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Editorial
de Ștefan Ciocan

Jos Guvernul... Sus cine?

Unde sunt vremurile când zeci de mii de 
oameni cântau zile întregi în Piața Universității 
uniți de un singur ideal, democratizarea 
României? Sau când mii de studenți plecau la 
un singur semn din campusurile universitare ale 
Bucureștiului spre „kilometrul zero” al 
democrației? Sau momentele în care puhoiul de 
siderurgiști hunedoreni blocau intersecția de la 
Sântuhalm să-și facă auzit glasul? Văzând 
manifestările organizate de sindicate împotriva 

măsurilor anticriză, aș putea spune că acele vre
muri au apus de mult. Cu tot sprijinul mass
media care susține într-u totul orice acțiune 
antiguvernamentală, sindicatele nu mai sunt ca
pabile să-i scoată în stradă pe români. Există 
mai multe explicații pentru această amorțeală în 
care a căzut întreaga societate. Dar principala 
cauză este lipsa încrederii. Oamenii sunt 
disperați, sunt revoltați, unii dintre ei chiar 
înfometați, dar sunt lipsiți de orice perspectivă. 
Nu e ușor să strigi, jos guvernul” când nu ai ce 
să pui în loc. Oamenii nu mai au încredere în 
clasa politică. Și atunci pentru ce să iasă în 
stradă? în piața Universității se punea problema 
schimbării lui Iliescu, a foștilor nomenclaturiști, 
a foștilor securiști. Era imediat după revoluție 
și lumea încă mai credea în minunea învierii 
României. Am ratat momentul atunci. Iliescu, 
foștii nomenclaturiști și foștii securiști, fie ei și 
doar informatori, ne-au învins. Au învins Româ

nia! Pentru ce să mai iasă acum românii în 
stradă? Da, le este foame, sunt disperați, sunt 
afectați de criză. Dar cu ce este mai bun Ponta 
decât Boc sau Antonescu decât Geoană. Cu 
nimic. Nici unul dintre politicieni nu a reușit să 
câștige cu adevărat încrederea populației. 
Românii au fost mințiți timp de 20 de ani și 
cumpărați odată la patru ani cu pomeni elec
torale. Acum plătim lipsa de viziune a tuturor 
partidelor și liderilor perindați la cârma 
României timp de 20 de ani. Guvernele nu au 
gândit nici o strategie pe termen lung, România 
a fost condusă cu planuri croite între două cam
panii electorale. Setea de putere a fost singurul 
motiv pentru care au intrat în politică toți 
conducătorii de la Președinte la ultimul primar. 
Și atunci de ce să fie poporul masa de manevră 
a celor care au adus corupția la cel mai înalt 
nivel și minciuna la rang de politică națională?
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Zam
► DN 68A Săcămaș - Dobra
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN7VețeI - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Vulcan pe DN 66

Catordar
►X

greco-catolic
Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. 

Zoticos, Attalos, Camasis 
și Filipos din Niculițel

romano-catolic
Sf. Francisc Caracciolo, pr.

Tort cu mere
și budincă

Ingrediente:

Merele
4 mere mari
2 linguri de zahăr 
scorțișoară
Budinca
1 budincă de vanilie
350 ml lapte
Blat
2 ouă la temperatura camerei
2 linguri de făină
2 linguri de zahăr
150 ml frișcă pentru omăt

Mod de preparare:

Se spală și se curăță merele de 
coajă și cotor. Se taie în felii subțiri și 
se aranjează în cerc pe fundul unei 
cratițe. Se încălzește cuptorul la 
400°F (200°C). Peste mere se pun 
cele 2 linguri de zahăr și scorțișoara. 
Se dau la cuptor aproximativ 20 mi
nute până sunt aproape coapte.

între timp se face budinca. în loc 
de 500 ml de lapte cât scrie pe pachet 
de face cu 350 ml (pentru șarlota care 
cere 750 ml se pun 500 ml lapte). Se 
scoate cratița din cuptor și se pune bu
dinca peste mere. Se lașa câteva mi
nute.

Se despart cele 2 ouă. Se bat albu
șurile spumă, se pune zahăruL, se bat 
pana se întăresc iar. Se adaugă gălbe
nușurile și făină. Se amestecă ușor să 
nu se lase. Se pune peste budincă și 
de la cuptor, 350°F 25 minute. Tortul 
se lasă să se răcească bine, se dă la fri
gider 2 ore. Se răstoarnă pe un platou. 
.Se servește a doua zi omăt cu frișcă.^X

Telefoane utile

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

...... .........

-ț-Sfântul Zilei----------
Sfântul Mitrofan, 
primul patriarh al Constantînopolului

Acesta a trăit în zilele marelui Constantin, în
tâiul împărat al creștinilor, fiind fiu a lui Dometie, 
care era frate ai împăratului Prov, și a născut doi 
feciori: pe Prov și pe Mitrofan.

Acest Mitrofan cugetând cu socotire deplină 
credința idolilor ca rătăcită și mincinoasă, a venit 
la credința lui Hristos și s-a botezat. Și mergând 
la Bizanț, locuia cu Tit, episcopul aceleiași cetăți, 
care era om sfânt și purtător de Dumnezeu, care 
văzând pe Mitrofan că era împodobit cu fapte 
bune, l-a chemat între clerul bisericii.

Deci, după moartea episcopului Tit, a luat 
scaunul Dometie, tatăl Sfântului Mitrofan. Și 
după moartea lui Dometie s-a făcut episcop Prov, 
fiul lui, și ținând Biserica zece ani, s-a mutat către 
Domnul. Și îndată s-a suit în scaunul Bizanțului 
Mitrofan, fratele lui Prov și fiul lui Dometie, pe 
care aflându-1 marele Constantin episcop la 
Bizanț, și luând aminte și la buna faptă a lui, și la 
tocmirea firii sale și la sfințenia ce avea, spun că 
numai puțin pentru dânsul, dar mai ales pentru 
plăcerea locului cetății ce era cu aer sănătos, și 
roditor și lângă mare, așezat fiind între două părți 
ale lumii (a Europei și a Asiei) a îndrăgit locul și 
a arătat asupra lui atâta dorire și nevoință, și nu s-

a scumpit de cheltuială și a zidit marea cetate a 
Constantinopolului, care întrecea pe toate cele 
făcute de oameni, și era mai presus de acelea, 
întru care a așezat puterea și împărăția, mutând-o 
de la Roma cea veche.

Deci, strângându-se Sinodul cel dintâi, ce s- 
a făcut la Niceea, fericitul acesta Mitrofan n-a luat 
parte din pricina slăbiciunii și a bătrâneții, căci 
zăcea în pat, veștejindu-i-se fireasca putere de în- 
delungarea vremii, ci a trimis pe cel mai întâi din
tre preoți, pe Alexandru, bărbat cinstit, pe care și 
moștenitor al scaunului l-a făcut.

Căci întorcându-se împăratul cu purtătorii de 
Dumnezeu părinți, și săvârșindu-se Sinodul, 
atunci a zis dumnezeiescului Mitrofan, că i s-a 
arătat de la Dumnezeu, cum că Alexandru și cel 
ce era să fie după dânsul, Pavel, erau iscusiți și 
plăcuți lui Dumnezeu la o slujbă ca aceasta.

Deci adormind sfântul, s-a mutat către Dum
nezeu. Și se face pomenirea lui în sfânta biserică 
cea mare, și cinstitul său locaș, ce este aproape de 
Sfântul Marele Mucenic Acachie, în cea cu șapte 
scări, unde se afla cinstitele și sfintele lui moaște.

HOROSCOP

Vă sfătuim să nu vă asumați prea 
multe responsabilități, pentru că astăzi 
vă lipsește simțul practic. încercați să
amânați deciziile importante, mai ales pe plan
profesional.

Din cauza stării de confuzie cu 
care începeți ziua, s-ar putea să vă 
descurcați mai greu la serviciu. Vă 
recomandăm să evitați discuțiile în
contradictoriu cu șefii și cu colegii. Limitați-vă 
strict la problemele urgente.

Dacă vi se propune un nou loc de 
muncă sau să vă asociați într-o 
afacere, va recomandăm să nu
răspundeți pe loc. Astăzi vă cam 
lipsește simțul practic. Vă sfătuim să acordați 
mai multă atenție relațiilor sentimentale.

Dimineața vă nemulțumesc toți 
și toate. Vă recomandăm să fiți foarte 
atent la ce spuneți. Evitați o ceartă cu 
o femeie mai în vârstă, de la locul de 
muncă. Ar fi bine să renunțați la călătorii, pen
tru că este posibil să întâmpinați dificultăți și 
să nu rezolvați nimic. Spre seară, vă puteți 
aștepta la musafiri din altă localitate.

Nu începeți ziua prea bine și va 
enervați din tot felul de motive. Vă 
sfătuim să nu vă implicați în activități 
noi, pentru că s-ar putea să vă loviți de
obstacole neașteptate. Dimineața sunteți obligat
să faceți câteva drumuri scurte în interes per
sonal, ceea ce vă încurcă planurile.

4 iunie
de-a lungul timpului

105: împăratul Traian părăsește Roma pentru a 
purta al doilea război împotriva dacilor (105-106)

1919: Congresul american aprobă cel de-al 19-lea 
I amendament al Constituției SUA, care garantează drep- 
jț tul la vot al femeilor

1920: Se încheie Tratatul de la Trianon între Put- 
erile Aliate și Ungaria

1989: în Polonia au loc alegeri câștigate de cele- 
bml sindicat „Solidaritatea", condus de Lech Walesa 

g 1989: Au avut loc tragicele evenimente din Piața 
■Henanmen; armata a invadat piața și a reprimat 
«sângeros mișcarea de la Beijing
1 1992: Sfințirea crucii de marmură și a monumen-
Uilui ridicat în memoria mareșalului Ion Antonescu, în 
Kpropiere de Jilava, pe locul unde a fost executat, la 1 
Kie 1946

S-au născut:
1904: loan Massoff, teatrolog și prozator român (d. 

1985)
1910: Anton Dermota, tenor austriac (d. 1989)
1939: Alexandru Arșinel, actor român de teatru și film 
1941: Valentin Uritescu, actor român de teatru și film 
1947: Rodica Mureșan, actriță româncă de teatru și 

film
1975: Angelina Jolie, actriță americană

Comemorări:
1798: Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, cele

bru aventurier italian (n. 1725)
1899: Eugenio Beltrami, matematician italian (n. 

1835)
1925: Gheorghe Dima, compozitor și dirijor român 

(n. 1847)
1941: Wilhelm al Il-lea, împărat al Germaniei, rege 

al Prusiei (n. 1859)
2002: Ninetta Guști, actriță româncă de teatru și film 

(n. 1913)
2004: Nino Manfredi, actor italian de film (n. 1921)

Bancurile zilei
© © ©
O țipă merge la un chi

rurg plastic:
- Doctore, mi-am pierdut 

urechile într-un accident, vă 
rog ajutați-mă!

- Nici o problemă, vă 
montez o pereche de urechi 
de la o blondă... vă deran
jează?

- Nu, nu cred, sunt tot

urechi.
Trece o lună, după care 

femeia se întoarce la cabinet 
dezorientata. Doctorul o în
treabă mirat:

- Ce s-a întâmplat, n-au- 
ziți bine?

- Ba da, aud perfect, dar... 
nu-nțeleg nimic!

© © ©
De ce au blondele ochii

frumoși ca stelele? Fiindcă 
sunt proaste ca noaptea!

© © ©
Cum îți dai seama că o 

blondă e stresată? Are OB- 
ul după ureche și caută în 
disperare beleaua aia de cre
ion!

© © ©
Urci o blondă și o bru

netă într-un avion. Avionul 
decolează și pe la vreo 3000 
m le arunci din avion. Care 
cade prima? Bruneta. De ce?

1) Pentru că blonda e pa
rașută.

2) Pentru că bruneta este 
atrăgătoare și o atrage pămîn- 
tul.

© © ©

S-ar putea să aveți o discuție 
aprinsă cu partenerul de viață, din 
cauza neînțelegerilor pentru progra
mul de mâine. Vă recomandăm să nu
călătoriți, pentru că riscați să faceți un accident.

Dimineața sunteți confuz și este 
posibil să înțelegeți greșit sfaturile unei 
persoane mai în vârstă din familie. Vă 
recomandăm să faceți un efort și să vă 
concentrați mai mult.

Dimineața s-ar putea să nu va 
simțiți prea bine și să i 
de concentrare. Vă sfătuim să nu vă 
asumați nici un risc, mai ales la ser
viciu, întrucât s-ar putea să mizați greșit.

aveți probleme 
ătuim să nu vă t ’

Sunteți cu capul în nori și riscați să
neglijați probleme importante. Vă sfătuim să
nu începeți activități noi, pentru că 
azi nu stați prea bine cu simțul prac
tic. Puteți avea succes, dar numai 
dacă acceptați ajutorul prietenilor și 
al partenerului de viață.

Dimineața sunteți confuz și 
riscați să luați decizii neinspirate în 
afaceri. Nu este o zi bună pentru ex
amene și nici pentru întâlniri.

Sunteți foarte hotărât să începeți 
o afacere, dar vă cam lipsește simțul 
practic. Dacă aveți îndoieli, este indi
cat să mai aveți răbdare până când vă 
limpeziți ideile.

S-ar putea să descoperiți că pla
nurile pe care vi le-ați făcut nu sunt 
deloc realiste. Dimineața, o cunoștință
vă cere ajutorul într-o problemă de 
afaceri. Ar fi bine să nu o refuzați, pentru că 
puteți ieși în câștig.
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e. Casa de asigurări de sănătate decontează maximum trei consultații 
pentru același episod de boală acută, pe asigurat și pe an, necesare 
pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului, 
potrivit unui proiect de modificare a normelor metodologice a Contrac
tului Cadru pe 2010.
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Protest în ritm de manele
și versuri eminesciene
Sute de protestatari înarmați 

cu fluiere și lozinci antiguvern 
au pichetat, ieri, timp de două 
ore, sediul Prefecturii Hune
doara. Angajați din învăță

mânt, serviciul de Ambulanță, 
din domeniul energiei, anga

jați ai Poștei române, gardieni 
de la Penitenciarul Bârcea 

Mare și pensionari, în frunte 
u. liderii sindicatelor au hui

duit guvernul și și-au manifes
tat dezacordul față de măsurile 

anticriză.

Confederațiile sindicale din județ 
au făcut ieri front comun pentru a milita 
împotriva măsurilor anticriză adoptate 
He guvern. Cu toate că la protest erau 

?teptați peste 1500 de persoane, nici 
măcar jumatatea dintre aceștia nu s-au 
prezentat. Nemulțumiți de scăderea 
salarială și de viitoarele disponibilizări 
anunțate de guvern, sute de 
reprezentanț ai sindicatelor și-au strigat 
„of-urile” în fața Prefecturii Hune
doara.

Injurii la adresa 
guvernului

z- „Rușine să vă fie!”, „Hoții”, „Stop 
Guvernul Boc” sau „Nu ne provocați, o 
să regretați!”, au fost câteva dintre slo
ganurile protestatarilor. Liderii sind£ 
caii au urcat pe scena amplasată în fața 

prefecturii de unde au dat tonul val
urilor de huiduieli la adresa guvernului.

„Guvernul ne-a întors spatele. 
Suntem ca niște vite la abator pe care 
ne-au sacrificat. Nu trebuie să ne 
sacrificăm noi în timp ce ei și acoliții 
lor și-ai făcut averi și continuă să prof
ite în continuare. Guvernul trebuie să 
primească Premiul Nobel pentru 
medicină. Dacă avem cancer la stomac 
ei taie câte o bucată și din rinichi, și 
ficat, și plămâni. Rușine!”, a spus 
Ovidiu Morcan, președintele BNS 
Hunedoara.

Cum nu vi, tu, 
Țepeș Doamne?

Nici sindicaliștii din învățământ 
nu s-au lăsat mai prejos, catalogând ac
tualul guvern ca fiind unul impotent și 
nesimțit. „Trăim astăzi o nouă 
apocalipsă. Apocalipsa după „Fune- 
briu” că sistemul educațional este în 
doliu, sau apocalipsa după „Funariu” că 
a pus ștreangul de gâtul profesorilor sau 
poate fi apocalipsa după „Fușeriu” pen
tru că fușerește legea învățământului”, 
a cuvântat Paul Rusu, liderul Sindicat
ului învățământului Preuniversitar. 
Pentru ași păstra nota ironică a discur
sului, acesta a finalizat cu câteva ver
suri eminesciene din „Scrisoarea III”.

Protest pe ritmuri 
de manea

Printre cele mai instigante discur
suri a fost cel al liderului Sindicatului 

Cadrelor - Militare Disponibilizate, 
Alexandru Sturza, care a asigurat 
protestatarii că armata în caz de nevoie 
îi va conduce și totodată îi va apăra.

„Armata e cu voi și apăra drep
turile pe care vi le fură hoții. Nu a 
îndrăznit nimeni nici pe vremea 
împușcatului să ne ia pensile. Să 
mergem să-i dăm jos dacă nu vor să 
plece. Dacă e nevoie o să vă conducem 
și o să vă și apărăm”, a spus Alexandru 
Sturza protestatarilor.

Protestul s-a desfășurat pașnic, cu 
excepția faptului că mămicile 
nemulțumite au ținut morțiș să aducă o 
mică atenție celor aflați la guvernare, 
un pampers care a fost aruncat spre 
clădirea prefecturii.

Animați de liderii sindicali protes
tatarii și-au strigat nemulțumirile și 
supărările, dar au și cântat, unul din dis
cursuri fiind precedat de ritmurile unei 
cunoscute manele interpretate de Adi 
de la Vâlcea, „Supărat sunt Doamne, 
iarăși supărat”.

Liderii sindicali și-au exprimat 
nemulțumirile și în cadrul unei în
trevederi cu conducerea Prefecturii 
Hunedoara.

Prefectul județului Attila Dezsi a 
fost invitat de liderii sindicali să iasă în 
piață și să se adreseze mulțimii, dar 
reprezentantul executivului a ignorat 
solicitarea și doar a promis că va 
trasmite Guvernului doleanțele protes
tatarilor.

Irina Năstase

„înțeleg nemulțumirile oame
nilor și îmi pare rău că situația 
economică din România impune 
sacrificii de ordin social. Pot fi pur
tate multe discuții ipotetice despre 
măsurile anticriză. Din păcate sin
gura certitudine în contextul actual 
este criza economică, care afectează 
întreaga lume. Nu vom putea trece 
peste situația dificilă decât cu anu
mite sacrificii și solidari. Cred că 
cel mai important este să depășim 
momentul greu și apoi să reașezăm 
România pe coordonatele econom
ice normale și funcționale.”

Subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor.

A fost sau nu a fost... rabie în Vălișoara?
Hunedoreanul suspectat de rabie a decedat la 

Timișoara și a fost înmormântat zilele trecute acasă, în 
localitatea Vălișoara. Autoritățile nu cunosc cu certitu
dine cauza decesului până ce nu va fi comunicat rezul
tatul probelor trimise spre analiză în Franța.

Nicoiae Avram din Vălișoara a fost mușcat în 
urmă cu câteva luni de unul dintre cei doi câini din 
gospodărie. El s-a prezentat la medic și a fost vaccinat 
antitetanos. Omul a fost avertizat să anunțe evoluția 
stării de sănătate a animalului care l-a mușcat, iar dacă 
acesta moare, să anunțe autoritățile pentru a se lua 
măsuri sanitare de prevenire a îmbolnăvirii de rabie. La 
scurt timp câinele a murit și omul l-a îngropat fără a mai 
anunța pe inspectorii sanitari - veterinari și fără să se 
prezinte la spital pentru a fi vaccinat împotriva turbării.

Cauza decesului 
nu a fost rabia

în perioada care a urmat și starea de sănătate a 
săteanului din Vălișoara s-a înrăutățit, iar săptămâna 
trecută a fost internat la Spitalul Județean de Urgență 
Deva. Cum doctorii n-au reușit să-i stabilească un di
agnostic precis, dar au suspectat că este infectat cu 
rabie, a doua zi l-au transferat la un spital din Timișoara. 
La scurt timp Nicoale Avram a murit, fără ca medicii 
să-i poata stabili un diagnostic. Rudele bărbatului spun 
însă că omul nu a murit la secția de boli infecțioase a 
spitalului timișorean, ci că fusese transferat la secția de 
neurologie. Ei afirmă că bărbatul a murit din cauza unei 
afecțiuni neurologice, și că manifestările bolii au apărut 
cu mult înainte de a fi mușcat de câine. Faptul ar fi fost 
confirmat de realizarea unui examen cu rezonanță 
magnetică (RMN), care însă a dispărut în mod misterios 
din spital, deși rudele mortului au cerut filmul. Potrivit 
acestora motivul decesului trecut pe biletul de externare 
este stop cardio-respirator, dar și suspect de rabie. „Nu 
există un diagnostic cert. La noi a stat puțin și apoi 1- 
am trimis la Timișoara. Nu s-a făcut o autopsie care ar

fi lămurit cauzele decesului. Până nu primim rezultatele 
din Franța nu putem spune nimic despre cauza morții”, 
a declarat doctorul Maria Dăncescu, șeful secției de Boli 
Infecțioase a Spitalul Județean de Urgență Deva.

Câinele a murit de bătaie, 
nu de turbare

Potrivit rudelor bărbatului, câinele care l-a mușcat 
a murit la scurt timp din cauza bătăilor pe care i le-a 
aplicat acesta. Un alt câine aflat în ograda casei de la 
Vălișoara nu prezintă nici un semn de boală. „Din 
informațiile pe care le avem câinele a fost omorât în 
bătaie. Monitorizăm evoluția animalelor din zonă pen
tru a fi siguri că nu avem un focar de rabie. Până acum 
nu există indicii că sunt animale bolnave de turbare, dar 
dacă s-a semnalat această situație trebuie să respectăm 
procedurile”, a declarat Mihail Rudeanu, directorul 
Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Ali
mentelor Hunedoara.

Nicoiae Grecu

Ziua Mondială a Mediului serbată 
la „Eco” Grădinița Nr. 3 din Deva

Copiii de la Grădinița numărul 3 din Deva, împreună 
cu educatoarele, au marcat ieri, cu două zile mai devreme. 
Ziua Mondială a Mediului printr-un concurs de ghicitori. 
Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Agenția de 
Protecția Mediului Hunedoara și și-a propus să-i familiar
izeze pe micuți cu spiritul ecologist. Impărțiți pe grupe, 
copiii s-au întrecut în a răspunde la ghicitori și întrebări, 
având ca tematică mediul înconjurător. Răspunsurile lor au 
fost cât se poate de nostime: „Persoana care are grijă de 
mediu este Mama Natură”, a fost de părere un ghemotoc de 
fată, in joacă, picii au înțeles până la urmă importanța unui 
mediu înconjurător curat și și-au luat angajamentul că nu 
vor arunca niciodată gunoaie pe jos și vor avea grijă, după 
puterile lor, de sprcciile protejate. Directorul grădiniței, 
Rodica Anghe, consideră că educația ecologică este o parte 
importantă în educația copiilor. „Copiii trebuie să învețe de 

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.

mici să respecte și să protejeze natura. în grădinița noastră 
s-au desfășurat, dc-a lungul timpului, foarte multe acțiuni 
ecologiste. Prin intermediul copiilor, am ajuns și la părinți 
și am tras un semnal de alarmă important, cu privire la 
sănătatea mediului”, spune directorul.

Potrivit șefului Serviciului de Implementare a Politi
cilor de Mediu în cadrul APM Hunedoara, Luiza Iorgovan 
Velichi, acțiunea desfășurată la Grădinița Nr. 3, din Deva, 
reprezintă una dintre principalele evenimente dedicate Zilei 
Mondiale a Mediului. „Această zi este serbată în județ pe 
parcursul a două săptămâni. Ecologiștii de la Grădinița Nr. 
3 sunt cei mai mici „parteneri” ai noștri, dar sunt foarte 
importanți pentru noi, pentru că reprezintă viitorul”, declară 
Luiza Iorgovan Velichi.

Doriana Matei
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4 Eveniment Debitele fluviului Dunărea au crescut, în ultimele 48 de ore, cu o 
mie de metri cubi pe secundă, aproape dublu față de media multia- 
nuală a lunii iunie, astfel că au fost trimise avertizări autorităților 
din localitățile care se află in pericol de a fi inundate.

Prima ediție
Statul nu va mai plăti nemunca

a „ Cupei DHS” la Deva

Pasionații de ciclism 
sunt invitați să participle 
astăzi la „Cupa DHS” Deva. 
Concursul va începe de la ora 
15 și se va desfășura în fața 
Casei de Cultura Drăgan 
Muntean din Deva (între cele 
două sensuri giratorii).

Competiția este destinată 
elevilor din clasele V - VIII. 
Fiecare echipă va fi formată 
din 4 copii (o fată și un băiat 
din clasele V-VI, respectiv o 
fată și un băiat din clasele 
VII-VIII).

Concursul va avea 3 
probe, una teoretică (tip 
grilă), îndemânare pe 
bicicletă și contra 
conometru. Concursul este o 
ediție pilot și este dotat cu 
premii totale în valoare de 
5.000 de lei.

Competiția se desfășoară 
cu ajutorul Clubului Sportiv 
Silver Fox, din Deva, 
împreună cu Ministerul 
Educației, Cercetării, Tinere
tului și Sportului, Ministerul 
Apărării și Internelor, 
Federația Română Sportul 
pentru Toți, Federația 
Română de Triatlon și Cicil- 
ism cu sprijinul sprijinul I.Ș.J 

I Hunedoara și P.C. Deva.
(I-S.)

Astăzi se redeschide 
Ștrandul municipal

Ștrandul din Deva își va 
redeschide porțile, astăzi, la 
ora 11.00. Iubitorii de apă și 
soare pot beneficia de ser
viciile bazei de agrement, 
zilnic, între orele 8 și 20. In
trarea costă 10 lei pentru 
adulți și 5 lei iar pentru copii, 
elevi, studenți și pensionari.

Pentru copiii
instituționalizați, persoanele 
cu handicap și veteranii de 
război, accesul în ștrand este 
gratuit. Prețul abonamentelor 
este de 75 lei - 10 intrări, 
pentru persoanele adulte și 
37,5 lei -10 intrări pentru 

I copii, elevi, studenți și pen
sionari. în incinta ștrandului, 
clienții se pot bucura de apa 
tratată, instalații de recircu- 
lare a apei în stare optimă de 
funcționare, gazon proaspăt 
tuns, șezlonguri, dușuri, cab- 

' ine-.vestiar, terasă cu minibar.

(IS.)

Ajutorul social se reduce la ju
mătate sau se sistează dacă be
neficiarii nu prestează orele de 
muncă pentru comunitate. Un 
proiect de lege propus de Mi
nisterul Muncii prevede redu
cerea cu 50 la sută a venitului 
minim garantat pentru o pe

rioadă de trei luni dacă benefi
ciarul nu acceptă să participe 
la programele de formare pro
fesională sau dacă refuză un 

loc de muncă.

Potrivit proiectului de act normativ 
plata ajutorului social nu se va mai face 
de către primării, ci de către Agenția 
Județeană pentru Prestații Sociale.

Cine nu muncește 
va mai primi 
jumătate sau nimic 
din ajutorul social

Proiectul prevede ca persoana 
singură și familiile care beneficiază de 
venitul minim garantat și care nu fac din 
trei în trei luni dovada faptului că sunt în

Primarul municipiului 
Orăștie, Alexandru Munteanu: 
„Faptul că se reduce ajutorul 

social la jumătate dacă beneficiarii nu 
acceptă să se recalifice sau refuză un 
loc de muncă este ceva normal. De 
asemenea, este foarte bine dacă plățile 
se vor face de către AJPS, pentru că 
veneau zilnic pe capul nostru după 
bani”.

Primarul comunei Râu de 
Mori, Niculiță Mang: „Cred că în 
comuna noastră avem cel mai mare 
număr de beneficiari de ajutor social. Sunt
peste 250 de persoane care primesc venitul 
minim garantat. Avem cazuri sociale grave, 
dar și unii care nu vor să muncească. De 
câte ori li se oferă cursuri de calificare fac 
tot ce pot să se eschiveze. In ceea ce

privește plata ajutorului de către AJPS nu pot să spun decât Doamne ajută! 
Problema asta este o piatră de moară pe capul meu. Vin toată ziua la primărie 
să le dau bani”.

evidența Agenției Județene pentru Ocu
parea Forței de Muncă (AJOFM); vor 
primi un ajutor social mai mic cu 50 la 
sută pe o perioadă de maxim trei luni, în
cepând cu luna următoare celei în care s- 
a constatat neîndeplinirea acestei 
obligații.

Aceeași sancțiune este prevăzută și 
în cazul în care persoanele respective au 
refuzat un loc de muncă ori participarea 
la serviciile pentru stimularea ocupării 
forței de muncă și de formare 
profesională oferite de AJOFM.

Dacă nici după alte trei luni per
soana respectivă nu face dovada că se află

în evidențele AJOFM, sau a refuzat un loc 
de muncă atunci acordarea venitului 
minim garantat se suspendă.

Venitului minim garantat se reduce 
la jumătate și în cazul în care nu sunt 
efectuate orele de muncă în interesul 
comunității solicitate de primării. Dacă 
nici în luna următoare prestația socială nu 
este îndeplinită, atunci plata venitului 
minim garantat se suspendă.

Dacă însă persoana se va încadra în 
muncă, atunci plata ajutorului social se va 
face și în primele șase luni în același 
cuantum, începând cu luna angajării.

Plata ajutorului 
social nu se va mai 
face la primării

O modificare a legii este și faptul c. 
de anul viitor plata ajutorului social nu s 
va mai face de către primării, ci prin in 
termediul Agenției Județene pentri 
Prestații Sociale (AJPS). Instituția v, 
plăti banii pe baza documentelo 
furnizate de primării privind îndeplinire; 
obligațiilor de muncă în folosu 
comunității de către beneficiarii ajutoru 
lui social. Proiectul, legislativ mai prevedi 
că persoana singură care primește ajuto 
social, precum și persoanele care fa< 
parte din familiile beneficiare de ajuto 
social au dreptul la asigurare soci?.',^ 
sănătate, fără plata contribuției d< 
asigurări sociale. Contribuția se va plăt 
de către AJPS și se stabilește prin apli 
carea cotei prevăzute de lege asupr; 
cuantumului ajutorului social.

Conform datelor statistice, în anu 
2009 au fost aprobate un număr d< 
280.000 ajutoare sociale. Dintre aceste: 
au fost plătite, în medie 219.000 ajuto?- 
reprezentând 79 la sută din total. Sun. 
aprobate au fost în valoare totală de 546, 
milioane lei, însă plățile efectuate au fos 
de numai 414,6 milioane lei, reprezen 
tând 76 la sută din total.

Cătălin Rișcuțc

Jucăriile, potențial pericol 
pentru copii

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hune
doara a verificat modul de respectare a prevederilor legale în dome
niul protecției consumatorilor la comercializarea jucăriilor. Au fost 
verificate 17 unități, constatându-se abateri la 5 operatori economici. 
S-a dispus măsura opririi temporare de la comercializare a 140 de 
jucării, în valoare totală de 2.119 lei și s-au aplicat 5 amenzi 
contravenționale în valoare totală de 25.000 lei. Printre abaterile con
statate, s-au numărat nereguli privind neinformarea consumatorilor 
în mod complet, corect și precis, în ceea ce privește instrucțiunile 
de montare, asamblare și utilizare, precum și a avertismentelor 
privind potențialele pericole la folosire cât și lipsa traducerii în limba 
română a mențiunilor de pe ambalaje. Autoritatea Națională pentru 
protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor achiziționarea 
jucăriilor numai din magazine autorizate și verificarea cu atenție a 
mențiunilor de pe ambalaje.

La nivel național, au fost controlați 649 de operatori economici 
și 320.536 jucării. Din cei 649 operatori economici controlați, la 518 
s-au constatat abateri, reprezentând un procent de 79,81%. S-au apli
cat 336 amenzi contravenționale,în valoare de 990.300 lei și 240 
avertismente, dispunându-se oprirea temporară de la comercializare 
a 45.140 jucării și oprirea definitivă de la comercializare a 1.079 
jucării.

Iulian Simon

B
 Consilierul primarului comunei Peștișu Mic, Florin Hărău:

„Orice contract presupune drepturi și obligații, așa că mi se pare firesc 
dacă nu își îndeplinesc obligațiile să li se reducă ajutorul. Iar efectu

area plăților de către AJPS este o măsură bună pentru noi că ne scapă de pre
siunile oamenilor. De multe ori am plătit din veniturile noastre, iar banii i-am 
primit mult mai târziu”.

g
 Primarul comunei Ribița, 

loan Faur: „Trebuie adoptate 
măsuri mult mai drastice pen
tru că se încurajează nemunca.-* 

De multe ori beneficiarii de ajutor so
cial refuză să presteze orele de muncă 
în folosul comunității. Am luat măsuri, 
dar de multe ori acestea au fost anulate 
de alții său am ajuns chiar la procese. 
Dacă plata se va face de către AJPS 
este și mai bine. Cei care au ajutor so
cial sunt primii care vin la primărie 
după bani, chiar dacă știu că nu au 
prestat orele de muncă pentru comu
nitate. Câteodată nu avem bani în cont 
să-i plătim. Stau în fața primăriei cu 
zilele și „creează atmosferă”.

Vinde din stoc agresate de balastiera 
în cantitâți foarte mari



Criza datoriilor din Europa reprezintă a doua fază a crizei finan
ciare mondiale, iar planurile de austritate avute în vedere pentru 
reducerea deficitelor pot pune bazele unei noi recesiuni, apreciază 
Nouriel Roubini, profesor de economie la New York University, 
citat de publicația Le Temps. Vineri, 4 iunie 2010
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Economia Europei în cădere liberă
Criza economică, declanșată în 
urmă cu doi ani, prin căderea 

băncilor din SUA, lovește 
crunt și Europa. Guvernele ță

rilor din UE sunt nevoite să 
aplice măsuri dure, de evitare 

a adâncirii în criză. Reducerea 
recesiunii și creșterea econo
mică sunt principalele ținte pe 
care trebuie să le atingă țările 
europene cu șocuri sociale cât 
mai mici. Conform celor mai 

optimiste prognoze, economiile 
- țărilor din Europa nu vor de

păși momentul greu în anul 
2010, pe când cele mai pesi

miste „prorociri” vorbesc chiar 
și despre desființarea monedei 

unice europene.

Țările europene cele mai afectate 
de criză au luat deja măsuri dure, cu im
pact social dureros pentru populație. 
Guvernele, fie ele de stânga sau de 
dreapta, s-au văzut nevoite să treacă la 
reduceri drastice a cheltuielilor publice, 
la diminuarea protecției sociale și au 
renunțat la investiții importante în sec
torul de stat.

Grecia

Guvernul socialist a lui Papan
dreou a anunțat pe 5 mai o serie de 
măsuri de austeritate menite să reducă 
deficitul bugetar de la 13,6% din PIB, 
la 3% din PIB până în 2014. Pachetul 
de propuneri a fost aprobat de Parla
mentul grec pe 6 mai și a născut o serie 
’e proteste de stardă în orașele impor
tante ale Greciei.Executivul elen 
plănuiește să economiseacă aproxima
tiv 30 miliarde de euro până în 2012 
aplicând următoarele măsuri:

- înghețarea timp de trei ani a 
salariilor din sectorul public;

- reducerea bonusurilor salariale 
din sectorul public;

- creșterea TVA de la 21% la 23%, 
a doua majorare de la începutul anului;

- cel de-al 13-lea și cel de-al 14- 
lea salariu din sectorul public vor fi 
tăiate;

- înghețarea salariilor în sistemul 
bugetar;

- înghețarea pensiilor;
- creșterea vârstei medii de pen

sionare de la 53 de ani, la 67 de ani;
- limita minimă de ani lucrați 

necesară calificării pentru o pensie 
întreagă va fi ridicată de la 37 la 40 de 
ani;

- accizele la alcool, tutun și com
bustibil vor fi mărite cu 10%.

Spania

Pe 20 mai, executivul spaniol con
dus de Jose Luis Rodriguez Zapatero a 
aprobat un program menit să reducă 
deficitul bugetar de la 11% din PIB, la 
6% din PIB în 2010. Guvernul speră ca 
măsurile enunțate mai jos să aducă o 
economie de 50 miliarde de euro până 
în 2013:

- creșterea TVA de la 16% la 18%, 
începând cu 1 iulie 2010, măsură 
menită să aducă 40 miliarde de euro la 
buget în următorii trei ani;

- reducerea salariilor din sectorul 
public cu 5 % de la 1 iunie 2010;

- salariile miniștrilor din actualul 
guvern reduse cu 15 %;

- desființarea a 13.000 de posturi 
în administrația publică;

- 500 de posturi de manager din 
firme ale statului și alte 32 de posturi 
de rang înalt vor fi desființate treptat 
până la 31 decembrie;

- înghețarea salariilor în 2011;
- înghețarea pensiilor în 2011;
- prelungirea de la 65 la 67 de ani 

a vârstei de pensionare;
- reducerea bugetului de investiții 

publice cu 6 miliarde de euro;
- reducerea bugetelor autorităților 

locale și regionale cu 1,2 miliarde de 
euro;

- au fost eliminate 27% din 
societățile comerciale publice și au fost 
comasate alte 24 de firme ale statului;

- taxă pe avere, care să fie aplicată 
persoanelor cu o avere de peste un mil
ion de euro - 90.000 de persoane vor fi 
afectate de această decizie;

- amânarea restructurării departa
mentelor din Ministerul de Externe și a 
secretariatelor de stat;

- începând cu 2011, anularea aju
torului de 2500 de euro acordat nou- 
născuților;

- reducerea ajutoarelor externe cu 
600 milioane de euro.

Portugalia

Guvernul socialist portughez con
dus de Jose Socrates își propune să

reducă deficitul bugetar la 7,3 procente 
din PIB în acest an, față de 8,3 procente 
cât estima inițial în luna martie, și la 4,6 
procente din PIB în 2011, față de 6,6 
procente din PIB cât estima anterior. 
Pentru 2013, portughezii vor să aducă 
deficitul la 2,8% din PIB. Portugalia a 
anunțat încă de la începutul anului un 
pachet de măsuri de austeritate, care a 
fost completat la mijlocul lunii mai:

- creșterea TVA de la 20 % la 
21%.;

- înghețarea salariilor din sectorul 
bugetar pentru următorii patru ani (sau 
indexări minimale, în funcție de 
inflație);

- scăderea cu 5% a salariilor 
angajaților din sectorul public din 
funcții de conducere;

- înghețarea unor lucrări mari de 
infrastructură;

- plafonarea ajutoarelor sociale;
- taxarea câștigurilor de pe piața 

de capital;
- reducerea cu 40% a cheltuielilor 

pentru achiziționarea de noi echipa
mente militare;

- amânarea cu cel puțin 2 ani a pla
nurilor de construcție unei linii de tren 
de mare viteză între Portugalia și 
Spania.

Italia

Guvernul italian condus de Silvio 
Berlusconi urmează să ia o serie de 
măsuri menite să reducă deficitul buge
tar la 2,7%% din PIB până în 2012, 
scrie Reuters. Tăierile de deficit ar to
taliza 1,6% din PIB, după ce anul trecut 
Roma a înregistrat un deficit de 5,3% 
din PIB. Italia speră că va economisii 
24 miliarde de euro în următorii doi ani 
prin adoptarea următoarelor măsuri:

- angajările în sectorul public vor 
fi limitate la doar 20% din posturile ce 
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vor deveni vacante în perioada 2011- 
2013;

- salariile guvernanților și cele ale 
funcționarilor cu venituri mari vor fi re
duse;

- autoritățile regionale și munici
pale vor primi, per total, un buget cu 
două miliarde mai mic în 2011 față de 
2010, iar în 2013 - un buget redus cu 
3,8 miliarde de euro;

- bugetul alocat sănătății va fi 
redus cu 0,4 miliarde anul viitor și cu 
1,1 miliarde în 2012;

- prelungirea cu șase luni a 
activității celor care puteau ieși la pen
sie în a doua jumătate a lui 2011.

Marea Britanie

Noul Cabinet britanic a anunțat că 
vor fi tăiat cheltuielile bugetare cu 6,2 
miliarde de lire sterline (7,2 miliarde de 
euro) în perioada imediat următoare. 
Insă, pentru a reduce deficitul uriaș al 
Marii Britanii - 11,4% din PIB în 2009 
- Executivul spune că va lua noi măsuri 
în acest an.

- tăierea a peste 1 miliard de lire 
sterline din cheltuielile pentru 
consultanță, călătorii;

- tăierea a 2 miliarde de euro din 
cheltuielile pentru programele IT, furni
zori și proprietăți;

- economii de 700 milioane de lire 
din restrângerea recrutărilor de per
sonal și din tăierea contribuțiilor către 
autoritățile administrative independente 
(quangos);

- economii de 500 milioane de lire 
din tăierea cheltuielilor de valoare 
redusă.

Ungaria

Guvernul ungar a început să aplice 
măsurile de austeritate încă din luna 

mai 2009, pentru a ține deficitul buge
tar în frâu. Potrivit Eurostat, deficitul 
Ungariei în 2008 a fost de 3,8% din 
PIB, iar cel din 2009 a fost de 4% din 
PIB. Pentru acest an, Executivul ungar 
se așteaptă la un deficit de 4,5 - 6,5% 
din PIB. Prin măsurile de austeritate 
aplicate încă din 2009, ungurii se 
aștepată la economii de 4,6 miliarde de 
euro.

- înghețarea salariilor bugetarilor;
- înghețarea nivelului ajutoarelor 

salariale;
- tăierea celei de-a 13-a pensii;
- majorarea TVA de la 20% la 

25%;
- creșterea vârstei de pensionare 

de la 62 la 65 de ani până în 2012;
- taxarea alimentelor de bază cu 

18%;
- creșterea accizelor la țigări, al

cool și combustibil de la 5% la 6%.

Bulgaria

După incidentul cu mistificarea 
deficitului bugetar pentru anul 2009, 
când acesta a fost corectat de la 1,9% 
din PIB la 3,7% din PIB (3,9%, potrivit 
Eurostat), bulgarii au anunțat o serie de 
măsuri de austeritate, necesare 
încadrării într-o țintă de deficit de până 
la 3% din PIB. In luna aprilie, Bulgaria 
a înregistrat un excedent bugetar de 116 
milioane de euro, dar guvernul lui 
Boiko Borisov speră să mai facă 
economii de 460 milioane de euro 
printr-o serie de măsuri de asuteritate: 

reducerea cheltuielilor 
administrației cu 20%;

- majorarea impozitelor pentru 
companiile de asigurări;

- taxarea câștigurilor la jocurile de 
noroc;

- impozitarea suplimentară pentru 
bunurile de lux.
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„Pentru puține popoare se găsește un ținut relativ mic ca 
acesta in care să se cuprindă atâta frumusețe, atâta bogăție 
de astăzi și amintiri din trecut așa de îmbelșugate, de 
îndepărtate și sfinte” — Nicolae larga

Mănăstiri din nordul Moldovei
Situată în Nordul Moldovei, Bucovina, 
o regiune binecuvântată de Dumnezeu 
cu o frumusețe extraordinară se pre
zintă turiștilor din toată lumea cu o 

salbă de mănăstiri incluse în patrimo
niul UNESCO: Voroneț, Humor, Mol- 
dovița, Sucevița. In aceste mănăstiri, 
unde parcă timpul s-a oprit în loc de 

secole, se găsesc numeroase valori ale 
vechii civilizații moldovene. Frescele 

exterioare ale acestor biserici, care le- 
au făcut pe acestea unice în lume, re

prezintă interpretări ale bibliei în 
diferite ipostaze. Aceste picturi s-au 

conservat de mai bine de 500 ani, nece
sitând, cu toate acestea, operațiuni de 

restaurare.

Alături de aceste lăcașuri de cult, în Bu
covina se găsește o altă podoabă a 
spiritualități românești, Mănăstirea Putna, 
unde se găsește mormântul celui mai mare 
voievod care a domnit peste moldoveni - 
Ștefan cel Mare. Ceva mai jos de Bucovina, 
în ținutul Neamțului, în poienile însorite de la 
poalele munților, există alte mărturii impor
tante ale spiritualități acestor locuri. Cel mai 
vechi lăcaș de cult din această zonă este 
mănăstirea Neamțului, ridicată de câțiva 
călugări la începutul secolului XIV. Nu de
parte de aceasta, mănăstirile Văratec, Agapia, 
Secu, Sihăstria își spun turiștilor ce le calcă 

pragul, interesantele povești și legende vechi 
de sute de ani.

Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Voroneț a fost construită în 
trei luni și trei săptămâani, în anul 1488 de 
către Ștefan cel Mare, și a fost pictată pe ex
terior în timpul domniei lui Petru Rareș. Sute 
de picturi se întâlnesc pe partea exterioară a 
bisericii, impresionând mai ales nuațele de al
bastru folosite din abundență. Voronețul 
reprezintă una din fețele artei bizantine. 
Români au preluat din finețea și căldura artei 
bizantine, înlocuind de asemenea elementele 
dure cu o notă de umanism. De aceea îngerii 
au chipuri de femei moldovence, arhanghelii 
cântă la bucium, sufletele ce se ridică la cer 
sunt îmbrăcate în haine moldovenești, iar cele 
ce ajung în iad poartă turbane turcești. Cea 
mai simplă și mai dramatică pictură este 
reprezentată de „Judecata de Apoi”, care 
acoperă întreaga fațadă vestică. Peretele sudic 
impresionează prin pictură „Arborele ge
nealogic”, o lucrare în care sunt incluse înjur 
de 100 de personaje. Peretele nordic, cel mai 
expus la intemperiile vremii mai păstrează 
picturi cum ar fi „Moartea lui Adam” și „Fac
erea Lumii”.

Mănăstirea Humor

Mănăstirea Humor a fost pictată la exte
rior, pornind de sub acoperiș și coborând până

la fundație, și seamănă cu o pagină de manu
scris acoperită cu miniaturi. Mănăstirea a fost 
întemeiată de voievodul Petru Rareș și de 
cancelarul Teodor, în anul 1530. Biserica este 
mică și are o verandă deschisă, arcuită în trei 
părți. Picturile exterioare sunt impresionante 
pentru compozițiile sale și pentru portrete. 
Peretele sudic reprezintă o compoziție pictată 
după un poem scris de patriarhul Serghie al 
Constantinopolelui și dedicat fecioarei Maria, 
care a salvat orașul în timpul atacului perșilor, 
din 626. Picturile de la Humor au de aseme
nea și elemente umoristice. Una din picturi îl 
reprezintă pe diavol ca fiind o femeie 
vicleană, glumeață și lacomă, lucru ce poate 
stârni râsul privitorilor.

Mănăstirea Moldovița

Mănăstirea Moldovița a fost construită în 
anul 1532 și a fost pictată în anul 1537. Ca 
dimensiuni, ea este mai mare decât 
mănăstirile Voroneț și Humor și se află 
așezată într-o zona înconjurată de păduri, în 
apropierea Masivului Rarău. Pe pereții din 
jurul intrării, în biserică, sunt pictate scene 
precum „Judecata de apoi”, mâi puțin 
dramatică decât cea de la Voroneț, „Arborele 
genealogic”. Una din cele mai valoroase 
scene de la Moldovița este „Asediul Constan
tinopolelui”, o pictură monumentală. S-ar 
părea că picturi reprezentând acest moment 

din istoria Imperiului Bizantin s-au realizat 
numai în Moldova. Pictura este cea originala 
pictata in secolul 16. De asemenea, culoarea 
pedominantă folosită este tot albastrul, la fel 
ca la Mănăstirea Voroneț.

Mănăstirea Sucevița

Se spune ca înainte de zidirea actualei 
mănăstiri Sucevița, pe locul ei s-a aflat un 
schit. Acest schit, cu numele tot Sucevița, este 
pomenit în documente din secolele XV și 
XVI. Cea mai veche știre documentară despre 
mănăstire aparține lui Grigore Ureche, care 
ne spune că fii lui loan Movilă, sub pretextul 
de a sfinți această mănăstire s-au bejenit în 
1581, împreună cu alți boieri. Un alt domnita 
care participă la dotarea mănăstirii este Petru 
Șchiopul (1582 - 1591). Alături de familia 
Movileștilor, un alt ctitor al mănăstirii este 
Teodosie Barbovschi, monahul de la Probota, 
care înzestrează mănăstirea cu numeroae 
obiecte de arta. Mănăstirea are ziduri de . 
metri grosime, înalte de peste 6 metri, cu la
turile de 100 x 104 metri, având niște turnuri 
impunătoare la fiecare colț, și un turn cu par
aclis deasupra intrări. Turnurile diferă între 
ele ca structură, plan și boltire. Există o scară 
care urcă până în camera în care se păstrează 
cele două clopote din vremea ctitorilor, dec
orate cu stema Moldovei și armele familiei 
Movilă.
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Mănăstirea Putna
J

*ldeea construirii mănăstirii Putna a 
>arținut domnitorului Moldovei, Ștefan cel 
lare, în anul 1466. Biserica a fost construită 
anii 1466 - 1469. Ea avea dimensiuni im- 

•esionante și avea mai apoi să devină inima 
oldovenilor, templu de credință, rugăciune 
jertfa. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 
170, apoi a fost înconjurat de alte clădiri: o 

dința princiară în partea sudică, ziduri și 
imuri de apărare, toate fiind terminate până 
i anul 1481. Câțiva ani după ridicarea 
ădirilor și fortificațiilor, un incendiu a dev
iat așezământul, însă în perioada următoare, 
serica a fost restaurată, recăpătându-și astfel 
naginea de la început. Dintre obiectivele de 
iteres ale mănăstirii, care atrag an de an mii 
e turiști, cele mai importante sunt mormân- 
il lui Ștefan cel Mare și chilia lui Daniil Si- 
astrul (situată în apropiere).

Mănăstirea Neamț

Mănăstirea Neamț este cea mai veche 
îănăstire din Moldova. Tradițiile locale put- 
m'ce precum și inscripția de pe un clopot din 

al XIX - lea dovedesc existența 

mănăstirii la începutul sec. al XIV - lea. în 
cronici se vorbește cum că niște călugări ar fi 
ridicat, cu un veac înainte, o biserică din 
lemn, numită de istorici „Biserica Albă”, 
refăcută din lemn de stejar la 1402, chiar de 
Alexandru cel Bun (1400 - 1431). Primul 
document scris ce s-a păstrat despre 
Mănăstirea Neamț este actul din 7 ianuarie 
1407, din vremea lui Alexandru cel Bun. 
Petru Mușat a zidit aici prima biserică din 
piatră. După cutremurul din 1471, ctitoria lui 
fiind zdruncinată din temelii, Ștefan cel Mare 
(1457 - 1504) va înălța o nouă biserică, alături 
de cea veche și care va fi sfințită după bătălia 
de la Codrii Cosminului. în jurul anului 1980, 
aici au fost descoperite moaștele unui sfânt 
necunoscut, fapt care a generat numeroase 
legende. Locul în care au fost găsite este mar
cat în prezent în apropierea aleii principale a 
mănăstirii. La mănăstirea Neamț există în 
prezent o icoană despre care se spune că este 
făcătoare de minuni.

Mănăstirea Văratec

Despre istoria acestui lăcaș de cult se știe 
că cea care a avut un rol important în ridicarea 
lui este Maica Olimpia, care venind de la 

Schitul de maici de la Durău întemeiază aici 
o ishie, în Poiana Văratec. Ea va juca de 
asemenea un rol important în dezvoltarea 
acestui lăcaș căruia i-a fost de trei ori stareță. 
Construcția actuală a început în anul 1808, 
acest lucru fiind însemnat și în inscripția de 
pe pridvor. Mănăstirea trece prin vremuri 
grele, fiind de mai multe rânduri jefuită, 
călugărițele fiind izgonite sau chiar ucise, 
unele dintre ele refugiindu-se prin mănăstirile 
vecine. în anul 1900, mănăstirea a suferit un 
puternic incendiu, focul mistuind un număr 
mare de chilii, acoperișul bisericii și cele 
două turle din lemn. După acest incendiu, aici 
a fost construit un nou complex de clădiri 
care se păstrează și astăzi. Un alt element de 
mare atracție al mănăstirii îl constituie și mor
mântul Veronicăi Micle, care se află în 
apropierea mănăstirii.

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Agapia este una din cele mai 
cunoscute și apreciate monumente și 
așezăminte monahale din această parte a țării, 
în momentul de față mănăstirea este deosebit 
de importantă datorită picturii executate între 
anii 1858 și 1861 de către pictorul Nicolae 
Grigorescu. Pictura lui Nicolae Grigorescu 
este realizată în stil neoclasic, având nu
meroase elemente novatoare precum și inspi
rate din operele marilor artiști ai Renașterii: 
Rafael, Leonardo da Vinci. Dintre picturile cu 
o valoare deosebită ce se întâlnesc în acest 
lăcaș de cult amintim „Punerea în mormânt a 
Mântuitorului”, executată după Tizian pe 
arcul dintre naos și pronaos, „îngerul 
păzindu-1 pe Tobie”, inspirată din Rembrandt, 
„Cina cea de taină” din catapeteasmă, „Sfânta 
Treime” din bolta pronaosului. Lucrarea de 
căpătâi a lui Nicolae Grigorescu în acest lăcaș 
rămâne „Intrarea Mântuitorului în Ierusalim”, 
o scenă de mari proporții care domină 
peretele de sud al pronaosului.

Mănăstirea Secu

Prima așezare monahală cunoscută prin 
împrejurimile actualei mănăstiri datează din 
perioada anilor 1420 - 1450, când un grup de 
sihaștri conduși de călugărul Zosim au ridicat 
aici o biserică de lemn. Mănăstirea a suferit 
de-a lungul timpului numeroase pierderi. în 
secolul al 18 - lea, fiind prădată de tătari, 
poloni și austrieci, urmând mai apoi tragicele 
evenimente din viața mănăstirii, din anul 
1821, când mănăstirea a fost asediată de 
oștirile otomane, iar apoi incendiată și 
prădată. Aici se află mai multe cărți de o 
deosebită valoare cum ar fi: „Cazania” lui 
Varlam, tipărită în 1643, „îndreptarea Legii”, 
tipărită Ia Târgoviște, în 1652, Evanghelia 
românească tipărită la București, în 1862, 
Evanghelia slavă, editată la Moscova, în 
1760, Evanghelia moldovenească, tipărită la 
Neamț, în 1821 și Evangheliile slavone din 
1763 și 1766. De asemenea, se întâlnesc și 
niște manuscrise importante cum ar fi: 
„Liturghia Slavona” executată de mitropolitul 
Varlaam.
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Meciuri în week-end: Mureșul Deva - FCM Târgu 
Mureș, sâmbătă, ora 11. CFR Marmosim
Simeria -ACS Recaș, sâmbătă, ora 18.

UTA a fost reclamată
în finala Cupei României, faza județeană

de Minerul Lupeni
Măgura Pui - FC Hunedoara 0-2

Ceea ce era de așteptat să se 
întâmple, s-a petrecut. Mine
rul Lupeni a reclamat UTA 
la Comisia de Litigii a FRF 

și cere sancționarea arădeni
lor și neprogramarea la me

ciul direct de sâmbătă.

în zadar au așteptat “minerii” 
din Lupeni ca UTA să vireze 
tranșa de 3.000 de euro în con
turile clubului, pentru transferul 
din vara trecută al lui Valentin 
Apostol, căci acest lucru nu s-a 
întâmplat. Termenul limită a ex
pirat, dar UTA nu a virat niciun 
cent din suma datorată. în 
consecință, conducerea Minerului 

Lupeni a acționat, mai ales că trei 
puncte la “masa verde” obținute 
sâmbătă înseamnă scăparea de 
orice griji privind retrogradarea. 
Președintele secției de fotbal a 
minerului, Mihai Basarab, a 
redactat și întocmit un fax care a 
ajuns pe adresa Comisiei de 
Litigii a FRF. „Pentru că nu au re
spectat înțelegerea, am cerut 
sancționarea echipei și neprogra
marea ei pentru meciul cu noi, din 
etapa de sâmbătă. Noi am fost 
înțelegători, pentru că nu ne place 
să câștigăm la „masa verde”, dar 
dacă e regulament, atunci să fie 
pentru toată lumea”, a declarat 
Basarab.

FC Hunedoara a câștigat, mier
curi, finala județeană a Cupei 
României, disputată împotriva echipei 
Măgura Pui. Meciul a avut loc pe sta
dionul din Călan și s-a încheiat cu 
scorul de 3 - 0 pentru hunedoreni care 
au realizat astfel „eventul județean”, 
după ce câștigat și liga a IV-a. Meciul a 
fost echilibrat în primele minute de joc, 
dar la prima fază periculoasă, diferența 
de valoare s-a văzut. Hunedorenir*au 
deschis scorul în minutul 19, printr-un 
șut plasat de Corobea pe lângă portarul 
echipei adverse. După încă două acțiuni 
de poartă ale hunedorenilor, același 
Corobea a dus scorul la 2-0, după ce a 
scăpat singur cu portarul Marița și a 
șutat plasat pe lângă acesta. Prima 

ocazie a echipei Măgura Pui a venit în 
ultimul minut al primei reprize, când 
Turcu a reluat cu capul o centrare foarte 
bună. Repriza secundă a debutat cu at
acuri ale echipei din Pui, care a încercat 
sa marcheze, însă nu a reușit. Deși 
meciul a fost destul de echilibrat în 
repriza a doua, tot echipa hunedoreană 
a fost cea care a marcat și golul trei, 
prin Șaucă, în minutul 73, în urma unui 
contratac devastator, stabilind scorul 
final. Formația de sub furnale a fost 
încurajată pe toată durata partidei de un 
mic grup de suporteri, care s-au bucurat 
alături de favoriții lor la finalul partidei 
pentru câștigarea trofeului.

„Pentru condițiile pe care le au 
jucătorii noștri, sunt foarte mulțumit că 

am ajuns în finală, având în vedere 
echipa noastră evoluează în Liga a V 
Nu cred că a fost o mare diferenț, 
cele două echipe, am luat gol pe t 
greșeli ale noastre”, a declarat prima 
comunei Pui, Victor Stoica.

„Am întâlnit o echipă bună, 1 
fiind din Liga a V-a. Am demonstrat 
suntem pe primul loc, mă bucur că ; 
ajuns până aici. Sper sa rămânem 
continuare aceași echipă, iar în călit, 
de consilier local vreau să-i mulțumi 
domnului primar Stoica pen 
susținerea acestuia”, a declarat ct 
silierul local Doinei Crăciunesc.

I

Andrei Cei

„Grecul” vrea colonie 
hunedoreană la Zlatna

Fostul patron al lui CFR Marmosim Simeria, grecul Teodorus Favatas, în 
prezent la CS Zlatna, vrea să facă o colonie hunedoreană la echipa din Alba. 
Prezent la finala Cupei României, dintre FC Hunedoara și Măgura Pui. antrenorul 
Titi Alexoi a declarat că a fost ofertat să preia echipa din Zlatna, aflată pe loc ret- 
rogradabil în Liga a 111-a. seria C6.

„M-a sunat să mă duc acolo, dar nu am dat niciun răspuns. Mi-a zis că vrea 
să îi aducă la Zlatna pe Pascal, Pepenar și Itu, să facă o echipă puternică. Am 
vorbit și cu Mihai Dăscălescu. dar nu am acceptat încă nimic”, a declarat Alexoi. 
Toți cei trei jucători la cer Titi Alexoi a făcut referire sunt legitimați la Minerul 
Lupeni.

CS Zlatna are în componență doi foști jucători ai Corvinului 2005, mijlocașul 
Bunea și atacantul Mihai Dăscălescu. Titi Alexoi a colaborat cu Favatas la CFR 
Marmosim Simeria, în sezonul 2007 - 2008.

Turul Ciclist al României începe la Deva
Cea de-a 47-a ediție a Turului 

Ciclist al României începe, 
sâmbătă, la Deva. Startul se 
dă din fața fabricii DHS, iar 
cicliștii vor alerga un prolog 

de câțiva kilometri, înainte de 
a porni cu adevărat în cara

vana care are ca punct 
terminus Constanța.

Ediția din 2010 a Turului Ciclist 
al României este una specială. După 
îndelungi eforturi. Uniunea Ciclistă 
Internațională a decis să acorde pentru 
„Mica Buclă” caracterul unui concurs 
internațional, în care sportivii clasați 
pe primele locuri primesc puncte. 
Startul se dă, sâmbătă, la ora 17, în 
fața fabricii de biciclete Europort 
DHS. Este de fapt prologul 
competiției, care în rest mai cuprinde 
alte șapte etape. Cele mai dificile se 
anunță Târgu Mureș - Vatra Domei, o 
etapă montană cu urcări de categoria 
a IV-a, precum, și Vatra Domei - 
Suceava, la fel de dificilă și care se 
desfășoară exclusiv în Carpații Orien
tali.

In total, cei aproape 100 de 
sportivi care s-au înscris vor parcurge 
1.200 de kilometri. în acest an opt țări 
vor fi reprezentate în „Mica Buclă”. 
Nemții și-au trimis o echipă, italienii, 
ucrainienii și grecii câte două, turcii,

bulgarii și israelienii câte una. Restul 
până la 15 sunt formate exclusiv din 
cicliști români. Cea mai lungă etapă 
este cea cu numărul patru, în lungime 
totală de 219 kilometri, iar cea mai 
scrută este prima, Alba Iulia - Târgu 
Mureș.

lată și programul complet al 
Turului Ciclist al României, ediția 
2010:

sâmbătă, 5 iunie: prolog la 
Deva, în centrul orașului, con- 
tracronometru individual;

duminică, 6 iunie, etapa I: Alba 
Iulia-Aiud-Iemut-Tg. Mureș (118 
km);

luni, 7 iunie, etapa a Il-a: Tg. 
Mureș-Reghin-Bistrița-Vatra Domei

(174,8 km);
marți, 8 iunie, etapa a IlI-a 

Vatra Dornei-Câmpulung Moldove 
nesc-Gura Humorului-Fălticeni 
Suceava (137,6 km);

miercuri, 9 iunie, etapa a IV-a 
Suceava-Câmpulung Moldovenesc 
Rădăuți-Siret- Bucecea-Botoșani (2 ÎS 
km);

joi, 10 iunie, etapa a V-a 
Botoșani-Tg. Frumos-Roman 
Săvinești-Piatra Neamț (184,3 km);

vineri, 11 iunie, etapa a Vl-a
Bacău-Adjud-Focșani-Buzău (179,1 
km);

sâmbătă, 12 iunie, etapa a
Vil-a: Slobozia-Giurgeni

Hârșova-Constanța (154,1 km).
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Brazilia domină palmaresul celor 18 ediții ale Cupei Mondiale, cu 
cinci victorii (1958,1962, 1970,1994, 2002), înainte de ediția a 19-a, 
organizată în Africa de Sud, în perioada 11 iunie - 11 iulie.
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Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa C

Anglia, SUA, Algeria, Slovenia

ANGLIA
The FA

Portari

Fundași

Joe Hart (Birmingham) 
David James (Portsmouth) 
Robert Green (West Ham)

Echipa națională a Angliei este una dintre favoritele la 
câștigarea Campionatului Mondial. Este la cea de-a 13-a partic
ipare la turneul final, .câștigând doar în 1966 Campionatul Mon
dial. Selecționata „Albionului" a câștigat grupa de calificare la 
pas, pierzând un singur meci, în fața Ucrainei, însă calificarea 
era deja asigurată. Antrenorul echipei, Fabio Capello, a organizat 
foarte bine Jocul naționalei Angliei, impunând o disciplină de fier. 
Adeptul sistemului 4-2-3-1 scoate din vârful împins Wayne Rooney 
tot ce este mai bun. Avantajul echipei este că are un mijloc fan
tastic și o apărare solidă, însă lipsa unui atacant care sa îl dubleze 
pe Rooney este principala problemă a selecționerului. Jucătorul 
numărul unu al echipei este Steven Gerrard și rămâne cu 
siguranță piesa de rezistență a formației engleze. înainte de Cam
pionatul Mondial, Anglia a învins Japonia, scor 2-1, înlr-un meci 
amical.

John Terry (Chelsea) 
Matthew Upson (West Ham) 
Stephen Warnock (Blackbum)

Frank Lampard (Chelsea) 
Aaron Lennon (Tottenham). 
James Milner (Aston Villa) 
Shaun Wright-Phillips 
(Manchester City)

Mijlocași
Atacanți

ALGERIA După participările la turneul final din 1982 și 1986, 
naționala Algeriei revine la Campionatul Mondial. "Verzii" s- 
au calificat în extremis în dauna Egiptului, datorită unui gol mar
cat de Antar Yahia. Selecționerul echipei, Rabah Saâdane, este 
tipul de ăntrenor care nu tolerează actele de indisciplină în rân
dul jucătorilor, elocventă fiind îndepărtarea talentatului jucător 
algerian, Salim Arrache, din lotul echipei în preliminarii. Punctul 
forte este organizarea bună a jocului și disciplina impusă de
selecționer.

Dezavantajul formației este lipsa jucătorilor de valoare, 
majoritatea dintre ei evoluând la echipe mici din Africa sau Eu
ropa. Karim Ziani este vedeta naționalei Algeriei, fiind unul din
tre puținii jucători din lot care pot face diferența. Intr-un meci 
înainte de Campionatul Mondial, Algeria a pierdut, scor 3-0, în 
fața Irlandei.

OJ

Jamie Carragher (Liverpool) 
Ashley Cole (Chelsea)
Rio Ferdinand
(Manchester United)
Glen Johnson (Liverpool) 
Ledley King (Tottenham)

Gareth Barry (Manchester City)
Michael Carrick
(Manchester United)
Joe Cole (Chelsea)
Steven Gerrard (Liverpool)
Adam Johnson (Manchester 
City)

Peter Crouch (Tottenham) 
Jermain Defoe (Tottenham) 
Emile Heskey (Aston Villa)
Wayne Rooney 
(Manchester United)

Portari

Lounes Gaouaoui (ASO Chief) 
Faouzi Chaouchi (Entente Setif) 
Mohamed Lamine 
Zemmamouche (MC Alger) 
M’bolhi Rais Ouheb (Slavia 
Sofia)

Fundași

Abdelkader Laifaoui
(Entente Setif)
Madjid Bougherra (Rangers)
Carl Medjani (Ajaccio)

Rafik Halliche (National
Madeira)
Anther Yahia (Bochum)
Habib Belaid 
(Boulogne-sur-Mer)
Nadir Belhadj (Portsmouth) 
Djamel Mesbah (Lecce)

Mijlocași

Hassan Yebda (Portsmouth) 
Medhi Lacen (Racing 
Santander)
Yazid Mansouri fLorient) 
Adlene Guedioura

(Wolverhampton)
Riad Boudebouz (Sochaux) 
Djamel Abdoun (Nantes) 
Fouad Kadir (Valenciennes) 
Mourad Meghni (Lazio) 
Karim Ziani (Wolfsburg) 
Karim Matmour (Borussia 
Moenchengladbach)

Atacanți

Abdelkader Ghezzal (Siena) 
Rafik Djebbour (AEK Atena) 
Rafik Saifi (Istres)

Naționala Statelor Unite ale Americii este prezentă la cea 
de-a opta participare la Campionatul Mondial. Calificată fără 
probleme din zona CONCAF, unde doar Costa Rica și Mexic 
au reușit sa o împiedice. Antrenorul echipei, Bob Bradley, este 
adeptul sistemului clasic 4-4-2, dar și al inovațiilor. Sub co
manda sa americanii nu au avut niciodată probleme la nivelul 
lotului. Avantajul echipei este că dă dovadă de o disponibili
tate la efort absolut fantastică, dar și ambiția cu care 
evoluează în Jiecare meei. Dezavantajul este lipsa unui joc 
consistent, dar și problemele de la construcție ale echipei. 
Landon Donovan este cel mai important jucător american în 
acest moment și în acelși timp golgheterul echipei. Naționala

SLOVENIA

Portari

Statelor Unite a pierdut, cu 4-2, într-un meci împotriva Cehiei, 
înainte de turneul final.

Portari

Naționala Sloveniei se află la cea de-a doua participare la 
Campionatul Mondial.

Echipa Sloveniei s-a calificat de pe locul doi, dintr-o grupă 
foarțe grea, mergând la baraj unde a dat de puternica echipă a 
Rusiei, pe care a reușit să o elimine după ce la Moscova a pierdut 
cu 2-1, iar în retur a câștigat prin golul marcat de Zlatko Dedic. 
Antrenorul echipei, Matjaz Kek, are o relație excelentă cu 
jucătorii săi. Acesta preferă disciplina tactică și pragmatismul 
jocului spectaculos. Arma principală a slovenilor este apărarea, 
în meciurile de calificare încasând doar șase goluri în 12 partide. 
Problema Sloveniei este de la mijloc în sus, subțirimea lotului, 
dar și lipsa de experiență la nivel înalt. Robert Koren alături de 

• Cesar și Handanovic sunt cei mai importanți jucători ai echipei. 
Slovenia a învins Qatar, cu 4-1, într-un meci amical înainte de 
Campionatul Mondial.

Brad Guzan (Aston Villa) 
Marcus Hahnemann 
(Wolverhampton Wanderers) 
Tim Howard (Everton)

(Hannover 96)
Jay Demerit (Watford)
Clarence Goodson (IK Start) 
Oguchi Onyewu (AC Milan) 
Jonathan Spector (West Ham) 
DaMarcus Beasley (Rangers)

Landon Donovan (LA Galaxy) 
Maurice Edu (Rangers)
Benny Feilhaber (AGF Aarhus) 
Stuart Holden (Bolton)
Jose Torres (Pachuca)

Fundași

Carlos Bocanegra 
(Stade Rennais) 
Jonathan Bomstein 
(Chivas USA) 
Steve Cherundolo

Atacanți

Samir Handanovic (Udinese) 
Jasmin Handanovic (Mantova) 
Aleksander Seliga
(Sparta Rotterdam)

Matej Mavric-Rozic (Koblenz) 
Elvedin Dzinic (Maribor) 
Miso Brecko (FC Koln)
Suad Filekovic (Maribor)

Robert Koren (West Brom)
Aleksander Radosavljevic 
(Larissa)
Valter Birsa (Auxerre)

Mijlocași

Michael Bradley (Borussia 
Monchengladbach) 
Ricardo Clark
(Eintracht Frankfurt) 
Clint Dempsey (Fulham)

Edson Buddle (LA Galaxy) 
Robbie Findley (Real Salt 
Lake)
Herculez Gomez (Pachuca) 
Jozy Altidore (Villarreal)

o
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Fundași

Bojan Jokic (Chievo) 
Marko Șuier (Gent) 
Bostjan Cesar (Grenoble) 
Branko Ilic (FC Moscova)

Mijlocași Atacanți

Andraz Kirm (Wisia Krakow) 
Andrej Komac,
(Maccabi Tel-Aviv)
Rene Krhin (Inter Milano) 
Dalibor Stevanovic (Vitesse 
Arnhem)

Milivoje Novakovic (FC Koln) 
Zlatko Dedic (Bochum) 
Zlatan Ljubijankic (Gent) 
Nejc Pecnik (Nacional) 
Tim Matavz (FC Groningen)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.LJ
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Sîmeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREL

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

f LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

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

OFERTĂ 
ABONAMENTE

- 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

i
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TV/?1
07:00
07:30
08:00
09:00
09:15
10:10

Inspirat din fapte reale, "Dreptate tn lanțuri" este un film dur și poe
tic, a cărui acțiune este plasată la începutul secolului trecut. Filmul 
evoca figura unui țăran român care, împins de autoritățile opresive, 
este forțat să ducă singur o luptă îndelungată împotriva injustiției 
(Sâmbătă: Pro Cinema; 22:00; Dreptate în lanțuri)

11:15
12:15
12:50

Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Altă viață! (australian serial. 06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) ' 07:00 Pasiune (dramă, 2007' l 07:00 Camera de râs
La prima oră 2001 - 14.) 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 07:30 Neveste disperate
Trezirea la apel! : 07:55 învingătorii 10:00 în gura presei 10:00 Specialiști în divorț (SUA film 99:45 Ivkina Mercedes : 08:20. Sport cu Florentina
Telejurnal . 08:10 Sacrificiul inimii 11:00 Familia Bundy (SUA serial de romantic, 2007, rel.) 11:15 Predestinați 09:00 Camera de râs (rel.)
Trezirea la apel! 09:50 Poate nu știai comedie, 1987) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Nimeni nu-i perfect
Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:00 Telejurnal 12:00 Miami Vice (SUA film serial 1973, rel. - 3749.) 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Pitici și tătici

nian serial, 2008 - 258.) 10:15 Povești din Paris de acțiune, 1994) 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 10:30 Nătărăii

14:00
14:45
14:50
15:00

15:35
16:30
17:00
17:55

Garantat 100%
Ochiul magic (rel.) 38'
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial. 2003, rel. - 21.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.)
Agenda TIFF
Tribuna partidelor parlamen

tare
Parlamentul României (2008) ;
M.A.I. aproape de tine 
Lcomania
Drumul către Africa de Sud-

Episodul 14 - Uruguay și Nige
ria
Giuvaierul palatului (sud-co- 

icceii ■“■nai, 2003 - 22.)

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

17:00

18:00

18:15

18:45

întâlnire pe 2
Telejurnal
Doi care doinesc
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15’ 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial,

2001, rcl. - 14.) 5
Asul din mânecă (SUA dramă, 17:00 

2003 - 17.) 19:00
Jurnalul Euronews pentru Ro- 20:30 

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 20Q8, rel. - 16.) ț
Drumul către Africa de Sud-

Episodul 9 - Slovacia și Slove
nia

13:00
14:00

14:30

16:00

Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright
Comanda la mine (reality 

show, 2010, rcl.)
Observator
Acces Direct
Observator
Pirații din Caraibc: Cufărul 

omului mort (SUA aventură, 
2006) 149' cu Johnny Depp, 
Orlando Bloom, Keira Kni
ghtley, Bill Nighy

. 13:45
15:00

17:00
17:45

19:00
20:30

23:15

Divcrtis - Land of Jokes
Divertis - Serviciul Român de 

Comedie
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3750.)
Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile Pro TV
Greu de ucis (SUA film de ac

țiune, 1988) cu Bruce Willis. 
Alan Rickman, Bonnie Bedelia

Furtuna perfectă (SUA-german 
film de catastrofă, 2000) 130' 
cu George Clooney, Mark Wah- 
lberg, Diane Lane, Karen Allen

15:30
16:25
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30

22:30

Destine turate
Vremea de ACASÂ
Mana Mercedes
Povcștiri adevărate 
împreună nentru totdeauna 
Cameleonii
Prieteni și rivali (SUA film 

muzical, 2008' 90’ cu Chris 
Chatman, Candise Lakota, 
Krystlc Connor, Robert Acina- 
pura
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lăzaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximencs

13:00
14:00
14:30
16:00

18:00
19:00

19:30
21:30

23:30

Camera de răs
Sport, dietă și o vedetă
Neveste disperate
Marșul din Selma (SUA 

dramă, 1999)
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geantna 

Varga, Dragoș Gostian
Minele regelui Solomon
Calea spre 11 septembrie (SIL 

dramă, 200b) 240' cu Harvey 
Keitel, Michael Bcnvaer, Wcnd- 
Crewson, Shirley Douglas
Răzbunare mafiotă (SUA film 

de scurt metraj, 1996) cu 
Tomas Herrera, Kyle Howard
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18:30

19:40 Sport 19:20 învingătorii
20:00 Telejurnal; Meteo 19:30 Șansă și neșansă
21:10 O dată-n viață (emisiune de di- 20:30 Pescar hoinar

vertisment) 21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
23:00 CSI - Crime și investigații 21:30 Lex ct Honor

(SUA-canadian film serial de 22:00 Ora de știri (show de întâlniri) ,,
acțiune. 2000 - 20.) 45' 23:05 Pc Amazon, cu Bruce Parry

cu William L. Petersen, Marg Helgen- (englez serial documentar, 2008
berger, Jorja Fox, Gary Dourdan - 1.) 60' 23:50

17:40
19:30 
20:00 
22:00

07:00
07:25

07:55
08:25
09:00

09:55
10:00
10:30

11:00
12:00
13:00

14:00
14:20

15:05
15:20

16:30
17:00
17:35
18:30
18:35

19:40
20:00 
21:10
23:00

Pro Patna
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
Semne (reportaj, 2007) 
Spectacolul lumii
Desene animate - Clubul Dis

ney
Agenda Expo Shanghai 2010 
Arca lui Noc
Zile și nopți (magazin cultural, 

20101 25’
Hannah Montana
Vedeta familiei
Europa ne privește (magazin 

cultural)
Telejurnal; Sport; Meteo
Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Prima parte
Andografia săptămânii
Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Partea a doua
Mioritza Niuz
Călător pe viață 
TeleEnciclopedia (1965) 
Agenda TIFF
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Sport
Telejurnal; Meteo
Stele de 5 stele
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 19.) 
20'

07:00
08:00

09:00

09:35

10:30
11:00
11:30
12:00

12:35
13:35

15:00
15:30

1600
16:15
18:30

20:30

21:00

Omul de serviciu (SUA comedic, 2008)
Băiatul în pijama vărgată (cnglcz-SUA dramă, 2008)

07:00
09:00

11:00

Popasuri folclorice (2008, rel.)
ABC... De cc? (program pentru 

copii)
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
Liber pc contrascns (talk show, 12:00 

2007) 50'
Zon@ IT (2007, rcl.)
Bugetul meu (reportaj, rcl.) 
între cer și pământ (2008, rcl.) 
Piatra magică (australian film , 

1999-33.) cu Nikki Coghill, 
Robert Alston, Jasper Bagg, 
Emie Boume
D'alc lu' Mitică (reportaj, rel.)
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor (documen

tar)
Poate nu știai
Judo Cupa Mondială feminină
Rugby: România - Ucraina

Cupa Mondială
Gala "Romanian Business Hall 

of Fame" Cu: Gabriela Dum
bravă și Cătălin Sava

Polițist prin timp (SUA film 
serial de acțiune, 1997 - 5.) 45' 
cu Ted King, Don Stark, Cristi 
Conaway Kurt Fuller
Ora de știri (show de întâlniri)
Volei: Marca Britanie - Româ

nia

12:30
13:00
13:30
15:00
16:00
16:30

17:00

19:00
20:30

22:30

5v'?2

11:00

07:10 Universul credinței 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
09:00 Desene animate - Clubul Dis 08:00 Natură și aventură (rel.) 25'

ney 08:30 Dincolo de hartă
09:55 Schițe muzicale 09:00 Motomagia ț2007)
10:00 Spune-mi ce te doare (emi 09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!

siune de divertisment) 10:00 Ferma
10:40 Ca la carte 11:00 Doi care doinesc
11:30 Viața satului 11:30 Pescar hoinar (rel.)
13:00 Agenda politică (2008) 12:00 Piatra magică
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 12:30 Drumul către Africa de Sud
14:20 Miezul zilei Episodul 10 - Cote d'Ivoire și
15:20 Teatru: Puricele, adaptare după j Honduras

"La Puce a l'oreille" de Georges 13:00 Judo Cupa Mondială feminină
Fayedeau 14:35 H...ora prichindeilor

17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di 15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
vertisment) Prima parte 16:00 Atlas

18:00 Telejurnal 16:30 Aromânii
18:10 Agenda TIFF 17:00 Muzică și muzichie
18:15 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 9.) cu
19:25 Tragerile Jockcr, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini, Ilana Occhini

19:40 Sport 19:00 Drumul către Africa de Sud
20:00 Telejurnal' Omologarea Trage

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo
Episodul 11 - Germania și Alge
ria

21:10 Dracula și pocalul blestemat 
(SUA film de acțiune, 2008) 90'

19:30 Volei: Marca Britanic - Româ
nia Liga Europeană

cu Noah Wylc, Bruce Davison, 21:00 Videotcrapia
Stana Katie, Bob Newhart 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

22:50 Gararftat 100% (talk show) 45' 23:10 Dincolo de uși (englez-SUA
23:50 Agenția Psych (SUA serial po

lițist, 2006 - 12.) 60' cu James 
Roday, Dule Hill, Timothy 
Omundson, Corbin Bemsen

film romantic, 1998)99' cu 
Gwyneth Paltrow, John Lynch, 
John Hannah, Jeanne Tripple- 
hom

17:00

23:30

07:00
09:00

19:00
20:00

13:00
13:30
16:00
16:30

12:45
14:10
15:40 Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007)

Nu te pune cu Zohan (SUA comedie, 2008) cu Adam Sandler
Filme și vedete
Alb orbitor (canadian-brazilian-japonez dramă, 2008)
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 1.) Șarpele roșu cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Lacy Lawless. Manu Bennett
Otis (SUA thriller, 2008) 96' cu Bostin Christopher. Ashley Johnson

antei^^

Observator
Noile aventuri ale lui Pippi 

Longstocking (suedez-SUA co
medie de familie, 1988)
Xanadu
Film 100%
Felicia
Observator
Te pui cu blondele?
Plasă de stele
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990)
Cadetul Kelly (SUA-canadian 

comedie, 2002) 101' cu Hilary 
Duff, Christy Carlson Romano, 
Gary Cole, Shawn Ashmore
Observator
In puii mei (emisiune de diver

tisment, 2010)
Billy Madison (SUA comedie, 

1995) 89' cu Adam Sandler, 
Bradley Whitford, Darren 
McGavin, Bridgctte Wilson

18:30
20:00
21:00

22:20

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

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
Noi toți (SUA serial, 2003, rcl. - 8.) 30' cu Duane Martin
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, fel. - 145.)
Noi toți (SUA serial, 2003 - 9.) 30' cu Duane Martin
Vacanță la Roma (SUA comedie romantică, 1953)
Aceeași Christine, alte aventuri (englez serial de comedie, 2006 - 5.) 
Shrek al Treilea (SUA film de animație, 2007) 93’ cu Mike Myers 
Băieții cuminți dorm singuri (SUA comedie romantică, 1998) cu Mi

chael Greene, Susannah Cranage, Vanessa Mărcii, Sybil Tcmchen

07:00
08:15
09:45
11:15

07:00
10:00

Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore? 

(2007) 90’
Frumusețe pe muchie de cuțit
Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007, rel.)
Știrile Pro TV
Meciul secolului (SUA come

die, 1996)
Miss Naufragiu (SUA aventură. 

2004) 90' cu Eric Roberts, 
Joyce Giraud, Michael Jackson, 
Charlie Schlatter
Alaska (SUA film de aventuri 

de familie, 1996)
Știrile Pro TV
Destul! (SUA thriller, 2002) 

115' cu Jennifer Lopez, Bill 
Campbell, Fred Ward, Noah 
IWyle

23:00 Captivi în iad (SUA thriller de 
acțiune, 2003) 96' cu Jean- 
Claude Van Damme, Lawrence 
Taylor, Lloyd Battista

10:30
12:00

13:00
13:05

15:00

12:30
13:30
15:30
16:25
16:30
18:30
19:30

17:00

19:00
20:30

20:30

22:45

Pasiune (dramă, 2007) 
Cameleonii 
Maria Mercedes
Rețeta de ACASĂ - Retrospec

tivă
împreună pentru totdeauna
Terra Nostra
Destine furate
Vremea de ACASĂ
Maria Mercedes 
împreună pentru totdeauna 
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009) cu Anais, 
Mariluz Bermudez, Lili Bril- 
lanti, Eduardo Căccrcs
în tandem (SUA comedie de 

familie, 1995) 101' cu Mary- 
Katc Olsen, Ashley Olsen, Kir- 
stie Alley, Steve Guttenberg
Cuibul de vipere (brazilian se

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

07 00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00 

. 14:30
16:15
18:00
19:00

19:30
21:30

23:30

Cu lumea-n cap
Vrăjitoarele
Shinzo
Lilo și Stitch
Autoforum
Camera de râs
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele .
S.O.S. - Salvați-mi casa 
Camera de râs
Schimb de mame
Mondenii Show
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
Puiu mic
Fete rele (SUA comedie, A, ' 

92' cu Lindsay Lohan, Rachel 
McAdams, Tina Fey
Sub umbra tatălui (SUA 

dramă, 1997) SÎ2' cu Carl Lum- 
bly, Dule Hill, Victoria Dillard, 
Shelley Robertson

Othello (SUA-englez dramă istorică, 1995)13:05
15:05 21 (SUA dramă, 2008)
17:05 Simpsonii - Filmul (SUA film de animație, 2007) 

Chihuahua de Beverly Hills (SUA-mexican comedie, 2008) 
United States of Tara (SUA serial de comedie, 2009 - 5.) 
Un an cu un câine (SUA comedie, 2009) 80' cu Jeff Bridges, Lauren 

Ambrose, Lois Smith, Domhnall Gleeson
Totul despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) 135' cu 

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

13:00
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
22:00

Vacanță la Roma (SUA comedie romantică, 1953, rcl.) 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 22.) 
Bărbații, un rău necesar
Atunci i-am condamnat pe toți la moarte
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 10.) 
Fără ocolișuri (SUA-german comedie romantică, 2003)
Dreptate în lanțuri (român dramă, 1983) cu Claudiu Blconț, Ovidiu 

luliu Moldovan, Maia Morgenstern, Victor Rcbengiuc

Observator
Operațiunea Monstrul (român 

comedie, 1976)
Billy Madison (SUA comedie, 

1995, rel.)
Observator
Silverado (SUA western, 1985) 
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler, Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll
în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2010, rel.)
Observator
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
Când glonțul lovește ținta (ca

nadian film de acțiune, 1995) 
82' cu Jeff Wincott, Michelle 
Johnson, Doug O’Keeffe, Ri
chard Fitzpatrick

07:00
10:00
11:00
13:00
13:05
14:00

16:00

18:00

19:00
20:30

22:30

Știrile Pro TV
După 20 de ani (talk show)
Miss Naufragiu
Știrile Pro TV
Aș vrea eu!
Alaska (SUA film de aventuri 

de familie, 1996, rel.)
Ghinionista (SUA thriller, 

1996) 92' cu Harvey Keitel, Ca
meron Diaz, Craig Sheffer Billy 
Zane
România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
Știrile Pro TV
Curierul (franccz-SUA film de 

acțiune, 2002) 94' cu Jason 
Statham, Matt Shulze, Franțois 
Berleand, Qi Shu
Stiletto (SUA film de acțiune, 

2008) cu Stana Katie, Tom Be- 
renger, Paul Sloan, William For
sythe

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
13:30 
15:30 
16:25 
16:30 
18:30 
19:30

20:30

22:45
23:45

Pasiune (dramă, 2007) 
Cameleonii
Maria Mercedes
Maria Mercedes 
împreună pentru totdeauna 
Terra Nostra
Destine furate
Vremea de ACASĂ
Maria Mercedes 
împreună pentru totdeauna 
Cristina Show: Cele mai fru

moase 50 de vedete
Soacra mea e o scorpie (ger- 

man-SUA comedie romantică, 
2005)101' cu Jennifer Lopez, 
Jane Fonda, Michael Vartan, 
Wanda Sykes

La naiba, să PoveȘtim!
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lăzaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcnes

07:00
08:00

08:30
09:00
09:30
10:30
11:00

12:00
12:30
13:30
15:00
18:00
19:00

19:30
21:30
23:00

Camera de râs
Vrăjitoarele (SUA serial desene 

animate, 2004)
Shinzo
Lilo și Stitch
Casă, construcție și design
Cu lumea-n cap
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010, rcl.) 60'
Lcvintza prezintă
Cine știe...câștigă!
Fermier. Caut nevastă!
Cronica Cârcotașilor
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Omul de tinichea
Cearta-n bucate (reality show) 
Răzbunarea ctemă (canadian- 

SUA thriller, 1999)94' cu Ale
xandra Paul, Vlasta Vrana, 
Anthony Michael Hall, Michelle 
Johnson

17:00
18:30 
20:00 
21:45 
22:20

12:00 Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008) 
13:40 Caîh (francez comedie, 2008)
15:20 Mariaj de Vegas (SUA comedie romantică, 20t)8)

Un tren numit Darjeeling (SUA aventură, 2007) 
Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer 
îndoiala (SUA dramă, 2008) 104' cu Mfiryl Streep
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 2.) 30'
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - I.) 60' Șarpele roșu cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Lucy Lawless, Manu Bennett

13:30
15:30
16:00
17:00

19:00
20:00
22:15

Fără ocolișuri
Lumea PRO CINEMA
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 1.)
Dincolo de aparențe (SUA film romantic, 1998) cu Janine

Turner, Hai Holbrook, Jamey Sheridan, Linden Ashby
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 11.)
B.D. în alertă (român comedie, 1970)
Teroare în serie (SUA film de acțiune, 1988) 96' cu Chuck Norris, 

Brynn Thayer, Steve James, Jack O'Halloran
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Locuri DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
!va muncilor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1

lefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

fierar betonist I operator mase plastice 7 munc.necal în ind. confecțiilor
12

za ic «zidărie, faianță, greș ie, parchet 2

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro
duse chimice) 1 vânzător 3

munc.necal la întreț. drum uri, po
duri,șosele, baraje 1

it contractori și achiziții (broken 
furi) I operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

nt_.de curățenie clădiri și mij- 
x de transport 2 ospătar^chclncr) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

Star 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

ătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hote!) 1

er trezorier 4
șef departament 5

rdonator tn protecție și securitate 
•ată 1 șef departament de mărfuri alimen 

tare/neai intentare 3
jher(exclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

bucătar

cameristă hotel ]

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic I

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

instalator instalații tehnico-sâni tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

itromecanic 2
maistru ind.textilă,pielărie 1

Lupeni

șofer de autotunsme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

leie de serviciu 2

iner construcții civile, industriale 
gricole 1

tehnicean electromecanic 1

iner șef în agricultură,silvicul- 
i, pisc icul tură, pese uit, vânat

2

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

bucătar 1

jectorjreferent) resurse umane
1 Hunedoara

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

montator aparate aer condiționat
1

munc.necal.la demil. clădiri, zi dă 
ne.mozaic.faianță,gresie 1

ospătar-chelner 1
munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor I

rător bucătărie (spălător vase 
ri) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

j construcții civile, indus- 
le și agricole 1

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

șofer autocamiotVmașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

nc.necal. la demol.clădiri, zidărie
ozaic, faianță, gresie, parchet 8

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1

nc.necal.la întreț.drumuri, șo- 
î, poduri,baraje 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 duigherțexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

munc.necal.la demol. clădiri,zidă- 
ne, mozaic, faianță, gresie, parchet

1

șofer au toc am ion/mașină mare tonaj
1

director comercial 1

inginer autovehicule rutiere I

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

munc.necal.la întreț. drum uri, po
duri,baraje 1

vânzător 2
tâmplar universal ] operator calculator electric și rețele 

1

zidar rosar-tencuitor 3
Brad

ospătarfchelner) 1

Simeria Telefon: 0755.999.923 subinginer mecanic automobile
1

Telefon:0755.999.921 bucătar 2
văzător 3

ștanțator I
confecționer-asambleor articole din 
textile 18 vânzător ambulant de produse ali

mentare 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc. rad ioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) I Telefon: 0755.999.926
Aninoasa

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 munc.necal. la asamblarea, monta

rea pieselor 3

Telefon: 0755.999.927

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș Qjecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

lucrător gestionar 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

agent securitate 1

asistent medical I

fierar betonist 1

mecanic utilaj

manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

mecanic utilaj

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

IMOBILIARE
Vând apartament, 2 camere în Deva, parter înalt, lângă liceul auto, izolat CT, faianță, 
gresie. Preț 110.00 lei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

munc.necal.la demol. clădiri, mo-

md în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, 
itână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate din 
ămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 
45.656.454

Vând garsonieră în Deva, ocupabilă imediat , cu balcon. Preț 52.000 lei neg. și în 2 
rate. Tel. 0726.523.486

Se caută chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere, mobilat, utilat, ocupabil ime
diat, în Deva, 140 euro plus garanție. Tel. 0732.727.786

nd garsoniera în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201,0744.671.110

chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel.
2u,.z3.486

Se vinde hală în Deva, 800mp, teren 4.000mp, deschidere la stradă, toate utilitățile și 
multiple îmbunătățiri, sală de mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 
0732.727.786

fer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. I Decembrie 1918, et.l, termopane, 
îtrală termică, mobilată. Preț 1 lOeuro/lună neg. Tel.0734.969.619,0769.589.175

ind casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
1.0743.832.083

md apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, parchet, 
îsie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț l95.000lei 
g. Tel. 0746.150.763

Super ofertă! Vând casă în Luncoiu de jos, casă locuibilă, 3 camere, bucătărie, baie, 
pivniță, anexe, apă trasă în casă, încălzire cu sobe pe teracote, acces din șosea. 
Preț45.000lei neg. Tel.0748.689.532

Vând apartament 3 camere în Deva la 3 min. de piața centrală, bloc de cărămidă. Preț 
48.000euro neg. Tel. 0751.176.178

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

ind apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț I30.000lei. 
. 0748.689.532

Schimb casă în Bretea Mureșanâ, din cărămidă, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, gradină, 3000mp, cu apartament în Deva plus diferența sau o vând în 2 rate la 
prețul de 140.000 Iei neg. Tei. 0722.582.097

Vând casă în Simeria, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, interiorul renovat, gră
dină, 410mp, toate utilitățile. Preț 150.0001ei. Tel. 0721.805.675

Terță specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, 
comandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000lei. Tel. 
69.839.694

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul de Artă “Sabin Dra
go i”, complet renovat și mobilat Preț 42.000 euro neg. Tel 0734.310.133

ind casă în Simeria , parter+rtaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, balcon, piv- 
ă, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695

; garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
.J0lei.Tel.0748.689.532 DIVERSE

Vând goblenuri deosebite, reproduceri după picturi N. Grigorescu, peisaje. Tei. 
0722.557.876

ind apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj intermediar, 
eț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19 Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Prc( avantajos. Tel.0765.444.386, 

0734.310.133
îut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
4.0751.176.178

îut apartament de închiriat în Deva, etl, zonă bună, să fie nemobilat și pe temen 
ng. Tel. 0751.176.178

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

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

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. 
Tel. 0721.653.028
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Se vinde apartament 2 camere în Deva, Aleea Straiului. Preț 88.0001ei neg. și în rate. 
Tel. 0732.727.786

ind /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță deosebită 
.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructiferi, trandafiri, 
;isaj deosebit Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 0254.221.590, 
'42.229.182

Vând jaluzele pentru o cameră, stare foarte bună, preț 150lei neg. Tel. 
0723.684.514

ind apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală fer
ica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

Doresc să închiriez masă de biliard cu fise, medie, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368

ând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, Geoagiu, 
eț 10.OOOeuro. Tel.0254.648.119

ând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 euro/mp. Tel. 
□ 5.066.695

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

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

! (text maxim 50 de cuvinte)
I "
: Nume.................................... Prenume..............................................
■ Strada.......................................Nr........ Bl..................Sc...... Ap. ...î 1
I Localitatea......................... Județul................
: C.I. seria............... nr....................................
: Eliberat de.................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! SemnăturaI

I .........................................................

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

! și Ia cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
! Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”;
■ Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
; str. Minerilor, nr. 5-7;

Tarife mică publicitate persoane juridice:. Preț anunț simplu? 3 lei Preț anunț cu chenar: 5 lei Preț anunț cufundai: 7 let.
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SILVA^
LEMNTEX
■ramțlcMmcliilicad 

piane fa lemn triplu stratificat 
ași șl farastra ie cm ani baM calitate 

aarcMtMiicinidelai, 
VHIiRSMtMM

S.C..SILVA I.EMNTEX X.R.L.
sat C'himindia, nr.1211), comuna llurău,
tcl/jux: 0354/501021/22, c-ntaii: iilva@smart.n

k’’

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara

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

Silvadez

4»'

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Pui GRILL 
8,00 lei/ kg

Piept de pui 
A dezosat

0,20 lei/ buc.w 0,30 lei/ buc. W 16,00 lei/ kț

CIREȘULUI
Supremația calității

«Sil

ȘTRAND
ZILNIC ÎWJJSi

■

PESCUIT SFORTIV
* * VltÎic’îiÎtrI»


