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Editorial
de Ștefan Ciocan

Vai de biet privat 
săracu’

Guvernul spune că România este în Criză. Eco
nomiștii străini spun că România este în criză. Toată 
lumea spune că România este în criză. De parcă acum 
ar fi descoperit o mare noutate! Eu am constatat pe 
propria-mi piele, de vre-o 40 de ani, că România este 
in criză. Ne-am născut cu criza și suntem condamnați, 
nu să murim cu ea, ci să o lăsăm moștenire urmașilor, 
urmașilor noștri. Criza din România vine din timpuri 

imemoriale și va transcede cu mult umila noastră 
viață. în funcție de orânduirile în care s-a manifestat, 
criza a avut mai multe particularități, dar un singur nu
mitor comun: prețul crizei a fost totdeauna plătit de 
oamenii simplii, în timp ce clasa politică - fie ea for
mată din marea boierime, marea burghezime, camarila 
regală, nomenclatura PCR sau baronii locali - a trăit 
bine plângând însă, cu lacrimi de crocodil de mila bie
tului „rumân”. Criza din zilele noastre nu este cu 
nimic mai gravă decât cea din perioada 1994 - 2000 
când dobânzile bancare ajungeau la mult peste 100 la 
sută, sau cea din 1980 - 1989 când benzina și laptele 
erau produse de lux, iar cine avea un pensionar capabil 
să stea la coadă era considerat un norocos. Atâta doar 
că acum, nu mai suntem dispuși să plătim costurile 
crizei. Angajații din sectorul privat sunt acum puși în 
situația să țină în spate un aparat de stat imens. Ca și 
cum nu ar fi de ajuns aparatul administrativ, angajații 
din sectorul privat trebuie să suporte și pierderile fir
melor de stat, toate duse în pragul falimentului de ma
nageri iresponsabili numiți acolo pe criterii exclusiv 
politice. De fapt și aparatul administrativ, excesiv de 
stufos, a fost creat tot de clasa politică cu scopuri 
foarte bine definite. Din 1990 până în prezent fiecare

partid care a venit la putere și-a angajat clientele. De 
la lipitorii de afișe la sponsori și sfetnici, șoferi sau 
secretare, au primit câte o funcție la stat. Dacă nu au 
fost suficiente funcții s-au inventat unele noi. Puterea 
s-a schimbat, oamenii angajați ai vechii „orânduiri” 
au rămas pe funcții, dar a venit un nou val de clienți. 
ȘI pentru aceștia s-au găsit scaune. S-au inventat mi
nistere, agenții, direcții, toate cu un aparat birocratic 
stufos și bine plătit format din aceeași lipitori de afișe, 
sponsori, șoferi, secretare dar de la alt partid. Și tot 
așa, la fiecare schimbare „democratică” de putere s-a 
înmulțit aparatul de stat cu alți clienți de partid. Cum 
„trepădușii” angajați trebuiau măcar să mimeze 
munca, aceeași politicieni care i-au angajat au inventat 
un hățiș de legi și norme prin care să creeze aparența 
de utilitate pentru uriașul aparat birocratic. Așa s-a 
ajuns ca investitorul privat, nu numai că plătește sa
lariile „monstrului” birocratic dar este și încurcat de 
acesta în hățișul aprobărilor și avizelor pe care trebuie 
să le obțină pentru orice fleac. Vom scăpa oare vreo
dată de aceea clasă politică pentru care interesul de 
grup este mâi presus de interesul general? Dacă da în
seamnă ca mai putem prinde sfârșitul crizei!
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greco-catolic
Sf. ap. Bartolomeu 

și Barnaba.

Ț romano-catolic
Sf. Barnaba, ap.

RețeWrzilei

Tocană 
de legume 
Marakesh

Sfântul Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece 
ucenici și a propovăduit Evanghelia la indieni, scriindu- 
le Evanghelia lui Matei. A fost răstignit de cei 
necredincioși în Alvanupoli, și a primit sfârșitul cu cinste. 
Și fiind băgat într-o raclă de plumb a fost aruncat în mare, 
iar din voia lui Dumnezeu fiind adusă racla până în Si-

Pomenirea Sfinților 
Apostoli Bartolomeu 
și Barnaba
cilia, la ostrovul Liparia, și arătându-se, a fost îngropat 
acolo, multe minuni izvorând din sfântul și cinstitul său 
mormânt, și dând la toți care merg cu credință grabnică 
tămăduire, și întoarcere cu bucurie și cu veselie la casele 
lor.

Iar Sfântul Barnaba, care este numit și Iosi în 
Faptele Apostolilor, fiind unul din cei 70, a călătorit 
împreună cu Pavel, fiind hirotonit. Și se tâlcuiește numele 
acesta: fiul mângâierii. Și era din neamul lui Levi, născut 
și crescut în ostrovul Ciprului. Acesta întâi a propovăduit 
Evanghelia lui Hristos în Ierusalim și în Roma și în 
Alexandria.

Și mergând la Cipru, a fost ucis cu pietre și băgat în 
foc de elini și de iudei; pe care luându-1 Marcu Apostolul 
și Evanghelistul, l-a pus într-o peșteră. Și mergând la Efes 
către Pavel, i-a vestit moartea lui Barnaba; și l-a plâns pe 
el Pavel mult.

De Bamaba se spune că a fost îngropat cu Evanghe
lia lui Matei, cea scrisă de dânsul, care pe urmă a fost 
aflată împreună cu trupul apostolului. De aceea și făcură 
obicei credincioșii, să nu fie acest ostrov supus la nici 
unul din episcopi, ci să fie chivernisit de un episcop al 
său. Și se săvârșește soborul acestor sfinți apostoli, în cin
stita biserică a Sfântului Apostol Petru, ce se află aproape 
de preasfânta și marea biserică.

Aveți ocazia să faceți schimbări 
importante în viața dumneavoastră, 
mai ales pe plan sentimental. 
Dimineața aveți succes în afaceri, fiind
favorizate și întâlnirile cu prietenii. Organize 
vă munca astfel încât să nu neglijați problems 
partenerului de viață.

Se pare ca nu aveți timp să vă 
trageți sufletul, însă hotărârea și au- 
todisciplina vă ajută să terminați tot ce
v-ați propus. Profitați de această conjuncți
favorabilă, pentru ca puteți câștiga atât pe pl
profesional, cât și financiar.

Puteți avea succes în activități 
intelectuale și aveți ocazia să vă 
afirmați în societate. O persoană mai
în vârstă din familie vă dă sfaturi utile, dar
fi bine să țineți cont și de părerile parteneru 
de viață.

Dimineața sunteți hotărât să vă 
ordonați ideile și să demarați o afacere
împreună cu un prieten. Ar fi bine să 
acceptați sfaturile unei femei și ajutoi 
partenerului de viață.

Reușiți să vă redresați bugetul cu 
ajutorul unei sume considerabile, pe 
care o primiți la serviciu. Puteți să vă 
faceți planuri pentru o călătorie în in
teres propriu și planuri de investiții pe term
lung.

Vă cumpărați un obiect de val
oare, cu ajutorul unei rude apropiate. 
La serviciu, șefii vă apreciază rezul

Ingrediente:
1 cartof (curățat și tăiat cubulețe),
1 vânătă medie (tăiată cubulețe),
1 ardei verde (tăiat cubulețe),
1 ardei roșu (tăiat cubulețe),
2 morcovi tăiați, 1 ceapă (tăiată 

mărunt),
6 linguri de ulei de măsline,
3 căței de usturoi (pisați),
1 lingură de curry - pudră,
1 linguriță de scorțișoară, 
% linguriță de sare, 
% linguriță de boia,
400 de grame de năut (uscat sau 

din conservă),
!4 ceașca de migdale decojite,
1 dovlecel tăiat felii,
2 linguri de stafide,
1 ceașcă de suc de portocale,
250 de grame de spanac

11 iunie
de-a lungul timpului

tatele, mai ales după ce reușiți să rezolvați

i*

1888: Bartolomeo Vanzetti, anarhist american de orig
ine italiană (d. 1927)

1930: Mihail Șerban, biochimist român (d. 2004)
1943: Grigore Arbore (Grigore Popescu), poet, eseist, 

critic de artă român
1953: Aurora Leonte, actriță româncă de teatru și film
1955: Mariana Buruiană, actriță româncă de teatru și

problemă delicată. Vă sfătuim să evitt
speculațiile financiare.

Mod de preparare:
Intr-o oală mare, cu capac, se pun 

cartoful, vânătă, ardeii, morcovii,
ceapa și trei linguri de ulei. Sotați 
amestecul la foc mediu pentru 5 mi
nute. într-o cratiță medie puneți 3 lin
guri de ulei de măsline, usturoiul, 
pudra curry, scorțișoara, sarea și pipe
rul și sotați la foc mediu pentru 3 mi
nute. Apoi puneți amestecul acesta în 
oala cu legume. Adăugați năutul, mig
dalele, dovlecelul, stafidele și sucul de 
portocale, acoperiți cu capacul și 
fierbeți la foc mic pentru 20 de minute. 
Apoi adăugați spanac și lăsați să mai 
fiarbă încă 5 minute și este gata de ser
vire.

V Poftă bună!^

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

1184 î.Hr.: Războiul troian - Potrivit calculelor lui Er- 
itostene, Troia este arsă

BL 1770: Exploratorul englez James Cook a descoperit 
'’area Barieră de Corali din largul coastei australiene 

1848: începutul revoluției pașoptiste în București
1 1941: Al doilea război mondial: Acordurile româno-

■Efemiane de la Munchen și Berchtesgaden
1955: Optzecișitrei de rnorți și cel puțin 100 de răniți 

jkîtitr-un accident pe circuitul Leu Mans, cel mai grav accident 
’ din .istoria curselor auto
î [ 1985: Un ou Faberge a fost vândut pentru £1.375.00 la 
fee\v York, Statele Unite

S-au născut:

L I 1864: Richard Strauss, compozitor și dirijor german (d.
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Doi scoțieni:
- Pe tine te cheamă Vin

cent, așa-i?
-Da.
- Atunci de ce semnezi 

întotdeauna Vin?
- Pentru că la fiecare 

semnătură economisesc un 
cent!

© © ©
Doi scoțieni se plimbă

pe stradă. Trec prin fața 
unui bar, când unul îi spune 
celuilalt: •

- Bei o bere?
-Da!
- Atunci grăbește-te! Te 

aștept!
© © ©
Un autostopist scoțian, 

victimă a unui grav accident 
rutier, își revine în spital.

film

Sunteți foarte hotărât și reușiți să 
terminați cu bine o activitate 
importantă, începută zilele trecute. 
Este momentul să culegeți roadele 
muncii depuse în ultima vreme.

1957: Liviu Papadima, prozator și critic literar român

Comemorări:

1557: Regele loan al IlI-lea al Portugaliei (n. 1502)
1727: Regele George I al Marii Britanii (n. 1668)
1847: John Franklin, explorator și căpitan englez (n. 

1786)
1859: Metternich, politician austriac (n.1773)
1935: Endre Aczăl, (Ârmin Adler) scriitor, jurnalist și 

redactor maghiar (n. 1865)
1974: Julius Evola, filosof italian (n. 1898)
1979: John Wayne, actor american (n. 1907)

Sunteți ambițios, iar asta se 
simte atât în activitatea profesională, 
cât și în relațiile parteneriale. Aveți 
posibilitatea să rezolvați ușor prob
lemele de serviciu și de acasă.

Viața vă reproșează că vă 
preocupă prea mult problemele de 
serviciu. Vă sfătuim să vă păstrați 
calmul și să nu plecați urechea la
bârfe. Discutați pe îndelete cu partenerul 
viață, ca să lămuriți toate problemele.

înbtederea în propriile forțe vă 
stimulează spiritul de initiațivă. Aveți 
calități de bun organizator și se pare că 
nimic nu poate să vă stea în cale.
Relațiile cu partenerul de viață sunt armonioa:
și petreceți clipe plăcute în familie.

- Am două vești a vă 
spune, îi transmite sora. 
Una bună și alta proastă.

- întâi cea proastă, te 
rog.

- O să vi se amputeze 
ambele picioare.

- Și cea bună?
- Chirurgul dorește să vă 

cumpere pantofii!
© © ©

- Amice, este întrebat un 
scoțian, cum arată micuții tăi 
gemeni?

- Ooo, sunt nemaipome- 
niți!

- N-ai o fotografie?
- Ba da, uite.
- Dar nu văd decât unul. 

De ce nu i-ai pozat pe amân
doi?

- Nu e nevoie, seamănă 
ca două picături de apă!

Aveți ocazia să faceți pași 
importanți în afaceri și în societate. 
Dimineața aveți ocazia să încheiați un 
contract avantajos. înarmați-vă cu
răbdare, pentru că rezultatele se vor vedea m; 
târziu.

Șefii vă recunosc competența, 
dar să nu vă așteptați la aprecierea 
colegilor. Nu este recomandabil să spune 
chiar tot ce gândiți. Cei din jur nu vor 
încântați.
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Eveniment 3Aproximativ o sută de sindicaliști, din cadrul Blocului 
Național Sindical - Filiala Hunedoara, vor picheta, astăzi, 
între orele 11.00-13.00, sediul Partidului Democrat 
Liberal din Deva.

In casele brădenilor,
iarna e frig și vara secetă
O mare parte a blocurilor din munici
piul Brad a rămas fără apă potabilă din 
auza datoriilor „istorice”pe care aso
ciațiile de proprietari le au față de so

cietatea comercială Apa Prod. 
Locatarii blocurilor afectate sunt ne
mulțumiți de faptul că măsura, radi

cală, de sistare a furnizării apei 
potabile, a fost luată și față de aceia 
care și-au achitat „la zi” taxele către 

asociațiile de proprietari. Administrația 
locală nu este interesată de rezolvarea 
problemei contorizării individuale a 
apei potabile, astfel că populația Bra
dului riscă să se „usuce”fără apă, în 

Hnă caniculă, după ce Primăria i-a 
lăsat fără căldură iarna trecută.

în urma acumulării datoriilor la plata apei, 
onducerea Apa Prod - sucursala Brad a decis 
istarea furnizării la mai multe blocuri din mu- 
licipiul de pe Crișul Alb. Măsura a avut efect, mai 
nulte asociații de locatari achitându-și debitele.

Asociațiile de locatari, 
o afacere tenebroasă

Unele asociații de proprietari brădene au acu- 
nulat datorii, la plata apei, de peste șapte luni. în 
una mai, conducerea societății de furnizare a apei 
i luat decizia de a sista alimentarea cu apă, pentru 
âteva blocuri care aveau datorii mai mari, 
.egislația în vigoare permite ca un rău - platnic 

? debranșat, de la aceste utilități, după un ter- 
ncn de 45 de zile în care nu a plătit datoria.

„Pe baza datelor oferite de asociații, am 
ncercat să sistăm furnizarea apei doar la acele 

blocuri, sau scări de blocuri, care acumulaseră da
torii de mai multe luni. Principiul după care ne 
ghidăm este că trebuie să plătești pentru ceea ce 
consumi. Am continuat debranșările și în această 
lună, aplicând această măsură la 8 - 10 blocuri, 
din diferite asociații. Faptul că ne-au crescut foarte 
mult încasările arată că măsura este corectă și că 
situația în care s-a ajuns se datorează lipsei de in
teres din partea unor asociații. Am ajuns astfel, în 
unele cazuri, cu plata la zi. Cei care au plătit 
minim o treime din datorie, și au acceptat un plan 
de eșalonare a debitelor, au fost rebranșați. Vom 
continua cu sistarea apei până la recuperarea da
toriilor”, declară directorul Apa Prod - sucursala 
Brad, Vasile Savu.

Problemele locuitorilor din Brad sunt însă 
legate, în cele mai multe cazuri, de proasta ges
tionare a asociaților de proprietari. „Eu am plătit 
toate taxele imediat ce am primit pensia. Niciodată 
nu am avut nici măcar un leu datorie la asociație, 
și cu toate astea m-am trezit fără apă la robinet. 
Locuiesc la etajul trei, soțul meu este grav bolnav, 
eu nu am voie să car greutăți. Ce să fac? Să mă 
rog de vecini să-mi aducă apă? Nu este normal, 
atâta timp cât am plătit, să nu am apă”, se plânge 
o pensionară afectată de „criza apei” din Brad.

Reprezentanții asociațiilor se proprietari, cu 
datorii, ridică din umeri, dar în multe cazuri nu pot 
să explice cum de nu au luat din timp măsuri să 
recupereze banii datorați de locatarii rău-platnici, 
în așa fel încât cei care plătesc să nu fie afectați.

Asociații de proprietari 
mari și ineficiente

Directorul Apa Prod, Vasile Savu este de 
părere că soluțiile pentru reglementarea situației 
sunt fie branșarea individuală și încheierea unui 
contract direct cu furnizorul de apă, fie înființarea 
de asociații pe blocuri sau scări de bloc, ceea ce 
ar permite o administrare mai bună.

Rezolvarea problemei se lovește însă de 
proasta organizare a asociațiilor de proprietari din 
municipiul Brad, susținută de conducerea 
Primăriei.

Asociațiile cuprind foarte multe imobile, atât 
blocuri, în care nu sunt probleme cu plata 
utilităților, cât și locuințe, ale căror proprietari 
refuză sistematic să-și achite datoriile către furni
zorii de utilități. Una dintre soluții ar fi înființarea 
mai multor asociații de proprietari mai mici, care 
să-și administreze mai bine fondurile.

Această soluție a fost luată în discuție de mai 
multe ori, mai ales în asociațiile din zona centrală 
a orașului, dar s-a lovit sistematic de opoziția pri
marului Florin Cazacu.

Tot primarul municipiului Brad a fost cel 
care s-a opus și majorării tarifului la apă, în schim
bul contorizării individuale a populației pe chel
tuiala Apa Prod, soluție care ar fi scăzut în mod 
real sumele pe care populația le plătește pentru 
consumul de apă.

Nimeni nu răspunde 
în cazul izbucnirii 
unor epidemii

„Nu există o soluție de mijloc a problemei. 
Noi nu putem obliga societățile să dea apă în con
tinuare și nu-i putem obliga pe oameni să 
plătească. Administrația locală trebuie să se im
plice și să-i oblige pe datornici să plătească. Dacă 
izbucnește o epidemie, vinovați sunt cei care n-au 
plătit. Singura soluție viabilă este ca oamenii să- 
și plătească apa și ea să curgă. Am avertizat însă 
primăriile și asociațiile de proprietari că, la relu- 
ațba furnizării apei, trebuie efectuate analize”, a 
declarat directorul Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara, Dumitra Ștefan.

Alexandru Avram

O soluție, la îndemâna brădenilor 
rămași fără apă la robinete, ar fi aceea de 

a-și spăla rufele la râu. Și pot face 
și o baie... că tot e caniculă.

„Furnizarea apei potabile este o problemă 
foarte importantă și trebuie tratată cu maximă 
responsabilitate atât de către asociațiile de pro
prietari cât și de administrația publică. Servici
ile sunt furnizate de societăți comerciale care 
funcționează pe baze economice. Pot fi găsite 
soluții, pentru îmbunătățirea serviciilor și 
totodată pentru rezolvarea problemei legate de 
plata apei. în cadrul legislativ actual, cea mai 
bună măsură ar fi contorizarea individuală. 
Inițiativa pentru realizarea acesteia ar trebui să- 
vină tocmai de la asociațiile de proprietari sau 
de la administrația publică.”

»
Subprefectul județului Hunedoara, 

Dorin Gligor

Oancea atacă Primăria Deva și decapitează „rebelii” din PNL
Proaspăt reales în funcția de Președinte al Or
ganizației Municipale PNL Deva, după o șe
dință care a semănat mai mult a circ decât a 

tdunare de partid, Florin Oancea așteaptă vali
darea alegerilor de către BPJ pentru a putea 
îndeplinii cât mai repede promisiunile făcute 
colegilor de partid. Momentan însă, Mircia 
Muntean a contestat Adunarea Generală de 

'’țgeri așa că Oancea nu poate decât să aștepte 
soluționarea contestației.

Un prim pas al fostului viceprimar al Devei va fi 
cela de a readuce documentele PNL-ului la sediul ofi- 
ial al partidului, momentan acestea fiind păstrate în 
ediul Primăriei Deva. Dar planul pe termen lung al lid- 
:rului liberalilor Deveni este câștigarea funcției de pri- 
nar în anul 2012. O altă prioritate a noului președinte 
.1 PNL Deva este schimbarea viceprimarului PDL, Co- 
ina Oprișiu cu un reprezentant al liberalilor al cărui 
lume încă nu este făcut public.

Orice alianță pentru putere, 
mai puțin PDL

Prioritatea absolută declarată de Oancea este 
iceea de a reveni la majoritatea din 2008 în în Consiliul 
ocal Deva, drept pentru care acesta propune o alinanță 
ntre UDMR, PRM și PSD. Odată formată această ma- 
oritate se are în vedere instalarea în funcția de vicepri- 
nar a unui membru PNL, orice alinață cu PD-L-ul fiind 
lin start exculsă. în ceea ce privește o eventuală colab- 
irare cu rivalul Mircia Muntean, Florin Oancea se arată 
lispus să treacă cu vederea toate conflictele care au avut 
oc în trecut. „După validare și rezolvarea constestației 

depuse de Mircia Muntean, intenționez să schimb ma
joritatea în Consiliul local. încă nu știm pe cine o să 
propunem pentru funcția de viceprimar, rămâne să sta
bilim atunci. îl voi invita personal pe primarul liberal 
Mircia Muntean să se alăture noii echipe formate pentru 
ca împreună să redevenim acea forță care am fost în 
Deva”, a declarat președintele organizației municipale 
PNL Deva, Florin Oancea.

„Rebelii” vor fi sancționați
O altă măsură urgentă a fostului viceprimar al 

Devei vizează aplanarea cel puțin aparentă a conflictu
lui dintre mebrii PNL. După cum a promis în discursul 
susținut în fața membrilor PNL, președintele Florin 
Oancea nu va mai accepta atacurile între liberali. „Nu 
voi mai accepta ca un liberal să atace alt liberal. Există 
un statut care nu permite jignirile și injurile publice între 
mebrii aceluiași partid, iar cine nu se va încadra în statut 
va fi în afara acestuia. Biroul Politic Local va lua atitu
dine conform acestui statut”, a declarat președintele 
organizației municipale PNL Deva, Florin Oancea.

Susținătorii lui Oancea 
au obținut majoritatea 
în biroul politic

Echipa lui Florin Oancea a obținut majoritatea și 
în rândul membrilor biroului politic municipal. Dintre 
„oamenii” lui Mircia Muntean au intrat în forul de con
ducere doar patru membrii, restul de 16 locuri fiind 
câștigate de membrii din echipa rivală. Pentru cele 20 
de locuri din biroul politic au candidat 50 de membrii.

Irina Năstase

Membrii Biroului Politic 
Municipal

Nelu Ardelean 309 voturi Cosmin Costa 248
Pompiliu Crai 277 Rareș Magheru 246
Mircia Muntean 274 Claudia Mihu 245
Victor Arion 270 loan Crișan 244
Irinel Faur 270 Sebastian Bara 243
Bgdan Țâmpău 269 Viorica Codoreanu 243
Roxana Chișotă 260 Cosmin Joițoiu 242
Sorina Grama 260* Lucian Morogan 236
Marcel Morar 254 loan Prip 229
Alexandru Sturza 252 Ioan David 228

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, intre 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.

în momentul în care am acceptât alegerea pe 
postul de viceprimar am știut că funcțiile politice sunt 
trecătoare. Nu sunt legată de scaunul din Primărie. 
Aștept să văd ce decizie va lua Consiliul Local în ceea 
ce mă privește. Până atunci îmi voi face, cu 
conștiinciozitate, treaba pentru care sunt plătită din 
banii devenilor. Proiectele pe care am încercat să le 
inițiez din postura de viceprimar sper să Ie pot con
tinua și în calitate de consilier local, pentru că toate 
aveau ca finalitate un trai mai bun pentru comunitate.”

Viceprimarul Devei, Corina Oprișiu
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Ministerul Sănătății (MS) recomandă populației ca în această perioadă 
cu temperaturi extreme să evite expunerea prelungită la soare între orele 
11.00 și 18.00, să consume lichide, fructe, legume, să evite consumul de 
alcoolul și de cafeaua și să respecte sfaturile medicilor.

Xg
Administrator cercetat
pentru evaziune fiscală

A dat banii din mână pe motorina „de pe gard”
O femeie din comuna Turdaș a fost victima unei înșelăciuni

Administratorul unei 
societăți comerciale din 
Hunedoara, care a efectuat 
importuri de cereale fără a în
registra operațiunile în con
tabilitatea firmei, este cercetat 
de polițiști pentru comiterea 
infracțiunii de evaziune 
fiscală.

în urma cercetărilor efec
tuate, anchetatorii au stabilit 
că administratorul, în perioada 
octombrie - noiembrie 2009, 
a realizat importuri pe cereale 
în valoare de peste 172.000 
lei, operațiuni pe care nu le-a 
înregistrat în evidențele con
tabile, sustrăgându-se în acest 
mod de la plata taxelor și im
pozitelor datorate statului cu 
suma de 50.695 lei.

Un șofer a rămas pieton 
din cauza băuturii

Un bărbat, în vârstă de 48 
de ani, din Orăștie, a rămas 
fără permisul de conducere 
după ce a fost prins de 
polițiști, în trafic, cu o al
coolemie de 1.03 mg/1 alcool 
pur în aerul expirat. Marian B. 
conducea un autoturism pe 
strada Eroilor, din Orăștie, 
când a fost oprit de oamenii 
legii.

Acesta a fost testat cu 
aparatul alcoolscop, sta- 
bilindu-se o alcoolemie de 
1.03 mg/1 alcool jDur în aerul 
expirat.

Șoferul turmentat a fost 
condus la Urgența Spitalului 
Municipal Orăștie, unde i s-au 
recoltat probe de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. 
Și una peste alta, s-a ales și cu 
dosar penal.

Fără permis și cu număr 
de, înmatriculare fals

Inconștiența unor oameni 
nu are limite. Asta o 
dovedește un tânăr în vârstăde 
28 de ani, din Orăștie, care a 
fost prins de oamenii legii în 
timp ce conducea un autotur
ism cu numere de înmatricu
lare false și fără a avea permis 
de conducere. Emil V. a fost 
prins de polițiști, miercuri 
seara, în jurul orei 21.30, pe 
strada Mureșul, din localitate.

Pbntru inconștiența sa, 
tânărul s-a ales cu dosar de 
cercetare penală.

MI)

Ingeniozitatea hoților și naivi
tatea oamenilor este fără li

mite. Acest lucru a fost 
demonstrat în comuna Turdaș, 

unde o femeie a rămas fără 
1.200 de lei într-o clipită. Bani 
pe care i-a dat, de bunăvoie 

unor oameni pe care nu îi cu
noștea, dar care i-au vândut 

„gogoașa ” potri vită.

In vârstă de 63 de ani, femeia s-a 
prezentat, miercuri, la Postul de Poliție 
Turdaș spunândule oamenilor legii că a 
fost victima unei infracțiuni de 
înșelăciune. Aceasta le-a declarat 
polițiștilor că incidentul s-a petrecut 
marți seara, în jurul orelor 18.00.

Au crezut poveștile 
„cusute cu ață albă”

în timp ce femeia trebăluia prin 
ogradă, doi bărbați, pe care nu îi 
cunoștea, s-au prezentat la locuința sa,

Absolvenții ciclului gimnazial 
și-au spus rămas bun

Anul școlar s-a încheiat, ofi
cial, ieri, pentru elevii absolveți 
ai claselor a VIII-a de la Cole
giul Decebal. Despărțirea de 
colegi, profesori și diriginți a 

fost marcată de o mică festivi
tate organizată de elevii clase- ■ 
lor mai mici, în cadrul căreia, 
absolvenților le-au fost înmâ

nate și diplomele pentru notele 
remarcabile obținute în decur- - 

sul anului școlar.

Pentru ca despărțirea să fie una de 
neuitat, elevii claselor a Vil-a au 
pregătit un mic program artistic cu 
dansuri moderne și populare, iar cei 
mai talentați au și cântat. După specta
col a urmat festivitatea de premiere.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. TUDOR TRANS MARM S.R.L., cu sediul în localitatea Simeria, 

str. Traian, nr.l08,jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitări) pentru eliber
area autorizației de mediu pentru obiectivul SECȚIE PRELUCRARE 
MARMURĂ, situat în localitatea Simeria, str. Traian, nr. 108,jud.Hunedoara.

Informații sepot obține la sediul APM Hunedoara,din Deva,str. A. Vlaicu, 
nr.25,de luni până joi (orele 8.00 - 16.30) și vineri (orele 8.00 - 14.00).

Eventualele sesizări și’reclatnații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

cu un mod de operare ingenios
cu un autoturism de proveniență 
străină. Sub pretextul că au avut o 
înțelegere anterioară cu soțul femeii, 
pentru a-i vinde 600 de litri de 
motorină, au cerut și primit de la 
aceasta 1.200 de lei. Și pentru a fi cât 
mai convingători, i-au cerut fiului vic
timei să-i însoțească până la marginea 
satului, de unde să ridice cantitatea de 
motorină. Zis și făcut. însă, la ieșirea 
din localitate, cei doi i-au cerut fiului 
femeii să coboare din autoturism, 
spunându-i că urmează să se întoarcă 
cu un alt autovehicul în care se află 
combustibilul. După ce a așteptat 
câteva ore, bărbatul și-a dat seama că 
au fost trași pe sfoară și au anunțat 
polițiștii.

Polițiștii, în alertă

în cauză s-a întocmit dosar penal, 
cercetările fiind continuate de către 
agenții Postului de Poliție Turdaș, care 
au audiat mai mulți martori și au în
tocmit un cerc de suspecți.

Persoanele, care pot furniza 
informații utile anchetei desfășurate în 
acest caz, sunt rugate să se adreseze

Generație 
de excepție

Anul acesta, Colegiul Național 
Decebal se poate mândri cu un număr 
de 70 de absolvenți, dintre care mai 
mult de jumătate au avut media de ab
solvire, a claselor V-VIII, peste nota 
nouă. Elevii cu cele mai mari medii de 
absolvire au primit diplome de 
excelență. „Este o generație 
extraordinară, care au obținut rezultate 
deosebite la toate concursurile la care 
au participat și în special la olimpiade. 
Cu majoritatea dintre ei, mă voi reîntâl
nii, pentru că opțiunea lor este aceea de 
a-și continua studiile liceale tot în 
cadrul Colegiului Decebal, fapt care mă 
bucură enorm”, a spus, emoționat, di
rectorul Colegiului Național Decebal, 
Florin Ilieș.

Irina Năstase

O femeie din Turdaș a dat uijpr necunoscuți 1.200 de lei, 
fără să își imagineze că ar putea fi înșelate

celei mai apropiate unitățî de poliție sau 
să apeleze numărul unic de urgență 112.

Polițiștii le afrag atenția 
cetățenilor asupra posibilității de a de-» 
veni victime ale infracțiunii de 
înșelăciune comisă prin acest mod de 
operare și le recomandă să verifice cu 
atenție identitatea persoanelor care

Tentativă de furt la biserică
Un bărbat, în vârstă de 34 de 
ani, din Deva, a fost prins în 

flagrant de polițiști în timp ce 
încercă să pătrundă în Cate

drala Ortodoxă situată în 
Piața Opera, din localitate, 
pentru a fura materiale fe

roase.

Incidentul s-a produs miercuri 
spre joi noaptea, puțin după miezul 
nopții, când un trecător a observat un 
bărbat care sărise gardul, în curtea 
bisericii.

Și cum era puțin probabil ca in
dividul să simtă atât de acut nevoia 
de a se ruga, încât să escaladeze gar
dul bisericii, martorul a alertat 
polițiștii.

O tonă de gunoaie strânse
de pe malul lacului Cinciș

28 de elevi de la Liceul „Traian” din 
Deva au „invadat” malul lacului Cinciș și 
nu pentru plajă sau scaldă, ci pentru a 
face curățenie. După 5 ore de muncă, 
liceeni au strâns aproape o tonă de 
gunoaie. în ciuda efortului depus, 
adolescenții s-au declarat mulțumiți de 
fapta lor bună, dar au fost „șocați” de 
indolența turiștilor care se pot relaxa 
printre gunoaie, când merg la Cinciș. 
Purtătorul de cuvânt al Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Hunedoara, Aurica 
Lăsconi, este mulțumită de colaborarea 
care s-a creat între instituția pe care o 
reprezintă și liceul devean și consideră că 
acțiunea de la Cinciș a fost o lecție bună 
pentru tineri. „Scopul nostru este să 
mobilizăm comunitatea pentru un mediu 
mai curat Până acum, am încheiat 
parteneriate cu Liceul „Traian”, Palatul 
Copiilor din Deva, Școala Generală 
„Sigismund Toduță” Simeria și Asociația 

pretind că le furnizează diferite servici 
(electricitate, canalizare, gaz, vânzător 
ambulanți etc.). De cele mai multe 
în spatele unor așa-zise chilipiruri se as
cund intenții infracționale.

Mihaela Tămaș

„Mântuit” cu un dosar 
penal și spovedit 
la Poliție

La fața locului s-a deplasat imediat 
un echipaj de poliție care l-a surprins în 
flagrant pe Marian N.„de 34 de ani, din 
Deva, fără ocupație, cu antecedente pe
nale, care încerca să pătrundă în incinta 
lăcașului de cult. Suspectul a recunosc 
că a încercat să intre în biserică cu scopul 
de a sustrage materiale feroase.

Și pentru că nu puteau să-l felicite 
altfel, polițiștii i-au întocmit dosar penal 
pentru tentativă de furt calificat.

Polițiștii recomandă cetățenilor să 
apeleze cu încredere numărul unic de 
urgență 112 în cazul în care sunt martori 
sau au indicii cu privire la cdîniterea unor 
infracțiuni. în acest caz, un simplu apel 
telefonic a fost suficient pentru a preveni 
comiterea unei spargeri.

(M.T.)

VOLSIM Simeria. Cei care se implică ne 
ajută și pe noi, dar au și ei ceva de învățat. 
De exemplu, copiii care au fost la Cinciș 
au devenit, cu certitudine, mai respons
abili, după ce au strâns gunoaiele lăsate 
în urmă de alții”, a conchis Aurica 
Lăsconi.

(D.M.)



România se numără printre statele europene care nu alocă sufi
ciente resurse protecției datelor, arată raportul Agenției VE pentru 
Drepturi Fundamentale (FRA), care critică Bucureștiul și pentru 
condițiile de lucru oferite imigranților.
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Concediile medicale, luate la „bani mărunți”
Pentru că nu au fost găsiți acasă, de reprezentanții CJAS, nouă hunedoreni au rămas fără bani,

’este 80 de medici și 42 de pa
cienți au fost verificați de re
prezentanții Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate (CJAS) 
Hunedoara pentru a controla 
orectitudinea acordării conce
diilor medicale. în urma acțiu
nii de control, 12 medici au 

(ost sancționați datorită nere
gulilor constatate, iar pentru 
nouă pacienți, care nu au fost 
'ășiti acasă, a fost sistată plata 
-J concediului medical.

în ultimele trei săptămâni 
eprezentanții Casei Județene de 
figurări de Sănătate (CJAS) Hune- 
oara au efectuat controale privind 
iodul de acordare a concediilor med
iale și a respectării obligațiilor ce le 
;vin beneficiarilor de concedii med- 

. Acțiunea face parte dintr-o cam- 
anie declanșată la nivel național, în 
rma căreia au fost constatate nu- 
îeroase nereguli și au fost aplicate 
ancțiuni. în județul Hunedoara, au fost 
erificați 84 de medici și 42 de

pe 
pacienți. Controlul a fost efectuat 
asupra unui număr de 28 de medici de 
familie, 48 de medici specialiști cu cab
inete și 8 medici din spitale care au 
acordat concedii medicale celor 
externați. Dintre cei 42 de beneficiari ai 
concediilor medicale, numai 33 au fost 
găsiți la domiciliu.

CJAS a verificat 
respectarea regulilor 
de către medici 
și pacienți

în cursul controlului a fost 
urmărită respectarea procedurilor și 
corectitudinea întocmirii documentelor 
privind concediul medical. „Princi
palele deficiențe constatate au fost lipsa 
declarației prin care se dovedește plata 
asigurărilor de sănătate sau a 
adeverinței de la angajator în care să fie 
specificat numărul zilelor de concediu 
de care pacientul a beneficiat în ul
timele 12 luni. De asemenea, s-a con
statat inexistența declarației pe propria 
răspundere a beneficiarului de concediu 
medical, privind domiciliul unde poate

durata concediului medical
fi găsit și programul zilnic. în urma 
controlului, 12 medici au fost 
sancționați”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al CJAS, Ovidiu Bândea. 
Potrivit legislației, persoanele care 
beneficiază de concediu medical dispun 
doar de o perioadă de două ore, zilnic, 
în care pot lipsi de la domiciliul indicat 
în declarația pe propria răspundere, 
dată la cabinetul medicului. Cele nouă 
persoane, care nu au fost găsite la 
domiciliu, nu vor beneficia de plata 
concediilor medicale. Ele pot face 
contestație, în termen de o lună, îm
potriva acestei decizii. „Este prima 
dată, după 1989, când se controlează 
medicii și pacienții. Nu se controlează 
veridicitatea bolii, ci corectitudinea în 
respectarea regulilor de către medici și 
pacienți”, afirmă Bândea.

Peste 208 ani
de concediu medical 
într-o lună

Restricțiile impuse prin actul nor
mativ par să fi avut efect în rândul 
medicilor. Potrivit statisticilor realizate 
de către CJAS, în luna martie, anterior

apariției actului normativ, au fost elib
erate, în județul Hunedoara, un număr 
de 7.829 de certificate medicale, în
sumând 76.134 de zile de concediu 
medical. O lună mai târziu, după 
apariția noilor reglementări, numărul 
certificatelor medicale a scăzut simțitor 
la 6.296, reprezentând un număr de 
62.982 zile de concediu medical. La 
nivel național, au fost verificați 1.540 
de medici care au eliberat certificate de 
concediu medical, identificându-se aba

teri de la legislația în vigoare în cazul a 
336 dintre aceștia. Ca urmare, au fost 
aplicate 222 amenzi contravenționale, 
în valoare de 859.250 lei, iar 73 de 
medici au primit avertismente. Au fost 
respinse sau suspendate de la plată un 
număr de 51 certificate medicale, 30 
dintre acestea pentru nerespectarea 
legislației în vigoare, iar 21 pentru că 
bolnavul nu a fost găsit la domiciliu.

Cătălin Rișcuța

Conservatorii vor să mărșăluiască 
n semn de protest
7'mservatorii hunedoreni intenționează să 
„ntinue seria protestelor împotriva măsu
rilor impuse de actualul Guvern. Revoltat 
de măsurile anticriză propuse de guver

nanți, președintele organizației PC Hune
doara, Petru Mărginean, dorește să 

organizeze, săptămânal, 
Marșul Deminității.

De părere că oamenii nu mai au încredere în lid- 
rii de sindicat, Petru Mărginean consideră că un marș 
1 demnității ar fi o modalitate eficientă de a demostra 
Juvemului că oamenii „cu demnitate” nu sunt de acord 
u măsurile anticriză adoptate. Liderul PC Hunedoara

speră ca inițiativa sa, de a organiza un marș cu plecare 
din fața Prefecturii până la Casa de Cultură, să mobi
lizeze un număr cât mai mare de oameni, altfel ar fi 
nevoit să renunțe la această idee. „Consider că este mo
mentul să avem o reacție față de ceea ce se întâmplă în 
țară și de aceea vreau să inițiez acest marș al demnității, 
în mod pașnic și fără violență, oamenii cu demnitate, 
care vor să mi se alăture la această inițiativă, trebuie să 
arate că nu sunt de acord cu bătaia de joc a 
guvernanților. Dacă mi se alătură suficiente persoane, 
indiferent de apartenența lor politică sau clasa socială, 
doresc să continui această acțiune în fiecare 
săptămână.”, a declarat președintele PC Hunedoara, 
Petru Mărginean.

Irina Năstase

Anunț public pentru decizia 
etapei de încadrare - Rocomfort

S.C. ROMCONFORT DESIGN S.R.L. Deva, titular al proiectului “Hală de Producție, 
showroom, sediu firmă, împrejmuire și racord electric”, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a im
pactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Hală de producție, showroom, 
sediu firmă, împrejmuire și racord electric” propus a fi amplasat în orașul Simeria, str. Șoseaua 
Națională.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, 
str. A. Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și 
la următoarea adresă de internet :www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.06.2010.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. NYN EUROGALAXY S.R.L., cu sediul în localitatea Teliucul Inferior, str. Minei, 

nr.8,jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul CENTRU COLECTARE, COMERCIALIZARE ȘI VALORIFICARE DEȘEURI RE- 
CICLABILE, situat în localitatea bĂCIA, str. Dn 66, nr.59,jud.Hunedoara.

Informații sepot obține la sediul APM Hunedoara,din Deva,str. A. Vlaicu, nr.25,de luni până 
joi (orele 8.00 - 16.30) și vineri (orele 8.00 - 14.00).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului.

Festivalul copiilor din Hunedoara
Copiii din municipiul Hunedoara și- 
au sărbătorit ziua mai târziu. Ieri, în

treaga zi a fost dedicată piticilor 
hunedoreni, care s-au putut distra de 

dimineața până seara la 
Festivalul Copiilor, desfășurat 

în centrul orașului.

Sărbătoarea a fost organizată de către 
Primărie, împreună cu mai multe grădinițe, 
școli și licee din Hunedoara. Bulevardul Corvin 
a fost împodobit cu desene făcute de copii și a 
găzduit întreceri sportive destinate acestora. 
După somnul de prânz, cei mici, împreună cu 
bunicii și părinții, s-au bucurat de un spectacol 
cu cântece, dansuri și scenete. Atracția zilei a 
fost reprezentată de demonstrațiile pompierilor 
din cadrul ISU Hunedoara. Copiii au inspectat 
mașina de pompieri și au cerut tot felul de 
explicații referitoare la munca acestora.

D.M.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

:www.apmhd.ro


CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
Grupa A

Africa de Sud — Uruguay
Mexic II Franța

Grupa C
—Anglia Algeria

SUA Slovenia
11 iunie 17,00 Africa de Sud Mexic TVR1
11 iunie 21,30 Uruguay Franța

9
TVR1

16 iunie 21,30 Africa de Sud Uruguay TVR1
17 iunie 21,30 Franța» Mexic TVR1
22 iunie 17,00 Mexic Uruguay Telesport
22iunie 17,00 Franța Africa de Sud TVR1

12 iunie 21,30 Anglia SUA TVR1
13 iunie 14,30 Algeria Slovenia TVR1
18 iunie 17,00 Slovenia SUA TVR1
18 iunie 21,30 Anglia Algeria TVR1
23 iunie 17,00 Slovenia Anglia TVR1
23iunie 17,00 SUA Algeria Telesport

Grupa B Grupa D
Argentina Coreea de Sud

I I Nigeria .«-.x Grecia

Germania

Australia

Serbia

Ghana
12 iunie 17,00 Argentina Nigeria TVR1
12 iunie 14,30 Coreea de Sud Grecia TVR1
17 iunie 17,00 Grecia Nigeria TVR1
17 iunie 14,30 Argentina 1 Coreea de Sud TVR1

X.

22 iunie 21,30 Nigeria Coreea de Sud Telesport
22iunie 21,30 Grecia Argentina TVR1

13 iunie 21,30 Germania Australia TVR1
13 iunie 17,00 Serbia Ghana TVR1
18 iunie 14,30 Germania Serbia TVR1
19 iunie 17,00 Ghana Australia TVR1
23 iunie 21,30 Ghana Germania TVR1
23 iunie 21,30 Australia Serbia Telesport

OPTIMI
TOATE MECIURILE VOR FI TRANSMISE DE TVR1

& Zakumi
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PREZENTAT

ZI DE Zl
ECI DE MECi

26 iunie

26 iunie

27 iunie

27 iunie

28 iunie

28 iunie

29 iunie

29 iunie

17,00

21,30

17,00

21,30

17,00

21,30

17,00

21,30

49

50

51

52

53

54

55

56

SEMIFINALE

7 iulie

6 iulie 21,00 Câștigător 58 Câștigător 57 61

21,30 Câștigător 59 Câștigător 60 62

4* •



AFRICA DE SUD-2010

Olanda

Danemarca
Japonia

Camerun

| j|| Italia

Grupa F

UmNoua Zeelandă

Paraguay

Slovacia
14 iunie 14,30 Olanda Danemarca TVR1
14 iunie 17,00 Japonia Camerun TVR1
19 iunie 14,30 Olanda Japonia TVR1
19 iunie 21,30 Camerun Danemarca TVR1
24 iunie 21,30 Danemarca Japonia Telesport
24iunie 21,30 Camerun Olanda TVR1

14 iunie 21,30 Italia Paraguay TVR1
15 iunie 14,30 Noua Zeelandă Slovacia TVR1
20 iunie 14,30 Slovacia Paraguay TVR1
20 iunie 17,00 Italia Noua Zeelandă TVR1
24 iunie 17,00 Slovacia Italia TVR1
24 iunie 17,00 Paraguay Noua Zeelandă Telesport

Grupa G
Brazilia II Coasta de Fildeș

Portugalia Coreea de Nord

Spania

Honduras

Elveția
9

Chile

25 iunie 17,00 Coreeea de Nord Coasta de Fildeș TVR1

15 iunie 17,00 Coasta de Fildeș Portugalia TVR1
■ 5 iunie 21,30 Brazilia Coreea de Nord TVR1
20 iunie 21,30 Brazilia Coasta de Fildeș TVR1
21 iunie 14,30 Portugalia Coreea de Nord TVR1
25 iunie 17,00 Portugalia Brazilia TVR1

16 iunie 14,30 Honduras Chile TVR1
16 iunie 17,00 Spania ElvețiaJ TVR1
21 iunie 17,00 Chile Elveția TVR1
21 iunie 21,30 Spania Honduras TVR1
25 iunie 21,30 Chile Spania TVR1
25 iunie 21,30 Elveția Gonduras Telesport

FINALA MICĂ

SFERTURI
TOATE MECIURILE VOR FI TRANSMISE DE TVR1

2 iulie 17,00 Câștigător 53 Câștigător 54 57

2 iulie 21,30 Câștigător 49 Câștigător 50 58

3 iulie 17,00 Câștigător 52 Câștigător 51 59

-

3 iulie 21,30 Câștigător 55 Câștigător 56 60

------------------- ----------

1
<AMI'IOWH I MOMIIM

MECI DE MECI

10 iulie 21,30 învins 61 învins 62

-

FINALA
FIFA

WORLD CUP
II

10 iulie 21,30 Câștigător 61 Câștigător 62
/ *

ZI DE ZI PAGINA 9
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Federația Română de Handbal organizează, în 23 iunie, la Râmnicu Vâl
cea, licitație pentru transferul definitiv sau împrumutul jucătoarelor care 
au terminat junioratul la Centrul de Excelență. Pe listă se regăsesc nu
mele a 6 handbaliste.

Unde joacă Prima zi la lot
Mureșul Deva?

Amânarea deciziei Comisiei de 
Disciplină a Federației Române de 
Fotbal în cazul incidentelor de la 
meciul FC Argeș - U Cluj creează 
neajunsuri pentru mai multe echipe 
din seria a doua a ligii secunde. In 
această postură se află și Mureșul 
Deva, care nu știe stadionul pe care 
va juca în ultima rundă, cu FC Argeș.

Membrii Comisiei de Disciplină 
a FRF s-au întrunit în ședință, mier
curi după-masă, au audiat observa
torul, arbitrul partidei FC Argeș - U 
Cluj, precum și reprezentanții celor 
două cluburi. De audiat, i-au audiat, 
dar decizia privind soarta punctelor 
și a sancțiunilor pe care FC Argeș ar 
urma să le suporte, nu a fost luată. O 
hotărâre definitvă va fi dată vineri, cu 
numai câteva ore înainte de stratul ul
timei etape. Amânarea nejustificată 
conduce la tensiuni și probleme pe 
care nimeni nu le anticipa.

Mureșul Deva ar fi trebuit să 
joace în ultima rundă cu FC Argeș. 
Cum incidentele petrecute la meciul 
cu Universitatea Cluj sunt foarte 
grave, aproape sigur clubul din 
Trivale va fi amendat, iar Stadionul

„Nicolae Dobrin” suspendat. Caz în 
care meciul cu Mureșul Deva nu va 
mai putea avea loc pe arena 
piteșteană, ci într-o cu totul altă 
locație. Lotul devenilor ar trebui să 
plece vineri, dar nimeni nu știe care 
este destinația. „Stăm și noi și 
verificăm pe toate canalele, poate a 
apărut vreo noutate. Pe site-ul 
Comisiei Centrale a Arbitrilor este 
trecut Piteștiul, însă totul se poate 
schimba vineri după-masă. Nu e de 
mirare ce se petrece. în tur, CSM 
Râmnicu Vâlcea nu a fost întoarsă de 
la Simeria, pentru că mergea la 
meciul cu CFR, iar timișorenii au fost 
excluși din campionat? Se poate în
tâmpla orice, stăm și noi și 
așteptăm”, a declarat Gheorghe 
Țurlea, directorul sportiv al 
Mureșului. O altă variantă destul de 
probabilă ar fi ca FC Argeș să dispute 
fără spectatori meciurile pe care le va 
primi ca suspendare din partea 
Comisiei de Disciplină. Sau cine știe, 
Mureșul Deva nu se va mai prezenta 
la partida din ultima etapă a campi
onatului.

pentru Bellu și Bitang

Și Lupeniul stă în tensiune
Nu doar Mureșul Deva stă 

încurcată de amânarea deciziei 
Comisiei de Disciplină, ci și 
conjudețeana Minerul Lupeni. 
Formația lui Petre Gigiu joacă acasă, 
cu Universitatea Cluj, meci caracter
izat drept cel mai important din fi
nalul de campionat. Dacă vor primi 
cele trei puncte la „masa verde”, 
studenții clujeni ar egala la puncte 
Dacia Mioveni, echipă care stă în ul
tima rundă și va acumula zero 
puncte. Cum în meciurile directe am
bele echipe au câștigat la același scor,

2 - 1, Universitatea are golaveraj mai 
bun și va trece pe locul secund. Caz 
în care „șepcile roșii” pot deschide 
șampania, fiind matematic promovați 
în Liga I, indiferent de rezultatul ul
timului meci cu Minerul Lupeni. 
Oricum, chiar dacă nu vor primi vic
toria la „masa verde”, se aude că 
meciul cu Lupeniul nu va fi atât de 
încrâncenat pe cât se anunță din 
declarațiile oficialilor și Clujul va 
învinge fără mari probleme în Valea 
Jiului.

Antrenorii Octavian Bellu și 
Mariana Bitang au intrat, 

miercuri, pentru prima dată 
după cinci ani, în sala în care 
se antrenează lotul olimpic de 
gimnastică feminină. Cei doi 

tehnicieni au deplasat lotul fe
minin în centrul de la Izvorani, 
unde gimnastele se vor antrena 

în perioada următoare.

Sportivele s-au acomodat re
pede cu stilul noilor tehnicieni, sin
gura obișnuită cu modul de a 
antrena al cuplului Bellu și Bitang 
fiind Corina Ungureanu. Aceasta s- 
a reapucat în urmă cti patru luni de 
gimnastica de performanță și 
lucrează la trei aparate (sol, paralele 
și sărituri) și vrea să revină cât mai 
repede în concursurile oficiale.

Corina Ungureanu va împlini 
în acest an 30 de ani și poate face 
parte din lotul României pentru 
Campionatele Mondiale de la Rot
terdam!

Lotul feminin de gimnastică se 
va antrena atât la Deva, cât și la 
Izvorani. Lidera generației sale,

Sandra Izbașa, și-a reluat antrena
mentele la trei dintre cele patru 
aparate, cu excepția solului, însă ea 
execută doar elementele tehnice, nu 
și elementele de legătură. Ana Por-

Adversara
lui FC Hunedoara
se antrenează 
pe terenul lui U Cluj

Pentru a pregăti cât mai bine 
meciul de baraj cu FC Hunedoara, 
oficialii celor de la Unirea Florești au 
apelat la ajutorul celor de la Univer
sitatea Cluj, preț de câteva zile.

Pentru că terenul de la Florești 
nu e nici pe departe de cea mai bună 
calitate, conducerea campioanei din 
Liga a IV-a Cluj a apelat la Universi
tatea. Preț de două zile, Unirea se va 
pregăti intens la baza sportivă „Clu- 
jana”, locația unde se antrenează și își 
dispută meciurile de pe teren propriu 
formația Universitatea Cluj, în liga 
secundă. Dacă Nelu Mitrică a mers 
de 'două ori la meciurile din campi
onat ale adversarului pentru a-și face 
o impresie despre organizarea și forța 
de joc, același lucru l-au făcut și cei 
din Florești. Iar după ce au văzut pe 
teren, se declară destul de optimiști 
în privința meciului de baraj. „Am 
discutat cu oficialii de la "U" Cluj de
spre posibilitatea de a face antrena

mentele la Clujana, vom face două 
ședințe aici, vineri și sâmbătă după- 
masă. Am văzut echipa din Hune
doara la joc. Este o echipă tânără cu 
mulți juniori în lot. Noi avem jucători 
mai experimentați, mai căliți. Sperăm 
să promovăm în Liga a IlI-a", a de
clarat Ioan Maja, președintele Unirii 
Florești, pentru citynews.ro. Barajul 
de promovare în Liga a IlI-a se va 
juca marți, 15 iunie, pe stadionul din 
Blaj, cu începere de la ora 17.30.

în tabăra hunedorenilor, 
antrenorul Nelu Mitrică a definitivat 
lotul de 20 de jucători cu care va 
aborda cel mai important meci al se
zonului. Alb-albaștrii au învins acasă, 
în ultimul amical, cu scorni de 3 - 2, 
campioana Ligii a IV-a Sibiu, CSU 
Voința II, echipă care va juca în bara
jul de promovare tot pe Stadionul 
“Michael Klein”, cu Performanța 
Alba Iulia.

S
gras și Raluca Haidu încă nu sunt 
refăcute după accidentări și lucrează 
separat, având în program exerciții 
de mobilitate.

RADIO
ORASTIE

COLOR
90.3
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citynews.ro


Ie Guvernul sud-african a invitat atât de multe personalități la ceremonia 
de deschidere a Cupei Mondiale la fotbal, în Johannesburg, încât peri
metrul de 120 de locuri rezervate celebrităților este prea mic pentru nu
mărul de persoane așteptate, informează The Independent.
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Campionatul Mondial de Fotbal
*

Grupa H
Spania, Elveția, Honduras, Chile

SPANIA Reprezentativa Spaniei participă pentru a tresiprezecea oară la un 
turneu final de Campionat Mondial, dar nu a reușit să impresioneze la 
competiția supremă a fotbalului. Cea mai bună clasare a reușit-o în Uruguay, 
în 1950, când s-a clasat pe locul patru. S-a calificat fără probleme din grupa 
preliminară, unde adversarele sale au fost doar simpli parteneri de întrecere. 
Antrenorul echipei, Vincente del Bosque, este apreciat pentu faptul că^tie să 
țină în frâu vestiprul și lucrează excelent cu fucătorii de calibru, atât cu cei 
tineri, dar și cu jucătorii relativ noi pe care îi aduce la echipă. Construită în 
jurul perechii Xavi-lniesta, cei mai buni mijlocași de lume, Spania preferă stilul 
intitulat "tiki taka”, prin care își obosește adversarul, pasând perfect și per- 

( iculos. “La Roja ” are probleme atunci când întâlnește o echipă care alege tac
tica așezării și organizării perfecte. Xavi Hernandez este creierul echipei și 
este considerat cel mai bun pasator din lume, care poate „ ucide ” orice apărare 
prin magia paselor sale. Spania a făcut instrucție cu Polonia într-un meci 
înainte de Mondiale, scor 6-0.

Naționala de fotbal a Hondurasului se află la cea de-a doua par
ticipare la Campionatul Mondial, după cea din Spania (1982), când hon- 
durienii au luat prima dată contact cu fotbalul mare. Selecționata 
Hondurasului s-a calificat de pe locul trei dintr-o grupă preliminară, 
terminând în spatele forțelor Mexic și SC A. Antrenorul Reinaldo Rueda 
este adeptul clasicului sistem 4-4-2, însă a fost contestat când a folosit 
sistemul 4-5-1, care până la urmă s-a dovedit a ft rentabil. Hondurienii 
își bazează mult jocul pe contraatac și pe forța liniei de mijloc. O 
problemă mare pare să fie defensiva și lipsa de experiență la nivel înalt. 
David Suazo atacantul lui Inter Milano, pare să fie principalul pericol 
pentru porțile adverse, un atacant extrem de rapid, aproape complet și 
intelligent, care se descurcă foarte bine pe spațile mari. în ultimul meci 
înainte de Mondiale, Honduras a pierdut cu România, scor 0-3.

Portari

Iker Casillas (Real Madrid)
Jose Manuel 'Pepe' Reina (Liver
pool)
Victor Valdes (Barcelona)

Fundași

Raul Albiol (Real Madrid) 
Alvaro Arbeloa (Real Madrid) 
Joan Capdevila (Villarreal) 
Carlos Marchena (Valencia) 
Gerard Pique (Barcelona) 
Carles Puyol (Barcelona) 
Sergio Ramos (Real Madrid)

Mijlocași

Xabi Alonso (Real Madrid) 
Sergio Busquets (Barcelona)
Cesc Fabregas (Arsenal)
Andres Iniesta (Barcelona)
Javier Martinez (Athletic Bilbao)
David Silva (Valencia)
Xavi Hernandez (Barcelona)

Atacanfi

Jesus Navas (Sevilla)
Juan Manuel Mata (Valencia)
Pedro Rodriguez (Barcelona) 
Fernando Llorente
(Athletic Bilbao)
Fernando Torres (Liverpool)
David Villa (Valencia)

Portari

Ricardo Canales (Motagua) 
Noel Valladares (Olimpia) 
Donis Escober (Olimpia)

Fundași

Victor Bemardez (Anderlecht) 
Maynor Figueroa (Wigan) 
Boniek Garcia (Olimpia) 
Sergio Mendoza (Motagua) 
Emilio Izaguirre (Motagua) 
Johnny Palacios (Olimpia) 
Mauricio Sabillon (Hangzhou 
Luchen)
Osman Chavez (Platense)

Mijlocași

Edgar Alvarez (Bari)
Julio Cesar de Leon (Torino)
Roger Espinoza
(Kansas City Wizards) 
Amado Guevara (Motagua) 
Ramon Nunez (Olimpia) 
Wilson Palacios (Tottenham) 
Hendry Thomas (Wigan) 
Danilo Turcios (Olimpia)

Atacanfi

David Suazo (Genoa) 
Georgie Welcome (Motagua) 
Carlos Pavon (Real Espana) 
Walter Martinez (Marathon)

Naționala de fotbal a Elveției se află la cea de-a noua participare 
la Campionatul Mondial, unde a ajuns până în sferturile de finală în: 
1934, 1938 și 1954. S-a calificat de pe primul loc din grupa a doua 
preliminară, unde nu a cunoscut gustul înfrângerii. Selecționerul, Ottmar 
Hitzfeld, a construit o echipă care se bazează foarte mult pe disciplină 
tactică din teren, dar și organizarea foarte bună, a jocului. Are o relație 
foarte bună cu elevii săi, dar nu are jucători preferați pentru a nu strica 
atmosfera din anturajul lotului. Punctul forte al echipei este apărarea 
condusă de Senderos și forța de luptă din primul până în ultimul minut. 
Problema este la construcție, unde Elveția nu are jucători care să facă 
diferența în duelurile unu la turn. Cel mai important jucător al echipei 
este Phillippe Senderos, jucătorul Iții Arsenal, care este un adevărat lider 
atât în teren, dar și în afara lui. Elveția a remizat cu Italia, scor 1-1, în 
ultimul meci amical înainte de Mondiale.

Naționala statului Chile se află la a opta participare ta Campionatul 
Mondial. Cea mai bună performanță a fost locul trei în 1962. Selecționata 
chiliana s-a calificat de pe locul doi din gupa Arnericii de Sud, în spatele 
Braziliei. Antrenorul echipei este Marcelo Bielsa, adeptul unui joc ofensiv, 
dar care a organizat foarte bine o echipă dezordonată în teren. Are o relație 
foarte bună cu jucătorii. Bielsa știe excelent cum să își motiveze elevii pentru 
a scoate maxim din fiecare, într-o echipă lipsită de nume importante.

Punctul forte al echipei îl reprezintă forța de grup și devotamentul de 
care dau dovadă jucătorii la fiecare meci. Probleme apar la construcție, unde 
Chile nu are prea mulți jucători capabili sa facă diferența în duelurile unu 
la unu. Cel mai important jucător este atacantul lui Udinese, Alexis Sanchez, 
un jucător tehnic și extreme de agil, capabil să facă diferența în orice moment 
al jocului. în ultimul amical înainte de Mondiale, Chile a învins Noua 
Zeelandă, scor 2-0.

Portari
Diego Benaglio (Wolfsburg)
Johnny Leoni (Zurich)
Marco Woelfli (Young Boys)

Fundași
Stephan Lichtsteiner (Lazio) 
Stephane Grichting (Auxerre) 
Steve Von Bergen (Hertha Berlin) 
Philippe Senderos (Arsenal) 
Mario Eggimann (Hannover) 
Christoph Spycher
(Eintracht Frankfurt)
Reto Ziegler (Sampdoria)

Gokhan Inler (Udinese) 
Benjamin Huggel (FC Basel) 
Gelson Fernandes (St, Etienne) 
Xherdan Shaqiri (FC Basel) 
Pirmin Schwegler 
(Eintracht Frankfurt) 
Tranquillo Barnetta 
(Bayer Leverkusen) 
Marco Padalino (Sampdoria)
•

Atacanfi
Alex Frei (FC Basel) 
Blaise Nkufo (Twente)
Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen) 
Hakan Yakin (Lucerne)
Marco Streller (FC Basel)

Mijlocași
Valon Behrami (West Ham)
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S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE 
DE 20%

[ LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

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

• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Portari
Claudio Bravo (Real Sociedad) 
Miguel Pinto (Universidad de 
Chile)
Luis Marin (Union Espanola)

Fundași
Pablo Contreras (PAOK)
Ismael Fuentes (Universidad
Catolica)
Mauricio Isla (Udinese)
Gary Medel (Boca Juniors) 
Gonzalo Jara (West Brom) 
Waldo Ponce (Universidad 
Catolica)
Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)

Mijlocași
Carlos Carmona (Reggina)
Marco Estrada
(Universidad de Chile) 
Matias Fernandez (Sporting 
Lisbon)
Gonzalo Fierro (Flamengo) 
Rodrigo Millar (Colo Colo) 
Rodrigo Tello (Besiktas) 
Jorge Valdivia (Al-Ain)

Atacanfi
Jean Beausejour (America) 
Mark Gonzalez (CSKA 
Moscova)
Fabian Orellana (Xerez) 
Esteban Paredes (Colo Colo) 
Alexis Sanchez (Udinese) 
Humberto Suazo (Real 
Zaragoza)

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei oâ

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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| 07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
■07:30 La prima oră
I 08:00 Trezirea la apel!
| 09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel!

I 10:10 Don Juan îndrăgostit
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) 
12:15 Prințesele lumii
12:35 Giuvaierul palatului
13:45 lnfo Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Sport la minut
15:10 Festivitatea de deschidere a 

Campionatului Mondial de Fot
bal FIFA2010

15:40 Tribuna partidelor parlamen
tare

16:05 Parlamentul României (2008) 
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FI FA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
18:50 Giuvaierul palatului
20:00 Telejurnal; Meteo
20:45 Sport
21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
23:30 Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010

Ztv/?i
07:00
07:25

08:00

09:00

10:55

11:30

12:00
13:00
13:45

14:00
14:20

16:30
16:35

16:50

19:00 
20:00 
20:45
21:00

21:20

23:30

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
Desene animate - Clubul Dis

ney
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 (rel.)
Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 20.) 30' cu Miley Cyrus, 
Emily Osment, Mitchel Musso, 
Jason Earles
Vedeta familiei
Europa ne privește
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Telejurnal; Sport; Meteo
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Sport la minut
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Gaia TIFF 2010
Telejurnal; Meteo
Sport
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010

07-10 Universul credinței
08:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 (rel.)
10:55 Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
11:35 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008)
13:45 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
16:30 Sport la minut
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
19:00 Filmoteca veseliei
19:25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:45 înainte și după Partea a patra 
20:00 Telejurnal; Omologarea Trage

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo 
20:45 Sport
2 TOO Info Campiohatul Mondial de 

’ Fotbal FIFA 2010
31:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
23:30 Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010

TVR 2

06:00 Happy Hour97:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 - 19.)

07:55 învingătorii
08:10 Dovleacul uriaș (francez-ita- 

lian-olandez film de familie, 
1993, rel.) 95' cu Sergio Castel- 
litto, Anna Galiena, Alessia Fu- 
gardi, Silvio Vannucci

10:00 Telejurnal
10:15 Drumul către Africa de Sud 

(rel.) Episodul 16 - Brazilia și 
Africa de Sud

10:45 întâlnire pe 2 
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc (magazin cul

tural, rel.)
13:15 Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
14:30 Utopia (2008) 15’
15:00 Rugby: Argentina Jaguars - Ita

lia A IRB Nations Cup
17:00 Rugby: România - Namibia A 

IRB Nations Cup
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)

21:30 în numele victimei
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:05 Pe Amazon, cu Bruce Parry 

(englez serial documentar, 2008 
- 2.) 60'

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994)
13:00 Observator
14:00 Benny Hill (englez serial, 

1969)
14:30 Comanda la mine
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Șacalul (SUA-englez-francez- 

german-japonez film de acțiune, 
1997) 124' cu Richard Gere, 
Bruce Willis, Sidney Poitier, 
Diane Venora

23:00 8 MM (SUA-german thriller, 
1999) 123' cu Nicolas Cage, 
Joaquin Phoenix, James Gan
dolfini, Peter Stormare

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Dincolo de aparențe 
12.00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3754.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Pentru fiica mea (SUA dramă, 

1990)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3755.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Evadare din Absolom (SUA 

film de acțiune, 1994) 118' cu 
Ray Liotta, Lance Henriksen, 
Stuart Wilson, Kevin Dillon 

23:00 Distracție la colegiu (SUA co
medie, 2008) 94' cu Drake Bell, 
Andrew Caldwell, Andree Moss, 
Carolyn Moss

Singuri (francez comedie, 2008) cu Ramzy Bedia 
Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) 
Filme și vedete

întâmplarea (indian-SUA dramă, 2008) cu Mark Wahlberg 
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 2.) 30'
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 3.) 60' Legende cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Lucy Lawless, Manu Bennett
Amuzament (SUA horror, 2009) 85' cu Keir O'Donnell, Katheryn 

Winnick, Laura Breckenridge, Jessica Lucas

HB® S
20:00
21:30

I 22:00

j 23:50

, TV^Z

07:00 
38:15 
39:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:15 
15:30 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30

22:30

îngerașul
Săracii tineri bogați
Maria Mercedes
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei
Rețeta de ACASĂ
Destine furate
Vremea de ACASĂ
Maria Mercedes
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
în ajunul nunții (SUA comedie, 

2006) 93' cu Jay Baruchel, Ale
xis Bledel, Schuyler Fisk, Victor 
Rasuk
Cuibul de vipere (brazilian se

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

07:00"J Camera de râs
07:30 Neveste disperate
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Focus Monden
09:30 ■ Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 37.)
(0:00 Pitici și tătici
10:30 Soțul perfect (SUA comedie 

romantică, 1993, rel.)
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate (SUA serial 

de comedie, 2004 - 3.)
(5:15 Sport, dietă și o vedetă
16:00 Calvar pe munte (SUA aven

tură, 1994)
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Minele regelui Solomon
21:30 Calea spre 11 septembrie (SUA 

dramă. 2006)
23:30 Jocul decisiv (SUA ac(iune-co- 

medie, 2001)

14:15
15:15
16:15
16:45
19:00
20:00

22:00

Aceeași Christine, alte aventuri
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 149.) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 14.)
Un cuplu ciudat (SUA comedie, 1968)
Aceeași Christine, alte aventuri
Looney Tunes: Noi aventuri (SUA-german aventură, 2003) 90' cu

Brendan Fraser, Jenna Elfman, Timothy Dalton, Steve Martin
Rocco si frații săi (franccz-italian dramă, 1960) 180' cu Alain Delon, 

Renato Salvatori, Annie Girardot, Claudia I ardinale

rsa a
Bazar (documentar, rel.) 
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
ABC... De ce?
Atenție... copii 
Liber pe contrasens
Zon@ IT (2007, rel.)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ (2008, rel.) 
Piatra magică (australian film , 

1999-35.)
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
Atenție, se cântă!
Natură și aventură
Zestrea românilor
Lumea de aproape (documen

tar)
Imaginea Succesului (emisiune 

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

rial de comedie, 2005 - 10.) cu 
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini
Arena Leilor (reality show, 

rel.)
Automdbilism
Polițist prin timp (SUA film 

serial de acțiune, 1997 - 6.) 45' 
cu Ted King, Don Stark, Cristi 

i Conaway Kurt Fuller 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Volei feminin: România - Bul-

07:00
07:30

07:00
09:00
11:00
13:00
13:30
15:00
16:00
16:30

12:35
13:35
15:00
15:30
16:00

16:30

17:00
18:00

19:00

19:55 
21:00

07:00 Pescar hoinar (rel.)
07:30 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Dincolo de hartă
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
13:30 Singur pe lume (francez-italian 

dramă, 2000) 96' cu Pierre Ri
chard, Jules Sitruk, Stefano 
Dionisi, Veronica Ferres

15:20 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
16:00 Atlas
16:30 Aromânii
17:00 Muzică și muzichie (emisiune 

de divertisment)
18:10 Studio Fl
18:55 Automobilism
21:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 15.) 60’ cu 
Colin Ferguson, Salli Richar
dson, Jordan Hinson, Joe Mor
ton

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 O femeie drept răsplată (SUA 

comedie, 1993) 97' cu Robert 
De Niro, Uma Thurman, Bill 
Murray, David Caruso

17:00

1900
20-30

22:30

Observator
Karate Kid
Smokey și banditul 3
Observator
Te pui cu blondele?
Plasă de stele
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler, Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll
Domnul Baseball (SUA come

die, 1992) cu Tom Selleck, Ken 
Takakura, Aya Takanashi, Den
nis Haysbert
Observator
Un mascul extraterestru (SUA 

comedie S.F., 2000) cu Garry 
Shandling, Annette Bening, Ben 
Kingsley, John Goodman
Instinct ucigaș (SUA film de 

acțiune, 2001) 86' cu Mark Da-
ascos, Missy Crider, Tim 

Abell, Kadeem Hardison

12:20 Indiana Jones și regatul craniului de cristal
14:20 Cronicile din Namia: Prințul Caspian 
16:45

07:00
10:00

10:30
12:00
13:00
13:05

15:00

17:00

19:00
20:30

23:00

Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore? 

(2007) 90'
Frumusețe pe muchie de cuțit
Pro Motor
Știrile Pro TV
Patru prietene și o pereche de 

blugi
O căsătorie ciudată (SUA co

medie, 2007)
Michael (SUA comedie, 1996) 

101' cu John Travolta, Andie 
MacDowell, William Hurt, Bob 
Hoskins
Știrile Pro TV
Sărutul dulce al răzbunării 

(SUA film de acțiune, 1996) 
120' cu Geena Davis, Samuel L. 
Jackson, Yvonne Zima, Craig 
Bierko
Spânzurătoarea (SUA thriller, 

2001) 96' cu Mădchen Amick, 
Lou Diamond Phillips, Mark 
Wilson, Vince Corazza

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

12:30
13:30
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30

22:45

Iepurașul casei (SUA comedie, 2008)
18:20 Kit Kittredge: O fetiță americană (SUA-canadian dramă, 2008) 
20:00 United States of Tara (SUA serial de comedie, 2009 - 7.) O familie 

scrântită
cu Toni Collette, John Corbett, Brie Larson, Rosemarie DeWitt
21:00 Un tată responsabil (australian-englez dramă, 2009)
22:45 Regatul (dramă) cu Jamie Foxx, Ashraf Barhom, Jennifer Gamer

07:00 Observator
10:00 Un frate de nădejde
11:00 Domnul Baseball
13:00 Observator
13:30 Doi catâri pentru sora Sara 
16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler, Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll

17:00 George și dragonul (german- 
englez aventură, 2004) 89' cu 
James Purefoy, Patrick Swayze, 
Piper Perabo, Michael Clarke 
Duncan

19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Noul Alcatraz (SUA film de 

acțiune, 2002) 96' cu Dean 
Cain, Mark Sheppard, Elizabeth 
Lackey, Dean Biasucci

16:05
18:05
20:00
22:40

p
07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 O căsătorie ciudată
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Michael (SUA comedie, 1996, 

rel.) 10!' cu John Travolta, 
Andie MacDowell, William 
Hurt, Bob Hoskins

15:00 Răzbunarea lui Jacquou (fran
cez aventură, 2007) 140’ cu 
Gaspard Ulliel, Leo Legrand, 
Marie-Josee Croze, Albert Du- 
pontel

18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Al naibii tratament! (SUA co

medie, 2003) 106' cu Adam 
Sandler, Jack Nicholson, Marisa 
Tomei, Lynne Thigpen

22:45 Seven (SUA polițist, 1995) 
122' cu Brad Pitt, Morgan Free
man, Kevin Spacey, Gwyneth 
Paltrow

11:00 Bellamy (francez polițist, 2009)
12:45
14:25 Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008)

Votul decisiv (SUA comedie, 2008) cu Kevin Costner 
Elizabeth: Epoca de Aur (englez dramă, 2007) cu Cate Blanchett 
Watchmen (englez-SUA-canadian film de acțiune, 2009) 
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 3.) 60' Legende cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Lucy Lawless, Manu Bennett

Lecții de ciocolată (italian comedie, 2007)

îngerașul
Săracii tineri bogați
Maria Mercedes
Rețeta de ACASĂ - Retrospec

tivă
împreună pentru totdeauna 
Terra Nostra 
Destine furate 
Vremea de ACASĂ
Maria Mercedes 
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
O iubire de neuitat (SUA 

dramă romantică, 2002) IOT 
Mandy Moore, Peter Coyote, 
Shane West, Daryl Hannah
Cuibul de vipere (brazilian se

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

cu

06:30 
07:00 
08:00 
08:30 
09:00 
09:30 
10:30 
11:00 
11:30 
12:30

13:30 
14:30 
16:30
18:00
19:00

19:30

Liio șt Stitcn
Cu lumea-n cap
Vrăjitoarele
Shinzo
Lilo și Stitch
Autoforum
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) i 
Căminul de 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
I Hipnoza, jocurile minții

Minele regelui Solomon 
Cearta-n bucate
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Drumul spre El Dorado (des- 

Eene animate) cu Kevin Kline, 
Kenneth Branagh, Rosie Perez, 

. Armand Assante
Mămică de ocazie (comedie) 

|i cu Kate Hudson, John Corbett, 
> Joan Cusack, Hayden Panettier

u

Entertainment News (32.)
Un cuplu ciudat (SUA comedie, 1968, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 23.)’
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 2.)
Triunghiul morții (român dramă, 1999)
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 12.) 
îngerul păzitor (SUA dramă romantică, 1998) cu Nicolas Cage
Pepe și Fifi (român dramă, 1994) 105' cu Cristian Iacob, lrina Movilă, 

Mihai Călin, Costel Constantin

07:00 îngerașul
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Maria Mercedes
11:15 Al șaptelea cer
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Terea Nostra
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
17:30 Al șaptelea cer
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Intrigi parfumate (SUA come

die, 2008) 114' cuMegRyan, 
Annette Bening, Eva Mendes, 
Debra Messing

23:00 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lâzaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximenes

08:00 Vrăjitoarele
08:30 Shinzo
09:00 Lilo și Stitch
39:30 Casă, construcție și design 
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
12:00 Levintza prezintă
12:30 Galileo
13:00 Probă de celebritate
14:00 Focus Monden
14:30 Drumul spre El Dorado
16:30 Cronica de 10 ani 
18:00 Focus 18 90'
•9:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Omul de tinichea (SUA film 

serial de aventură, 2007) cu 
Zooey Deschanel, Alan Cum
ming, Neal McDonough, Kat
hleen Robertson

21:30 Cearta-n bucate
23:00 Michael Jordon: Drumul spre 

victorie

11:30 Triunghiul morții (român dramă, 1999, rel.)
13:15 îngerul păzitor (SUA dramă romantică, 1998, rel.)
15:30 Lumea PRO CINEMA
16:00 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 3.)
17:00 Peripeții de milioane (SUA comedie, 2006)
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 13.) Ultimul episod 
20:00 B.D. la munte și la mare (român comedie, 1971) cu Toma Caragiu 
22:15 Operațiunea Delta Force (SUA film de acțiune, 1986) 125' cu Chuck 

Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop

i
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator in protecție și securitate 
privată 1 

dulgheri exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

r,erar betonist 1

inginer construcții civile, industriale
și agricole 1 

inginer șef in agricultură,silvicul
tură. piscicultură.pescuit. vânat

2

inspector (referent) resurse umane
• 1 

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 2

stru construcții civile, indus
triale și agricole I 

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

munc.necal.la intreț.drumuri, șo
sele, poduri, baraje 10

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re
țele 3 

operator control nedistructiv
3

ospătar(chelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurantțmaitre 
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3 

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

bucătar 1

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice I

lăcătuș mecanic 4 

maistru ind.textîlă.pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1 

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

muu. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

ospătar-chelner 1 

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniul calității 1 

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

zidar samotor 8

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

cameristă hotel 1 

conducător autospecială 2

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

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

munc.necal. la asamblarea,montarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucăiar

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 

dulgherțexclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1 

inspector (referent) resurse umane
1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1 

munc.necal.la demotelădiri,zidă
rie, mozaic, faianță, gresie, parchet

1

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 14 

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1 

montator subansamble 47 

operator mase plastice 7

operator mașini de fragmentarețpro- 
duse chimice) 1 

operator mașini de inscripționat
II

operator prelucrare mase plastice
14

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal I

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
II

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924 

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1 

inginer autovehicule rutiere 1

munc.necal.la intreț.drumuri,po- 
duri.baraje 1 

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1 

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

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

munc.necal.la demol.clădiri,mo

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la intreț.drumuri, po
duri,șosele,baraje I

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator I

agent securitate 2

conducător imm,patron(gitant)-co-
nierț I

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj I

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 

asistent medical

fierar betonist I

Mică publicitate Schimb spațiu în Deva , 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989

IMOBILIARE 3
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intăbulat, unic proprietar, FS 23m, zona “la băltuțe’’. Preț 
7euro/mpneg Tel.0745.368.700

v&nd în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
curte, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
cotețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

Vând apartament, 2 camere in Deva, parter înalt, lângă liceul auto, izolat CT, faianță, gresie, Preț 110,00 
lei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

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

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
0744.671.110

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare,un hectar de teren, agricol și 
tractor U650, 1000 ore de funcționare, remorcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sat Vaidei. Tel 0740 
273 734

Vând garaj (nou) in zona str. Scărișoara (sc A.Mureșan). Tel. 0724980691, preț negociabil.

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 
euro neg. TeL 0744.118.773

Vând apartament 2 camere în Uricani, 2 boxe, 30 mp teren aferent, situat în zona Primăriei. Preț 8.000 
euro neg. sau închiriez cu 200/lună. Tel. 0745.096.367

Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. TeL 0732.727.786

ai în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel.
0726.523.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et. 1, ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț HOeuro/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, apă curentă, curte și grădină. Casa 
are beci, 8nip, parter, mansardă, scară exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. 
Tel.0726 715 696.

Se caută chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere, mobilat, utilat, ocupabil imediat, în Deva, 140 
euro plus garanție Tel, 0732.727.786
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Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.O743.832.O83

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

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195.0001ei neg. Tel. 0746.150.763

Vând urgent apartament 2 camere in Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
apă-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

DIVERSE 1
Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal Tel. 0723.409007, e-mail: 
niculrufas@yahoo.com

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel. 0748.689.532

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: antistres, de relaxare musculară, împotriva durerii, anti- 
celulitic, reflexoterapie sau programe de kinetoterapie complete pentru persoanele cu handicap sau im
obilizate. Prețuri foarte bune. Seriozitate maximă și profesionalism.Contact pe sir. Dacilor, nr.l, 
b!,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
“aj I. decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
Tel. 0769.839.694

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

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 0734.310.133

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
65.000lei.Tel.0748.689.532

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

Vând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal
con, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
0735.066.695

AUTO
Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, 
plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter
mediar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19 Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior 

catifea neagră. Preț 1.200euro. Tel. 0740.593.108

(text maxim 50 de cuvinte)
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■ Semnătura

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 3.900 ron.

Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de
osebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590, 0742.229.182.

Vând Ford Mondeo TDCI, an 2002, volan dreapta , negru impecabil, preț 2.700 euro neg. 
Tel. 0740.593.108

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028

Vând Ford Mondeo, af.1993, proveniență Germania, recent înmatriculată, geamuri, oglinzi 
electrice, aer condiționat, volan regrabil pe înălțime și lungime, scaun șofer regrabil pe în
ălțime și lombar, deschidere portbagaj din interior. Preț 2.150 euro neg. Tel. 0734.965.619, 
0254.224.069

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695 Vând vaucher, programul “ Rabla”, preț negociabil. Tel. 0729.968.882

: Taloanele de mică publicitate se pot depune 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;
! Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA

iși la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 3
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Silvadez
Adezivi și martore 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

P2 M2 kw.
n

silvaT 
LEMNTEX 
produce șl *omerciaiireriiă 

timplărte Ui lemn triuki stratificat 
■șl șl farastra la cea ml bani cantata, 

narclwt Ha iama de ian 
laiUnsaHrasii.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
iuti Chimindia, nr.I21D, comuna Ilurău,
tel/fax: 035^/501021/22, e-mail: iii»a(â)Ainurt rti

o

ft Ouă M A Ouă L
0,20 Ici/ buc.W 030 Ici/ buc.

Pui GRILL
8,00 lei/ kg

Piept de pui
A dezosut
M 16,00 Id/ kg
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