ml apă, 1 lingu
riță esență de vanilie.

Mod de preparare:
Dacă aveți foi congelate sco- 

teți-le cu cel puțin două ore înainte 
de a vă apuca de lucru. Foile se îm
part în 3 părți egale. Nucile se ma
cină în mașina de biscuiți, după 
care se amestecă cu scoțisoara. 
Nucile se împart în 2 părți egale.

Se încălzește margarină. Se ia 
o foaie, se pune în tavă și se unge, 
se pune următoarea foaie, se unge 
și tot așa până se termină prima 
treime de foi. Peste foi se pune ju
mătate din nucile măcinate. Păs
trați pentru suprafața foi întregi.

Se așează peste nuci foile (a 
doua treime) repetând operația fă
cută cu prima treime. Se presară a 
doua jumătate de nuci măcinate. 
Se acoperă cu ultima treime foile 
unse.

Se acopera ca să nu se usuce și 
se dă la frigider 30-45 de minute. 
Se aprinde cuptorul la 350°F. Se 
scoate tava din frigider și se trece 
la portionarea baclavalelor. Se taie 
după preferința: dreptunghiuri, pă
trate, romburi, etc. Se dă la cuptor 
aproximativ 25 de minute până se 
rumenește frumos.

între timp se face siropul. Se 
amestecă apa cu zahărul într-o cră- 
ticioara la foc mic. După ce au dat 
în fiert de adaugă mierea, lasand 
compoziția să dea din nou în fiert. 
După ce a început din nou să fiarbă 
se adaugă vanilia, eventual rom 
sau apă de flori. Se toarnă siropul 
fierbinte peste baclavaua abia 
scoasă din cuptor, eventual, cu aju
torul unui mic polonic. j

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

Sfinții împărați Constantin (+337)
și Elena (+327)

Marele între împărați, fericitul și pu
rurea pomenitul Constantin a fost fiul lui 
Constanțiu Clorus și al cinstitei Elena. Și 
întinsa împărăție a romanilor era împărțită, 
iar Constanțiu avea sub stăpânirea sa întinse 
ținuturi: Galia, Spania și Britania. Dar, pe 
când în toate părțile împărăției, creștinii în
durau cele mai crunte prigoniri, în ținuturile 
sale, Constanțiu nu numai că a oprit orice 
prigoană împotriva lor, ci, socotindu-i cei 
mai cinstiți dintre cetățeni, îi folosea pe 
creștini la cârmuirea treburilor împărăției.

Deci, murind bunul Constanțiu, în 
locul lui a venit fiul său, marele Constantin, 
precum la Roma, a venit Maxențiu. Și s-a în
tâmplat ca Maxențiu, să pornească război 
contra lui Constantin. Și istorisește episcopul 
Eusebiu, care a fost duhovnicul lui Constan
tin, că, plecând în întâmpinarea dușmanului 
său, împăratul Constantin se ruga, cerând 
ajutor de la Dumnezeu, înainte de a începe 
lupta, știind că oastea iui este mai slabă decât 
oastea iui Maxențiu. Ca răspuns ia 
rugăciunea lui, Constantin a văzut ziua, în 
amiaza mare, strălucind pe cer, o cruce 
luminoasă, pe care scria, cu slove alcătuite 
din stele: „Prin acest semn vei învinge”. Iar, 
în noaptea ce a urmat, tot el a văzut, în vis, 
pe însuși Domnul lisus Hristos, apropiindu- 
se de el și îndemnându-1 să-și facă steag 
ostășesc cu semnul Sfintei Cruci pe el. Deci, 
chipul cinstitei Cruci punându-1 pe arme, a 
mers la Roma și a biruit pe pierzătorul 
Maxențiu, care, căzând în râul Tibru, s-a 
înecat, la podul Milvius, în anul 312. Și așa, 
Constantin a eliberat pe cetățenii Romei, de

tirania lui Maxențiu.
încredințat că, prin biruința lui a fost 

ajutat de Dumnezeul creștinilor, fericitul 
Constantin a dat în anul 313, ca împărat al 
Romei, o hotărâre, prin care a oprit prigo
nirea creștinilor și a dat libertate credinței în 
împărăția romanilor. Actul acesta mare se 
numește „Decretul din Milan”.

Mai târziu, fericitul Constantin și-a 
mutat capitala împărăției, de la Roma, la 
Bizanț. Deci, a zidit din nou această cetate 
și, împodobind-o cu tot felul de palate, ca pe 
o adevărată nouă Romă creștină numită apoi, 
Constantinopol, după numele său. Această 
cetate a fost adusă, de împăratul Constantin, 
lui Hristos, ca o roadă a credinței sale (330).

Ca împărat al creștinilor, Constantin a 
arătat multă râvnă și pentru unitatea credinței 
creștine. Și aceasta s-a văzut pe vremea 
ereziei lui Arie, cea mai mare rătăcire din 
viața Bisericii lui Hristos. Arie învăța că 
Hristos n-a fost Dumnezeu adevărat, 
îmbrăcat în fire de om și coborât în lume, 
cum socotește dreapta credință, Hristos, pen
tru el, era numai o creatură trimisă să 
izbăvească omenirea. Și era mare tulburare 
în Biserică. Deci, înțelegând că numai prin 
unitatea credinței, Biserica era un mare spri
jin pentru unitatea împărăției, marele Con
stantin a hotărât ținerea Sinodului de la 
Niceea, la care el însuși a fost de față. Aici, 
episcopii din toată lumea creștină au osândit 
rătăcirea lui Arie și au mărturisit dreapta 
credință, alcătuind cea mai mare parte din 
Crez, pe care, de atunci, îl rostim și noi, la 
orice Sfântă Liturghie.

Și a fost ajutat Sfântul Constantin și de 
evlavia și râvna mamei sale, pe care 
împăratul a trimis-o la Ierusalim, pentru de
scoperirea locurilor sfinte din Evanghelii. Și, 
descoperind locul Golgotei, al Sfântului 
Mormânt și lemnul Sfintei Cruci, 
împărăteasa a zidit, cu împărătească 
dărnicie, biserica Sfântului Mormânt (Anas- 
tasis), biserica din Betleem, pe cea din 
Nazaret și alte sfinte locașuri.

Multe alte fapte de folos credinței lui 
Hristos au săvârșit marele Constantin și 
maica sa Elena, pentru care s-au învrednicit 
a se numi „Sfinții cei întocmai cu Apostolii, 
împărați”. Și a murit Sfântul Constantin, 
după ce s-a botezat, la anul 337, cu zece ani 
în urma morții mamei sale, Sfânta Elena.

Ești copleșit de emoții care îți 
blochează orice inițiativă. Nu mai ești 
tu cel curajos care se bagă în orice
acțiune care implică un dram de tupeu, ci stai
pe margine așteptând ca alții să intervină. Ți-e
puțin teamă de eșec.

Evită excesele de orice fel, mai 
ales cele legate de alcool, tutun și sex. 
Ai nevoie de un somn adânc și odihn
itor. Se poate să ai probleme cu ochii, pentru că 
ești sensibil la lumina puternică. Nativii au 
discuții cu partenerul de viață, mai ales în 
privința copiilor.

Mulțumește-te cu monotonia 
acestei zile, pentru că vei descoperi că 
și cele mai banale aspecte pot avea
efecte bune. Nu te aștepta ca totul să se 
desfășoare pe un nivel înalt, să ai parte doat.
evenimente ieșite din comun, pentru că azi vei
aprecia mai mult chestiunile mărunte.

Iubirea nu este întotdeauna o 
flacără intensă care arde pasional, ci 
poate părea un contract cât se poate de 
serios între doi parteneri, dispuși să-și 
asume fiecare responsabilități mature.

Pleci la drum și ceea ce te 
așteaptă la destinație îți face mare 
plăcere. Ori primești vești excelente de 
departe, ori ești implicat în niște
împrejurări fericite care declanșează eveni
mente de top pentru tine.

21 mai
de-a lungul timpului

1821 : Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției 
de la 1821, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui 
Alexandru Ipsilanti

1877 : în Parlamentul României Mihail Kogălniceanu, 
în numele guvernului a proclamat independența

1904 : A fost înființată Federația Internațională de Fot
bal (FIFA)

1965 : Debutează la Televiziunea Română, emisiunea 
„Teleenciclopedia" -record de audiență până în anul 1990

1982 : Fomația de rock Queen lansează albumul Hot
Space
► 2003 : Un cutremur a lovit nordul Algeriei, omorând
mai mult de 2.000 de oameni

S-au născut:
1792: Gaspard Coriolis, matematician, fizician, in- 

er francez (d. 1843)
L 1855: Constantin Dobrogeanu-Gherea, critic literar

Bancurile zilei
© © ©
Ștrul stă în colț la Ma- 

gheru. Trece Ițic și-l în
treabă:

- Ce faci aici, Ștrul?
- Aștept să vină america

nii...
- Ești nebun? în '44 tot 

aici stăteai și ziceai că aș
tepți să vină rușii...

- Ei și ce, n-au venit?

© © ©

De ce sînt dolarii verzi? 
Pentru că evreii îi culeg în
ainte de a fi copți..r

© © ©
Ce rezultă dacă încru

cișezi un evreu cu un țigan? 
Un lanț de magazine

Hunedoarei
cotidian de informați» sport, divertisment, publicitate

român (d. 1920)
1880: Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu), poet, 

prozator și publicist român (d. 1967)
1897: Smaranda Brăiescu, aviatoare și parașutistă 

româncă (d. 1948)
1937: Constantin Eretescu, prozator român stabilit în 

SUA
1938: Ștefan Dimitriu, scriitor român
1972: Christopher George Latore Wallace, cântăreț 

american de rap (Notorious B.I.G.) (d. 1997)

Comemorări:
1639 : Tommaso Campanella, filosof italian (n. 1568)
1892 : Grigore I. Cobălcescu, întemeietorul școlii 

românești de geologie (n. 1831)
1964 : Tudor Vianu, filosof, estetician, critic literar, 

scriitor, comparatist, memorialist român (n. 1898 (S.N.))
1973 : Grigore Moisil, matematician român (n. 1906)
1981 : loan Cușă, poet român, stabilit în Franța (n. 

1925)
1991 : loan Petru Culianu, istoric al religiilor și scriitor 

român (n. 1950)
1994 : Ștefan Tapalagă, actor român de teatru și film 

(n. 1933)

goale...
© © ©

Trei evrei au magazinele 
alăturate. Primul are un afiș 
foarte mare pe care scrie: 
"Aici găsiți produsele de 
cea mai bună calitate!".

Al doilea are un afiș, la 
fel de mare: "Aici cumpă
rați la cele mai mici pre

țuri!".
Al treilea are, bineînțe

les, și el un afiș foarte mare: 
"Pe aici este intrarea!".

© © ©
De ce au evreii nasul 

mare? Pentru că aerul e pe 
gratis.

© © ©

Suspiciunile te copleșesc și pen
tru că ți-e teamă de orice decizie sau 
de orice mișcare cu potențial de risc, 
practic ești țintuit locului, fără a mai face nimic 
constructiv. Ori apar tot felul de opreliști care 
îți taie avântul, ori singur îți pui piedică pentru 
că nu vrei să greșești cumva.

Te apasă niște griji ce devin ob
sedante, poate și pentru că anturajul te 
influențează negativ. Nimic din ce auzi
în jur nu-ți ridică moralul, de aceea ar 
fi bine să pleci din aceste medii care te trag 
înapoi.

Deși, momentan, ești blocat 
într-o situație care nu mai înaintează 
deloc, totuși se întrevede deja la ori- •.?> 
zont un rezultat promițător.

Ai lăsat o sarcină nerezolvată în 
trecut și acum te poți întoarce să te 
achiți definitiv. Nu neglija acest as
pect, pentru că nu faci decât să duci 
după tine la nesfârșit o datorie.

Nu te poți adapta ușor mediului 
în care ești astăzi, ori pentru că te afli 
printre străini și comunicarea cu ei 
merge defectuos, ori pentru că ai
nimerit printre persoane ostile care comentează
tot ce ai tu de spus. Nu îi vei convinge ușor.

Iubirea uneori îți întunecă 
mințile și nu poți raționa corect, 
bănuindu-1 pe cel drag de tot felul de 
gesturi. II urmărești în permanență, iar
gelozia se instalează confortabil peste inima ta.

Faci calcule și, deși ai ceva bani 
la dispoziție, nu sunt de ajuns pentru 
ceea ce ai de gând să cumperi. Nu 
cumva e o investiție prea mare?
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Ig Membrii Sindicatului Național al Drumarilor din Romania (SNPDR) 
amenință și ei că intră în grevă generală din 31 mai, alături de toți 
bugetarii, nemulțumiți de reducerea salariilor cu 25 la sută.
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Deva, Hunedoara, Simeria și Călan
se vor contopi
O conurbație cu peste 200.000 
de locuitori va lua naștere în 

județul Hunedoara. Deva, Hu
nedoara, Simeria și Călan vor 
alcătui un singur oraș, care va 
putea fi transformat în munici

piu de rang I.

Planul de contopire al Devei, 
Hunedoarei și Simeriei a fost inițiat 

> Jă din 2005, dar a fost blocat din 
pricina lacunelor legislative. în mo
mentul actual, apariția unui alt oraș 
mare al României este facilitată de 
modificare a legii privind planul de 
amenajare a teritoriului național, 
adoptată de camera senatului la în
ceputul acestei săptămâni. Planul 

amenajare a teritoriului noii 
conurbații include și orașul Călan.,

Amenajarea terito
riului este esențială

Pentru ca planul de contopire a 
celor patru orașe să poate fi realiz

abil, autoritățile locale vor trebui să 
realizeze atât proiecte clare de 
infrastructură, transport în comun 
cât și înființarea unei universități de 
stat. De asemenea, va trebui luată în 
considerare și opinia locuitorilor 
celor patru orașe. Președintele Con
siliului Județean, Mircea Ioan 
Moloț, a specificat că va fi organi
zat un referendum, iar acesta va 
avea loc în momentul când cetățenii 
vor fi corect informați despre ben- 
eficile acestei contopiri. Odată for
mat, noul oraș va putea fi 
transformat în municipiu de rang I. 
Primul pas în demararea proiectului 
va fi stabilirea unor întâlniri cu pri
marii celor patru orașe.

Formarea 
conurbației 
va reduce cheltuielile

Includerea orașului Călan în 
planul de contopire a fost 
determinată în baza unui studiu de 
fezabilitate, din care reiese că ma

joritatea locuitorilor din Călan își 
desfășoară activitatea profesională 
într-unul din cele trei orașe. Potrivit 
legii, viitorul oraș va avea un singur 
primar, Consiliu Local, iar Poliția 
Comunitară se va subordona unei 
singure administrații publice. Sena
torul PNL Radu Rușanu este de 
părere că astfel vor fi reduse 
simțitor cheltuielile pentru 
indemnizațile consilierilor locali și 
a aparatului birocratic, iar noul oraș 
format va atrage mai mulți investi
tori.

Irina Năstase

g„Ne-am luat acest angajament în campania 
electorală. Oamenii trebuie să se obișnuiască să 
creadă în fapte și nu vorbe. în arealul Timișoara 

- Cluj mai este nevoie de un oraș mare.
Există o legătură strânsă între cele patru orașe și de 

asemenea există și spațiul necesar pentru a ne putea dez
volta. Mai rămâne însă problema numelui pe care 
conurbația îl va avea.

Următorul pas în ceea ce privește conurbațile 
vizează Valea Jiului”, a declarat Radu Rușanu, senator 
PNL.

Kaufland construiește un hipermarket la Deva
în cadrul unei ceremonii organi

zate la Deva primarul Mircia Muntean 
a fondat un nou hipermarket 
aparținând, de această dată retailerului 
Kaufland. Alături de primar au fost 
prezenți viceprimarul Devei, Corina 
Oprișiu, precum și oficiali ai Kaufland. 
Locația noului hipermarket se află pe 
DN 7 - Calea Zarandului, vis - a - vis 
de ștrandul din Deva.

Rețeaua Kaufland, deținută de 
grupul LIDL & Schwarz, a devenit unul 
dintre retailerii cei mai agresivi de pe 
piața românească, în ultimul an. Grupul 
Schwarz a achiziționat în luna februarie 
și magazinele Plus, care urmează să fie 
rebranduite LIDL. Anul trecut Kau
fland a finalizat șase spații noi, iar de la 
începutul acestui an a deschis noi 
unități la Botoșani, Mioveni, Mediaș, 
Reghin și Giurgiu. Miercuri a fost 
fondată și construcția unui nou magazin 
Kaufland la Orăștie. „Primul hipermar
ket Kaufland a fost deschis în Germa-

niaîn 1984. Din 1998, Kaufland s-a ex
tins spre estul Europei, deschizând 
magazine în Cehia, Polonia, România, 
Bulgaria și dispune astăzi de o rețea de 
900 de hipermarketuri. în România, 
Kaufland deține un număr de 52 de 
unități și un centru logistic la Ploiești. 
Kaufland Deva acoperă o suprafață de 
20.000 metri pătrați, dintre care hiper- 
marketul se extinde pe 5.500 metri 
pătrați. Unitatea va avea un spațiu de 
parcare de 250 de locuri și peste 100 de 
angajați. „Dincolo de acestea noi 
aducem garanțiile, însemnând prețuri 
mici și timp minim petrecut la casele de 
marcat”, a spus șeful biroului 
Autorizații din cadrul Kaufland Româ

Societate comercială din Deva 

angajează 

secretară

nia, Cornel Petcu. „Construirea hiper- 
marketului Kaufland este foarte 
importantă pentru Deva. în primul 
rând, această investiție înseamnă 150 
de milioane lei aduse ca taxe și im
pozite la bugetul local. Apoi, în acest 
mod am reușit să mobilăm municipiul 
nostru cu un obiectiv cu brand, un 
nume cunoscut. Zona în care se 
construiește hipermarketul era o zonă 
umbrită, neatractivă, moartă, o zonă în 
care nu se desfășura nimic. Finalizarea 
acestei investiții dovedește că prin taxe 
și impozite mici aducem investitori 
mari”, a spus Mircia Muntean.

Cătălin Rișcuța

Licitație pentru autostrada Deva - Orăștie
Licitația de atribuire a contractului 

pentru „Construcția variantei de ocolire 
Deva - Orăștie la standard de 
autostradă” a avut loc, miercuri, la 
sediul Companiei Naționale de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România (CNADNR).

Anunțul privind organizarea 
licitației prevedea că durata contractu
lui de achiziție publică va fi de 48 luni 
de la data semnării, iar criteriul de 
atribuire va fi „oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere eco
nomic”. în alegerea ofertei câștigătoare, 
propunerea financiară va avea o pon
dere de 50 la sută, egală cu cea tehnică.

Potrivit unor surse, după deschiderea 
ofertelor, cea mai bună propunere din 
punct de vedere financiar a fost 
avansată de concernul spaniol FCC 
Construction.

Pe locurile următoare s-au plasat 
alți doi giganți, compania Strabagh și 
consorțiul Astaldi - Max Bogl. Ofertele 
tehnice nu au fost încă evaluate. Span
iolii de la FCC Construction au câștigat 
numeroase contracte privind infrastruc
tura din România: podul Basarab din 
București, podul Vidin - Calafat peste 
Dunăre, centura de nord a Capitalei. De 
asemenea, concernul execută lucrările 
la centura ocolitoare a Constanței, pre

cum și la tronsonul de autostradă dintre 
Timișoara și Arad, de pe Culoarul IV 
Paneuropean.

Valoarea estimată a contractului 
pentru tronsonul Deva - Orăștie este de 
253.375.705 euro, dintre care 130,9 
milioane euro reprezintă finanțare 
nerambursabilă din partea Agenției 
ISPA. în ceea ce privește termenul de 
finalizare a proiectului, acesta este de 
patru ani, de la data semnării contrac
tului. Dacă procedura de licitație va fi 
validată, semnarea contractului este 
fixată pe 22 iunie 2010.

Cătălin Rișcuța

Informații suplimentare la sediul societății din 
Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter și la 

telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 
de luni până vineri.

Societate comercială din Deva 

angajează 
ospătari, ajutor ospătari, cameristă 

și ajutor bucătar pentru 
complex turistic „Steaua Mureșului”

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 

și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.
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Farmaciile pot elibera din nou medicamente compensate și gra
tuite. Guvernul a autorizat, miercuri, Casa Națională de Asigu
rări de Sănătate să încheie „angajamente legale suplimentare” în 
limita a jumătate de miliard de lei în 2010, bani care vor fi folo
siți la plata medicamentelor „cu și fără contribuție personală”. el■

Țigări netimbrate 
comercializate ilegal în bar

Administratorul unui bar 
din comuna Beriu a fost prins 
de polițiștii din cadrul Servici
ului de Investigare a Fraudelor 
în timp ce comercializa țigări 
netimbrate. Pentru care nu avea 
acte de proveniență.

Oamenii legii au confiscat 
peste 40 de pachete de țigări 
care erau expuse în unitate și 
oferite spre vânzare, iar admin
istratorul societății a fost 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 20.000 
de lei.

Evaziune fiscală de peste 
1.000.000 de lei

Administratorul unei 
societăți comerciale din 
Petroșani este cercetat, de 
polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigare a Fraudelor 
Hunedoara, în stare de libertate 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de evaziune fiscală.

Oamenii legii au stabilit 
că, în perioada 2007 - 2008, 
administratorul a reținut de la 
angajații societății peste 
1.000.000 lei reprezentând 
CAS, ajutorul de șomaj și fon
dul de sănătate, fără a vira 
suma respectivă la bugetul de 
stat.

Cercetat pentru tentativă 
de viol

Au „împușcat” doi iepuri deodată
-

In urma unei acțiuni efectuate, polițiștii din Hațeg au prins un urmărit național 
și au recuperat un autoturism de lux furat din județul Gorj

In timpul unor activități de 
control în trafic, polițiștii hațe- 

gani au găsit un autoturism 
BMW 735i, parcat pe strada 

Cloșca din Hațeg, despre care 
aveau informații că a fost furat 

dintr-o localitate din județul 
Gorj-

Autoturismul a fost pus în 
urmărire națională de I.P.J Gorj, în 
data de 18.05.2010.

La o distanță de aproximativ 30 
de metri de autoturism, polițiștii au 
depistat două persoane care se de
plasau spre centrul orașului. Cei doi 
bărbați, Tiberiu R., de 46 de ani, din 
Aninoasa și Cristian M., de 24 de 
ani, din Hațeg, au fost legitimați de 
agenții de poliție, iar în urma 
verificărilor efectuate în bazele de 
date ale poliției au stabilit că primul 
dintre aceștia figurează ca urmărit

Furt cu repetiție la supermarchet A vrut
Jn supermarchet din Deva a 

fost călcat de hoți de două ori în 
aceeași zi.

Astfel, în jurul orei 11:45, 
Poliția Municipiului* Deva a fost 
sesizată de către personalul super- 
marchetului cu privire la faptul că 
agenții de pază ai unității au sur
prins în flagrant un bărbat în timp 
ce încerca să iasă din magazin cu 
mai multe bunuri sustrase. La fața 
locului, polițiștii l-au identificat pe 
Ioan B., de 60 ani, din Deva, care 
avea sub haină mai multe produse și 
băuturi alcoolice pe care le-a furat 
din magazin. Tot ieri, în jurul orei 
17:35, polițiștii deveni au fost 
rechemați la supermarchet pentru 
un alț fut. De data aceasta, oamenii 
legii au reținut un minor în vârstă de 
17 ani, din orașul Ungheni, județul 
Mureș, care a furat din incinta mag
azinului o pereche de pantofi sport.

național din data de 18.05.2010. 
Bărbatul se sustrăgea executării 
pedepsei cu închisoarea, pe numele 
său existând un mandat emis de 
Judecătoria Petroșani. Judecătorii 1- 
au condamnat la un an de închisoare 
pentru comiterea infracțiunilor de 

în ambele cazuri, prejudiciul a 
fost recuperat în totalitate și restituit 
părții vătămate, iar pe numele 
suspecților s-au întocmit dosare de

conducere a unui autoturism neîn
matriculat și conducere fără permis.

TIBERIU R. a fost condus la 
sediul Poliței Orașului Hațeg, pen
tru audieri, ulterior fiind predat 
polițiștilor municipiului Târgu Jiu, 
în vederea continuării cercetărilor.

cercetare penală sub aspectul comi
terii infracțiunii de furt calificat.

Mihaela Tămaș

Bărbatul urmează să fie transportat 
^în penitenciar, unde își va ispăși 
pedeapsa pentru care a fost cor 
damnat de Judecătoria Petroșani.

Mihaela Tămaș

să se „ușureze” 
și era să se înece

Un bărbat a ajuns, miercuri 
seara, la spitalul din Lupeni 
după ce a căzut de la o înălțime 
de aproximativ cinci metri, în 
pârâul Bănița.

în timp ce încerca să sc 
„ușureze” bărbatul s-a 
dezechilibrat și a căzut în albia 
pârâului. Ajunși la fața locului, 
paramedicii i-au acordat primul 
ajutor, l-au imobilizat pe targă, 
și împreună cu un jandarm au 
scos victima la mal, de unde a 
fost transportată la spital.

Exista posibilitatea să fi 
suferit leziuni la nivelul 
coloanei cerebrale.

(M.T.)

Un tânăr în vârstă de 27 de 
ani, din comuna Cămărașu, 
județul Brăila, este cercetat de 
polițiștii din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale
Petroșani pentru tentativă de 
viol.

Oamenii legii au stabilit că 
incidentul s-a petrecut pe un 
drum de țară situat pe raza co
munei Bănița, unde Alexandru 
H. a încercat să întrețină rapor
turi sexuale cu tânără în vârstă 
de 24 de ani, pasageră de 
ocazie în autoturismul condus 
de suspect.

„Luna M.A.I. - Noaptea Albă 
a Filmului Polițist”
Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara or

ganizează astăzi, începând 
cu ora 19.00, în Sala Mică 
a Casei de Cultură „Dră- 

gan Muntean ” din Deva, o 
acțiune inedită intitulată: 
„Luna M.A.I. - Noaptea 
Albă a Filmului Polițist”.

Polițiștii hunedoreni vor 
prezenta celor peste 150 de elevi 
și profesori care vor fi prezenți la 
eveniment, două filme de lung 

metraj care surprind probleme 
extrem de actuale: consumul de 
droguri și etnobotanice în rândul 
tinerilor și traficul de ființe 
umane.

Unul dintre aceste două lung 
metraje, intitulat „Happy End”, 
este un film românesc cu o 
distribuție de excepție: Mircea Di- 
aconu, Daniela Nane, iar „Human 
Traffiking” este un film artistic în 
care personajele principale sunt 
Mira Sorvino și Donald Suther
land.

țw.7:;

A dispărut de la domiciliu
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, 

din Deva, este căutat de polițiști după 
ce în urmă cu aproximativ o săptămână 
a plecat de acasă și nu s-a mai întors. 
Ion Gabriel Tamaș, a plecat de la domi
ciliul său în seara zilei de 14 mai, în 
jurul orelor 20:00, în urma unor 
neînțelegeri cu familia. A doua zi, 
văzând că nu se mai întorce, tatăl 
bărbatului a alertat polițiștii. în urma 
sesizării, oamenii legii au efectuat mai 
multe activități de căutare a celui 
dispărut, dar fără rezultat.

Semnalmentele bărbatului
dispărut

La data dispariției, bărbatul era 
îmbrăcat cu un tricou negru, hanorac cu 
glugă negru, blugi albaștrii, adidași 
albi, iar asupra sa avea o borsetă mică, 
neagră, în care este posibil să aibă

cartea de identitate. Ioan Gabriel 
Tamaș era 1,85-1,90 metri înălțime, 
constituție atletică, ochii căprui, ten de
schis, păr negru, tuns scurt, față ovală, 
mustață și cioc. Persoanele care pot 
furniza informații legate de acest bărbat 
sunt rugate să anunțe Poliția la numărul 
de urgență 112.

(M.T.)



le
Tinerii, in slujba legii

Sute de tineri hunedoreni vor să studieze
în unitățile de învățământ ale MAI
într-o perioadă în care locurile 
de muncă sunt limitate, ofer
tele de școlarizare în cadrul 

structurilor militare îi atrag pe 
tineri ca un magnet.

Uniforma de jandarm sau poli
țist și siguranța locului de 

muncă sunt principalele crite
rii după care tinerii hunedo- 
rimi se orientează în alegerea 
stagiilor următoare de învăță

mânt.

Peste trei sute de hunedoreni și-au 
depus deja dosarele de admitere la in
spectoratele județene de jandarmi și 
poliție. Cele mai multe solicitări sunt 

itru școlile de poliție, dar nici cele de 
jandarmi nu sunt ocolite.

„Avem până în prezent, peste trei 
sute de dosare depuse. Cei mai mulți 
sunt absolvenți de liceu care doresc să- 
și continue studiile în unitățile de

învățământ ale MAI, în special Acade
mia de Poliție”, a declarat purtătorul de 
cuvânt IPJ Hunedoara, inspectorul 
Bogdan Nițu.

în ceea ce privește meseria de jan- 
dam, peste o sută de hunedoreni au tre
cut deja pe la biroul de informare al IJJ. 
„Sunt peste o sută de dosare depuse, 
însă ne așteptăm ca numărul celor 
interesați să crească până la finalizarea 
înscrierilor”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IJJ Hunedoara, locotenentul 
Nicolae Răducu.

Atrași de siguranța 
locului de muncă

Tinerii care aleg să urmeze o 
carieră militară sunt atrași nu doar de 
uniformă, ci mai ales de siguranța locu
lui de muncă.

„Meseria de polițist mi se pare una 
sigură, în condițiile actuale, și chiar 
bine plătită. Mi-ar plăcea să mă pot im
plica în acțiuni specifice și cosider că 
această meserie mi se potrivește. Cel

mai mult mi-ar plăcea să lucrez ca și 
criminalist”, a declarat unul dintre 
candidați. „Am ales să vin la jandami 
pentru că îmi place această meserie. îmi 
este puțin frică de examenul de ad
mitere dar cred că voi reuși”, a declarat 
un alt candidat, Florin Trandafir.

Salarii motivante

Salariile pe care le încasează un 
polițist ori un jandarm reprezintă, stim
ulentul care îi determină pe tineri să se 
înghesuie acum la concursurile de ad
mitere.

Un subofițer din cele două struc
turi câștigă pentru început 1.400-1.500 
de lei, în timp ce ofițerii își încep cari
era cu cel puțin 1.800 de lei.

Pe lângă salariu, angajații din 
structurile militare beneficiază și de 
norma de hrană și compensație la 
chirie, pentru cei din alte localități.

Andreea Lazăr

B Condiții de selecție
Candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în 

România; să cunoască limba română scris și vorbit; să aibă capacitate deplină 
de exercițiu; să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic; 
să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului 
2010; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să nu aibă an
tecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 
șapte ani.

„Conotații istorice și politice 
în publicistică”

Personalitate remarcabilă în 
viața publică a județului Hu
nedoara, Gheorghe Firczak 

și-a lansat ieri cea de-a zecea 
carte, intitulată „Conotații 

istorice și politice în 
publicistică”.

Volumul proaspăt ieșit de 
sub tipar este o colecție de ma
teriale publicate de Gheorghe 
Firczak, de-a lungul vremii, în 
diferite ziare locale. De la 
dezvăluiri sau lansări de ipoteze, 
până la considerații personale 
asupra unor evenimente, colajul 
de articole publicat de scriitor 
captivează cititorul, totodată în- 
demnându-1 la o analiză atentă a 
celor prezentate.

De profesie cadru didactic, 
Gheorghe Firczak a fost prezent 
și pe scena politică din Româ
nia, făcându-se remarcat prin 
numeroase propuneri legislative 
care au vizat cu preponderență 
domeniul său de activitate, cel al 
istoriei.

Totodată, Gheorghe Gir- 
czak este reprezentantul 
minorității rutene în Legislativ. 
Activitatea sa desfășurată de-a 
lungul timpului a primit nu
meroase aprecieri din partea 
unor personalități din diverse 
sectoare.

Irina Năstase

B „Structura acestei cărți aduce tot ce este omenesc în 
ființa mea. Am decis să public aceată carte din două mo
tive. Unul dintre ele este faptul că anul acesta se îm

plinesc z.ece ani de la înființarea Uniunii Culturale a Rutenilor 
din România, iar cel de-al doilea este împlinirea u douăzeci de 
ani de căsnicie. Mulțumesc tuturor celor prezenți în acest moment 
alături de mine”, declară Gheorghe Firczak

B „Instituția Prefectului este onorată de inviGția dom
nului Firczak și doresc să îl felicit pe această cale. Este 
de remarcat faptul că în ultima perioadă au existat nu

meroase evenimente culturale la car a ât Consiliul Județean, cât 
și Insituția Prefectului sunt onorate să ^irticipe. Este, de asen/' 
nea, remarcabilă activitatea publiciști, ' domnului ri czak, tot 
ceea ce mai rămâne este datoria cetățen ><■ • de a lectuia și de a 
trage învățături”, susține loan Inișconi, subpi 'ectul județului 
Hunedoara.

Șefii DSP-urilor pe lista neagră 
a Ministerului Sănătății
în sistemul de sănătate hune- 
dorean s-ar putea să nu se re
ducă numai numărul de paturi 
din spitale, ci și directorii din 
cadrul Direcției de Sănătate 

Publică (DSP).

în urmă cu câteva zile, min
istrul Sănătății s-a arătat nemulțumit 
de activitatea serviciilor deconcen- 
trate ale ministerului, la nivel 
național.

„Realitatea este că direcțiile de 
sănătate au structuri prea umflate. 
Și nu întotdeauna cu oameni care 
muncesc. După ce vom analiza 
problema contractelor colective de 
muncă, în urma cărora acum, dacă 
am face reduceri de personal, ar tre
bui să plătim până la 24 salarii com
pensatorii, ne gândim serios la

restructurarea acestor unități”, a de
clarat ministrul Attila Cseke. Min
istrul susține că aceste instituții 
trebuie restructurate după niște cri
terii clare, precum mărimea 
județelor și numărul de locuitori.

O primă măsură ar putea fi re
ducerea numărului posturilor de di
rectori de la cinci la trei. Astfel, vor 
fi eliminate două funcții de directori 
adjuncți, față de patru câte sunt în 
prezent.

„Am auzit despre această 
măsură, dar nu știu cum se va 
aplica. Ministerul spune că se vor 
reduce posturi, dar nu spune ce vom 
face cu oamenii, dacă vor fi 
încadrați pe alte posturi, care acum 
nu există în schemă, sau îi vom 
trimite acasă”, a declarat Dumitra 
Ștefan, director al DSP Hunedoara.

Cătălin Rișcuța



Cele 10 mistere ale Bibliei
(Continuare din numărul de vineri 14 mai)

5. TRIBURILE 
PIERDUTE

Misterul: Ce s-a întâmplat cu Cele Zece 
Triburi Pierdute ale Lui Israel?

încă de când asirienii au exilat triburile 
pierdute ale lui Israel, în secolul VIII i.Chr., 
misterul continuării vieții lor din acel moment 
s-a adâncit cu timpul, fără a se fi elucidat 
vreodată. Unde s-au dus? Sunt legitime 
declarațiile unor grupuri contemporane, care 
pretind că descind direct din Triburile Pier
dute? Cu mai bine de 2.700 de ani în urmă, 
asirienii au exilat cele zece triburi din Regatul 
lui Israel. în anii 722-721 i.Ch., Cele Zece 
Triburi care compuneau Regatul nordic al Is
raelului au dispărut. Cucerite de regele asirian 
Shalmaneser V, au fost exilate către 
Mesopotamia superioară și Medes, Siria și 
Iraq din zilele noastre. Cele Zece Triburi nu 
au mai fost văzute de atunci. Sau nu e chiar 
așa? Iacob, fiul Patriarhului Abraham, a fost 
redenumit Israel atunci când Dumnezeu i s-a 
revelat în timp ce acesta părăsea Padn-Aram, 
și l-a binecuvântat. Iacob a avut 12 fii, dintre 
care fiecare a devenit tatăl câte unuia dintre 
cele douăsprezece triburi ale lui Israel: 
Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Ze- 
vulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Joseph, 
Benjamin.

în Țara lui Canaan, fiecare dintre cele 12 
triburi israelite a întemeiat câte o regiune 
diferită de o parte și de cealaltă a Râului Ior
dan. După o perioadă mai îndelungată, o 
monarhie a fost stabilită, dar odată cu 
moartea Regelui Solomon, statul a fost di
vizat în două. Triburile s-au despărțit pe linii 
politice și teritoriale, cu Judah și Benjamin în 
sud, loiali casei Davidiene, și restul triburilor 
în nord, conduse prin succesiune monarhică. 
Triburile sudice constituie rădăcinile istorice 
ale celor mai mulți evrei așa cum sunt ei 
cunoscuți astăzi. Iar cele Zece Triburi ale Re
gatului Nordic? Se pare că au fost eliminate 
pentru eternitate. Dar profetul Ezekiel a visat 
la un viitor diferit: "îi voi lua pe fii lui Israel 
și îi voi aduna de o parte și aduce pe pământul 
lor. Și nu vor mai fi împărțiți în două regate". 
Peste secole și continente, cuvintele profetice 
au sădit în sufletele evreilor ideea că cei din 
aceeași seminție vor fi readuși laolaltă și vor 
reconstrui regatul Domnului. Dar întâi, cele 
Zece Triburi Pierdute trebuie să fie găsite. 
Există unele izvoare care atestă că urmași ai 

acestor triburi ar fi fost găsiți în Persia și în 
peninsula Arabă de către Benjamin din 
Tudela, fiul lui Jonah, care în 1165 s-a angajat 
într-un periplu prin lume, vizitând cu 
predilecție comunitățile evreiești. Totuși, 
rămăn numai presupuneri.

4. FARAONUL 
EXODULUI

Misterul: Cine a fost faraonul Exodu- 
lui?Este limpede că acest atribut îi aparține 
faraonului care stăpânea Egiptul Antic în pe
rioada când Moise a despărțit apele Mării 
Roșii și și-a condus poporul către libertate, în 
ceea ce a rămas cunoscut drept Exodul. Dar 
cine anume a fost acest faraon, dat fiind faptul 
că în acest episod din Biblie nu i se atribuie o 
identitate concretă? în mod logic, pare relativ 
ușor de dedus, făcând o paralelă între momen
tul Exodului și faraonul Egiptului de la acea 
vreme. însă și asupra Exodului planează dis
pute privind data exactă a evenimentului bib
lic. Cercetătorii au conchis, descifrând 
încadrarea cronologică sugerata în Regi 6:1, 
că Scripturile ar avansa anul 1445 i.Chr. ca an 
al Exodului. Dacă informația este corectă, 
acesta s-a întâmplat în cel de-al treilea an de 
domnie al faraonului Amenhotep al II-lea.

Totuși, conform unor informații supli
mentare din Vechiul Testament, reiese că pre
decesorul lui Amenhotep, Thutmose al III-lea 
ar fi singurul faraon din intervalul cronologic 
specificat în Regi 6:1 care ar fi stăpânit sufi
cient de mult (54 de ani) încât să fie pe tron 
în momentul plecării lui Moise și să moară la 
scurt timp după întoarcerea acestuia în Egipt. 
Aceasta ar însemna ca Thutmose III să fie 
faraonul Opresiunii, iar Amenhotep II 
faraonul Exodului. Cea mai comună imagine 
închipuită în cultura populară este cea a lui 
Ramses cel Mare, ca fiind faraonul menționat 
în Vechiul Testament, deși nu există dovezi 
documentare sau arheologice că acesta ar fi 
avut de a face cu Molimele Egiptului sau că 
i-ar fi urmărit pe sclavii evrei în timp ce 
fugeau din Egipt. Ar mai plana o oarecare 
bănuială și asupra lui Merneptah, în forma 
unui poem al așa-numitului Israel Stale: "Is
rael a fost șters de pe fața 
pământul ui... seminția lui nu mai există". 
Totuși, nu se poate spune că reiese din această 
frază vreo evidență care să susțină ferm iden
titatea unui anume faraon în poziția celui din 
timpul Exodului.

3. ARCA LUI NOE

Misterul: Unde este Arca lui Noe? Cel 
târziu din vremea lui Eusebiu din Cezareea 
(275 - 339 d.Hr.), episcop în Palestina, teolog, 
apologet și istoric al Bisericii creștine, până 
în zilele noastre, rămășițele fizice ale Arcei 
lui Noe au făcut subiectul fascinației și 
căutarea lor un important domeniu de activi
tate atât pentru creștini, cât și pentru evrei și 
musulmani. Până recent, în ciuda oricăror 
pretinse observări și expediții, nicio dovadă 
fizică a arcei nu a putut fi descoperită. 
Această căutare a primit stigma de "vânătoare 
de vrăjitoare" din partea câtorva arheologi. 
Căutătorii arcei au avut puține indicii care să- 
i ghideze spre artefact, dincolo de mențiunea 
din Geneza a "munților din Ararat". Până la 
începutul secolului XXI, două candidate prin
cipale pentru explorare au ieșit la suprafață: 
așa-numita anomalie Ararat, în apropierea 
vârfului muntelui Ararat ( denumită "anom
alie" deoarece era până recent doar o imagine 
aeriană și din satelit care arată ca o zonă 
înnegrită a zăpezilor și a gheții de pe vârf) și 
situl de la Durupinar, în apropiere de 
Dogubayazit, la 29 kilometri sud de Marele 
vârf Ararat.

Totuși, de curând, un grup de exploratori 
chinezi și turci aflați în căutarea relicvelor 
biblice a anunțat că este posibil să fi de
scoperit Arca lui Noe, la altitudinea de 4.000 
de metri, pe Muntele Ararat din Turcia^

Echipa susține că a colectat specimene din 
lemn dintr-o structură de pe Muntele Ararat, 
aflat în estul Turciei, cărora datarea cu radio
carbon le-a stabilit originile în urma cu 4.800 
de ani, o perioadă ce coincide cu cea în care 
se crede' că a avut loc Potopul lui Noe. "Nu 
suntem 100% siguri că este vorba despre Arcă 
dar, în proporție de 99,9 la sută, despre ea este 
vorba", a declarat Yeung Wing-Cheung, un 
realizator de documentare din Hong Kong și 
membru al echipei de 15 oameni aflată pe 
urmele Arcei lui Noe. Structura descoperită 
de parteneriatul chinezo-turc avea câteva 
compartimente, dintre care unele conțineau 
cuști din lemn, în care se crede că erau ținute 
animalele. Oficialii locali turci vor solicita 
guvernului de la Ankara să aplice pentru 
statutul de Patrimoniu International UN
ESCO, astfel încât situl recent descoperit să 
fie protejat în timp ce săpăturile arheologice 
vor fi performate în jurul său. Conform 
poveștii biblice cuprinsă în Vechiul Testa
ment, Dumnezeu a decis să reverse un potop 
asupra Pământului după ce a văzut cât era de 
decăzut și i-a spus lui Noe să construiască o 
arcă, unde să ofere adăpost câte unei perechi 
din fiecare specie de animal. După ce apele 
potopului s-au retras, spune Biblia, arca a 
rămas încremenită pe un munte. Mulți cred că 
Muntele Ararat, cel mai înalt punct din 
regiunea în care se află, este locul unde Arca 
lui Noe și ocupanții săi au revenit pe sol.
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2. ȘARPELE ISPITITOR

Mister: Cum arătau animalele inaintea 
ăcatului Originar? Dar omul?"Zis-a Domnul 
Jumnezeu către șarpe: "Pentru că ai făcut 
ceasta, blestemat să fii între toate animalele 
i între toate fiarele câmpului; pe pântecele 
iu să te târăști și țărână să mânanci în toate 
ilele vieții tale!" (Geneza, 3:14). Fragmentul 
pe pântecele tău să te târăști", rostit ca o 
edeapsă din partea Creatorului, face destul 
e evident faptul că înaintea acestei osânde, 
arpele, așa cum îl știm astăzi, arăta altfel sau, 
el puțin, dispunea de un alt mijloc de 
ocomoție. Care să fi fost acesta?

Avea oare șarpele aripi și zbura, înainte 
ă fie condamnat la o viață de târâtoare, sau 
năcar niște membre cu ajutorul cărora se de- 
l'M pe pământ, asemenea șopârlelor? Date 
iifid forma și dimensiunile șerpilor, indifer
ent de specia lor de proveniență, este destul 
le greu de imaginat că ar fi avut aripi sau 
hiar picioare. în cel mai bun caz, puteau 
irăta ca niște miriapozi, dar cu siguranță nici 
iceastă caracteristică locomotorie nu le-ar fi 
nlesnit într-un mod deosebit deplasarea, ast- 
e1 >ncât privarea de zecile de piciorușe să 

. cao damnare.

l.FUGA LUI CAIN

Misterul: Mai existau și alți oameni pe 
’ământ în afară de Adam, Eva, Cain și Abel? 
Sine i-a făcut?"De mă izgonești acum din 
jământul acesta, mă voi ascunde de la fața Ta 
>i voi fi zbuciumat și fugar pe pământ, și 
rricine mă va întâlni mă va ucide. Și i-a zis 
Domnul Dumnezeu: "Nu așa, ci tot cel ce va 
x 'de pe Cain înșeptit se va pedepsi". Și a pus 
Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel 
:are îl va întâlni să nu-1 omoare. Și s-a dus 
Lain de la fața lui Dumnezeu și a locuit în 
rinutul Nod, la răsărit de Eden. După aceea a 
cunoscut Cain pe femeia sa și ea, zămislind, 
i scut pe Enoh. Iar lui Enoh i s-a născut 
lrad", Geneza (4:14-18). Prima parte a acestei 
înșiruiri de versete doar ridică întrebări și lasă 
loc de speculații. O analiză foarte riguroasă 
poate genera o dezbatere pornind de la sin
tagmele "oricine mă va întâlni" și "tot cel ce 
va ucide pe Cain", în condițiile în care Adam, 
Eva și Cain erau singurii oameni de pe 
Pământ, deducând din informațiile biblice de 
până la acel moment. Dar, cu destulă 
indulgență, se poate considera că atât Dum
nezeu cât și Cain făceau referire la Adam, Eva 
și animalele de pe Pământ prin cuvântul 
"oricine", chiar dacă pare nefiresc.

Dar faptul că, plecând după ce l-a ucis pe 
Abel, Cam s-a dus în ținutul Nod, despre a 
cărui construire de către Dumnezeu nu se 
menționează nimic în prealabil, iar acolo și-a 
găsit pereche o femeie, cu care a avut un fiu 
care, la rândul lui, a devenit părinte, pune la 
îndoială foarte multe premise originare. Atât 
ținutul Nod, care nu avea de ce să fie catalo
gat astfel dacă nu era populat și deci format 
de cineva, cât și soția lui Cain sunt două ele
mente extrem de controversate, care, oricum 
ar fi interpretate, avansează ideea că în afara 
perechii originare, Adam și Eva, care i-au 
zămislit pe Cain și Abel, mai existau oameni, 
despre a căror existență nu se menționează 
nimic în versetele de început, din Geneză. 
Chiar daca ar fi să acceptăm ideea că aceștia 
erau tot copii ai lui Adam și ai Evei, 
încrucișarea lui Cain cu o femeie ar fi însem
nat legătura cosangvinică cu nici mai mult 
nici mai puțin decât sora lui.

Nu știm nimic despre femeia cu care a 
avut copii Cain, însă un episod incestuos, fără 
nicio mustrare sau pedeapsă divina ulterioară 
- cel puțin menționată în Biblie - este prezen
tat foarte explicit în Vechiul Testament. După 
episodul Sodoma și Gomora, singurul drept 
credincios și supraviețuitor este Lot și cele 
două fiice ale sale. Imediat după distrugerea 
celor două orașe: "Apoi a ieșit Lot din Țoar 

•și sa așezat în munte, împreună cu cele două 
fete ale sale, căci se temea să locuiască în 
Țoar, și a locuit într-o peșteră, împreună cu

cele două fete ale sale. Atunci a zis fata cea 
mai mare către cea mai mică: "Tatăl nostru e 
bătrân și nu-i nimeni în ținutul acesta, care să 
intre la noi, cum e obiceiul pământului. Hai- 
dem dar să îmbătăm pe tatăl nostru cu vin și 
să ne culcăm cu el și să ne ridicăm urmași 
dintr-însul!" Și au îmbătat pe tatăl lor cu vin 
în noaptea aceea; și în noaptea aceea, intrând 
fata cea mai în vârstă, a dormit cu tatăl ei și 
acesta n-a simțit când s-a culcat și când s-a 
sculat ea. Iar a doua zi a zis cea mai în vârstă 
către cea mai tânără: "Iată, eu am dormit astă- 
noapte cu tatăl meu; să-l îmbătăm cu vin și în 
noaptea aceasta și să intri și tu să dormi cu el

ca să ne ridicăm urmași din tatăl nostru!" Și 
l-au îmbătat cu vin și în noaptea aceasta și a 
intrat și cea mai mică și a dormit cu el; și el 
n-a știut când s-a culcat ea, nici când s-a scu
lat ea. Și au rămas amândouă fetele lui Lot 
grele de la tatăl lor. Și a născut cea mai mare 
un fiu, și i-a pus numele Moab, zicând: "Este 
din tatăl meu". Acesta e tatăl Moabiților, care 
sunt și astăzi. Și a născut și cea mai mică un 
fiu și i-a pus numele Ben-Ammi, zicând: 
"Acesta-i fiul neamului meu". Acesta e tatăl 
Amoniților, care sunt și astăzi."Geneza 19:30- 
38.

http://glasulhunedoQrei.hlogspot.eom/
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Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a fost surprins pronunțând greșit, într-o 
conferință de presă, cuvântul "Google", liderul italian rostind "Gogol" refe- 
rindu-se la motorul de căutare, relatează Corriere della Sera. Aceeași pro
blemă o are și președintele PSD București Marean Vanghelie.

Liderii partidelor care susțin Guvernul 
au discutat cu Băsescu
despre asumarea răspunderii

Soluție pentru reducerea cheltuielilor:

Mașină și telefon mobil doar pentru demnitari
Liderii partidelor care susțin 
Guvernul s-au întâlnit joi, la 
Palatul Cotroceni, cu preșe
dintele Traian Băsescu, pen
tru a discuta despre proiectul 

de lege privind reducerea 
cheltuielilor bugetare asupra 
căruia Executivul intențio

nează să își asume răspunde
rea în Parlament

"A fost o consultare de aproxi
mativ două ore, la care au participat 
liderii partidelor și grupurilor care 
susțin guvernarea", au declarat surse 
politice.

La întâlnire au fost prezenți in
clusiv premierul Emil Boc și liderul 
UDMR, vicepremierul Marko Bela.

Premierul Emil Boc a anunțat, 
în ședința de miercuri a Cabinetului,

Guvernul pune acciză
de 100 euro la băuturi fermentate

Guvernul va introduce o acciză 
de 100 euro/hl de produs la 
băuturile fermentate altele 

decât bere și vin, precum ci- 
drul și băuturi fermentate din 
fructe, și va majora acciza cu 

100 euro, la 165 euro/hl, la 
produsele intermediare, care 

fac parte din aceeași categorie, 
dar au o mai mare alcoolemie.

Accizele vor fi majorate prin 
ordonanța de urgență privind com
baterea evaziunii fiscale, care va fi 
aprobată de Guvern în ședința de 
săptămâna viitoare.

că Guvernul intenționează să își 
asume răspunderea în fața Parlamen
tului pentru măsurile de reducere a 
cheltuielilor bugetare.

Proiectul de act normativ 
prevede că pentru băuturi fermen
tate liniștite, altele decât bere și vin
uri, va fi percepută o acciză de 
1 OOeuro/hectoIitru de produs, iar 
pentru produse intermediare acciza 
va fi de 165 euro/hl de produs.

în prezent, pentru băuturi fer
mentate liniștite nu este percepută 
nicio acciză, în timp ce pentru pro
duse intermediare este aplicată o 
taxă de 65euro/hl de produs.

Din categoria băuturilor fer
mentate liniștite fac parte cidrul și 
băuturile fermentate din fructe, pro
dusele intermediare având 
o mai mare alcoolemie.

Secretarul general al Guver
nului a dispus reducerea cu 

27% a parcului auto și cu 60% 
a numărului de telefoane mo

bile utilizate în aparatul de 
lucru guvernamental, astfel 

încât doar demnitarii vor mai 
avea la dispoziție un telefon și 

o mașină de serviciu, restul 
fiind folosit la nivel de direcție.

Sistarea facilităților a fost 
dispusă de către secretarul general 
al Guvernului, printr-un ordin trans
mis tuturor direcțiilor din Palatul 
Victoria, în vederea reducerii chel
tuielilor, au declarat agenției MEDI
AFAX surse oficiale.

Secretarul general al Guvernu
lui, Daniela Andreescu, a confirmat 
informația, precizând că până la 1 
iunie vor fi renegociate toate con
tractele cu furnizorii de telefonie 
mobilă, pentru reducerea cheltu
ielilor.

Ea a arătat că a dispus reduc
erea cu 60% a numărului de tele
foane mobile din cadrul aparatului 
guvernamental, urmând să mai fie

• N

A patra grevă generală în Grecia
Sectorul public și transporturile 

erau perturbate din nou joi în Grecia 
de o grevă generală, a patra începând 
din februarie, organizată împotriva re
formei sistemului de pensii și a plan

acoperite cheltuielile doar pentru 
câte un telefon utilizat de către dem
nitari și pentru alte câteva aparate 
folosite însă doar la nivel de 
direcție.

în privința parcului auto al Gu

ului de austeritate adoptat de Guvern 
în schimbul ajutorului financiar al UE 
și FMI.

Sub sloganurile "nu vă atingeți 
de asigurarea socială" și "ajunge cu 
austeritatea", marile centrale sindicale 
din sectorul privat GSEE și public 
Adedy organizau la prânz manifestații 
în marile orașe. Ca și anterior, frontul 
sindical comunist Pame a organizat 
manifestații separate.

Cu aproximativ 1.700 de polițiști 
mobilizați doar în centrul Atenei, 
autoritățile "și-au intensificat dispoz
itivul de securitate pentru a evita 
repetarea dramei de la 5 mai", a de
clarat purtătorul de cuvânt al poliției, 
Thanassis Kokalakis. Incendierea 
unei bănci, comisă de manifestanți 
violenți, în timpul unei ample defilări 
sindicale, a provocat moartea prin as
fixiere a trei angajați.La Atena, care 
era afectată de uriașe blocaje în trafic, 

vernului, acesta va fi restrâns cu 
27%, astfel că doar demnitarii voi 
mai avea la dispoziție o mașină de 
serviciu, restul autoturismelor fiind 
folosite de asemenea numai la nivel 
de direcție.

metroul, autobuzele și troleibuzele nu 
funcționau joi, în timp ce vapoarele 
rămâneau ancorate, în portul Pireu, 
din apropiere.

Traficul aerian era însă asigu. .. 
în cea mai mare parte, controlorii 
aerieni decizând să nu participe la 
mișcare, luând în calcul "degradarea 
situației în sectorul turistic".

"Școlile urmau să funcționeze de 
la caz la caz și ministerul a menținut 
examene organizate în timpul zilei. 
Numeroase bănci private erau de
schise joi dimineață în centrul Atenei, 
în pofida unui ordin al Federației 
angajaților bancari (OTOE).Doar 
agențiile Băncii Naționale erau în
chise.

Cu excepția angajaților televiz
iunii publice, jurnaliștii nu participă 
la grevă, dar sindicatele lor au 
prevăzut o întrerupere de 24 de ore a 
activității, săptămâna viitoare.

Rusia cere informații despre apelurile 
telefonice de la bordul avionului 
prezidențial polonez

Anchetatorii ruși au cerut informații 
despre apelurile telefonice efectuate și prim
ite la bordul avionului prezidențial polonez 
înaintea prăbușirii sale, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Comitetului de investigație al 
Procuraturii ruse, relatează Interfax, citat de 
Kyiv Post în ediția online.

"Ancheta privind prăbușirea avionului 
Tu-154M în apropiere de Smolensk 
continuă și toate documentele sunt anal
izate. în special, ne așteptăm ca partenerii 
noștri polonezi să ne furnizeze documente 
referitoare la apelurile și mesajele telefonice 
primite pe telefoane la bordul avioanelor, 
inclusiv la bordul Tu-154M", a precizat 
Vladimir Markin.

Președintele Comitetului interstatal de 
aviație, Tatiana Anodina, le-a cerut 
autorităților poloneze să ofere specialiștilor 
ruși informații despre conversațiile efectu
ate prin intermediul telefoanelor mobile la 
bordul avionului.

"Comisia analizează în prezent 
influența pe care ar fi putut s-o aibă tele
foanele mobile. Cu siguranță, comisia are 
nevoie de informații referitoare la aceste 
conservații. Rusia a aprobat cererea 
Poloniei de a-i preda aceste telefoane mo
bile și sperăm ca Polonia să ne furnizeze 
informații despre conservațiile făcute cu 
ajutorai lor", a declarat miercuri Anodina în 
cadrul unei conferințe de presă.



Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat joi, într-o conferință de 
presă, că vrea să-și recupereze toate investițiile făcu te la Stadionul 
Steaua și va încerca pe cât posibil ca baza sportivă să fie lăsată in para
gină după mutarea echipei „roș-albastre” la Buzău.
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’rogramul meciurilor în week-end Cetate s-a înscris
ubitorii fotbalului au de unde alege sâmbătă, 
entru că este o zi plină în calendarul sportului 
ege. Partide din Liga a II-a, a IlI-a și chiar și 
Liga a IV-a vă sunt propuse pentru vizionare.

Turda sau Râmnicu Vâlcea?

Ambele echipe hunedorene din liga secundă, Mureșul 
îva și Minerul Lupeni, evoluează în deplasare. Ambele 
sțin partide foarte importante pentru salvarea de la ret- 
gradare. Mureșul Deva se deplasează pe terenul Arieșului 
îrda cu numai 13 jucători valizi. Sau cel puțin așa declară 
'ectorul sportiv al Mureșului, Gheorghe Țurlea. Zaiați, Fur
an, Bama, Pistol și Călin Moldovan sunt accidentați, 
>san și kelemn sunt suspendați în urma eliminărilor din 

cu Universitatea Cluj. Mureșul Deva trebuie să 
știge neapărat la turda, una dintre contracandidatele la ret- 
gradare, în caz contrar trupa lui Gheorghe barbu are soarta 
cetluită.

Nici Minerul Lupeni nu stă mai roz în clasament sau în 
ivința lotului de jucători. Cinci titulari nu intră în calculele 
i Petre Gigiu, din cauza accidentărilor sau a suspendărilor. 
Lupeniul este amenințat serios cu Liga a Ill-a, mai ales că 
ogramul meciurilor include dispute cu UTA și Universiteta

Liga a II-a, etapa XXXI
UTA - FC Argeș
CSM Râmnicu Vâlcea - Minerul Lupeni
Dacia Mioveni - Gaz Metan CFR Craiova
FC Silvania - FC Baia Mare
Arieșul Turda - Mureșul Deva
Fortuna Covaci - FC Bihor
Universitatea Cluj - FCM Târgu Mureș
Jiul - CS Otopeni și FC Drobeta - CFR Timișoara nu 

se dispută

Meci cu satelitul

în Liga Națională

CFR Marmosim Simeria joacă primul meci pe teren 
propriu de la demiterea antrenorului Mirel Biriș. Marius 
Opric, numit tehnician interimar până la finalul sezonului, 
trebuie să găsească soluțiile pentru a câștiga jocul cu FC II 
Timișoara, mai ales că „satelitul” lui poli va avea în 
componență și câțiva jucători din prima garnitură. Poate îi 
vom vedea la Simeria pe petrecăreții Bonfim, Parks și Dede, 
excluși de la prima echipă după ce au fost prinși într-un club 
de noapte din oraș. Simerienii nu mai au nici un obiectiv pen
tru care să lupte, doar pentru onoare și un punctaj cât mai 
bun în clasament. In funcție de locul ocupat la final de sezon 
își vor încasa și fotbaliștii prima de obiectiv, astfel că orice 
punct este important. CFR marmosim are un moral scăzut 
după ultimele evenimente de la echipă, demiterea antrenoru
lui și eșecul nescontat pe terenul Muncitorului reșița, una 
dintre cele mai slabe echipe din seria a V-a. Pe lângă meciul 
dintre CFR Marmosim - FC II Timișoara, partidă care se 
joacă sâmbătă, de la ora 18, mai sunt programate jocurile:

Pandurii II Târgu Jiu - Jiul Rovinari
Național Sebiș - Muncitorul Reșița
Millen'ui t Giarmata - FC Școlar Reșița
CS Ineu - ACS Recaș
Nuova Mama Mia - Unirea Sânnicolau Mare
Minerul Mehedinți - Retezatul Hațeg

Dueluri „pe ramură” 
în Liga a IV-a

Cetate Deva a plătit cele 
2.500 de lei Federației Române de 
Handbal și a obținut în acest fel 
biletul de înscriere în Liga 
Națională, în sezonul viitor. 
Handbalistele hunedorene nu au 
plecat încă acasă, ci mai 
efectuează în aceste zile ultimele 
antrenamente sub comanda 
antrenorului Liviu Andrieș. Pla
nurile de viitor ale clubului nu 
sunt definitivate, dar cert este că 
numai cinci, maxim șase handbal
iste din lotul cu care Cetate a 
încheiat recent campionatul, vor 
mai rămâne. Patronul Marian 
Muntean nu este decis să continue 
cu echipa și nu le-a mai prelungit 
contractul handbalistelor al căror

angajament s-a terminat la finalul 
sezonului.

Cetate Deva a ratat și în acest 
an obiectivul propus la startul 
com petiției, calificarea în cupele 
europene, reușind un modest loc 
opt, la tot atâtea puncte de ultimul 
loc care asigura prezența în Eu
ropa, în viitorul sezon al 
competițiilor continentale. Cartaș, 
Bardac, Poenaru, Negoiță și Ghilă 
sunt singurele jucătoare care vor 
rămâne pe loc, indiferent de soarta 
clubului. Portivit ultimelor 
declarații, antrenorul Liviu 
Andrieș va semna un contract ca 
„principal” și va începe să facă 
strategia și programul pentru se
zonul viitor.

Servicii profesionale de curățenie: I
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie in domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
?i materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX10254.231552 
MOBIL10729.991 038

crioti_deva(3>yahoo.com 
www.crioti.com

Etapă interesantă în confruntările din Liga a IV-a Hune
doara. Penultima etapă a actualei ediții de campionat propune 
dueluri între echipele care poartă același nume sau reprezintă 
aceleași „industrii”. La Certej este duelul „aurarilor”, între 
două formații care poartă același nume și care erau obișnuite 
în vremurile bune ale mineritului hunedorean cu niveluri su
perioare ale fotbalului românesc. Tot la capitolul minerit, 
meci la Teliuc între „lanterna roșie” și imprevizibila echipă 
din Aninoasa. Partidă echilibrată și la Vulcan , unde gazdele 
țintesc locul trei la final de campionat, dar trebuie să treacă 
peste piatra de încercare numită Inter Petrila. La Călan se 
dispută duelul „siderurgiștilor”, între Victoria și FC Hune
doara, urmașa nelegitimă a Corvinului.

Minerul Teliuc - Minerul Aninoasa
CS Vulcan - Inter Petrila
Aurul Certej - Aurul Brad
Mureșul Brănișca - Gloria Geoagiu
Victoria Călan - FC Hunedoara
Zarandul Crișcior - Agrocompany Băcia 
Universitatea Petroșani - Dacicus Orăștie 
Metalul Crișcior - Minerul Uricani

Noutăți din liga secundă
FC Argeș a rămas fără patron! 

Cornel Penescu a cedat clubul fără 
nici un fel de pretenție autorităților 
locale, iar Primăria urmează să se 
ocupe de viitorul grupării emblem
aticului Gicu Dobrin până la finalul 
acestui campionat. FC Argeș nu mai 
are niciun fel de șanse de promovare, 
iar jucătorii actuali și-au manifestat 
dorința de a pleca la alte formații. An
drei, fiul patronului, a declarat că nu 
mai are rost să bage bani în echipă, 
iar lumea să înjure familia Penescu. 
Cornel Penescu este cercetat în stare 
de libertate pentru mituirea arbitrilor 
la meciurile din Liga 1 ale echipei FC 
Argeș.

Violențe extreme la Arad, după 
meciul dintre UTA și Universitatea 
Cluj, încheiat cu victoria echipei 
oaspete, cu scorul de 3 - 1. Galeria 
arădenilor și cea a clujenilor au fost 
la un pas să se ia la bătaie în incinta 
stadionului, la finalul jocului. Jan
darmii au intervenit în forță, utilizând 
scuturi, bastoane și gloanțe de cau
ciuc! Violențele au continuat la 30 de 
kilometri de Arad, unde într-o 
benzinărie, autocarele clujenilor care 
au venit la meci, au fost atacate de in
divizi mascați. A rezultat o bătaie 
generală, în ambuscada arădenilor 
căzând victimă și un oficial al lui U 
Cluj, care s-a ales cu un pumn în față, 
mașina avariată și mai multe obiecte 
sustrase din autoturism. Cele două 

k___________________________

grupări sunt pe picior de război de 
câteva săptămâni și suporterii s-au 
amenințat reciproc cu bătaie pe. toate 
site-urile de sport și forumuri fotbal
istice posibile. Pe teren îsnă, Clujul a 
triumfat și are mari șanse să joace la 
anul în Liga I.

Fortuna Covaci a ajuns la a 
șaptea înfrângere consecutivă, după 
ce a fost învinsă și de CS Otopeni, 
acasă, cu 3 - 1. Fortuna nu este în 
stare să acumuleze într-un campionat 
întreg măcar atâtea puncte câte a acu
mulat Jiul Petroșani în tur, înainte de 
a fi exclusă pentru două neprezentări.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE 
O

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni - 100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4,

sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101

O

yahoo.com
http://www.crioti.com


10 Program tv
Vineri, 21 mai 2010

^TV/71

Dumnezeu însuși ar fl mai îndurător. John Rambo (Sylvester 
Stallone), nu. Prima oară a luptat pentru el, a doua oară pentru 
țară, iar acum pentru prietenul sau, colonelul Trautman (Ri
chard Crenna). (Sâmbătă; Pro TV; 20:30; Rambo III)
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Altă viață! (australian serial, 06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009)
07:30 La prima oră 2001 -4.) 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
08:00 Trezirea la apel! 07:55 învingătorii (matinal) 10:00 Servitoare fără voie (SUA co-
09:00 Telejurnal 08:10 Melodie de-o seară (canadian 10:00 în gura presei medie, 1987, rel.)
09:15 Trezirea la apel! dramă, 2007, rcl.) 11:00 Familia Bundy (SUA serial de 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 09:50 Descoperă românii comedie, 1987) 1973, rel.-3739.)

nian serial, 2008 - 256.) 10:00 Telejurnal 12:00 Bun de cinste 13:00 Știrile Pro TV
11:15 Garantat 100% (talk show, rcl.) 10:15 Povești din Paris (francez se- 13:00 Observator 14:00 Divertis - Land of Jokes
12:15 Ochiul magic (rel.) 38' rial de comedie, 2008 - 7.) 14:00 Benny Hill (englez serial, 15:00 Divertis - Serviciul Român de
12:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 10:45 întâlnire pe 2 1969) Comedie (emisiune de divertis-

recan serial, 2003, rel. - 11.) 12:00 Telejurnal 14:30 Să te prezint părinților (diver- ment, 2010, rel.)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 12:45 Doi care doinesc tisment, 2009, rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 13:15 Zestrea românilor 16:00 Observator 1973 - 3740.) cu Heather Tom,
14:50 Oamenii Deltei 14:30 Utopia (2008) 15' 17:00 Acces Direct Christel Khalil, Lauralee Bell
15:00 Tribuna partidelor parlamen- 15:00 împreună în Europa 19:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV

tare 16:00 Altă viața! (australian serial, 20:30 Detonatorul (SUA-român film 17:45 Happy Hour (emisiune de di-
15:35 Parlamentul României (2008) 2001, rel. -4.) de acțiune, 2006) cu Wesley vertisment, 2007)
16:30 M.A.I. aproape de tine 17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, Snipes, Silvia Colloca, Roxana 19:00 Știrile Pro TV
17:00 Studio fotbal: Trofeul visat 2003 - 19.) cu Joely Fisher Androncscu, Michael Brandon 20:30 Un om periculos (SUA film de
17:55 Drumul către Africa de Sud- 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro- 22:30 Secunda fatală (SUA film de acțiune, 2009) 94' cu Steven

Episodul 7 - Anglia și Grecia mânia acțiune, 1995) 106' cu Chris- Seagal, Marlaina Mah. Vitaly
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 18:15 Povești din Paris (francez se- topher Lambert, John Lone, Kravchenko, Jesse Hutch

recan serial, 2003 - 12.) cu rial de comedie, 2008, rel. - 7.) Joan Chen, Yoshio Harada 22:30 Gala KI
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan. Kim Hye-seon 19:30

Serial
Șansă și neșansă llVWflk. 12:35 Așa tată, așa fiică (francez comedie, 2007)

19:40 Sport 20:30 Pescar hoinar VVkHs* 14:00 Amurs (SUA dramă, 2008) cu Kristen Stewart
20:00 Telejurnal; Meteo 21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 16:00 The Dukes (SUA comedic, 2007)
21:10 O dată-n viață (emisiune de di- (englez film serial documentar, 17:35 Polițist, adjectiv (român dramă, 2009) cu Dragoș Bucur, Vlad lvanov

vertisment) 2002) 19:30 Filme și vedete
23:00 CSI - Crime și investigații (se- 21:30 Lcx et Honor-Cu: Grațian Mol- 20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 10.) cu James Badge Dale

rial de acțiune, 2000 - 19.) dovan 21:00 Gamer - Jocul supraviețuirii (SUA S.F., 2009)
cu William L. Petersen, Marg Helgen- 22:00 Ora de știri (show de întâlniri) I 22:35 Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (aventură, 2008) 107'

berger, Jorja Fox, Gary Dourdan 23:05 Arme, trafic și rațiuni de stat cu John Cho, Rob Corddry, Kai Penn, Missi Pyle

07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile

cântecului
07:55 Semne (reportaj, 2007)
08:25 Spectacolul lumii
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:55 Agenda Expo Shanghai 2010 
10:00 Arca lui Noe
10:30 Zile și nopți
11:00 Hannah Montana (SUA serial, 

2006- 14.)
12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa ne privește (magazin 

cultural)
14:00 Telejurnal; Sport: Meteo
14:20 Ne vedem la TVR!
15:05 Andografia săptămânii
15:20 Ne vedem la TVR!
16:25 Agenda Expo Shanghai 2010 
16:30 MioritzaNiuz
17:00 Călător pe viață
17:35 TclcEnciclopcdia (1965)
18:30 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
19:40 Sport
20:00 Tclciumal; Meteo
21:05 Studio fotbal UEFA Cham

pions League
21:40 Fotbal: Bayern Munchcn - ln- 

tcmazionale Milano
23:50 Studio fotbal UEFA Cham

pions League-Finala UEFA 
Champions League

/ TV^I

TV^2

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30
14:00

15:15
15:30

16:25
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30

22:30

Pasiune (dramă, 2007)
Cameleonii
Maria Mercedes
Predestinați 
împreună pentru totdeauna
Cele două fețe ale Anei (mexi

can serial, 2006)
Rețeta de ACASĂ
Destine furate (SUA serial, 

2007) cu Sonya Smith
Vremea de ACASĂ
Maria Mercedes
Povești ri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Cameleonii
O iubire perfectă (canadian- 

SUA film romantic, 2004) cu 
Kathleen Quinlan, Daniel Ayers, 
Charles Baird, Lori Hcuring
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lâzaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann

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

09:30
10:30

13:00
14:00
14:30

16:00

18:00
19:00
19:30

21:30

23:30

Nimeni nu-i perfect
Pitici și tătici
Sport cu Florentina
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rcl.)
Vino, mamă, să mă vezi!
McBride: Doctorul c mort dc-a 

binclea (polițist, 2005, rcl.)
Camera de râs Camera de râs
Sport, dietă și o vedetă 
Neveste disperate (SUA serial 

de comedie, 2004 - 12.)
Oliver Twist (englez dramă, 

1999)
Focus 18 90'
Focus Sport
Cartea junglei 2 (SUA film de 

animație, 2003)
Voință de fier (SUA aventură,

1994) cu Kevin Spacey
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007) cu Dean Cain, 
Anthony Michael Hall

14:15
14:45
15:30
16:30
17:00
19:00 
20:00 
22:00

Rebel în California (SUA serial, 2003 - 9.) cu Peter Gallagher 
Darkness Falls (SUA horror, 2003) cu Chaney Kley, Emma Caulfield 
Războiul lumilor (SUA film de acțiune SF, 2005) cu Andrew Lauer, C.

Thomas Howell, Rhett Giles, Jake Busey

Descoperă România (2004, rcl.)
Adevărul gol-goluț (serial de comedie, 1995, rcl. - 11.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, k990, rcl. - 139.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 12.) 
Doamna din Shanghai (SUA polițist, 1948)

■

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
08:00 ABC... De ce? (program pentru 

copii)
09:00 Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
09:35 Liber pc contrascns (talk show, 

2007) 50'
10:30 Zon@ IT (2007, rcl.)
11:00 Rugby: Ucraina - România- 

Cupa Mondială
13:00 între cer și pământ (2008, rcl.) 
13:35 Atenție, se cântă! (emisiune de 

-divertisment)
15:00 Natură și aventură 25'
15:30 Zestrea românilor (documen

tar)
16:00 Lumea de aproape (documen

tar)
16:30 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rcl.)
17:00 Timpul chitarelor
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 4.) cu 
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini 

19:00 Lecția de ecologie (serial do
cumentar, 2007)

19:30 Arena Leilor (reality show, 
2010, rcl.)

20:30 Karate Kyokushin-Campiona- 
tele Europene

21:30 Lecția de management
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
23:10 Adevăr sau provocare '

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Beethoven
10:30 101 dalmațieni (SUA serial

desene animate, 1997)
11:00 La birou (SUA serial, 2005) 
12:00 Film 100% (magazin cultural) 
12:30 Felicia
13:00 Observator
13:30 Te pui cu blondele?
15:00 Plasă de stele
16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Fotbal Liga 1
19:00 Observator
20:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2010)
21:50 Pâine și circ (talk show, 2010) 

60'
22:45 Guru - Profu' de sex (englez- 

franccz-SUA comedie roman
tică, 2002) 94' cu Jimi Mistry, 
Heather Graham, Marisa Tomei, 
Christine Baranski

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce sc întâmplă, doctore?
10:30 Frumusețe pc muchie de cuțit
12:00 Pro Motor
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Nunta mea din viitor
15:00 Krull (englez S.F„ 1983) 116' 

cu Ken Marshall, Lyscttc An
thony. Freddie Jones, Francesca 
Annis

17:00 Șeful meu, iubitul ei! (SUA co
medic romantică, 2006) 93’ cu 
Zach Braff, Amanda Peet, Jason 
Bateman, Charles Grodin

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Rambo III (SUA film de ac

țiune, 1988) 97' cu Sylvester 
Stallone, Richard Crenna. Marc 
de Jongc. Kurtwood Smith

22:45 Bani dc-a gata (SUA-canadian 
comedic, 1998)91' cu Charlie 
Sheen, Thomas Haden Church, 
Marlon Brando, Donald Suther
land

07:00 Pasiune (dramă, 2007)
08:15 Cameleonii
09:45 Maria Mercedes
11:15 Rețeta de ACASĂ - Retrospec

tivă
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Terra Nostra
15:30 Destine furate (serial, 2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (serial, 1992) 
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009) cu Anais, 
Mariluz Bermudez, Lili Bril- 
lanti, Eduardo Caceres

20:30 Legile atracției (irlandcz-cn- 
glcz-gcrman-SUA comedie ro
mantică, 2004) 90' cu Pierce 
Brosnan, Julianne Moore, Fran
ces Fisher, Parker Posey

22:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedic, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann

| 07:00 Cu lumca-n cap
08:00 Războiul monștrilor
08:30 Shinzo
09:00 Lilo și Stitch
09:30 Autoforum
10:30 Camera de râs
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dictă și o vedetă (2008)
12:00 Căminul de 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
14:00 Schimb de mame
16:15 Mondenii Show
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport-Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Gazdă de profesie (reality 2 '

show, 2010)
20:30 Bătălie galactică (SUA come

die, 1999) 102' cu Tim Alien, 
Sigourney Weaver, Alan Ric
kman. Tony Shalhoub

22:30 Cronica de 10 ani (emisiune de 
divertisment, 2010) 75'

HB© 11:25 De la capăt (italian comedic, 2008)
13:00 Hotel pentru căței (SUA comedie, 2009)
14:40 Tatăl meu, Romulus (dramă biografică, 2007)

16:25 10.000 Î.Hr. (SUA-nco-zeclandcz aventură, 2008)
18:15 Rețeta dragostei (SUA comedie romantică, 2007)
20:00 United States of Tara (SUA serial de comedie, 2009 - 1.)
21:00 Departe de câmpia în flăcări (SUA-argcntinian dramă, 2008)
22:45 Omul din interior (SUA thriller de acțiune, 2006) 130' cu Denzel Was

hington, Clive Owen, Jodie Foster, Ashlic Atkinson

11:30 Rebel în California (SUA serial, 2003, rcl. - 9.)
12:30 Entertainment News (29.)
13:30 Doamna din Shanghai (SUA polițist, 1948, rcl.)
15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 20.) 
16:00 Bărbații, un rău necesar (serial de comedie, 2006 - 19.) 
17:00 Dansuri de societate (SUA dramă romantică, 1992) 
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 6.) cu Glenn Close 
20:00 Pur și simplu prieteni (SUA comedie, 1996) cu Anthony Palermo 
22:00 Buenos Aires, 1977 (argentinian thriller, 2006) cu Nazarcno Cascro

07:10 Universul credinței
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:55 Schițe muzicale
10:00 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment)
10:40 Ca la carte
11:30 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Fotbal: Baycm Munchcn - In- 

temazionalc Milano (rcl.)
16:30 Cu mingea prin Țara diamante- 

lor-Episodul 2
17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte
18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
19:25 Tragerile Jockcr, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Omologarea Trage- : 

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo
21:10 O noapte cu regele (SUA 

dramă, 2006) 123’ cu Tiffany 
Dupont, Luke Goss, John 
Noble, Omar Sharif

23:20 Garantat 100% (talk show) 45’

07:00 Popasuri folclorice (2008, rcl.)
08:00 Natură și aventură (rcl.) 25'
08:30 Dincolo de hartă
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rcl.)
12:00 Piatra magică
12:35 H...ora prichindeilor
13:30 Minoes (olandez comedie de 

familie, 2001)
15:00 Lecția de ecologie
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
16:00 Atlas
16:30 Aromânii
17:00 Muzică și muzichie
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 5.)
18:55 Drumul către Africa de Sud: 

Spania și Danemarca
19:30 Vidcotcrapia
20:30 Tânăr, caut carieră
21:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 15.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson, Joc Mor
ton

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Ucidc-mă cu tandrețe (SUA- 

cnglcz thriller, 2002) 100' cu 
Heather Graham, Joseph Fien
nes, Natascha McElhonc, Ulrich 
Thomsen

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină! (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Coana Chirița
12:00 Xcna: prințesa războinică 
13:00 Observator
13:30 Journal de Paris - Cronică la 

prima iarnă
14:00 Cocoșatul de la Notrc Dame 
16:00 Observator
16:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2010, rcl.)
17:45 Divertis Mali (emisiune de di

vertisment)
19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Forța de intervenție (SUA- 

hong-kong film de acțiune, 
2000) 92’ cu Aaron Kwok, No- 
rika Fujiwara, Mark Dacascos, 
Coolio

07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Krull (englez S.F., 1983, rcl.)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV
14:00 Șeful meu, iubitul ci!
16:00 Bărbații în negru (SUA ac- 

țiunc-comcdie, 1997) 98' cu 
Will Smith, Tommy Lee Jones, 
Vincent D'Onofrio, Linda Fio
rentino

18:00 România, te iubesc! (magazin 
cultural, 2008)

19:00 Știrile Pro TV
20:45 Divertis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010)
21:45 Divertis - Serviciul Român de 

Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010)

22:45 Cine este Clctis Tout? (SUA 
comedic, 2001) 92' cu Christian 
Slater, Tim Allen, Portia de 
Rossi, Richard Dreyfuss

07:00 Pasiune (dramă, 2007)
08:15 Cameleonii
09:45 Maria Mercedes
11:15 Maria Mercedes
12:30 împreună pentru totdeauna
13:30 Terra Nostra
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ

: 16:30 Maria Mercedes
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
20:30 Iubire ca la Hollywood (cana- 

dian-SUA comedie, 2008) cu 
L.L-Cool J, William H. Macy, 
Meg Ryan, Jason Ritter

22:30 La naiba, să PovcȘlim! (emi
siune de divertisment, 2009)

23:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos. Daniei de Oli
veira, Carolina Dieckmann

07:00 Camera de râs
08:00 Războiul monștrilor
08:30 Shinzo
09:00 Lilo și Stitch
09:30 Casă, construcție și design
10:30 Cu lumca-n Sap
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
12:00 Levintza prezintă
12:30 Cine știe...câștigă!
13:30 Fermier. Caut nevastă!
15:00 Cronica Cârcotașilor (emisiune 

de divertisment, rcl.) 165'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport; Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Curat, murdar? (emisiune de 

divertisment, rcl.) 60'
20:30 Schimb de mame (reality 

show) 90'
22:00 Mirosul morții (canadian aven

tură, 2002) 88' cu Shcrilyn 
Fenn, Costas Mandylor, Emma 
Campbell, James McGowan

HB© 13:10
14:40
16:25

Dr. Dolittle 4 (canadian comedic, 2008) 
Grey Gardens ( dramă biografică, 2009) 
Ember - Orașul din adâncuri (aventură)

12:30 Bărbații, un rău necesar (serial, 2006, rcl. - 19.)
13:30 Dansuri de societate (SUA dramă romantică, 1992, rcl.) 
15:30 Lumea PRO CINEMA

18:00 Operațiunea Valkyrie (SU A-gcrman dramă, 2008)
20:00 Max Payne (SUA film de acțiune, 2008) cu Mark Wahlbcrg
21:40 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 10.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzcllo, Jon Seda, Scott Gibson
22:45 Gruparea Baadcr Mcinhof (gcrman-franccz-cch dramă, 2008) 149’ cu 

Martina Gcdcck, Johanna Wokalek, Moritz Blcibtrcu, Bruno Ganz

16:00 Bărbații, un rău necesar K»-—
17:00 Pirații din Insula Comorii (SUA aventură, 2006)
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 7.) cu Glenn Close 
20:00 Viraj periculos (român film de acțiune, 1983) cu Mircea Albulcscu 
22:00 Strălucire (SUA comedie, 1997) 96' cu Park Overall, Freddie Prinzc

Jr., Jamie Kennedy, Veronica Cartwright
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
teva

elefon: 0755.999.916

;ent contractări și achiziții (broken 
ărfuri) 1

»ent de curățenie clădiri și mij- 
ace de transport 2

□catar 4

intabil șef 1

ectromecanic

imeie de serviciu 2

icrător bucătărie (spălător vase 
lari) 2

lunc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
mozaic, faianță, gresie, parchet

2

iur v:cal.ia întreț.drumuri, șo- 
.^d un, baraje 10

îunc.necal.la spargerea și tăierea 
lateralelor de construcție 8

luncilor necal. la asamblarea, mon- 
irea pieselor 68

perator calculator electronov și re- 
:le 1

perator mașini unelte semiauto- 
iate si automate 1

sp.—.«(chelner) 4

icepționer hotel 1

de sală restaurantțmaitre 
hotel) 1

îfei de autoturisme și camionete
3

tâmplar manual/artizanal 1 lăcătuș mecanic 9

vânzător 5 maistru ind.textilă,pielărie 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

manipulant mărfuri 1

montator placaje interioare și exte
rioare 1zidar rosar-tencuilor 4

Hunedoara munc.necal.la amb.prod.sub formă 
de praf și granule 1

Telefon: 0755.999.917 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1 mun. necal. in ind. confecțiilor

6
ambalator manual 6

montator aparate aer condiționat
1barman 7

bobinator aparataj electric 1 ospătar-chelner 1

brutar 4 pregătitor piese încălțăminte
2

bucătar 1
șofer autocamion/mașină de mare

confecționer-asamblor art. din tex- tonaj 1

tile 10
șofer de autoturisme și camionete

1croitor ștanțator piese încălțăminte
2

specialist în domeniul calității
1cusător piese din piele și înlocuitor

16
strungar universal 1

director tehnic 1
sudor manual cu arc electnc5

fasonator mecanic (cherestea)
1 sudor 2

florar-decoraîG’ } vânzător 11

frezor universal 1 zidar samotor 8

funcționar administrativ 1 zugrav, vopsitor 2

gestionar depozit 1 Petroșani
instalator apă. canal 1 Telefon: 0755.999.918

vânzătoragent securitate 1 vânzător 2

bucătar 1 zidar rosar-tencuitor 4

cameristă hotel 1 zugrav-vopsitor ]

broker în asigurări 1
conducător autospecială 2 Lupeni
confecționer articole din piele și în
locuitori 6 Telefon: 0755.999.919

croitor ] barman 1

electricean de intrținere și reparații
2

bucătar I

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1gestionar depozit 1

iginer automatist 1 manipulant mărfuri 3

îngrijitor clădiri 2 munc.necal.la demil.clădiri, zidă-
nejnozaic,faianță, gresie 1

maiștri instalator in construcții
1 zidar rosar-tencuitor 2

mecanic auto 1 Vulcan
mecanic utilaj 2

mozaicar restaurator 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar 1
munc.necal.la demol.clădiri zidă
rie,mozaic, fa i an ță,gres ie, parchet

3
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

munc.necal.în ind confecțiilor
2

lucrător comercial 1

vânzător 2
operator conf.ind.imbrăcămintețe 
saturi, tricot, mat.sintetice 1 Simeria
șofer de autoturisme și camionete

1 Telefon:0755.999.921
strungar universal 1 barman 2

tehnician constructor 1 munc.plantații și amenajare zona

tâmplar universal 2
verde 5

munc.necal.în ind confecțiilor 2

electricean de întreținere și repara
ții 1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulanț mărfuri 15

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

montator subansambie 47

operator mase plastice 7

operator mașini de fragmentarețpro- 
duse chimice) 1

operator mașini de inscripționat 
1!

operator prelucrare mase plastice
14

șofer autocamiorVmașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

agent de intervenție pază și ordine
2

Mică publicitate

1 bucătar 2 munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri, baraje 1

Orăștie confecționer-asambleor articole din 
textile 19

Telefon: 0755.999.922 cusător piese din piele și înlocuitor
11

dulgher (exclusiv restaurator) 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal.în agricultură 1

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele,pod uri, baraje 2

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 8

ospâtarțchelner) 2

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri,șosele,baraje 4

munc.necal în ind. confecțiilor 8

șofer de autoturisme și camionete
1

Brad Hațeg

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.925

inginer autovehicule rutierei

subinginer mecanic automobile
1

tâmpar universal ]

văzător 3

Ilia

Telefon: 0755.999.926

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în agricultură 1

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

munc.necal.la demol.clădiri,mo
zaicei darie, faianță, gresie,parchet 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent securitate 5

conducător imm,patron(giranl)-co- 
merț 1

instalator încălzire centrală și gaze
1

lucrător gestionar 1

maistru electricean în construcții
1

IMOBILIARE
k

Tind apartament în Arad, 2 camere, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 
uro negociabil. Tel. 0734.310.133

Vând apartament 2 camere decomandate, bloc de cArftmidJk repartitoare, parter, 
balcon indus, beci sub balcon, scurgere separată, ușâ metal interior schimbate, 
parchet, gresie, faianțâ, mobilă de bucAUnc la comandă, mobilier In baie, debara 
afară la intrare. Preț. 1.200.000 Ici neg. Tel.0254.224.953

AUTO

Vând 3 jnnte de tahlA pe 14 cu 4 găuri. preț 90 de tnn negociabil. Motor Daeuuo Matt/ scrntdc-fcci pmtni 
picw . preț 300 ron negociabil Volan Opcl Vcctm a f 1992. Mart foarte buni, cu chete contact onginaJâ. 
preț 65 euro negociabil. Tel.0723.239.203, 0734.965.619

Cumpăr garsonieră în Deva. Ofer 50.000 lei. Tel. 0728.049.989
'aut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
el.0751.176.178 Vând garsonieră in Geoagiu, preț 20.000eur. Tel. 0744.513.201, 0744.671.110

Nr. 171-21 mai 2010

partament de închiriat in Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și 
e temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând garsonieră în Geoagiu, preț 20.000 EURO. Tel.: 0744.513.201 
sau 0744.671.110

TALON DE MICA PUBLICITATE

Tind /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
eosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
ructiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego- 
iabil. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

g «=ERTE DE SERVICII

^ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, cen- 
ală termica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

Teolog caut loc de munca în educație, cultură, O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, filo
sofic, translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, 
dinamic, creativ. Tel. 0733.287.190

’ând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
îeoagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

Câștigați 2000-50001ei/l un ar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresat la: Lucaci 
Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

^ând casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
OOmp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare, 
declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 0723.409.007

zand teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
uro/mp. Tel. 0735.066.695

•chimb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere. 
>fer diferență. Tel. 0740.965.191

Țin contabilitate primară: nir, registru casă jurnale, contabil experiență, inspector resurse 
umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

fând casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
nexe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
lus diferența. Tel. 0730.287.975

g DIVERSE
k

Vând reciver Dolce cu 2001ei, telefon portabil 500m. Tel.0743.832.083

(text maxim 50 de cuvinte)

)au în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
entrală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786

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

fând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, et.2, 60mp, balcon, cen- 
ală termică, preț 60.000euro, negociabil. Tel. 0744.118.773

Vând iepuri albi cu ochi roșii 20-25lei sau schimb cu alte variante. Tel. 0743.832.083

Vând mașină de spălat 2001ei, frigider, combină frigorifică 2001ei, aragaz Zanussi 2001ei sau 
la schimb alte variante. Tel.0743.832.083

Nume....... .
Strada.......
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

.. Prenume.......

.....Nr...... Bl.
Județul...........

Sc..... Ap. ..

nr................................
..... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

fând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
ona Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675

Semnătura
Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18725 cm ’’Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 701ei neg. 
Tel. 0254.228.748

^ând la preț de criză! Garsonieră.în Simeria, st=43mp, pivniță, anexe 
u curte. Preț 45.000 lei. Te. 0729.015.069

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

fând apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
t=58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

^ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, grădină sau schimb cu 
partament 2 camere plus diferența. Preț 50.000 lei negociabil. Tel. 
740.965.191

Vând fan în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, nr. 198, or. Brad.

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Midland și Sirio originale, 
import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241,0723.911.241

)fertă! Vând apartament*2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, ame- 
ajat, preț 65.0001ei negociabil. Tel. 0735.066.695

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, jazz, 
șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

ahoo.com
yahoo.com
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Silvadez
www silvadez.ro

JLCJHLVA LEMNTEX S.R.L.
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>-M2

S-TWCl

S-JAPA

Silvadez

silvaYFabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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