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Elevii au ecologizat pădurea Bejan

Zona verde de la pădurea 
Bejan a fost ecologizată 
de elevii școlii generale 
„Andrei Mureșan”

Din dorința de a contribui i la 
păstrarea unui mediu curat, micii 
ecologiștr, au inițiat o acțiune de colectare 

a gunoaielor de la pădurea Bejan.
în frunte cu profesoara Alina 

Tărchilă, 120 de elevi din clasele I-IV au 
strâns în câteva ore o cantitate 
impresionantă de gunoi. Acțiunea este 
cuprinsă în proiectul „Nouă ne Pasă”, 
proiect cu care elevii școlii „Andrei 
Mureșan” participă la concursul național 
„Țara lui Andrei”.

în cadrul acestui proiect elevii au fost 
implicați în trei acțiuni: colectarea de 
deșeuri de hârtie, acțiune în urma căreia, 
în decurs de trei săptămâni, au fost strânse 
peste 900 de kilograme de hârtie, acțiunea 
de ecologizare a pădurii Bejan, iar cea de- 
a treia etapă a proiectului constă în aju
torarea oamenilor săraci prin împărțirea 

de pachete cu alimente neperisabile. La 
acțiunea inițiată de mici ecologiști a par
ticipat viceprimarul Devei, Corina Oprișiu 
și reprezentanți ai administrației locale, 
care le-au pus copiilor la dispoziție saci 
menajeri și mănuși de protecție.

„Copii sunt foarte receptivi la aceste 
acțiuni. Totodată manifestă un mare en
tuziasm. Eforturile lor nu se văd mâine 
sau în viitorul apropiat, dar aici este vorba 
de a le forma o altă atitudine față de 
mediul înconjurător. Dorim să încurajăm 
și acțiunile de voluntariat. Cei care doresc 
pot să voteze proiectul nostru pe 
www.taraluiandrei.ro/cetateni/inregis- 
trare.html”, a spus Alina Tărchilă, coor
donator proiect.

http://www.taraluiandrei.ro/cetateni/inregis-trare.html%25e2%2580%259d
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Creier pane

Ingrediente:

750 g creier de porc sau 
vițel

2 ouă
2 linguri de făină
2 linguri de pesmet
sare și piper
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se spală creierul și se pune 
în apă cu puțină sare să fiarbă la 
foc mic. Se fierbe în aproxima
tiv 20 de minute. Se formează 
spumă care se îndepărtează cu 
o spumieră. Se scoate și se lasă 
să se răcească, cât să puteți să-l 
manevrați. Umblați cu atenție, 
se rupe foarte ușor.

Se bat ouăle și se amestecă 
cu făina, pesmetul și puțin 
piper. Amestecul trebuie să fie 
un pic mai gros ca aluatul de 
clătite. Se dă creierul prin acest 
amestec și se pune la prăjit în 
uleiul încins. Se prăjește pe am
bele fețe până se rumenește fru
mos.

Se poate servi cu cartofi 
natur și salată de varză cu 
mărar.

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-Șfantul Zilei---------
Cuviosul Nichita Mărturisitorul,
episcopul Calcedonului

Cuviosul părintele nostru Nichita iubea din 
tinerețe pe Hristos. El s-a lepădat de lume și de 
toate cele din lume și, plăcând lui Dumnezeu 
prin viața îmbunătățită, a fost ridicat la scaunul 
arhieresc al Calcedonului.

Ca arhiepiscop, stătea ca o făclie în sfeșnic, 
cu care a luminat lumea și a împodobit Biserica 
lui Hristos. Și era foarte milostiv spre săraci, că 
hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi, 
primea și odihnea pe cei străini. El era tatăl 
sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul 
năpăstuiților.

în vremea eresului luptătorilor de icoane de 
pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, Sfân
tul Ierarh Nichita s-a arătat mărturisitor al lui 
Hristos, de vreme ce s-a nevoit mult împotriva 
credinței celei rele, mustrând și lepădând dog
mele cele necredincioase, apoi, învățând și 
sfătuind cu dreaptă credință a se închina icoanei 
lui Hristos, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu 
și a tuturor sfinților. El a pătimit mult pentru 
dreapta credință de la împăratul cel 
răucredincios și de la cei de un gând cu el, și

astfel a suferit izgoniri, defăimări și chinuri.
După mulți ani și după multe osteneli de 

mărturisitor, a trecut cu pace la Dumnezeu, de 
la cele de aici. Dumnezeu l-a preamărit în cer 
înaintea îngerilor Săi, iar pe pământ înaintea oa
menilor, de vreme ce la cinstitele lui moaște s- 
au făcut minuni care dau tămăduiri de toate 
bolile ca să se slăvească întru el Dumnezeu, Cel 
preamărit întru sfinții Săi.

HOROSCOP
Nativii singuri se îndrăgostesc 

ușor, însă tot atât de repede le scade in
teresul pentru persoana în cauză. Se
poate însă să lege frumoase prietenii. Astăzi,
lipsa diplomației și a lucidității ți-ar putea
aduce prejudicii.

Pe plan sentimental ai nevoie de 
stabilitate și seriozitate. Ești senzual și 
plin de farmec. Cei singuri au șanse să
dea peste acea pasăre rară pe care o 
caută. La locul de muncă dai dovadă de abili
tate și diplomație.

Nativii singuri care visează de 
multă vreme la jumătatea lor nu tre
buie să cadă în mrejele primului sosit, 
este nevoie de răbdare și de păstrarea 
speranței, până la momentul oportun.

N-ar fi exclus să faci o cucerire 
la care visezi de mult timp, o persoană 
în fața căreia n-ai avut niciodată cura
jul să îți expui sentimentele. Orice decizie ai 
lua, curajul este de partea ta.

Fii prudent și nu te aventura 
înainte de a ști despre ce este vorba. îți jBSn 
va fi mult mai bine financiar. Este mo- JFț 
mentul să îți pui în practică strategia 
pe care ai elaborat-o atâta timp.

Este important să fii la zi cu 
sarcinile de serviciu. Dacă vrei să în
cepi noi proiecte, ar fi bine să le 
amâni. în dragoste te bucuri de sen
zualitate și stabilitate iar spre seară ai putea
avea parte de o surpriză.

I 28 mai
de-a lungul timpului

1940: Al Doilea Război Mondial: Belgia se predă 
Germaniei

1948: Printr-un decret al guvernului Petru Groza, 
I Regelui Mihai și membrilor familiei regale li s-a retras 
> cetățenia română

1968: A fost rejudecat „Procesul Pătrășcanu”; Tri
bunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii „lotului 
1 'ătrășcanu”, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou 
național

1987: Celebrul zbor al unui avion pilotat de 
cetățeanul vest-german, Mathias Rust, care a violat spațiul 
aerian al URSS și a aterizat în Piața Roșie

1998: Oficialitățile militare din Pakistan au efectuat 
■Primele teste cu arme nucleare

S-au născut:

■ 1779: Thomas Moore, poet irlandez (d. 1852)
| 1830: Cari Filtsch, pianist și compozitor sas (d. 1845)

1853: Carl Larsson, pictor suedez (d. 1919}
1908: Ian Fleming, scriitor britanic (d. 1964)
1912: Patrick White, scriitor australian, laureat al Pre

miului Nobel (d. 1990)
1913: George Macovescu, publicist, prozator, diplo

mat și politician român
1955: Nicolae Robu, inginer, profesor universitar și 

politician român, rector al Universității „Politehnica” din 
Timișoara

Comemorări:

1937: Alfred Adler, psihiatru austriac (n. 1870)
1963: Ion Agârbiceanu, scriitor român, membru al 

Academiei Române (n. 1882)
1971: Jean Vilar, actor și regizor (n. 1912)
1972: Regele Eduard al VIII-lea al Regatului Unit(n. 

1894)
1985: Șerban Țițeica, fizician român, vicepreședinte 

al Academiei Române (n. 1908)
1988: Arthur Kreindler, medic neurolog român (n. 

1900)
2003: Ilya Prigogine, chimist și fizician belgian (n. 

1917)

Bancurile zilei
© © ©
Trei blonde blocate în 

lift strigau pe rând "ajutor, 
ajutor". La un moment dat, 
una dintre ele:

- Ce-ar fi să strigăm si
multan?

Și încep ele: "simultan, 
simultan".

© © ©

Au ieșit blondele la 
manifestație, supărate că se 
fac bancuri pe seama lor. 
Pe pancarte scria "Nu toate 
proastele sunt blonde!"

© © ©
- Ce e mai bine să fii? 

Medic uman sau veterinar?
- Veterinar, deoarece 

atunci pacienții nu te

cheamă când nu au nimic.
© © ©

- Doctore, ce aveți 
pentru ridurile mele?

- Cel mai mare respect.
© © ©
- Dom' doctor, cred că 

am probleme cu ochii.
- De ce credeți asta, 

domnule?

- Păi, de când m-am că
sătorit nu mai văd un ban 
prin casă...

© © ©
- Suferiți cumva de vise 

erotice? întreabă doctorul 
un pacient.

- Nu sufăr, domnule 
doctor. Chiar îmi fac plă
cere!

Dacă te muți împreună cu 
partenerul de viață, trebuie să găsești o 
soluție imobiliară potrivită cu 
posibilitățile financiare. Dacă tocmai te
afli în desfășurarea unei afaceri, această zi j^; 
poate aduce profituri interesante.

Consecințele sunt mai drastice W b 
decât plăcerea de scurtă durată. 
Primești bani dintr-o sursă 
necunoscută. Reușita ta profesională 
poate să depindă în mare măsură și de suportul 
prietenilor.

Evită excesul de tutun, alcool și 
dulciuri. Hidratează-te mai mult. Pen
tru a obține succesul la locul de
muncă, ai parte de susținerea unor 
persoane importante, însă trebuie să faci și tu 
ceva să te evidențiezi.

Ai parte de o atmosferă 
tensionată la serviciu. Neînțelegerile 
par să fie cauzate dc insuccesul unei 
tranzacții sau al unei investiții finan
ciare, dar și de opiniile diferite în legătura cu 
proiectele de viitor. Cu calm se rezolvă totul.

Dacă trebuie să iei decizii impor
tante în privința unor bunuri imobil
iare, gândește-te foarte bine înainte de 
acționa, se poate că în alta zi lucrurile
să decurgă mai bine. Relația cu partenerul de
cuplu e din ce în ce mai bună.

Te ocupi împreună cu partenerul 
de viață de niște proiecte avantajoase, 
se poate chiar să lucrați împreună.
Găsești alături de acesta soluții ingenioase la
problemele de muncă.
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Cei peste 50.000 de sindicaliști ai Federației Naționale a Sindicatelor 
din Administrație (FNSA) vor intra, luni, în grevă generală pe termen 
nelimitat, iar din 1 iunie vor participa la mitingurile din județe orga
nizate de confederațiile sindicale.
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Manageri ai falimentului plătiți regește

Salarii de zeci de mii de lei pentru directorii
găurilor negre din economie
Firmele patronate de stat sau de unită

țile administrativ teritoriale sunt de 
cele mai multe ori adevărate găuri 

negre ale economiei. Miliarde de lei 
sunt înghițite anual din bugetul public 
de aceste societăți neperformante care 

nu sunt în stare să producă altceva 
decât datorii Cu toate acestea, mana

gerii societăților cu capital public înca
sează salarii substanțiale, fără să existe 
/ticio relație între performanța lor ma

nagerială și veniturile încasate din 
banii contribuabililor.

Practic, toate societățile de prestări servicii 
și gospodărire comunală din subordinea 
administrațiilor publice locale sau a Consiliului 
Județean sunt în pragul falimentului, dacă nu s-a 
declanșat deja, în cazul acestora, procedura de 

solvență.

Singur la serviciu, 
dar cu salariu 
de peste 3000 de lei

Firma Prestatorul SA din Hațeg nu a înregis
trat profit în ultimii 12 ani, fiind adusă în pragul 
falimentului încă din perioada 2002 - 2003 când 

a fost condusă de loan Prip. De atunci, gaura 
lăsată de un management dezastruos nu a mai 
putut fi acoperită.

Prip a fost „răsplătit” pentru calitățile sale și 
numit director la firma de drumuri și poduri 
patronată de Consiliul Județean pe care a adus-o 
în aceeași situație cu societatea din Hațeg. La ora 
actuală, Prestatorul SA are un singur angajat, care 
este plătit cu 3.300 de lei. Tot un singur angajat 
are și firma Termoprest SA din Petrila, care 
primește lunar un salariu de 4.530 de lei, echiva
lentul a cinci pensii medii. Fosta firmă de 
gospodărire comunală din Hunedoara, Rail SA are 
un număr dublu de angajați față de societățile din 
Hațeg și Petrila. Cei doi salariați primesc 2.015 
lei, respectiv 4.377 lei, în fiecare lună.

Salarii mari 
eficiență... zero

Societatea Acvacalor SA este firma care 
furnizează căldura în municipiul Brad. Rezultatele 
financiare ale societății sunt dezastruoase, firma 
fiind la un pas de faliment. Cu toate că problema 
încălzirii în Brad nu a fost rezolvată, locuitorii 
municipiului de pe Crișul Alb plătind cea mai 
scumpă gigacalorie din țară și tremurând de frig 
în apartamente, salariile managerilor sunt consis
tente. Cel mai mare salariu în Acvacalor este de 
3.430 de lei, iar media veniturilor depășește. 1.200 
de lei. La Lupeni, firma Citadin SA a fost 
falimentată de un management prost. Cu toate că

în societate mai muncesc doar șapte salariați, di
rectorul primește un salariu de peste 2.000 de lei 
pe lună. Și la Vulcan situația este asemănătoare. 
Firma Edil Therma a înregistrat în anul 2008 o 
pierdere de 4.808.358 de lei. Nici în anul 2009 
cifrele contabile nu arată mai bine.

Cu toate acestea, directorul firmei încasează 
lunar un salariu de 4.989 de lei. Societatea care se 
ocupă cu încălzirea Văii Jiului, SC Termoficare 
SA, a înregistrat în bilanțul anului 2008 o pierdere 
de 13.300.920. Pentru „rezultatele deosebite”, 
managerul societății încasează nu mai puțin de 
6.245 de lei pe lună. O sumă asemănătoare 
încasează și directorul firmei SC Drumuri și Po
duri SA, care are un salariu de 6.826 lei în 
condițiile în care firma se află în reorganizare 
judiciară.

Alexandru Avram

Salariile nesimțite 
ale economiei catastrofale

6.826 lei SC Drumuri și Poduri SA
6.245 lei SC Termoficare SA

Petroșani
6.096 lei SC Gospodărie Prest Com 

Petroșani
5.477 lei SC Edil Urban Serv SA
4.989 lei SC Edil Therma SA Vulcan
4.530 lei SC Termoprest SA Petrila
4.475 lei SC Apaserv Valea Jiului
4.377 lei SC Rail Hunedoara
3.456 lei SC Goscomloc SA
3.430 lei SC Acvacalor SA Brad
3.300 lei SC Prestatorul Hațeg
2.093 lei SC Citadin SA Lupeni

Crin Antonescu nu a detensionat situația din PNL Hunedoara
Președintele PNL Crin Antonescu 

a venit la Deva cu gândul de a 
împăca cele două tabere formate 

în jurul președintelui organizației 
udețene Mircea Moloț, respectiv 
a primarului municipilui Deva, 

Mircia Muntean. Cu toate decla
rațiile și zâmbetele optimiste se 
pare că misiunea mai marelui 

peste liberali a eșuat.

g
„Nu știu ce s*a discutat la PNL. Eu îmi voi îndeplini cu 
conștinciozitate atribuțiile pe care le am până când Consiliul Local va 
lua o decizie de schimbare a mea din funcție. Dacă va lua o asemenea 
decizie. Grupul de consilieri PD-L a susținut proiectele care au fost 

promovate în folosul Devei și al comunității și același lucru îl vom face și în 
continuare”, a declarat viceprimarul Corina Oprișiu.

Problema stringentă dezbătută de An
tonescu la întâlnirea cu presa a fost schim
barea din funcție a viceprimarului 
municipiului Deva, Corina Oprișiu, 
membră PDL. Mircia Muntean, primarul 
Devei, a fost somat în repetate rânduri de 
Moloț să pună în locul Corinei Oprișiu un 
viceprimar liberal.

Prezent ieri dimineață la Deva, 
președintele PNL, Crin Antonescu, a con
firmat zvonurile potrivit cărora primarul 
Mircia Muntean este constrâns de conduc
erea partidului să demită din funcție vicepri- 
marul PD-L. Gestul de instalare în scaunul 
de viceprimar al municipiului un membru 
al partidului aflat în opoziție cu liberali a 
fost catalogat de Crin Antonesc drept unul 
inacceptabil. „Din punct de vedere politic 
este inacceptabil ca postul de viceprimar să 
fie dat unui membru PD-L, atâta vreme cât 
există capacitatea de a influența decizia. 
Trebuie păstrată o linie constantă și 
principială. Nu cunosc personal vicepri- 
marul PD-L, dar nu este importantă per

soana, ci apartenența politică. între PD-L și 
noi există un război care se va finaliza odată 
cu ieșirea PD-L-uIui de pe scena politică”, 
a declarat Crin Antonescu, președintele 
PNL.

Mircia Muntean 
nu va fi exclus 
din partid

Totodată, Crin Antonescu a negat 
posibilitatea excluderii din partid a primaru
lui Mircia Muntean, dar a menționat că ex
cluderea celor opt consilieri PNL, care au 
susținut numirea unui viceprimar PD-L, se 
va discuta în cadrul Delegației Permanente 
Teritoriale a PNL Hunedoara. în același 
timp, președintele PNL a menționat că la 
alegerile viitoare se va baza pe susținerea 
atât a edilului Mircia Muntean, a 
președintelui Consiliului Județean, cât și a 
deputatului Dan Radu Rușanu. în ceea ce 
privește conflictele din ultima perioadă din 
interiorul Organizație Județene PNL Hune
doara, Crin Antonescu este de părere că 
există soluții de reconciliere sau cel puțin o 
formalitate care să asigure funcționarea 
organizație. „Sunt preocupat de ceea ce se 
întâmplă în Organizația PNL Hunedoara, 
care este una dintre cele mai puternice din 
țară. Pregătim confruntarea viitorului. Sun

tem preocupați de ce se va întâmpla când menționat Crin Antonescu, președintele 
partidul lui Bâsescu va cădea și atunci PNL.
România va avea de ales între prosperitate Irina Năstase
și sărăcia de la stânga demagogică”, a

g
 Primarul municipiului Deva,

Mircia Muntean, nu a fost alături de 
?! Moloț și Antonescu la întâlnirea cu 

presa. Referitor la afirmațile celor doi 
lideri liberali, edilul Devei a fost foarte scurt în 
declarații. „Afirmațiile unui președinte nu pot fi 
puse în discuție. Dar cuvântul dat și caracterul 
nici atâta”, a comentat Muntean lăsând să se 
înțeleagă că nu este de acord cu schimbarea din 
funcție a Corinei Oprișiu.

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
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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4 Eveniment
Statul român este pe cale să recupereze a treisprezecea brățară 
dacică, din cele 24 sustrase din siturile protejate ale Munților 
Orăștiei, de către braconierii arheologici, a declarat procurorul 
Augustin Lazăr, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia

Zonă cu pericol de înec în parcul Bej an
Copii implicați în 
accidente rutiere

O fețiță în vârstă de șase ani 
a fost grav rănit, iar un băiat în 
vârstă de trei ani a suferit leziuni 
ușoare în urma a două accidente 
rutiere produse în Valea Jiului.

Miercuri, în jurul orei 16.25, 
Ioan N., de 26 de ani, din Uricani, 
în timp ce conducea o autoutilitară 
pe strada Aleea Teilor din Uricani, 
a accidentat ușor un copil de 3 ani, 
din Uricani, care traversa strada 
prin loc nepermis, în fugă. In 
aceeași zi, în jurul orelor 17.00, 
Flavius S., de 20 de ani, din 
Petrila, în timp ce manevra un au
toturism în parcarea unui bloc de 
pe strada 8 Martie, din Petrila, a 
accidentat-o grav pe minora M.I., 
de 6 ani.

Conducătorul auto a fost tes
tat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind negativ. In ambele cazuri au 
fost întocmite dosare de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Angajații 
Penitenciarului 
Bârcea Mare 
protestează luni

Funcționarii din
administrația penitenciarului se 
pregătesc de grevă generală. Lid
erii Sindicatului „Vulturul” al 
salariaților închisorii au anunțat că 
vor recurge la forma de protest, în
cepând cu data de 31 mai. 
Angajații din cadrul Penitenciaru
lui Bârcea Mare sunt nemulțumiți 
de reducerea salariilor și de 
numărul mare de ore suplimentare 
neplătite.

Ei vor intra în grevă generală, 
începând de luni, în solidaritate cu 
celelalte sindicate. Siguranța 
deținerii nu va fi afectată. Va fi 
redus, în schimb, programul de 
vizite și alte activități ale 
salariaților de la penitenciar.

Mini grădina zoologică din 
parcul Bejan și-a mărit varie
tatea de specii expuse. Dacă 

până în prezent devenii puteau 
să admire poneiul, struții, că
priorul și porcul mistreț, de 
acum în parcul Bejan din 

Deva a luat naștere un nou 
ecosistem care poate oferi vizi
tatorilor posibilitatea de a ob

serva comportamentul 
broaștelor în natură.

Mediul de viață propice 
dezvoltării micilor amfibieni s-a 
format în urma lucrărilor efectuate 
de societatea Hidroelectrica, în ved
erea amenajării unui bazin de 
retenție a apei pluviale.

Beneficiarul lucrării este soci
etatea Apa Prod din Deva. După in
augurarea parcului Bejan, pe o 
porțiune considerabilă de teren au 
început lucrările de amenajare a 
bazinului de retenție a apei pluviale.

Proiectul prevede contruirea 
unui bazin acoperit, care să 
colecteze apa și să asigure o dever
sare controlată a acesteia în sistemul 
de canalizare a orașului.

Termenul de predare spre 
folosință a bazinului a expirat în 31 

Paramedicii
din județ, 
în șomaj tehnic

ianuarie, anul acesta, dar în urma 
lucrărilor a rezultat doar o groapă 
imensă care, din cauza ploilor abun
dente, s-a umplut cu apă, fapt care 
reprezintă un real pericol pentru 
copii lăsați nesupravegheați prin 
parc.

Balta nou formată are o 
adâncime considerabilă și există 
riscul permanent ca vreunul din 
copiii care se joacă în parc să cadă 
în apă, perimetrul nefiind îngrădit.

Concert de seară 
pe marginea bălții

Cum lucrările au încetat în 
urmă cu câteva luni, balta a devenit 
un loc prielnic și pentru perpetuarea 
speciei de broaște de baltă, spre dis
perarea localnicilor din zonă care au 
parte în fiecare seară de câte un con
cert de orăcăieli.

Locatarii blocului G, de pe 
strada Eminescu, au făcut nu
meroase sesizări în vederea 
soluționării problemei, dar nimeni 
nu a luat până în prezent nicio 
măsură, responsabilitatea fiind 
aruncată de la funcționarii primăriei 
la reprezentanții Apa Prod, iar de 
aici la societatea care se ocupă de 
efectuarea lucrărilor.

„Balta este un pericol pentru 
copii noștrii, trebuie mereu să stăm 
cu grijă și să-i supraveghem. Dege
aba le spunem că e periculos pentru 
că ei tot pe malul bălții merg să 
arunce cu pietre. Nimeni nu vrea să 
ia nicio măsură, până când, doamne 
ferește, se va întâmpla o nenorocire, 
în plus, de când se lasă seara încep 
să cânte broaștele. Toată noaptea nu 
putem dormii, și pe zi ce trece sunt 
tot mai multe” menționează Clau
dia Baicu, locatară a blocului G de 
pe strada Mihai Eminescu.

Dispărut fără urmă
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Lu

peni, Mihai Focșa, este căutat de oamenii legii 
după ce soția acestuia a anunțat că nu a mai 
reușit să-l contacteze. Se pare că bărbatul a ple
cat de la domiciliul în data de 14 aprilie, într-o 
localitate din apropierea municipiului Deva, 
pentru a presta munci ocazionale. De la data 
plecării, soția sa nu a mai putut lua legătura cu 
Mihai Focșa, bărbatul nerăspunzând la telefonul 
mobil.

Mihai Focșa are 1,70 metri înălțime, 
constituție atletică, aproximativ 70 de kilo
grame, părul șaten tuns scurt, ochi căprui, frun
tea lată, sprâncene arcuite, nas rectiliniu, fața 
ovală, bărbia lată.

La data plecării de la domiciliu purta o 
geacă neagră cauciucată, pantaloni de culoare 
verde deschis din tercot, bluză neagră și 
încălțăminte sport de culoare neagră.

Ca semn particular, bărbatul are o aluniță

pe obrazul stâng.
Persoanele care pot furniza informații cu 

privire la prezența bărbatului în diferite locații 
sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate 
de poliție sau să apeleze Serviciul Național Unic 
pentru Apeluri de Urgență 112.

(M.T.)

Anunțați despre nemulțumirea 
locatarilor din blocul G, la fața 
locului s-a deplasat viceprimarul 
Devei, Corina Oprișiu, împreună cu 
angajați ai biroului tehnic a' 
primăriei, care au emis o somație 
firmei care efectuază lucrările, prin 
care sunt obligați atât să 
împrejmuiască perimetrul în care se 
amenajează bazinul cât și să dev
erseze apa în cel mai scurt timp.

Irina Năstase

Tâlhar 
după gratii

Autorul unei tâlhării comise, 
în data de 18 mai, asupra unei pen
sionare din Deva, Florin B., de 21 
de ani, a primit ieri mandat de 
arestare preventivă pentru 29 de 
zile din partea judecătorilor Tri
bunalului Hunedoara, în urma re
cursului formulat de procurori. 
Totodată, urmare a unei tâlhării 
comise în vara anului trecut, 
bărbatul a fost condamnat la 5 ani 
de închisoare. Florin B., a fost 
depus în Centrul de 
Reținere și Arest Preven
tiv al l.P.J. Hunedoara.

Un număr de 86 de paramedici din cadrul 
SMURD Hunedoara vor intra, prin rotație, 

în șomaj tehnic în perioada 1 iunie — 30 
septembrie. In această perioadă, angajații 

vor primi salariile în proporție 
de 75 la sută.

Această măsură s-a impus a fi luată din cauza da
toriilor, de aproximativ 800.000 de lei, pe care le au 
primăriile din județ către acest serviciu.

Primii paramedici care vor intra în șomaj tehnic 
sunt cei din Uricani și Brad. Primăria cu cele mai mari 
datorii către acest serviciu este Lupeni, unde din 2007 
nu s-au mai plătit salariile, iar din 2004 nu a mai fost 
plătit leasingul la mașini.

La polul opus se situează primăriile din Deva, 
Hunedoara și Petroșani care sunt la zi cu plățile.

Vinde din stoc agresate de balastiera 
în cantități foarte mari

96,00 lci/to 
95,00 l«i/to 
99,00 lci/to
99,00 lci/to

preț: 18,80 ici/



le Proba de competențe lingvistice a bacalaureatului, programată pen
tru perioada 31 mai - 4 iunie, se va organiza conform graficului sta
bilit, 77% dintre cadrele didactice anunțând că vor participa la 
examen, a declarat, joi, ministrul Educației, Daniel Funeriu.
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Decizia de schimbare a conducerii Sanatoriului TBC
din Brad se mai discută

Aproximativ 50 de angajați ai 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Brad au participat, ieri, la o ac

țiune de protest împotriva deciziei 
ministrului Sănătății de 

înlocuire din funcție a manageru
lui Ionel Circo. Ulterior manifes

tației situația conducerii 
Sanatoriului s-a schimbat, demi
terea managerului Ionel Circo 

fiind repusă în discuție. Subpre- 
jectul județului Hunedoara, 

Dorin Gligor a declarat că se rea- 
nalizează ordinul prin care a fost
demis managerul Sanatoriului de

la Brad și că există șanse mari ca 
ministrul Sănătăți să revină 

asupra deciziei

Protestatarii strânși în curtea sana
toriului au purtat pancarte pe care scria 
„Aici se muncește, nu vrem profitori”, 
„Fără nesimțiți”, „Aceasta este politica 
competenței la M.S.?”, „Nu dorim 
schimbare!”, „Nu te vrem, pleacă „Re
pede””. De asemenea, au scandat 
„Avem performanțe, nu dorim schim
bare”. Angajații au arătat că nu sunt de 
acord cu această schimbare nemotivată 
și se tem pentru viitorul lor și al unității
sanitare. Atât managerul demis, cât și 
angajații sunt surprinși de hotărârea 
ministerului de schimbare a directoru
lui fără nici un motiv, în condițiile în 
care unitatea este una dintre cele mai 
bune din județ, fapt confirmat de indi
catorii de performanță. Ordinul min
istrului precizează că doctorul Circo va 
fi înlocuit cu medicul Ștefan Repede, 
inspector sanitar de stat în cadrul 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara. Cei mai mulți consideră că 
în spatele acestui ordin stau interese 
personale. Poziția angajaților este 
susținută și de către pacienții spitalului 
care arată că sunt foarte bine îngrijiți și 
spun că această schimbare nu este 
benefică. De asemenea, clădirea spi
talului, situată într-o pădure la trei kilo

e

metri de oraș, construită încă în pe
rioada interbelică de către societatea 
„Mica” este foarte bine întreținută, are 
sală de mese și saloane curate, iar 
dotările medicale sunt modeme. De 
aceea, toți participanții la protest au 
spus că acțiunea ministerului nu este 
justificată.

In finalul protestului, în rândul 
angajaților strânși în curtea Sanatoriului 
circula știrea că medicul Ștefan Repede 
nu va accepta funcția pe care a fost 
numit.

Cătălin Rișcuța

g
 „Această înlocuire a 

fost o surpriză totală, atât în 
I ceea ce privește momentul, 

cât și procedura prin care s- 
a făcut schimbarea. De fapt, este o 
eliberare din funcție care nu are o 
motivare așa cum cer normele ju
ridice, nu are un referat al unei 
direcții de specialitate din cadrul 
Ministerului Sănătății. Este doar un 
ordin sec în trei rânduri. Faptul că 
unitatea este una dintre cele mai bine 
cotate din județ, cu indicatori de 
performanță foarte buni, evaluată și 
reevaluată de către Ministerul 
Sănătății, faptul că este autorizată 
sanitar fără program de conformare 
ca alte spitale, face ca această unitate

să fie tentantă. Probabil că postul de 
manager a fost dorit de altcineva. De
cizia ministerului, pe care o consider 
abuzivă, am contestat-o în contencios 
administrativ la Curtea de Apel Alba 
Iulia. O surpriză a fost și reacția pre
fectului de Hunedoara care a declarat 
că nu are cunoștință despre această 
înlocuire. Nu cred că nu a cunoscut 
și că nu este implicat în această 
schimbare. în ceea ce îl privește pe 
managerul numit de minister, cred că 
el este direct responsabil de această 
schimbare. în spatele acestei povești 
stau interese personale de moment”.

(Ionel Circo, medic, 
managerul Sanatoriului)

„Este inacceptabil ca un manager cu rezultate deosebite să fie 
schimbat fără nici o explicație. Am cerut ministrului reanalizarea de
ciziei, pentru că nu pot fi acceptate schimbări arbitrare fără argu
mente juridice sau economice. In momentul de față nu știm nici care sunt 
motivele schimbări doctorului Circo din funcție. în câteva zile cred că lu
crurile se vor lămuri iar rațiunea, logica și competența vor prima în fața altor 
interese și a orgoliilor personale”.

(Suprefectul județului Hunedoara, Dorin Gligor)

Poștașii se aliniază din nou la start

g
 „Spitalul desfășoară un

act medical de calitate și toate 
?j evaluările efectuate până în 

prezent au arătat un manage
ment de cea mai bună calitate. Domnul 
doctor Circo este o persoană total 
dedicată problemelor instituției, un 
medic responsabil cu o foarte bună 
pregătire atât managerială, cât și 
medicală. A existat în permanență o pre
ocupare legată de îmbunătățirea calității 
actului medical, lucru evidențiat și de 
chestionarele de evaluare ale pacienților 
care, în proporție de peste 90 la sută au

„Eu m-am internat că 
sunt bolnav de silicoză. Aici 
avem condiții bune și am 
primit tot ceea ce nc-a trebuit,
mâncare și medicamente. Am o părere 
foarte proastă despre această schimbare. 
Cred că cineva umblă să dea jos pe cine 
face treabă bună. Am auzit și noi că per
sonalul nu este de acord”.

(Gheorghe Șoit, 
pacient, Crișcior)

g
„Eu am fost adus aici 
aproape mort în data de 3 mai 
’ și am fost salvat. Am o părere 
rea despre această schimbare. 

Domnul director s-a interesat și a făcut tot 
ce trebuie pentru acest sanatoriu. Avem 
toate condițiile aici”.

(Gheorghe Mariș, pacient, Poenari, 
comuna Hălmagiu, județul Arad) 

oferit calificative de „foarte bine” pentru 
calitatea actului medical, condițiile de 
cazare și masă din instituție. A existat în 
permanență și o comunicare cu 
subordonații și s-a preocupat și de prob
lemele personalului. Din informațiile 
noastre nu există o motivație clară a aces
tei înlocuiri. Acum oamenii își fac prob
leme privind plata salariilor în continuare 
și îndeplinirea contractului cu Casa 
Județeană de Asigurări de Sănătate, în 
noul context”.

(Marcel Cârja, medic)

Poștașii hunedoreni vor lua 
startul în faza regională a 
competiției profesional- 

sportive „Marșul Factorilor 
Poștali”. La startul compe

tiției se vor alinia 24 de 
poștași atât bărbați cât și 
femei, din județele Arad, 

Caraș-Severin, Hunedoara 
și Timiș.

Faza regională a Marșului 
Factorilor Poștali va avea loc 
astăzi, în stațiunea Moneasa din 
județul Arad.

La competiție vor participa 
doisprezece femei, care vor 
mărșălui pe o distanță de 3.000 de 
metri, și tot atâția bărbați, care vor 
avea de parcus un traseu de 7.000 
de metri.

Primii trei câștigători, atât din 
rândul bărbaților cât și al femeilor

Festival de teatru amator la Brad
Consiliul Local Brad, 

Primăria municipiului Brad și 
Casa de Cultură împreună cu 
Colegiul Național „Avram Iancu” 
din Brad vor organiza la sfârșitul 
acestei săptămâni, 28-30 mai, 
„Festivalul județean de teatru am
ator pentru liceeni, la scenă 
deschisă”.

vor participa la etapa națională a 
competiție, cave va avea loc, pe 12 
iunie, la Băile Felix.

Câștigătorii fazei naționale 
vor reprezenta Poșta Română la 
întrecerea balcanică. Marșul Fac

Aflat în acest an la cea de-a 
doua ediție, festivalul a fost inițiat 
de trupa de teatru ARCHE, a 
Colegiului Național „Avram 
Iancu” din Brad, prima ediție bu- 
curându-se de un marc succes.

La festivalul din acest an vor 
participa patru trupe de teatru din 
județ, fiind invitată și o trupă de 

torilor Poștali este o competiție 
profesional sportivă organizată 
anual, încă din 1977, de Compania 
Națională Poșta Română.

Irina Năstase

teatru din municipiul Cluj Napoca.
Spectacolele se vor ține în 

sala de sport a Școlii Generale 
„Horea, Cloșca și Crișan” după 
următorul program: vineri,
28.05.2010- orele 18; sâmbătă, 
29.05.2010 - orele 18; duminică, 
30.05.2010-orele 10.00.
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Maramureșul oferă amatorilor de turism și posibilitatea unei eălătorii eu Mocă- 
nița - trenul loeal care eireulă pe ealea ferată eu eeartament îngust. Mocănița 
pornește tie la I ișeu de Sus și traversează. în drumul ei către destinația filială, 
păduri și văi din munții Maramureșului. Pasagerii pot să observe earn locomo
tiva eare tractează trenul este alimentată eu lemne și eu apă.

Bisericile de lemn din Maramureș
Biserica creștină - edificiu re
ligios, loc de rugăciune și de 
comuniune cu Dumnezeu - 

cunoaște, prin intermediul bi
sericuțelor de lemn maramure

șene, forme elevate de 
exprimare artistică. Dăltuite în 
lemn cu măiestrie de către ță

ranii locului, bisericile din 
Maramureș fac parte din 

marea familie a arhitecturii de 
lemn europene.

De-a lungul secolelor, 
în Maramureș, oamenii au (re)găsit 
vorbirea cu Dumnezeu prin 
lemn. Istoria maramureșenilor este 
povestită în lemnul bisericilor din 
acest spațiu binecuvântat, pentru că 
în aceste sanctuare ale Cuvântului 
s-au păstrat monumente de cea mai 
veche limbă românească, aici s-au 
adunat înțelepții satului în clipele 
grele să ceară sfatul lui Dumnezeu, 
aici s-a săvârșit, de veacuri, botezul 
„coconilor”, aici s-au legat pe vecie 
cununii și tot de aici au plecat pe ul
timul drum aceia ce s-au dus dintre 
vii.

Bisericile de lemn 
maramureșene, despre care Lucian 
Blaga spunea că sunt „printre cele 
mai prețioase și mai fără de rezervă 
admirate produse ale geniului nos
tru popular”, reprezintă, fără 
îndoială, o culme a artei de a con
strui în lemn.în anul 1999, opt bis
erici de lemn din Maramureș au fost 
incluse pe
lista UNESCO a moștenirilor cul
turale universale. Astfel, din cele 
aproximativ o sută de lăcașuri de 
cult din arealul maramureșean, 
în patrimoniul universal au intrat 
bisericile din Bârsana, Budești- 
Josani, Desești, leud-Deal și Poie
nile Izei din Maramureșul 
voievodal, Plopiș și Șurdești, din 
Țara Chioarului și Rogoz, din Țara 
Lăpușului.

Alături de echilibrul arhitec
tural și de armonia proporțiilor, 
lăcașele sfinte sunt adaptate 
necesităților cultului, respectând 
compartimentarea tradițională: 
pronaos, naos și altar. Bolțile inte

rioare, întruchipări ale bolții cerești, 
sunt locul de unde Dumnezeu 
veghează asupra „poporului său”. 
Registrul iconografic și pictura 
parietală, realizate de meșteri zu
gravi locali, sunt de inspirație 
răsăriteană, CU interferențe 
tradiționale și renascentiste 
de factură barocă.

Bisericile maramureșene își 
completează valoarea prin patrimo
niul mobil adăpostit, patrimoniu 
reprezentat prin icoane împărătești 
sau praznicare, obiecte de cult și 
cărți bisericești tipărite sau manu
scrise.Inscripțiile dăltuite în grinzi, 
semnăturile lăsate pe ansamblurile 
parietale și pe icoanele praznicare 
și, nu în ultimul rând, însemnările 
de pe bătrânele cărți de cult sunt 
mărturii ale vechimii
creștinismului pe aceste meleaguri 
și file din istoria Maramureșului.

Unicitatea bisericilor de lemn 
maramureșene le conferă acestora 
statutul de produs emblematic al 
Maramureșului în contextul valo
rilor culturale universale.

Plopiș

Biserica cu hramul Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril a fost 
construită între anii 1798-1805, sub 
păstorirea preotului
Damian. Sfințirea bisericii s-a real
izat la 12 noiembrie 1811, ocazie cu 
care au fost așezate la piciorul Sfin
tei Mese 49 de monede (câte una 
pentru fiecare familie-ctitor) și un 
document care spune următoarele: 
„Anul 1811 fărcăzuită în noiembrie 
12. Această biserică s-a făcut nouă 
de popa Damian”. Intrarea în 
biserică se face printr-un pridvor 
larg, continuat cu pronaos, naos și 
altar decrosat, pentagonal, pe latura 
de est. Pe o fundație și un soclu 
scund din piatră, se înalță pereții din 
grinzi masive de stejar, așezate în 
rânduri orizontale în sistem Block- 
bau. Tumul este încadrat de patru 
turnulețe, iar acoperișul este simplu.

Cu toate că nu prezintă 
streașină dublă, particularitatea fer
estrelor etajate este vizibilă și aici. 
Deasupra șirului superior de fere

stre, pereții sunt decorați cu un fru
mos motiv sculptat în banda 
continuă, în timp ce mijlocul bis
ericii este marcat de un brâu în re
lief. După cum reiese din inscripția 
de pe spatele icoanei așezate 
pe masa din altar, pictura și 
icoanele de pe tâmpla bisericii au 
fost executate de Ștefan Fiseșteanul, 
zugrav originar din Șișești.

leud-Deal

Construită la începutul secolu
lui al XVII-lea de familia 
nobilă locală Balea, biserica cu hra
mul Nașterea Maicii Domnului a 
fost așezată pe locul în care, con
form unor informații, voievodul 
Bale ridicase în anul 1364 biserica 
inițială.

Biserica are un soclu de piatră 
joasă, pe care se ridică, după sis
temul Blockbau, pereții alcătuiți din 
grinzi groase de brad, de formă 
paralelipipedică.

Lăcașul are formă de navă, 
planul compunându-se din pronaos, 
naos și altarul de tip decrosat, polig
onal. Acoperișul, în două ape, are 
deasupra pronaosului un turn cu 
foișor, peste care se înalță coiful 
ascuțit.

Pictura interioară și iconosta
sul au fost realizate în anul 1782, de 
Alexandru Ponehalski. Tema 
principală a pronaosului este Jude
cata de Apoi. Iisus Hristos este 
reprezentat pe tronul de judecată, 
încadrat de doi îngeri care suflă din 
trâmbițe. Pe bolta naosului se 
remarcă Dumnezeu-Cel-Vechi-de- 
Zile, purtându-1 la piept pe Sfântul 
Duh sub formă de porumbel.

Pe pereții laterali ai naosului, 
într-un registru iconografic con
tinuu, sunt reprezentate scene din 
Vechiul și Noul Testament. în podul 

acestei biserici a fost descoperit, în 
anul 1925, Codicele de la leud, una 
dintre cele mai vechi scrieri în 
limba română.

Desești

Biserica cu hramul Cuvioasa 
Paraschiva a fost înălțată în veacul 
al XVllI-lea, data construirii fiind 

ulterioară anului 1717 (când, în 
urma ultimei invazii tătare în 
Maramureș, localnicii și-au ridicat 
o nouă biserică în locul celei vechi, 
arse).

Sfântul lăcaș se compune din 
altar poligonal, naos cu bolta 
semicilindrică și pronaos tavanit, 
deasupra căruia se înalță tumul- 
clopotniță.

Intrarea în biserică se face di
rect în pronaos printr-un ancadra
ment împodobit cu motivul funiei 
răsucite.

Pictura murală, potrivit 
inscripțiilor păstrate, datează di$ 
anul 1780, fiind opera cunoscutului 
zugrav Radu Munteanu din Un
gureni și a ajutorului acestuia, Ghe- 
orghe Zugravul din Desești.

Ca stil, este o pictură de tradiție 
post-bizantină, apropiată de pictura 
populară rusticizată, prin decorațiile 
vesele și colorate ale ansamblului.

Tâmpla care ocupa în îr 
tregime peretele despărțitor dintre 
naos și altar cuprinde un bogat pro
gram iconografic, ce are la bază 
icoanele împărătești și prăznicarele, 
continuate cu Apostolii care îl 
încadrează pe Iisus Hristos și cu 
Proorocii în medalioane, încadrând- 
o pe Maica Domnului.

Prin paralelism, iconografia și 
stilistica picturii tâmplei îl indică 
drept autor pe Alexandru Ponehal- 
ski.
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Șurdești

Biserica cu hramul Sfinții 
hangheli Mihail și Gavril este, 
n dimensiunile impunătoare ale 
nului ce se ridică la 54 metri 
lțime, una dintre cele mai vestite 
istrucții de lemn din Europa.

Potrivit unei inscripții de pe an- 
iramentul ușii de la intrare, sfân- 
lăcaș a fost ridicat din lemn de 

jar, la anul 1721, de către 
;șterul Toma Macarie.

Ancadramentul de la intrare 
e împodobit cu rozete și benzi în 
sadă, încheiate, în partea de sus, 
acoladă. Planimetria edificiului 
nează tipologia arhitecturală a 
iericilor de lemn din Maramureș. 
' prul, adăugat ulterior, este 
nceput cu două rânduri de arcade 
orapuse, cu deschideri diferite, 
r identice ca formă și decor.

Acoperișul este etajat, având 
blă streașină, iar pe porțiunea 
prinsă între streșini există un al 
ilea rând de ferestre, identice ca 
-mă și mărime cu cele aflate pe 

1 mnd.
Frumusețea monumentului este 

mpletată și de brâul de forma fu- 
h răsucite ce înconjoară biserica, 
teriorul este pictat, iconostasul, 
ilizat în anul 1783, fiind opera 
ișterului Ștefan Fiseșteanul.

Poienile Izei

Biserica cu hramul Cuvioasa 
Paraschiva este atestată documen
tar de la anul 1604, deși tradiția 
populară locală și arhitectura bis
ericii plasează construirea sfântului 
lăcaș înainte de secolul al XVII- 
lea. Planul bisericii este de tip navă, 
fiind compus dintr-un altar decrosat 
de formă pătrată, acoperit cu boltă 
semicilindrică, naos dreptunghiular, 
pronaos tavanit și un pridvor pe 
latura de vest. Acoperișul are poala 
dublă, iar tumul-clopotniță este 
prevăzut cu foișor și coif prelung, 
ce conferă bisericii echilibru și 
eleganță. Pictura parietală, conform 
pisaniei, a fost executată în anul 
1794, de către un zugrav anonim. 
Bine conservată, îmbinând 
reminiscențe tradiționale cu ele
mente moralizatoare într-un pro
gram iconografic armonios, pictura 
impresionează atât prin tematică, 
cât și prin originalitate. 
Remarcabilă este pictura pronaosu
lui, ce are drept tematică Judecata 
de Apoi, dar și anumite teme auxil
iare, cu semnificație escatologică. 
Iconostasul reunește icoane 
împărătești și icoane praznicare, ce 
datează din a doua jumătate a sec
olului al XVIII-lea. în biserică se 

mai păstrează și alte icoane vechi, 
datând din aceeași epocă, unele 
fiind opere ale zugravilor de 
la Mănăstirea Moisei, centru impor
tant al picturii maramureșene din 
prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea.

Rogoz

Biserica cu hramul Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril a fost 
ridicată la 1663 din două lemne 
„fratane“ aduse din Dealul Popii, 
constituind una dintre cele mai 
reprezentative exemplare ale genu
lui din Țara Lăpușului. în planime
tria edificiului sunt întâlnite 
particularități caracteristice
lăcașurilor de cult anterioare secolu
lui al XVIII-lea, dintre care amintim 
forma poligonală a pronaosului (cu 
un număr mai mare de laturi decât 
în mod obișnuit) și accesul în 
biserică, în absența pridvorului, prin 
latura de sud. Naosul este drep
tunghiular, iar altarul decrosat, 
poligonal, cu șapte laturi. Turnul, cu 
proporții echilibrate, este prevăzut 
cu un coif aproape conic, ornat la 
bază cu patru turnulețe. Elementul 
ornamental caracteristic îl constituie 
capetele grinzilor ce sprijină 
streașină, cioplite în formă de cap 
de cal - motiv decorativ laic întâlnit 
și la casele țărănești din Țara 
Lăpușului. Pictura parietală 
originală, păstrată doar în naos și 
pronaos, a fost executată în anul 
1785, de zugravii Radu Munteanu 
și Nicolae Man, fapt consemnat în 
două inscripții păstrate pe peretele 
nordic al naosului. Registrul icono
grafic cuprinde scene din Vechiul și 
Noul Testament. în 1834, un zugrav 
al cărui nume nu este cunoscut a 
repictat tavanul pronaosului și bolta 
naosului în maniera stilistică 
specifică realizării icoanelor pe 
sticlă. Biserica posedă un inestima
bil tezaur de icoane pe lemn, ma
joritatea fiind atribuite meșterului 
Radu Munteanu.

Bârsana

Biserica cu hramul Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică face 
parte din grupul bisericilor de tip 
maramureșean de mici dimensiuni.

A fost ridicată în anul 1720, 
ca biserică mănăstirească. După 
1800, a fost demontată și strămutată 
pe amplasamentul actual, fiind 
pictată în anul 1806 de către Hodor 
Toader din Vișeul de Mijloc și loan 
Plohod din Dragomirești. Sfântul 
lăcaș este compus dintr-o absidă 
poligonală decrosată, naos acoperit 
cu boltă semicilindrică 
supraînălțată, pronaos tavanit și 
pridvor pe latura de vest, supraeta
jat. Este construită din bârne ansam- 
blate în sistem Blockbau. 
Acoperișul, cu poală dublă, are dea
supra pronaosului un tum- 
clopotniță prevăzut cu arcade pe 
stâlpi și acoperiș înalt, piramidal. 
Pictura murală, icoanele și piesele 
de mobilier formează un ansamblu 
decorativ coerent, structurat după 
limbajul artei baroce și rococo. în
tregul program iconografic al pic
turilor lui Toader Hodor are un 
conținut escatologic, cu accente 
moralizatoare. Alături de temele 
tradiționale, în iconografia altarului 
pătrund scene aluzive 
din Apocalipsă și din Judecata de 
Apoi. Caracterul moralizator al pic
turii parietale este pus în evidență și 
de paralelismul dintre 
scenele Vechiului Testament și cele 
ale Noului Testament.

Budești-Josani

Biserica din Budeșți-Josani a 
fost construită din lemn de stejar, la 
anul 1642 (conform unei inscripții 
de pe ancadramentul ușii de la in
trare). Are patron spiritual pe Sân 
Nicoară, vechiul antroponim româ
nesc al Sfântului Nicolae. Edificiul 
se compune dintr-un pronaos ta
vanit, naos cu boltă semicilindrică 
supraînălțată și un altar poligonal. 
Biserica are acoperiș cu poală 
dublă, unitar atât la naos și pronaos, 
cât și la altar. Deasupra pronaosului 
se înalță turnul-clopotniță cu foișor 
evazat sprijinit pe câte patru stâlpi 
laterali uniți prin arcade îmbinate. 
Coiful deosebit de zvelt este flancat 
la bază de patru turnulețe mai mici, 
prezența acestora sugerând faptul că 
satul avea un sfat al bătrânilor. Pic
tura parietală și o bună parte dintre 
icoane au fost realizate în anul 
1762, de către Alexandru Ponehal- 
ski, pictor originar din Berbești. 
Alături de acestea, în biserică se 
află o impresionantă colecție de 
icoane pe sticlă, dar și icoane pe 
lemn ce datează din secolul al XV- 
lea. Tot aici se păstrează și o cămașă 
de zale atribuită haiducului Pintea 
Viteazul, personaj emblematic și 
legendar în Maramureș.
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Mark Gasson, de la Universitatea din Reading, și-a implantat sub piele un cip ase
mănător cu cele care identifică animalele, dar mai complex. Cipul îi acordă, de 
exemplu, acces exclusiv la propriul telefon mobil. Gasson l-a contaminat, chiar el, 
cu un virus electronic. Experimentul este menit să avertizeze că noile tehnologii nu 
prezintă doar avantaje, ci și riscuri serioase.

Drepturile de autor și convențiile 
civile vor fi taxate unitar

Echipajul avionului prezidențial
este responsabil pentru accident

Drepturile de autor, conven
țiile civile și reglementările 

privind persoanele fizice au
torizate vor fi reglementate 
printr-o lege specială și ta

xate în mod unitar prin con
tribuții sociale, inclusiv în 
cazul persoanelor care au 

carte de muncă, a declarat, 
miercuri, ministrul Muncii, 

Mihai Șeitan.

"Drepturile de autor, PFA-urile 
și convențiile civile vor fi reglemen
tate printr-o lege specială și vor fi 
taxate toate intr-un fel, anume cu 5% 
contribuția pentru sănătate și 5% 
contribuția pentru pensii, inclusiv cei 
care au și carte de muncă. Este vorba 
aici de o definire foarte clară a ceea 
ce înseamnă drept de autor", a spus, 
la finalul ședinței de guvern, min
istrul Muncii.

El a apreciat că dreptul de autor 
este utilizat în prezent ca un drept 
salarial mascat.

"Dreptul de autor a fost con
ceput ca, atunci când ai scris o carte, 
cel care o vinde să îți dea și ție ceva. 
La film, la fel. în prezent, la noi 
acesta este un drept salarial mascat", 
a spus Șeitan.

Conform unui proiect de 
ordonanță de urgență pentru modifi

Pakistanul redeschide 
accesul la YouTube

Pakistanul a ridicat miercuri 
intedicția de acces la You Tube, 
pe care a introdus-o pentru a 
denunța conținutul site-ului 
considerat "blasfemator".

Site-ul "YouTube a fost deblocat, 
dar link-urile către conținuturile consid
erate blasfematoare rămân inaccesibile 
în Pakistan", a declarat un oficial din din 
cadrul Autorității Pakistaneze pentru 
Telecomunicații (PTA), Khurram 
Mehram.

Anterior, ministrul Afacerilor In
terne, Rehman Malik, anunța că Islam
abadul va restabili în zilele următoare 
accesul la site-urile Facebook și 
YouTube, blocate de patru zile, dar nu și 
la paginile cu conținut considerat "blas
femator".

PTA a blocat, de asemenea, accesul 
la Wikipedia, săptămâna trecută, sub
liniind că acolo pot fi accesate tot mai 
multe conținuturi considerate "profana-

YouB® 
Unblocked 

in 
Pakistan

carea Codului Fiscal, cota de cheltu
ieli deductibile pentru venitul net 
obținut din drepturi de proprietate 
intelectuală va fi redusă la jumătate, 
de la 40% la 20% din venitul brut, 
aceeași diminuare, de la 50% la 25% 
din venitul brut, urmând să fie 
operată și pentru venituri din crearea 
unor lucrări de artă monumentală.

Prin reducerea cotelor de chel
tuieli forfetare la stabilirea venitului 
net din drepturi de proprietate 
intelectuală, Guvernul estimează un 
plus de încasări bugetare de 10,5 mil
ioane lei pe șase luni din 2010, de 22 
milioane lei în 2011, de 24 milioane 
lei în 2012 și de 25 milioane lei în 
2013.

toare".
PTA a subliniat că va ridica 

interdicțiile de acces la aceste site-uri și 
pagini de Internet, dar la "ordinul" Gu
vernului.

Un concurs de desene despre pro
fetul islamului, Mahomed, lansat de un 
utilizator occidental pe Facebook, a 
provocat manifestații ostile față de 
această rețea de socializare online în mai 
multe orașe din Pakistan, Guvernul 
luând hotărârea să blocheze accesul la 
această rețea, dar și la YouTube.

Guvernul a "condamnat cu fermi
tate", într-un comunicat, difuzarea de 
desene reprezentându-1 pe profetul Ma
homed și a ordonat ca asemenea 
conținuturi să nu poată fi accesibile prin 
Internet, în Pakistan.

Pagina de Facebook care găzduia 
desenele controversate a dispărut vineri 
din rețeaua de socializare, fiind 
suprimată de autorul acesteia. "Face
book nu a luat nicio măsură împotriva 
acestei pagini", a dat asigurări site-ul 
califomian.

Câteva mii de pakistanezi au ieșit 
în stradă pentru a protesta față de acest 
concurs.

Acest caz nu a luat, însă, am
ploarea celui privind publicarea carica
turilor înfățișându-1 pe Mahomed de 
către un cotidian danez, iar ulterior de 
către alte publicații europene, în 2006, 
care a provocat manifestații de masă în 
lumea musulmană.

Autoritățile din Pakistan au mai 
blocat anterior, în februarie 2008, 
YouTube, din cauza unor proteste simi
lare împotriva unor desene înfâțișându- 
1 pe profetul islamului.

Reprezentantul Poloniei în an
chetă prăbușirii avionului pre

zidențial, a ascultat 
înregistrările din cutiile negre 
și a citit stenogramele conver

sațiilor dintre piloți

"Piloții au ignorat toate semnele 
de pericol afișate de instrumentele de la 
bord și și-au asumat un risc foarte mare. 
De ce? Pentru că erau formați astfel", a 
spus el, citat de Rzeszpospolita.

Potrivit oficialului, echipajul este 
singurul responsabil pentru accident.

Avionul s-a prăbușit cu 96 de per
soane la bord, majoritatea înalți oficiali 
polonezi, printre care președintele.

Rusia va oferi luni Poloniei copii 
ale datelor conținute de cutiile negre ale 
avionului Tu-154, care s-a prăbușit în 
10 aprilie la Smolensk.

Ministrul polonez pentru afaceri

SUA introduce terorismul intern
la strategia de securitate

Ca răspuns la atacuri teroriste 
precum cel de la Fort Hood sau 
atentatul eșuat din Times Square, 
președintele american Barack 
Obama va adăuga teroriștii interni 
la prioritățile de securitate 
națională ale administrației.

interne, Jerzy Miller, și procurorul gen
eral Andrzej Seremet vor merge la 
Moscova în 31 mai, pentru a lua copii 
ale înregistrărilor.

Săptămâna trecută, șeful Comisiei 
naționale poloneze pentru accidente 
aviatice, Edmund Klich, a declarat că a 
primit deja primul transcript al 
înregistrării din cabină. Klich a declarat

Principalul consilier al lui 
Obama pe contraterorism, John 
Brennan, arătă că noua strategie 
națională de securitate va cuprinde 
această amenințare printre cele 
mai importante preocupări de 
siguranță. 

că nu va dezvălui nimănui . .• 
mentele, nici măcar premierului Don 
Tusk, pentru că ar încălca norm 
internaționale.

Anterior, el a dezvăluit că 
minutele dinainte de accident în cab 
se afla echipajul și încă două persoa 
printre care comandantul aviaț 
poloneze.

Brennan a insista* de ma 
multe ori că s-a ajuns acum "la ( 
nouă fază a amenințării teroriste 
în care al Qaeda și asociații "ni 
mai sunt limitați la atacuri coofN 
natc, sofisticate precum cele oe li 
11 septembrie, ci se bazează din ci 
în ce mai mult pe recruți cu puții 
antrenamente și încearcă atacur 
puțin sofisticate dar cu intenții 
foarte mortală" -

Brennan "recunoaște în moț 
explicit amenințarea la adres; 
SUA pusă de indivizi radializaț 
aici, acasă," amintind pe suspectu 
din New York, Najibullah Zazi 
sau pe cel de la Fort Hood, Nida 
Hasan, sau suspectul complice dir 
Mumbai, David Colemai 
Headley.

Președinții folosesc strategii 
de securitate națională pentru i 
stabili un set de obiective ș 
priorități pentru a menține Amer
ica în siguranță. Documentul arc 
efecte largi în cheltuieli, strateg 
de război și securitate.
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Fostul internațional și antrenor al Stelei, Gheorghe Hagi, 
a declarat, joi, că gruparea "roș-albastră " a ajuns într-o 
situație foarte delicată și a menționat că este păcat 
de istoria acesteia.

FR Cluj abonată la Cupa României
FR Cluj a câștigat finala Cupei Ro
mâniei împotriva echipei FC Vaslui 
pă un meci decis la loviturile de de- 
rtajare cu scorul de (5-4). După tim- 
>ul regulamentar de 120 de minute 

scorul a fost egal, 0-0.

Prima mare ocazie a aparținut moldovenilor 
chiar în minutul doi, lovitura de cap a lui Wes- 
a trecut puțin peste poarta clujenilor. Clujeni 
replica abia în minutul 14 când Gabi Mureșan 
mis o “torpilă” de la 25 de metri aproape de 
iul porții vasluiene. Până la pauză ambele 
pe puteau să deschidă scorul. Raul Costin l-a 
la țintă pe Nuno Claro în minutul 22 în timp 
a poarta Vasluiului, Deac și Dezerbi nu au 
i' "j-I învingă pe Hăisan.
Repriza secundă a fost controlată autoritar de 

Vaslui dar Gladstone, Raul Costin și Weslei nu 
eușit să înscrie cu toate că au fost aproape de 
în prelungiri jocul a fost echilibrat, pe fondul 

i teren extreme de greu, ambele formații 
ptând parcă ușurarea loviturilor de la 11 metri. 
>ă 120 de minute de joc în care nu au reușit să 
cheze ambele echipe și-au pus speranța în 
stația portarilor și puterea de concentrare a 

iților loviturilor de departajare. Unul din- 
:ei mai buni oameni ai echipei din Moldova, 
ml Milisavljevic a fost desemnat să deschidă 
a penal ti uri lor. Mijlocașul sârb a tras slab și 
io Claro a reușit să apere. în continuoare toți 
cutanții loviturilor de la 11 metri au reușit să 
rie. Clujul a câștigat datorită loviturii ratate de 
isavljevic și Cupa Româiei merge pentru a 
î oară consecutive în Ardeal.

Lupta încrâncenată pentru balon 
a caracterizai finala Cupei României de la lăți

La loviturile de departajare, pentru cam
pioana României au marcat Gabriel Mureșan, 
Nicolae Dică, Deac, Bud și Cadu. De cealaltă 
parte, pentru formația vasluiană au marcat Zmeu, 
Râul Costin, Burdujan și Wesley Lopez. Arbitrii 
partidei au fost: Alexandru Deaconu (central) - 
Cristian Nica, Eduard Dumitrescu (asistenți) - Se
bastian Colțescu (rezervă) iar observatori au fost 
:Ioan Igna și Dumitru Mihalache.Cartonașe gal
bene au luat :Pap '31, Pavlovici '44, Wesley '61, 
Burdujan '116 la moldoveni iar la formația 
ardeleană De Zerbi '33, Peralta '84, Edimar 
'1 lO.La partida de la lași au asistat 12.000 de spec
tatori, între care s-au aflat aproape 5.000 de fani 
ai echipei vasluiene și aproximativ 2.000 de su
porteri ai formației clujene.. CFR Cluj a câștigat 
trofeul pentru al treilea an consecutive si a făcut 
al doilea event in trei ani după cel reușit in 
2007/2008 câand echipa era antrenată de loan An- 
done.

Adversar dificil la barajul 
de promovare pentru FC Hunedoara

FC Hunedoara va întâlni in meciul de baraj 
pentru accederea în liga a treia, câștigătoarea 
seriei din Cluj, Unirea Florești, în urma tragerii 
la sorți organizate de Federația Româna de Fot
bal.

Echipa comunei Florești a fost înființată 
în anul 1946 oscilând în acest timp între ligile 
3 și 4. Având pe bancă un antrenor cu un pal
mares impresionant, Arpad Mezaros, care a mai 
trecut și pe la U Cluj, Dinamo București, Gloria 
Bistrița dar și la formații din eșaloanele infe

rioare ale Ungariei și Germaniei, floreștenii au 
reușit să creeze o echipă bună în care se 
regăsesc o serie de jucători tineri care au evoluat 
și în ligile superioare. Clasamentul arată forța 
de joc a acehipei din județul Cluj. Cele 106 
goluri marcate aducându-le 24 de victorii și 5 
remize. Floreștenii nu au cunoscut în acest 
sezon gustul înfrângerii. Meciul de baraj se va 
disputa la Blaj, marți 15 iunie cu începere de la 
ora 17:30, într-o singura manșa eliminatorie.

Andone s-a ințeles cu Dinamo

Ioan Andone este antrenorul care va trebui să 
reconstruiască echipa la Dinamo. Tehnicianul a ac
ceptat acest lucru luni seara, renunțând la ideea de a 
continua cu Rapid. "M-am înțeles cu Dinamo. Aștept 
să se încheie contractul cu Rapid pe 31 mai, iar apoi 
voi semna înțelegerea cu Dinamo. Cred că totul este 
clar, nu văd ce ar mai putea interveni", a explicat 
antrenorul, imediat după ce i s-a acceptat singura 
condiție importantă impusă acționarilor. Aceea de a 
se stipula în contractul său obligativitatea acționarilor 
de a nu mai critica fotbaliștii în public! Iar aceasta nu 
a fost singura surpriză pregătită de Andone pentru 
șefii săi.

Schimbările care vor avea loc o dată cu venire 
lui Ando :

"Este o adevărată performață. Nu știu 
ine a mai câștigat în trei ani șase trofee cum 
im reușit noi. Am reușit în acest sezon even- 
ul și ne înscriem foarte serios de pe acum și 
lentru eventul «Cupă-Campionat» de se
zonul următor. Nici noi nu am fi crezut că 
eușim aceste performanțe la început, când 
im demarat acest proiect. Avem un nucleu 
:u care putem face performanță trei-patru ani 
i de acum înainte" luliu Mureșan președinte 
2FR Cluj.

Va fi șeful vestiarului
De obicei, loan Andone își câștigă vestiarul, 

reușind să creeze un grup solid. Metoda este simplă: 
tehnicianul discută mai întâi cu liderii vestiarului,

prin care ajunge apoi la restul grupului. La ce ajută o 
formație organizarea unui grup solid s-a văzut în 
precedentul său mandat, când echipa închegată de 
Andone a cucerit în timp toate trofeele interne și a 
reușit, după multă vreme la Dinamo, să se califice 
mai departe de primul tur european, barieră 
psihologică pentru "câini" în "era pre-Andone".

Adio acte de indisciplină
Tehnicianul dinamovist este unul dintre cei mai 

duri antrenori din Liga I. Andone nu tolerează actele 
de indisciplină și nu ezită, pentru a-i disciplina pe 
fotbaliști, să aplice corecții fizice. O recunoaște Iu
lian Tameș, protagonistul unui duel fizic cu 
antrenorul, o știu și jucătorii lui Dinamo din primul 
său mandat în "Groapă". Perioadă în care Andone nu 
a ezitat, în pauza unui meci câștigat în ultima etapă 
cu FC Argeș (1-0), să își pocnească elevii, care, în 
pofida ocaziilor avute, nu reușeau să deschidă scorul.

Adeptul jocului ofensiv
Ioan Andone este adeptul jocului pe atac. "Totul 

sau nimic" este deviza tehnicianului, care a reușit, 
mizând pe această carte a ofensivei totale, câteva 
rezultate spectaculoase pentru Dinamo. Adică succe
sul istoric cu Everton (5-1), dubla victorie cu Șahtior 
și succesul cu deținătoarea Cupei UEFA, ȚSKA 
Moscova (1 -0), echipă învinsă de echipa lui Andone, 
după un joc controlat total de roș-albi. Apetitul ofen
siv s-a văzut și în scurta experiență din Giulești, mai 
ales la victoria cu Steaua (5-1).

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L. j

"Cei de la Cluj nu sunt câștigători mer
itorii, pentru că nu au reușit să se impună în 
timpul regulamentar de joc. Loviturile de la 
11 metri nu s-au executat de unde trebuia, s- 
au executat de unde au vrut ei". Adrian Po- 
rumboiu finanțator FC Vaslui

Vă oferim:

Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

• PERSONAL

lăcătuș a plecat de la Vaslui

CALIFICAT 
SOLUȚII 
SPECIFICE 
CALITATE

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon.

DE 20%
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program dc funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

Așa cum era de așteptat, finala cupei din
tre Vaslui și CFR a fost ultima în care Marius 
Lăcătuș a condus formația moldavă de pe 
bancă. "Fiara" a avut astăzi o ședință cu Adrian 
Porurnboiu, iar cele două părți au hotărât că e 
mai bine să pună punct colaborării.

Lăcătuș a decis în urmă cu câteva 
săptămâni să plece în Spania, acolo unde 
deține un apartament încă din perioada în care 
a jucat la Oviedo.

"Am discutat cu el, dar problema 
familială a primat. Am încercat să-1 fac să se 
răzgândescă, dar nu s-a putut. Era hotărât de 
două, trei săptămâni. Chiar dacă cucerea Cupa 
și titlul, tot pleca. Vrea să-i asigure familiei 
sale un viitor. Nu cred că va renunța la fotbal. 
Va încerca să-și găsească un angajament la un 
nivel mult mai mic acolo", a declarat Porum- 
boiu

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

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
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0
Familiile Montague și Capulet sunt într-un război continuu, spre ne
fericirea lui Romeo și a Julietei, copiii familiilor, care se îndrăgostesc 
nebunește unul de celălalt. Ei trebuie să-și țină ascunsă povestea de 
iubire de restul lumii.
(Sâmbătă; Pro Cinema; 20:00; Romeo și Julieta)
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 257.)
11:15 Garantat 100%
12:15 Ochiul magic (rel.) 38'
12:50 Giuvaierul palatului
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50 Oamenii Deltei
15:00 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:35 Parlamentul României (2008)
16:30 M.A.l. aproape de tine
17:00 Lcomania
17:50 Agenda TIFF
17:55 Drumul către Africa de Sud 

Episodul 10 - Cote d'Ivoire și 
Honduras

18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 
rccan serial, 2003 - 18.)

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Odată-nviață
23:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 20.) cu William 
L. Petersen, Marg Helgcnbcrger, 
Jorja Fox, Gary Dourdan

23:55 Oamenii Deltei

0* 0<l Pro Patria
1)7:25 Cântecul amintirii... amintirile

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

ney
09:55 Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
10:00 Arca lui Noc
10:30 Zile și nopți (magazin cultural 

2010)25'
11:00 Hannah Montana (SUA serial, 

2006- 16.) 30' cu Miley Cyrus, 
Emily Osmcnt. Mitchel Musso. 
Jason Earles

12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa nc privește (magazin 

cultural)
13:55 Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Turciei
15:20 Cluj Fashion Week 
16:30 MioritzaNiuz 
17:00 Călător pc viață 
17:35 TclcEnciclopcdia (1965) 
18:30 Agenda TIFF
18:35 Tezaur folcloric (emisiune dc 

divertisment)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:00 înainte și după 
21:30 Start Eurovision 
22:00 Eurovision 2010 (emisiune 

concurs, 2010)

07:0b

07:55
08:10

09:50
10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
13:15
14:30
15:00
16:00

17:00

18:00

18:15

18:45
19:00
20:00
22:00
23:00

Altă viață! (australian serial, 
2001 -9.)
învingătorii
Călăuziți de stele (canadian- 

german serial, 1992, rel.)
Descoperă românii
Telejurnal
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 11.)
întâlnire pc 2
Telejurnal
Doi care doinesc
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15' 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel .-9.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 23.) cu Jocly Fisher, Joc 
Pinguc, Corey Sevier, Yani Gcl- 
lman
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 11.) I 
cu Marie Fugain, Renaud Ber
nard, Charlotte Desert
Poate nu știai
Șansă și neșansă
Volei
Ora de știri (show de întâlniri) 
în căutarea Paștclui (SUA film 

documentar, 2004) 60'

07:00
08:00

09:00

09:35

10:30
11:00
13:00
13:35

15:00
15:30

16:00

16:30

17:00
18:00

19:00

19:30
20:00
22:00
23:10

Popasuri folclorice (2008, rel.)
ABC... Dc ce? (program pentru 

copii)
Atenție... copii (emisiune dc 

divertisment)
Liber pc contrasens (talk show, 

2007) 50'
Zon@ IT (2007, rel.)
Rugby
între cer și pământ (2008, rcl.)
Atenție, se cântă! (emisiune dc 

divertisment)
Natură și aventură 25’
Zestrea românilor (documen

tar)
Lumea dc aproape (documen

tar)
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rcl.)
Timpul chitarelor
Profesoara detectiv (italian se

rial dc comedie, 2005 - 7.) cu 
Veronica Pivctti, Enzo Dc Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini
Lecția dc ecologic (serial do

cumentar, 2007)
Arena Leilor
Volei
Ora de știri (show dc întâlniri)
Adevăr sau provocare (englez 

serial dc dramă, 2007) 60' cu 
Pooky Qucsncl, Lorraine As
hbourne. Paul Hilton, Paul 
McGann

. ''7v^ 1 TV2
07:10 Universul credinței
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:55 Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
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 Cu mingea prin Țara diamante

lor
14:55 Formula 1: Marele Premiu al

Turciei
17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di

vertisment) Prima parte
18:00 Telejurnal
18:10 Agendă TIFF
18:15 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 Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)

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

pentru copii)
13:35 O vacanță dc aur (SUA come

die, 1999) 87' cu Larry Drake, 
Curtis Williams, Brendon Ryan 
Barrett. Caitlin Barrett

15:15 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002, rcl.)

16:00 Atlas
16:30 Aromânii
17:00 Muzică și muzichic (emisiune 

dc divertisment)
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial dc comedie, 2005 - 8.) cu 
Veronica Pivctti, Enzo Dc Caro, 
Paolo Conticini, liana Occhini

19:00 Vidcotcrapia
20:00 Volei
22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Adevăr sau provocare (englez 

serial dc dramă, 2007) 60' cu 
Pooky Qucsncl, Lorraine As
hbourne, Paul Hilton07:00

16:00
17:00
19:00
20:30

22:30

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani
In gura presei
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
Bun de cinste
Observator
Benny Hill
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Risc maxim (SUA film de ac

țiune, 1996)97' cu Jean-Claude 
Van Damme, Natasha Hcns- 
tridge, Zack Grenier, Jcan-Hu- 
gues Angladc
Rețeaua 2.0 (SUA film de ac

țiune, 2006) 95' cu Nikki De
loach, Sebncm Donmcz, Dcmcl 
Akbag, Neil Hopkins

06:00
07:00
09:55
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

23:00

Happy Hour
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Punct. Și de la capăt
Tânăr și neliniștit
Știrile Pro TV
Divertis - Land of Jokes
Divcrtis - Serviciul Român de 

Comedie
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3745.) cu HcathcrTom, 
Christel Khalil, Lauralce Beli
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Demolatorul (SUA film de ac

țiune, 1993) 115' cu Sylvester 
Stallone, Wesley Snipes, Sandra 
Bullock, Nigel Hawthorne
Inamicul nevăzut (SUA thriller 

de acțiune, 2006) 160' cu Step
hen Dorff, Mira Sorvino, Anje
lica Huston, Blair Underwood

07:00 Pasiune (dramă, 2007) 
08:15 Cameleonii
09:45 Maria Mercedes 
11:15 Predestinați
12:30 împreună pentru totdeauna 
14:00 Cele două fețe ale Anei 
15:15 Rețeta de ACASĂ 
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Maria Mercedes 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Cameleonii
20:30 Săracele fete bogate (SUA co

medie romantică, 2006) 97' cu 
Hilary Duff, Haylie Duff, Maria 
Conchita Alonso, Anjelica Hus-

. ton
22:30 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedic, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcncs

. 07:00 Camera de râs
07:30 Neveste disperate
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Galileo
09:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 Pitici și tătici
10:30 McBride: Stați pe recepție p< 

tru crimă
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate
15:15 Sport, dictă și o vedetă
16:00 Oliver Twist
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Sinbad: Legenda celor șapte 

mări
21:30 DI. 3000 (SUA comedic, 200 
23:15 Contract pentru crimă (SUA 

thriller, 1999)91' cu Camilla 
Overbye Roos, Jennifer Lam
bert, Jeff Fahey, Andrew Kee
gan

12:25 Epoca de gheață (SUA film de animație, 2002)
13:45 Ispășire (cnglcz-franccz dramă, 2007)
15:45 Yes Man (SUA comedie, 2008) cu Jim Carrey

17:30 Fostul logodnic (canadian-maltcz-cnglez comedic romantică, 2008) 
19:30 Filme și vedete
20:00 Războiul minții (SUA S.F., 2009) cu Dakota Fanning, Camilla Belle
21:50 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 1.) cu Jonat

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer, Maria Doyle 
Kennedy

14:15 Seinfeld (SUAscrial de comedic, 1990, rcl. - 143.)
14:45 Calea spre succes (englez serial de comedie, 2006 - 5.)
15:45 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 21.)
16:45 Un geniu autentic (SUA comedie, 1985)
19:00 Rebel în California (SUA serial, 2003 - 14.)
20:00 Comando de cartier (SUA comedie, 1991) cu Hulk Hogan
22:00 Războiul lumilor: A doua invazie (SUA film dc acțiune SF, 2008) 90’ 

cu C. Thomas Howell, Danna Brady, Fred Griffith, Christopher Reid

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Beethoven
10:30 101 dalmațicni
11:00 La birou (SUA serial, 2005)
12:00 Film 100%
12:30 Felicia
13:00 Observator
13:30 Te pui cu blondele?
15:00 Plasă dc stele
16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Unchiul Buck (SUA comedie, 

1989) 100’ cu John Candy, Jean 
Louisa Kelly, Macaulay Culkin

19:00 Observator
20:30 în puii mei (emisiune dc diver

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

60'
22:45 Țcparii (SUA comedie. 2000) 

81' cu Norm Macdonald. David 
Chappcllc, Danny DeVito. 
Elaine Stritch

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce sc întâmplă, doctore? 

(2007) 90'
10:30 Frumusețe pc muchie dc cuțit 

(reality show, 2010, rcl.) 
12:00 Pro Motor
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Chiulangiul (SUA comedie,

1986) 98' cu Matthew Brode
rick, Alan Ruck, Mia Sara

15:00 Aviatori dc ocazie (SUA aven
tură. 2008) 118' cu Jesse James, 
Rcilcy McClendon, Stephen 
Baldwin, Tom Sizemore 

17:00 Superman IV: Lupta pentru 
pace (SUA film dc acțiune,
1987) 90' cu Christopher Reeve, 
Margot Kidder. Gene Hackman, 
Jackie Cooper

19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Fotbal: Ucraina - România 
22:30 Gala dc Box: Vitali Klitschko - 

Albert Sosnowski Titlul mondial 
la categoria grea

07:00 Pasiune
08:15 Cameleonii
09:45 Maria Mercedes
11:15 Rețeta dc ACASĂ - Retrospec

tivă
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Terra Nostra
15:30 Destine furate
16:25 Vremea dc ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial dc acțiune, 2009) cu Anais, 
Manluz Bermudez, Lili Bril- 
lanti, Eduardo Caceres 

20:30 Anunț matrimonial (SUA co
medie, 1998)87' cuAshlcy 
Olsen, Mary-Kate Olsen, Tom 
Amandes. Jessica Tuck

22:30 Cuibul dc vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel dc Oli
veira. Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcncs

HB© 12:55 Povești dc adormit copiii (SUA comedic, 2008) 
14:35 Doi băieți șt multe fete (SUA comedic, 2009) 
16:05 Frații Bloom (SUA comedic, 2008)

18:00 Numere fatale (australian film de acțiune, 2009)
20:00 United States of Tara (SUA serial dc comedic, 2009 - 3.) 
21:00 Stand-Up Cafe (serial dc comedic, 2008 - 2.) 30'
21:30 The Rocker (SUA comedic, 2008) 102' cu Rainn Wilson
23:10 în valea terebinților (SUA dramă, 2007) 124' cu Tommy Lcc Jones, 

Charlize Theron, Jason Patrie, Susan Sarandon

12:00
13:00
15:00
15:30
16:30
19:00
20:00
22:00

07:00 Cu lumea-n cap
08:00 Războiul monștrilor
08:30 Shinzo
09:00 Lilo și Stitch
09:30 Autoforum
10:30 Camera dc râs
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dictă și o vedetă (2008
12:00 Căminul dc 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
14:00 Camera dc râs
14:30 Schimb dc mame
16:15 Mondenii Show
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport
19:30 Incredibilii (SUA film dr *1)

mațic. 2004) 115' cuCraij*!. 
Nelson. Holly Hunter, Samuel 
L. Jackson,Jason Lcc

22:00 Clona spațială (SUA-canadiai 
german comedie, 2000) 99' cu 
Leslie Nielsen, Ophclic Wintci 
Ezio Grcggio, Peter Egan

Entertainment News (29.)
Comando dc cartier (SUA comedic, 1991, rcl.) 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 21.) 
Bărbații, un rău necesar (serial dc comedie, 2006 - 21.) 
în ritmul tobei (SUA comedie muzicală, 2002)

7

Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 8.) cu Glenn Close
Romeo și Julieta (SUA dramă, 1996)
Bietul loanidc (român dramă, 1979) cu Lcopoldina Bălănuță, Marga 

Barbu. Ion Bcsoiu, Ion Caramitru

Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Febra dc preeric
12:00 Xcna: prințesa războinică
13:00 Observator
13:30 Benny Hill
14:00 Unchiul Buck (SUA comedic, 

1989, rcl.) 100' cu John Candy, 
Jean Louisa Kelly, Macaulay 
Culkin, Gaby Hoffmann

16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial dc co

medic, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler, Matthew 
Ashfordc, Robyn Driscoll

17:00 Divertis Mall (emisiune dc di
vertisment)

19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis
23:30 Luptă finală (canadian film dc 

acțiune. 1995)96' cuJcffWin- 
cott, K.C. Buffalo, David Cam
pbell. Derek Clifford

07:00 Știrile Pro TV 07:00 Pasiune 07:00 Cu lumca-n cap
10:00 După 20 dc ani (talk show) 08:15 Cameleonii 08:00 Războiul monștrilor
11:00 Aviatori dc ocazie 09:45 Maria Mercedes 08:30 Shinzo
13:00 Știrile Pro TV 11:15 Maria Mercedes 09:00 Lilo și Stitch
13:05 Apropo TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Autoforum
14:00 Superman IV: Lupta pentru 13:30 Terra Nostra 10:30 Camera dc râs

pace 15:30 Destine furate 11:00 Imobiliare Blitz
16:00 Bărbații în negru 11 (SUA ac- 16:25 Vremea dc ACASĂ 11:30 Sport, dictă și o vedetă (2008

țiunc-comcdic. 2002) 88' cu 16:30 Maria Mercedes 12:00 Căminul dc 5 stele
Tommy Lee Jones, Will Smith, 18:30 împreună pentru totdeauna 13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
Lara Flynn Boyle, Rip Tom 19:30 Cameleonii 14:00 Camera dc râs

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

20:30 Casa dc lângă lac (SUA dramă 
romantică, 2006) 105' cu San-

14:30
16:15

Schimb dc mame 
Mondenii Show

19:00 Știrile Pro TV dra Bullock, Keanu Reeves, 18:00 Focus 18 90'
20:45 Divcrtis - Land of Jokes (emi

siune dc divertisment, 2010)
Shohrch Aghdashloo, Dylan
Walsh

19:00
19:30

Focus Sport
Incredibilii (SUA film dc ăni-

21:45 Divcrtis - Serviciul Român de
Comedie (emisiune dc divertis
ment, 2010)

22:30

23:30

La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune dc divertisment, 2009)

Cuibul de vipere (brazilian se-

mațic, 2004) 115' cu Craig T. 
Nelson, Holly Hunter, Samuel 
L.Jackson,Jason Lcc

22:45 Cădere liberă (SUA film dc ac
țiune, 2000) 104' cu Stephen 
Baldwin, Tom Bcrcngcr, Dennis 
Rodman, Ron Silver

rial dc comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos. Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcncs

22:00 Clona spațială (SUA-canadiai 
german comedie, 2000) 99' cu 
Leslie Nielsen, Ophclic Winter 
Ezio Grcggio. Peter Egan

12:20 Duffy in concert
13:20 Cine pc cine iubește
15:00 CJ7 (hong-kong comedic, 2008)

16:30 Paul, marc polițist la mall (SUAacțiunc-comcdic, 2009)
18:05 Legende pentru viață (indian-cnglcz-SUA dramă, 2006)
20:00 îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140' cu Tom Hanks, Ewan 

McGregor, Ayclct Zurcr, Stcllan Skarsgard
22:15 Luptătorul (SUA dramă, 2008) 111' cu Mickey Rourke, Marisa 

Tomei, Evan Rachel Wood, Judah Friedlander

12:00 Bărbații, un rău necesar ( serial dc comedie, 2006, rcl. - 21.
13:00 în ritmul tobei (SUA comedie muzicală, 2002, rel.) 
15:30 Lumea PRO CINEMA
16:00 Bărbații, un rău necesar
17:00 30.000 dc leghe sub mări (SUA S.F., 2007)
19:00 Daune și interese (SUAscrial polițist, 2007 - 9.)
20:00 Ciuleandra (român dramă, 1985) cu Ion Rațtu. Ghcorghc Cozorici 
22:30 Băieții nu plâng niciodată (SUA dramă, 1999) 118' cu Hilary Swank, 

Chloe Scvigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
*va tâmplar manual/artizanal 1 lăcătuș mecanic 9

lefon: 0755.999.916
vânzător 5 maistru ind.textilă,pielărie 1

nt contractări și achiziții (broken 
■furi) 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

manipulau! mărfuri 1

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

ni de curățenie clădiri și mij- 
:e de transport 2 Hunedoara
ălar 4

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

labil șef 1

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

:tromecanic 2
agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1 mun. necal. în ind. confecțiilor

6
iele de serviciu 2 ambalator manual 6

rător bucătărie (spălător vase
i) 2

barman 7

montator aparate aer condiționat
1

nc.necal la demol.clădiri, zidărie 
□zaic, faianță, gresie, parchet

2

bobinator aparataj electric I ospătar-chelner 1

brutar 4 pregătitor piese încălțăminte
2

mecanic auto

agent securitate 1 vânzător 2

bucătar 1 zidar rosar-tencuitor 4

cameristă hotel I zugrav-vopsitor 1

conducător autospecială 2 Lupeni
co o fee ți oner articole din piele și în
locuitori 6 Telefon: 0755.999.919

croitor 1 barman 1

electricean de întrținere și reparații
9

bucătar 1

confectioner tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1gestionar depozit 1

iginer automatist 1 manipulam mărfuri 3

îngrijitor clădiri 2 munc.necal.la demil.cladiri, zidă
rie jnoza ic. faianță, greș ie 1

maiștri instalator m construcții
1 zidar rosar-tencuitor 2

1

mecanic utilaj 2

vânzător 1 bucătar 2 munc.necal.la întreț.drumuri.po-
d uri,baraje 1

Orăștie confecționer-asambleor articole din 
textile 19

Telefon: 0755.999.922
subinginer mecanic automobile

1

broker în asigurări 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

man i pul an t mărfuri 15

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

montator subansamble 47

“jiLla întreț.drumuri, șo- 
;%>^<jri, baraje 10

bucătar 1

nc.necal.la spargerea și tăierea 
lerialelor de construcție 8

confecționer-asamblor ari. din tex
tile 10

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan
operator mase plastice 7

ncitor necal. la asamblarea, mon-
:a pieselor 68

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

șofer de autoturisme și camionete
1

Telefon: 0755.999.920
operator mașini de fragmentarei pro
duse chimice) 1

mozaicar restaurator 1
bucătar 1

operator mașini de inscripționat
11

:rator calculator electronov și re- 
I

cusător piese din piele și înlocuitor
16

specialist în domeniul calității 
I

munc.necal.la dcmoi.clădiri^idă- 
ne.mozaic. faianță,greș ie,parchet

3
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

operator prelucrare mase plastice
14

director tehnic 1

strungar universal 1

sudor manual cu arc electric5

munc.necal.în ind confecțiilor
2

:rator mașini unelte semiauto- 
te și automate ]

fasonator mecanic (cherestea)
1 sudor 2

operator con find. îmbrăcăminte-țe
sături, tricot, maLsintelice 1

îelner) 4 florar-decorator 1 vânzător 11 șofer de autoturisme și camionete 
1

epționer hotel 1 frezor universal 1

de sală restaurantțmaitre 
otel) 1

funcționar administrativ 1

zidar samotor
i-------------------

zugrav, vopsitor

8

2
strungar universal I

tehnician constructor i

er de autoturisme și camionete
3

gestionar depozit 1 Petroșani
tâmplar universal 2

1lucrător comercial

vânzător 2

Simeria

Telefon:0755.999.921

barman 2

munc. plan tații 
verde

și amenajare zona
5

munc. necal. în ind confecțiilor 2

șofer de autoturisme și camionete
5

șofer au tocamion/mașină mare tonaj
1

1tâmplar universal

Brad Hațeg

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.925

I
cusător piese din piele și înlocuitor

11 tâmpar universal

dulgher (exclusiv restaurator) 1 văzător 3

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

Ilia

munc.necal.în agricultură 1 Telefon: 0755.999.926

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele,poduri, baraje 2

electricean de întreținere și repara
ții 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 8

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1ospătar( chelner) 2

paznic 1 munc.necal.în agricultură 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

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

tălpuilor industrial 5 munc.necal.la demol.clădiri,mo- 
zaic,zidărie.faianță,gresie.parchet 2

Călan
Petrila

Telefon: 0755.999.924
Telefon: 0755.999.928

munc.necal.ia întreț.drumuri,po
duri,șosele, baraje 4 agent securitate 5

munc.necal in ind. confecțiilor 8 conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

șofer de autoturisme și camionete
1 instalator încălzire centrală și gaze

lucrător gestionar I

Telefon: 0755.999.918
agent de intervenție pază și ordine

maistru electricean în construcții
I

inginer autovehicule rutierei
1instalator apă, cana!

ne, centrală termică, mobilată. Preț UOeuro/lună neg. Tel.0734.969.619,. 
69.589.175 Vând apartament, 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul de Artă, complet renovat 

și mobilat. Preț 42.000euro. Tel. 0734.310.133 __________
ind casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența.
1.0743.832.083

ii. ^artament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par- 
iei, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
5.0001ei neg. Tel. 0746.150.763

g
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ind urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
ă-canal separat. Preț 70.000lei. Tel 0730.287.975

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

I

I
■ 
I
I
•

■ 
I

fertă! Vând casă în Simeria, 2 încăperi, hol, apă, terasa în curte, gaz, curent 
adină, 210mp. Preț 60.0001ei. Tel.0729.015.069

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspector re
surse umane, angajări, revisal. salarizare, evidență personal, declarații consultanță. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

ind apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț
O.OOOlei. tel. 0748.689.532 g DIVERSE k
Terță specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
îj l, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
;1. 0769.839.694

Cumpăr maimuță “Capucino” sau altă rasă, talie mică, mascul sau femelă. 
Tel.0723.519.046

ând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
• .0001ei.Tel.0748.689.532

Cumpăr cățel, câine până la vârsta de 2 ani, „Dalmațian”. Tel. 0743.832.083

Vând jaluzele pentru o cameră, stare foarte bună, preț 1501ei neg. Tel. 0723.684.514

and casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 bai, balcon, 
garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695

Doresc să închiriez masă de biliard cu fise, medie, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368 (text maxim 50 de cuvinte)

and apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj interme- 
ar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

Cumpăr bureți gălbiori, preț avantajos. Tel.0723.896.368 Nume Prenume

aut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
11.0751.176.178

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț 700 
ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750

Strada........
Localitatea.

.Nr. Bl. Se......Ap. ...

aut apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și pe 
men lung. Tel. 0751.176.178

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

Județul

and /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de- 
ebită (2.000 m, C.T.. aer condiționat, termopane, baie, DfP, pomi fructiferi, 
indafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
’54.221.590,0742.229.182

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

C.I. seria..
Eliberat de

Semnătura

and apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală 
rmica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

g COMEMORĂRI
k

and casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
eoagiu, preț 10.000euro. Tel.0254.648.119

and casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
)0mp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786

and teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 euro/mp. 
11.0735.066.695

Profundă durere și nemărginit dor, la 12 ani de la 
trecerea în neființă a minunatului și iubitului soț și tată 

Dr. COCOȘ IOSIF.
Comemorarea va avea loc Sâmbătă 29.05.2010 

ora 10:00 la Biserica Sf. Vasile din Cimitirul Ortodox 
Eminescu. Familia: Gabriela, Roxana și Crenguța

nr....................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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.

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

yahoo.com


Ne puteți citi pe internet la 
http://giasulhunedoarei.blogspot.com/
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***** . ■ Fabrica de mortare uscate
si adezivi Hunedoaro.

S Ml
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5 PI ***..••■

Silvadez

Silvadez^
mortare uscate adezivi, sape autonivelante

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

Supremația calității

tineri, 28 mai 201 fi
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http://giasulhunedoarei.blogspot.com/

