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Augustin Zegrean, 
noul președinte 
al Curții 
Constituționale

Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit, 
joi, ei desemnându-1 în funcția de președinte pe Austin 
Zegrean. Operațiunile de alegere a președintelui au 
fost conduse de judecătorul cel mai în vârstă, respectiv 

rimatul până la desemnarea șefului CC.
• Augustin Zegrean (56 de ani) a fost desemnat 

membru al Curții Constituționale de către președintele 
Traian Băsescu, în 2007, pentru un mandat de nouă 
ani. Zegrean este absolvent al Facultății de Drept a 
Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (1980). între 
1980 și 1988 a fost consilier juridic, după care a fost 
avocat în Baroul Bistrița - Năsăud, specializat în drept 
civil și comercial. între 1990 și 1992 a fost senator PD, 
vicepreședinte al Comisiei juridice a Senatului, mem
bru al Comisiei de redactare a Constituției. în 2004 a 
fost ales deputat, membru în Comisia juridică de dis
ciplină și imunități a Camerei Deputaților. Articolul 7, 
alineatul, 1, din Legea privind Curtea Constituțională, 
prevede că CC are un președinte ales prin vot secret, 
pentru o perioadă de trei ani, cu majoritatea voturilor 
judecătorilor, în termen de cinci zile de la înnoirea 
Curții. Potrivit legii de organizare, Curtea Constituțio
nală se înnoiește cu o treime din numărul judecătorilor 
din trei în trei ani. Marți, Iulia Motoc, care preia locul 
lui Nicolae Cochinescu, și Ștefan Minea ce vine în 
locul lui loan Vida, au depus jurământul ca reprezen
tanți ai CC, ceremonia desfășurându-se la Palatul Co-
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Tort 
cu cremă

de ciocolată

Ingrediente:
6 ouă, 6 linguri de zahăr, 6 linguri 

de faină, 1 pliculeț de zahăr vanilat, 
250-350 g crema de ciocolată, 225 g 
unt sau margarină la temperatura ca
merei, 5 linguri zahăr, 2-3 linguri de 
rom (opțional).

Mod de preparare:
Se face un pandișpan din 6 ouă, 6 

linguri de făină și 6 de zahăr. Eu am 
folosit o formă cu diametrul de 8” 
(20cm).Se dă drumul la cuptor la 
35O'F. Se bat albușurile spumă tare, se 
adaugă zahărul, se bat până iar se întă
resc. Se adaugă gălbenușurile, făina și 
zaharul vanilat. Se amestecă ușor de 
jos în sus până se încorporează făina. 
Se dă la cuptor 350'F aproximativ 30 
de minute.

Intr-o crăticioară se pun 150 g apă 
și 5 linguri de zahăr la foc mic. Se 
amestecă până se dizolvă, se dă de
oparte și se lasă să se răcească.

Separat se freacă crema de cioco
lată cu untul până se omogenizează. Se 
pune romul și se ametecă iar.

Se taie blatul răcit.în 2 sau 3 părți 
egale. Se împarte crema în 2-3 părți, 
după caz. Se pune prima bucată de blat 
pe platou, se însiropează, se pune 
crema, următorul blat, sirop, cremă, 
blat, sirop și se acoperă cu cremă. Se 
ornează după preferință și se dă la fri
gider 3-4 ore.

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
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Pomenirea Sfinților Mucenici 
Leontie, Ipatie și Teodul

Sfinții Mucenici Ipatie, Leontie și 
Teodul erau soldați romani. Leontie era 
grec de neam, comandant de armată în 
orașul fenician Tripoli, pe vremea 
împăratului Vespasian (70-79), fiind re
spectat pentru curajul său, bunul simț și 
virtutea de care dădea dovadă.

Când împăratul l-a numit pe sena
torul roman Adrian guvernator al distric
tului fenician, i-a dat libertate deplină în 
a prigoni creștini, iar în cazul în care 
aceștia nu vroiau să jertfească la idolii lor 
romani, să fie dați spre tortură și moarte, 
în drumul său spre Fenicia Adrian a auzit 
de faptele Sfântului Leontie care a întors 
pe mulți păgâni la creștinism și l-a dele
gat pe tribunul Ipatie cu un detașament 
de soldați la Tripoli, să-1 prindă și să-l 
aresteze pe creștinul Leontie. Pe drum, 
însă, Ipatie a căzut grav bolnav și fiind 
aproape de moarte a avut un vis în care i 
s-a arătat un înger care i-a spus: „Dacă 
vrei să fii tămăduit, tu și soldații tăi tre
buie să spuneți de trei ori: Dumnezeule 
al lui Leontie, ajută-măl”.

Deschizând ochii, Ipatie l-a văzut 
pe înger și i-a spus: „D^r eu trebuia să-1 
arestez pe Leontie și acum să cer ajutor 
Dumnezeului său?” în acel moment 
îngerul a dispărut. Ipatie a povestit visul

său soldaților, printre care se afla și bunul 
său prieten Teodul, după care toți 
împreună au cerut ajutor Dumnezeului 
căruia i se închina Sfântul Leontie. Ipatie 
s-a vindecat în clipa următoare spre bu
curia soldaților săi, numai Teodul stătea 
deoparte, mirându-se de minunea ce s-a 
făcut. Sufletul său s-a umplut de dragoste 
pentru Dumnezeu, rugîndu-1 pe Ipatie să 
se grăbească mai repede ca să ajungă la 
Sfântul Leontie.

La sosirea în oraș, un străin i-a in
vitat în casa lui și i-a găzduit cu bucurie 
și dăruire. Aflând că cel care i-a omenit a 
fost chiar Sfântul Leontie, au căzut în ge
nunchi și i-au cerut să-i lumineze în 
credința cea adevărată. Atunci Sfântul 
Leontie i-a botezat pe loc și când a 
chemat în rugăciune numele Sfintei 
Treimi, un nor de lumină s-a adunat dea
supra lor, picurînd ploaie peste ei. Ceilalți 
soldați care-l căutau pe comandantul lor 
ajunseră la Tripoli, unde se afla deja și 
guvernatorul Adrian. Aflând ce s-a în
tâmplat, a ordonat ca cei trei, Leontie, 
Ipatie și Teodul să fie aduși în fața lui. 
După ce i-a amenințat cu chinurile și 
moartea, le-a cerut să se lepede de Hris- 
tos și să se închine la zeii romani.

însă toți mucenicii și-au mărturisit

credința nestrămutată în Hristos. Sfântul 
Ipatie a fost pus sub un zid și trupul i-a 
fost scrijelit cu gheare de fier, iar Sfântul 
Teodul a fost bătut fără milă cu bâtele. 
Văzînd hotărârea sfinților, în cele din 
urmă le-au tăiat capul. După ce a fost tor
turat, Sfântul Leontie a fost dus în 
temniță, iar în dimineața următoare a fost 
adus în fața guvernatorului. Adrian a 
încercat să-1 ademenească pe sfântul 
mucenic cu bani și onoruri, dar nereușind 
să-1 înduplece, l-a pus la alte chinuri. 
Sfântul a fost atârnat de un stâlp cu capul 
în jos și cu o piatră mare legată de gât, 
dar nici acest chin nu l-a făcut să renunțe 
la credința lui. Atunci guvernatorul a pus 
să fie bătut cu bâtele până nu a mai rămas 
viață în el. Trupul i l-au aruncat apoi în 
afara orașului, dar creștinii l-au luat și 1- 
au îngropat cu mare evlavie lângă 
Tripoli. Cei trei sfinți mucenici au murit 
cândva între anii 70-79.

iunie

Te simți bine oriunde mergi și te 
adaptezi ușor la situații noi. Profită de 
acest lucru pentru a rezolva unele 
probleme. Nu lăsa sentimentele sau 
emoțiile să te destabilizeze.

Dacă un prieten îți spune un se
cret, fă în așa fel încât să nu-ți scape 
ceva în fața altei persoane. Altfel, 
reacția celui trădat ar putea să fie
destul de neplăcută. Ai ocazia să închei niște
afaceri avantajoase și să obții niște contacte
utile pentru viitorul tău profesional.

Evită cheltuielile exagerate, 
chiar dacă uneori dorești să fii cu un 
pas înaintea anturajului. Bazează-te
mai mult pe calitățile personale pentru 
a te pune în valoare și evită extravaganțele care
nu sunt un real avantaj.

Relația cu mama ta sau cu mama 
vitregă se desfășoară într-un mod mai 
puțin plăcut. Te simți invadat și crește 
tensiunea dintre voi. Vei reuși însă să
o îndrepți către alte preocupări, într-o manieră 
subtilă.

Primești propuneri profesionale 
interesante. Trebuie să Ie examinezi cu 
atenție înainte de a lua o decizie. Te
ocupi împreună cu partenerul de viață 
de niște proiecte avantajoase, se poate chiar să 
lucrați împreună.

Călătoriile sau relațiile cu 
străinătatea aduc factori pozitivi, atât 
de ordin material, cât și moral. Schim

de-a lungul timpului

1812: Războiul din 1812: Congresul american declară 
Război Regatului Unit al Marii Britanii

1815: Bătălia de la Waterloo (Belgia), în urma căreia 
Napoleon I, împărat al Franței (1804-1814 și 1815), a fost 
mfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul 
franței.

1910: A avut loc primul concurs european de aviație
1951 A început deportarea în Bărăgan a persoanelor 

-.are locuiau la 25km de granița României cu Iugoslavia
1976: A fost pusă piatra de temelie a Combinatului de 

utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca
1977: Iustin Moisescu a fost recunoscut de președintele 

i, Nicolae Ceaușescu, ca patriarh al Bisericii ortodoxe

1882: Ștefania Mărăcineanu, chimistă și fiziciană 
româncă, descoperitoarea (1924) radioactivității artificiale și 
a procedeului de declanșare artificială a ploii (d. 1944)

1909: Lena Constante, artist plastic român (d. 2005)
1929: Jurgen Habermas, filosof german
1939: llie Merce, politician român
1942: Paul McCartney, muzician englez (Beatles)

burile comerciale, metodele avangardiste sau 
tehnicele originale sunt cele cu care operezi 
bine.

Sunt favorizate deplasările și 
călătoriile. Limitează-te la bugetul 
prestabilit. în familie atmosfera este 
una tensionată. Trebuie să ai grijă să 
eviți neînțelegerile și interpretările.

S-au născut:
1855: Constantin C. Arion, politician român, membru 
demiei Române (d. 1923)

Comemorări:
1464: Rogier van der Weyden, pictor flamand (n. 1400)
1898: Alexandru Papadopol-Calimah, istoric, publicist 

și politician român (n. 1833)
1917: Titu Maiorescu, critic literar, eseist, estetician, 

filosof, pedagog, scriitor și politician român (n. 1840)
1921: Eduardo Acevedo Diaz, prozator, politician și ju

rnalist Uruguayan (n. 1851)
2000: Nancy Marchand, actriță americană de televiz

iune (n. 1928)
2002: Sorin Postolache, publicist și caricaturist român 

(n. 1947)
2006: Gică Petrescu, interpret român de muzică ușoară 

și de petrecere (n. 1915)

Bancurile zilei
Femeia de serviciu 

merge la poliție să facă re- 
clamație: cică ar fi fost vio
lată. Polițiștii o întreabă:

- Povestiți-ne ce s-a în
tâmplat exact.

- Să vedeți că spălam pe 
jos și deodată a apărut un 
bărbat în spatele meu. M-a 
atacat de la spate.

- Și nu ați încercat să fu

giți?
- Dar cum să fi fugit? La 

dreapta perete, la stânga pe
rete, în spate bărbatul, iar în 
față spălasem deja pe jos...

© © ©
Un polițist vine-ntr-o zi 

acasă cu un televizor ulti
mul răcnet.

- De unde ai televizoru'?

întreabă soția.
- L-am câștigat la un 

concurs organizat de poliție.
- Ce fel de concurs?
- De matematică.
- Și ce v-au dat de făcut?
- "Cât fac 5x5?" Iar eu, 

cu 17, am ieșit pe locul trei.
© © ©
Ce sunt gardienii pu

blici? Polițai repetenți.

© © ©
Doi polițiști: - Bă, Va- 

sile, ce tremuri așa, bă, ce ai 
pățit?

- Am stat puțin în frigi
der.

- De ce, bă?
- Pai, Șefu', nu ne-ați zis 

că polițaii trebuie să aibă 
sânge rece?

Dacă deocamdată viața 
sentimentală este destul de aridă, nu 
sta trist într-un colț. Ai numeroase 
preocupări care îți pot aduce
satisfacții majore, dacă știi să profiți de ele.

Dacă încă nu ți-a răpit nimeni 
inima, vei avea parte de o întâlnire 
decisivă în cursul zilei. Simți fiori și
inima îți va bate puternic, iată-te 
îndrăgostit. Ferește-te neapărat de tendința de 
a păstra ranchiună față de o persoană din antu
raj.

Au loc evenimente pozitive în 
viața profesională. Obții toate supor
turile și protecțiile necesare. Demer
surile de ordin oficial sunt încununate
de succes.

Ai un tonus bun și spirit de 
competiție. Iei avânt și te distanțezi de 
concurență. Apar afaceri profitabile pe 
care nu trebuie să le scapi. Ai tendința 
să arunci banii pe fereasta.

Abordezi o nouă etapă de viață 
în doi, îți faci ordine în relații, lași în 
urmă îndoielile și ultimele
neînțelegeri. Orice ar urma, persistă în voința 
de a o lua de la început în domeniul amoros.

Redactor șef: Mihaela TÂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Deva, str. Mărăști,
BI. D4, Sc. 1, Ap. 1

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZ!
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. com

Redactori: Andreea DEMIAN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Irina NĂSTASE, Andreea LAZAR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:mmihaela_19@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


Vineri, 18 iunie 2010

Compania CFR Călători a introdus 48 de trenuri care vor asigura, în sezo
nul estival, legătura directă între principalele orașe și litoralul românesc. 
Acestea vor face legătura între litoral și mai multe orașe din țară, printre 
care și Deva. Totodată, cei care cumpără bilete de tren cu 30 de zile înainte 
de data călătoriei pot beneficia de reduceri cuprinse între 5-13%.

Actualitate 3

Vânzări record la aparate de aer condiționat

Criza nu afectează buzunarele hunedorenilor când vine vorba de confortul propriu. Lucru demonstrat 
de vânzările „foarte serioase ” la aparatele de aer condiționat

Valul de căldură, care a „co
tropit” județul Hunedoara, de 

la începutul acestei luni, a 
crescut simțitor profitul comer- 

‘ianților de apă și băuturi car- 
bogazoase. Nici reprezentanții 
firmelor care comercializează 
sisteme de aer condiționat nu 

se pot plânge, pentru că vânză
rile lor s-au dublat odată cu 
primele semne serioase ale 

caniculei.

Vânzările de apă minerală și plată, 
dar și de răcoritoare, s-au dublat la în
ceputul lunii iunie, față de luna mai. 
Reprezentanții hypermarket-urilor 
hunedorene susțin că se bucură de o 
creștere semnificativă a vânzării 
băuturilor răcoritoare în această 
perioadă.

Față de lunile anterioare băuturile 
răcoritoare s-au vândut cu aproximativ 
30-40% mai bine, la mare căutare fiind 
:tpa minerală, apa plată, dar și ceaiurile 

i sucurile naturale.
„Nu există coș în care să nu se 

regăsească un bax de apă minerală. 
Zilele acestea am făcut cu greu față 
cererii, angajații noștri fiind mai mereu 
nevoiți să umple rafturile raionului cu 

răcoritoare. Putem spune că, în această 
perioadă, la mare căutare e și berea. 
Practic, de când a început Campionatul 
Mondial de Fotbal avem vânzări mai 
mari și la acest produs, față de alte pe
rioade din an”, susține reprezentatul 
unui hypermarket din Deva.

Hunedorenii nu se aprovizionează 
numai de la hypermarket-uri, ci și de la 
izvoarele din împrejurimi fiind de 
părere că apa de izvor este mult mai 
bună decât cea îmbuteliată, care se 
găsește în magazine. „Obișnuiesc să 
merg, la fiecare sfârșit de săptămână, 
după apă de izvor, într-un sat din 
apropierea Devei. Apa e cu mult mai 
bună față de cea pe care o găsești astăzi 
în comerț și în același timp mai facem 
și economii la bugetul familiei”, ne-a 
spus Alexandru Popa, un consumator 
fidel al apei de izvor.

„Briza” bate criza

Și sitemele de aer condiționat sunt 
căutate cu insistență de hunedoreni. 
Dacă la finalul lunii mai, comercianții 
numărau pe degete cumpărătorii unor 
astfel de produse, începutul lunii iunie 
a venit cu o creștere a vânzărilor de 
peste 30 la sută, față de luna mai.

Căldura din apartamente sau din 
sediile firmelor a făcut ca hunedorenii, 
dornici să se răcorească, să bage mâna

Chiar dacă este an de criză, hunedorenii se înghesuie să cumpere aparate de aer condiționat cu banii Jos

adânc în buzunare fără să țină cont 
deloc de criză.

„în fiecare zi vindem cel puțin 15 
astfel de sisteme. Oamenii vin 
împreună cu cei care se ocupă de insta
larea aparatelor, aleg un model și îl 
cumpără fără să stea prea mult pe gân
duri. Anii trecuți, aparatele de aer 
condiționat se vindeau mai mult 

firmelor, acum însă ponderea celor care 
cumpără un sistem de acest gen a cres
cut în favoarea persoanelor fizice. In
teresant este faptul că foarte puține sunt 
persoanele care apelează la serviciul 
nostru de plată prin rate. Totul se 
cumpără cu banii jos”, a declarat 
reprezentantul unei firme de electrocas- 
nice.

Toate acestea, în condițiile în care 
prețul unui aparat de aer condiționat în
cepe de la 700 de lei și poate urca până 
la 3.000 de lei, criza nefiind niciun mo
ment un impediment în cumpărarea 
unui astfel de produs.

Claudiu Sav

Județul Hunedoara cheltuie mai mulți bani 
decât virează la buget

Potrivit unor statistici ale Minis
terului Finanțelor, privind contribuția 
județelor la bugetul pe anul 2009, 
jumătate dintre județele României au 
livrat fonduri substanțiale, în vreme ce 
cealaltă jumătate au cheltuit mai mult 
decât au încasat. Județul Hunedoara se 
plasează în a două parte a listei, respec
tiv între județele care au primit mai 
mulți bani decât au livrat la buget, 
ocupând locul 25. Potrivit statisticilor, 
județul Hunedoara a vărsat la buget 591 
de lei și a primit 684 de milioane lei, 
diferența reprezentând un sold negativ 
de 93 milioane lei. Contribuțiile la 
buget cuprind sumele colectate din im
pozitul pe profit, pe venit, accize, TVA 
și taxe vamale. O parte din acești bani 
se întoarce în județ sub formă de cotă 
defalcată. Cotele defalcate sunt utilizate 
pentru finanțarea activităților și cheltu
ielilor instituțiilor descentralizate, pre

Dezbatere publică cu tema parcările ilegale 
de pe centrul istoric

Primăria Deva lansează o dez- 
jbatere publică privind un proiect care 
are drept scop sancționarea șoferilor 
care parchează ilegal în centrul istoric 
al municipiului. între Piața Unirii și 
Colegiul Național Decebal din Deva,

cum și pentru echilibrarea bugetelor lo
cale. Cota defalcată, care se întoarce în 
județ, depinde, în proporție de trei sfer
turi, de numărul de locuitori ai județului 
(creștere direct proporțională) și de im
pozitul mediu pe venit colectat în 

autoturismele sau remorcile care vor 
fi oprite în afara orelor pentru 
aprovizionare, vor fi blocate. Astfel, 
pentru a le fi deblocate roțile autotur
ismelor șoferii vor fi nevoiți să achite 
o amendă în valoare de 300 de lei. 

județul în cauză (creștere invers 
proporțională). în proporție de un sfert, 
contează suprafața județului.

Cătălin Rișcuța

Devenii care au propuneri și sug
estii pe această temă le pot depune, 
până în data de 21 iunie, la Primăria 
Deva, sau le pot trimite pe adresa: 
primar@primariadeva.ro.

D.E.P.A. premiază cei mai 
gospodari deveni

Organizația Non Profit 
D.E.P.A. demarează un con
curs de premiere a celor mai 
gospodari cetățeni ai Devei. 
Astfel, începând de azi, cele 
mai îngrijite zone verzi din 

jurul blocurilor și a curților, 
precum și cele mai frumos 
amenajate balcoane și curți 

vor intra în competiție.

Din dorința de a stimula interesul 
devenilor, în ceea ce privește aspectul 
îngrijit al orașului, Organizația Non 
Profit D.E.P.A., coordonată de vicepri- 
marul Corina Oprișiu, a inițiat un con
curs cu premii, care se va desfășura 
începând de astăzi până în luna septem
brie.

Concursul se va desfășura în patru 
secțiuni, zonele din jurul blocurilor, 
zonele din fața caselor, balcoanele și 
curțile. Pentru fiecare secțiune se vor 
acorda premile I, II și III. Periodic, o 
comisie formată din peisagiști, arhitecți 
ș reprezentanți ai Agenției de Mediu, va 
analiza aspectul estetic al zonelor verzi 
din jurul blocurilor și a caselor, bal
coanelor, precum și a curților pentru a 
le selecta pe cele mai îngrijite. Premile 
vor consta în material dedrologic și

floricol, scule și unelte de grădinărit. De 
asemenea, pe durata desfășurării con
cursului, vor fi promovate lunar, prin in
termediul mass-mediei, cele mai 
remarcabile zone verzi, curți sau bal
coane. înscrierea la concurs nu va fi 
necesară, fiecare locuitor al Devei va 
participa din oficiu.

„Scopul nostru este acela de a mo
tiva cetățenii să acorde o atenție 
deosebită în ceea ce privește aspectul 
îngrijit a orașului nostru. Devenii sunt 
oameni gospodari și sunt sigură că juriul 
va întâmpina dificultăți în a delibera 
câștigătorii”, a menționat președintele 
ONG D.E.P.A., Corina Oprișiu.

Irina Năstase

mailto:primar@primariadeva.ro
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Paul Popa a fost prezentat, ieri, instanței Tribunalului Hunedoara, intr-un nou ter
men în cazul unui tânăr deven, Gabriel Duț, pe care t-a împușcat în piept, în urmă cu 
opt ani, lăsându-l paralizat pe viață, Următorul termen al procesului a fost stabilit 
pentru 12 august, când familia tânărului împușcat ar putea răspunde solicitărilor lui 
Paul Popa, care le-a cerut să renunțe la proces în schimbul unei sume de hani.

Accident mortal pe DN 68
Specialist în furturi, caut dame cu bani

Un bărbat în vârstă de 31 de 
ani, Cristinel S„ din comuna 
Coțofănești, județul Bacău, și-a 
pierdut viața în urma unui accident 
rutier produs pe DN 68, în 
apropiere de Hațeg. în timp ce 
conducea o autoutilitară, din 
direcția Oțelu Roșu spre Hațeg, 
bărbatul nu a adaptat viteza la 
condițiile de carosabil unjed și, 
într-o curbă la dreapta, a derapat și 
a părăsit partea carosabilă, intrând 
într-un copac aflat pe marginea 
șoselei.

Peste 100 de jandarmi, 
la datorie

Peste 100 de jandarmii hune- 
doreni vor asigura, la sfârșitul 
acestei săptămâni, măsurile de or
dine și siguranță publică cu ocazia 
manifestărilor prilejuite de „Zilele 
municipiului Deva” și „Parada 
Portului Popular Maghiar” 
organizată în Deva și Hunedoara. 
Jandarmii recomandă tuturor 
participant lor la aceste adunări 
publice să respecte recomandările 
făcute de organizatori și de forțele 
de ordine. în cazul în care constată 
săvârșirea unor fapte antisociale 
sunt rugați să anunțe jandarmii din 
dispozitivul de ordine publică sau 
la numărul de urgență 
l12-

Un tânăr din Deva a fost reținut de polițiști, după ce a tâlhărit trei femei... cu bani

Tâlharul își alegea bine victi
mele. Femei îmbrăcate „bine”, 

cu poșete al căror volum era 
considerabil, au fost doar câ
teva dintre criteriile se selecție 
ale tânărului tâlhar. Acesta ac
ționa fără teamă în zonele cen

trale ale Devei, însă numai 
după lăsarea întunericului.

Polițiștii din cadrul Biroului 
Investigații Criminale Deva au dis
pus, miercuri, reținerea pentru 24 de 
ore a lui Andrei C., de 20 de ani, din 
Deva, despre care au stabilit că, în 
perioada martie - iunie, a tâlhărit 
trei femei din localitate.

A furat bunuri 
în valoare 
de peste 6.000 de lei

în urma probatoriului adminis
trat, polițiștii au stabilit că tânărul 
acționa în zone centrale din Deva, 
după lăsarea întunericului, își 
urmărea victimele, pe care le lua 
prin surprindere și de deposeda prin 
violență de poșete.

în acest mod, tânărul a reușit să 
fure bunuri în valoare’ totală de 
peste 6.000 de lei, telefoane mobile, 
bani, cârduri bancare și acte de 
identitate.

Pe baza informațiilor furnizate 
de victime, polițiștii au reușit să îl 
identifice pe prezumtivul autor, 
asupra lui fiind găsit unul dintre 
telefoanele mobile sustrase de la 
victime.

A ieșit din 
penitenciar și 
și-a reluat activitatea

Tânărul a fost eliberat 
condiționat din penitenciar, în mai, 
unde și-a ispășit parțial o pedeapsă 
cu închisoarea pentru mai multe 
furturi. Ieri a fost prezentat 
judecătorilor care au emis, pe nu
mele tânărului, mandat de arestare 
preventivă pentru 29 de zile.

Cum să nu deveniți 
victime ale tâlharilor

Pentru a nu deveni victime ale 
infracțiunii de tâlhărie, polițiștii

recomandă categoriilor sociale vul
nerabile (femei, copii, bătrâni) să 
evite deplasările pe timp de noapte 
în locuri izolate și slab iluminate și 
să nu afișeze la vedere bunuri de 
valoare sau bani.

în cazul în care sunteți martor 

al unei astfel de fapte, apelați 
numărul unic de urgență 112 și 
furnizați polițiștilor cât mai multe 
informații cu privire la identitatea 
sau semnalmentele autorului.

Mihaela Tămaș

MINORITĂȚILE ȘI MOȚIUNILE DE CENZURĂ

Prezența minorităților în parla
ment are o cu totul altă conotație decât 
grupurile care reprezintă partidele 
politice. Existența noastră 
parlamentară nu se subsumează unor 

■ . ologii sau doctrine politice. Ea 
exprinVi necesitatea afirmării 
idem îiiții noastre etnice prin perpetu
area tradițiilor, culturii și limbii 
minorităților. Mai avem un rol foarte 

important, acela de a arăta lumii că 
România este o țară democratică ce 
respectă și protejează minoritățile 
naționale, că poate constitui un model 
în acest sens. De aceea, noi nu 
acționăm cu mijloacele folosite di 
grupurile p;rlameiiV>.re și nu 
participăm la luptele politice devenite 
pentru acestea o profesiune de 
credință. Nu am cerut niciodată funcții 

politice: ministru sau secretar de stat. 
Au fost situații când ni s-a propus 
chiar să intrăm în diverse cabinete dar, 
de fiecare dată, am refuzat tocmai 
pentru a ne păstra echidistanța atât de 
necesară pentru realizarea scopurilor 
noastre, pentru a fi la fel de apropiați 
sau depărtați de oricare grup politic 
emanat de partidele politice. Și din 
aceste motive, începând cu legislatura 
2000-2004 am încheiat câte un proto
col de colaborare cu Guvernul 
României, documente care prevăd 
printre altele că Grupul Minorităților 
Naționale, prin membrii săi, nu 
semnează și nu votează nici moțiuni 
simple nici moțiuni de cenzură. în 
data de 18.12.2001 Opoziția formată 
din PRM, PNL și PD înaintează 
moțiunea de cenzură intitulată Frigul 
și foamea nesemnată și nevotată de 
nici un deputat din grupul nostru. în 
27.03.2003 aceeași Opoziție inițiază o 
nouă moțiune intitulată Mafia sufocă 
România. Noi am avut aceeași atitu
dine. Guvernul Năstase a rezistat. în 
legislatura 2004-2008 s-au avansat nu 
mai puțin de 6 moțiuni de cenzură. 
16.05.2005, Dictatura și incompetența 
Guvernului Tăriceanu împotriva 
integrării europene a României, 
inițiată de 134 de senatori și deputați 
PSD. 15.02.2006, Anti-reforma 
sănătății, inițiată de 164 de parlamen
tari PSD și PRM. 20.06.2006, Guver
nul făric *anu-Fapte și Minciuni, 
inițialii Je ’27 de parlamentaț i PSD. 
4.06.2006, Guvernul Tăriceanu tre
buie să plece, inițiată de 119 parla
mentari PDL, PNL, PC, senatori 

independenți și 4 deputați din grupul 
nostru. Să menționăm că ea nu a fost 
și votată de aceștia pentru că la votul 
cu bile moțiunea a obținut doar 115 
voturi. în ședința de grup 
premergătoare votului aceștia au 
înțeles că unitatea noastră este mai 
importantă decât orice. 24.09.2007, 
1000 de zile de haos. Sfârșitul 
guvernării de dreapta, inițiată de 140 
de parlamentari PSD. 29.10.2008, 
Educația rămâne, Guvernul pleacă, 
inițiată de 131 parlamentari PRM, 
PD-L, PSD, PC, deputați și senatori 
tară apartenență la vreun grup parla
mentar și un deputat al grupului nos
tru. Deci, Guvernul Tăriceanu a 
beneficiat din plin de susținerea 
noastră. în actuala legislatură s-au 
inițiat 4 moțiuni de cenzură. 
4.05.2009, Marea păcăleală PDL- 
PSD, inițiată de 124 parlamentari 
PNL și UDMR. 17.09.2009, Guvernul 
PDL-PSD a hotărât: “Decât muncă 
fără rost, mai bine puțin și prost” 
inițiată de 120 de parlamentari PNL și 
UDMR. 6.10.2009, 11 împotriva 
României, inițiată de 124 parlamentari 
PSD+PC, PNL și UDMR, adoptată cu 
254 voturi pentru și 176 împotrivă. 
Noi nu am votat această moțiune. 
8.06.2010, “Opriți genocidul social !”, 
inițiată de 120 de parlamentari 
PSD+PC, ultima pe listă. Las la o 
parte moțiunile simple pentru că ele 
nu repezintă ca miză politică o 
importanță ia fel de marc ca moțiunile 
de cenzură.

Este foarte adevărat că au ex
istat câteva disfuncționalități dar aces

tea s-au manifestat la semnarea 
moțiunilor până la ultima când u 
deputat din grupul nostru și-a asumai 
votarea moțiunii de cenzură împotriva 
voinței celorlalți colegi. Un altul se 
pare că a procedat ca un laș spunând 
că nu votează moțiunea dar, de fapt, a 
acționat invers. în ansamblu, grupul 
nostru a procedat consecvent 
nevotând moțiunile de cenzură, 
susținând toate guvernele. Cel mai 
mult a beneficiat de aportul nostru 
Guvernul Tăriceanu. Că noi am fost 
mereu echidistanți s-a observat și la 
desemnarea de către Camera 
Deputaților a judecătorului pentru 
Curtea Constituțională, când am rezi
stat în băncile noastre fără a lua parte 
la disputele celorlalte grupuri.

Acuzele care ni se aduc acum 
sunt nedrepte, pentru că noi ne-am 
cantonat într-o atitudine normală iar 
cei care le aduc au beneficiat de re
spectarea protocolului încheiat la Vre
mea aceea.

Suntem conștienți că țara 
este într-o situație limită. Sper că ter
menul anunțat de revenire la cuantu
mul veniturilor anterioare asumării 
răspunderii promovate de Guvernul 
Boc va fi unul viabil. Acest deziderat 
trebuie analizat când îi va veni 
sorocul. Grupul Minorităților 
Naționale va analiza cu responsabili
tate acesl termen.

Deputat U. C. R. R., 
dr. Gheorghe Firczak



g Parlamentarii europeni au susținut planurile pentru o etichetare uni
formă a alimentelor în cadrul Uniunii Europene, dar au respins codarea 
in culori. Voiul parlamentarilor va duce la noi etichete în termen de trei- 
cinci ani. Informații esențiale nutriționale, inclusiv conținutul de sare, 
grăsimi și zahăr, vor trebui trecute pe fața ambalajului.
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România va lua locul Bulgariei 
în cadrul proiectului
South Stream

Guvernul a aprobat completarea listei 
de substanțe interzise cu opt produse noi

România și gigantul Gazprom 
din Rusia, cel mai mare producător 
de gaze din lume, au început 
discuțiile pe tema participării 
Românei la proiectul South Stream, 
care va transporta gaze din Rusia 
către Europa. Potrivit presei rusești, 
Bulgaria va fi eliminată din proiect, 
iar locul ei va fi luat de România.

Compania Gazprom și România 
au început negocierile pentru ca țara 
noastră să ia parte la proiectul South 
Stream și vor calcula în următoarele 
luni costul conductei de tranzit, au 
declarat, miercuri, reprezentanții 
companiei Gazprom.

Conducta South Stream, care va 
costa înjur de 25 de miliarde de euro, 
va lega Rusia de Uniunea Europeană, 
urmând să treacă pe sub Marea 
Neagră și Balcani, ocolind astfel 
Ucraina. Lucrările la proiect vor în
cepe în 2013, a anunțat Gazprom 
săptămâna trecută.

România va lua locul Bulgariei 
în cadrul proiectului South Stream, 
susține cotidianul rusesc Kommer
sant. Bulgaria va fi scoasă de pe 
traseul gazoductului după ce a pus

< 

punct altor două proiecte energetice 
pe care le avea în plan cu Rusia: con
ducta de petrol Burgas-Alexan- 
droupolis și centrala nucleară din 
Belene.

Premierul bulgar Boiko Borisov 
a catalogat cele două proiecte drept 
“neprofitabile”, scrie R1A Novosti. 
Declarația lui Borisov a venit la scurt 
timp după ce Guvernul bulgar a con
firmat că se gândește serios să le 
permită americanilor să instaleze pe 
teritoriul țării elemente ale scutului 
anti-rachetă.

în aprilie, președintele Gazprom 
Alexei Miller declarase că România 
nu va putea înlocui Bulgaria în cadrul 
proiectului, dar că o extensie a con
ductei va putea fi construită pentru ca 
și țara noastră să aibă acces la gazele 
rusești via South Stream. Miller a 
mai spus atunci că gazoductul va 
trece prin Bulgaria, Serbia, Ungaria 
și Slovenia, ajungând în cele din 
urmă în sudul Italiei. De asemenea, 
ar putea fi construită o secțiune din
spre Ungaria spre Austria și una din 
Bulgaria spre Grecia.

_______________________________ y

Executivul a aprobat, mier
curi, la propunerea ministrului 

Sănătății, Hotărârea de Gu
vern pentru completarea cu opt 
substanțe noi a listei conținând 
plante, substanțe și preparate 
stupefiante și psihotrope inter

zise în România.

Cele opt produse noi vor completa 
lista cu 27 de substanțe și nouă plante 
care au fost identificate de către experți 
ca dăunătoare sănătății și care au fost 
deja interzise încă de la începutul lunii 
februarie , a anunțat, miercuri, Minis
terul Sănătății.

începând cu luna aprilie 2010, 
după intrarea în vigoare a OUG 6/2010 
privind interzicerea unor plante și 
substanțe cu efect psihoactiv, la 
camerele de gardă ale spitalelor au în
ceput să se prezinte persoane tinere care 
acuzau intoxicații cu produse din cate
goria "droguri ușoare", altele decât cele 
ce fuseseră deja identificate și interzise.

Din declarațiile persoanelor în 
cauză s-a constatat că efectele acestor 
substanțe asupra organismului sunt 
similare cu cele ale drogurilor, în unele 
cazuri fiind chiar mai severe. Aceste 
produse dau stări halucinogene, insom

Angajații companiilor de stat vor contribui 
la Fondul de Solidaritate

Angajații companiilor de stat vor fi obligați să doneze 
în Fondul de Solidaritate 90% din venitul salarial ce 
depășește 8.000 de lei, în următoarele cinci luni, iar 
indemnizațiile de ședință ale reprezentanților statului în CA 
și AGA vor fi de asemenea donate.

Miniștrii s-au reunit miercuri, la ora 18.00, în ședință

extraordinară, pentru a discuta despre reducerile de personal 
din administrație și despre tăierea cheltuielilor cu bunurile și 
serviciile, în vederea rectificării bugetare.

Guvernul a decis că angajații companiilor de stat vor fi 
obligați să doneze în Fondul de Solidaritate 90% din venitul 
salarial ce depășește 8.000 de lei, în următoarele cinci luni, 
iar indemnizațiile de ședință ale reprezentanților statului în 
CA și AGA vor fi de asemenea donate.

Guvernul a decis totodată ca numărul secretarilor de stat 
să fie redus la cel mult două astfel de posturi, singurele ex
ceptate fiind ministerele "mari", precum Ministerele de In
terne și Externe, în a căror organigramă vor fi menținuți trei 
secretari de stat, discuția urmând însă să continue și în 
coaliție, potrivit Mediafax.

Mai mulți lideri PDL, în special din Parlament, au cerut 
miniștrilor democrat-liberali să prezinte o situație privind re
structurarea ministerelor pe care le conduc, fiind vorba atât 
de situația reducerilor de personal, cât și de diminuarea chel
tuielilor cu bunurile materiale și achizițiile.

nii, euforie sau inhibare, creând 
dependență. în supradoze pot provoca 
chiar moartea consumatorului.

Inspectoratul General al Poliției 
Române a identificat încă opt substanțe 
care au fost supuse expertizelor și care 
prin HG aprobată miercuri sunt scoase 
în afara legii.

"Atunci când am elaborat noile 
prevederi legale pentru combaterea 
traficului ilicit de droguri și regimului 
juridic al plantelor, substanțelor și 
preparatelor stupefiante, am încercat să 
gândim preventiv. Am știut că cei care 
se ocupă cu astfel de ilegalități vor 
căuta metode de a eluda legea. Din 
această cauză am realizat o legislație, 
flexibilă, care ne permite ca în cel mai 
scurt timp de la identificarea și exper- 
tizarea unor noi plante și substanțe ca 
fiind dăunătoare sănătății să fie in
terzise rapid prin introducerea în listă", 
a declarat ministrul Sănătății, Cseke At
tila.

în anul 2009, un număr de 1.300 
persoane au avut nevoie de îngrijiri 
medicale după ce au consumat 
substanțe halucinogene.

Din ianuarie 2010 și până la 
sfârșitul lunii mai, la Unitățile de Prim
iri Urgențe din întreaga țară s-au 
prezentat 206 persoane intoxicate cu 
substanțe care au efect psihoactiv, a 
precizat Ministerul Sănătății.

Potrivit datelor transmise de către 
Ministerul Administrației și Internelor, 
după intrarea în vigoare a OUG 6/2010 
privind interzicerea unor substanțe și 
plante psihotrope au fost verificate 67 
magazine de vise, unde au fost aplicate 
amenzi în valoare de 150.500 de lei.

Autoritățile au suspendat activi
tatea la cinci unități de acest tip și au în
tocmit peste 30 de dosare penale. De 
asemenea, au fost confiscate aproxima
tiv 35 de kilograme din noile substanțe 
introduse sub control.

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

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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Mănăstiri din Oltenia
Mănăstirile Olteniei sunt în număr 

de 27 și sunt așezate într-o minunată 
zonă de la poalele Carpaților, de la 
Cozia până la Tismana. Cea mai veche 
și cunoscută mănăstire din Oltenia, 
Cozia, se pare că a fost construită acum 
mai bine de 600 de ani. Aici se află cea 
mai veche frescă bizantină din 
mănăstirile românești. în această zonă 
vâlceană alte mănăstiri stau ascunse în 
desișuri sau în poienile de la poalele 
munților - mănăstirile Amota, Dintr-un 
Lemn, Hurezi, Bistrița, Frăsinet și Sur- 
patele. în partea de vest a Olteniei, alte 
trei lăcașuri de cult veghează la pacea 
locurilor de sute de ani - Lainici, 
Polovragi și Tismana.

Mănăstirea Cozia
Manastirea Cozia este situată în 

apropiere de Căciulata, pe malul Oltu
lui. Temelia mănăstirii a fost pusă de 
Mircea cel Bătrân între anii 1386 și 
1388, într-o regiune unde creșteau nuci, 
numele locului derivând de la cuvântul 
peceneg-cumanian „coz”, adica nuc, 

care a devenit Cozia. Mircea a ridicat 
lăcașul în aceste locuri și din rațiuni 
militare și strategice, mănăstirea fiind 
la început întărită asemeni unei 
fortărețe. în incinta bisericii se află atât 
mormântul domnitorului cât și al 
mamei lui Mihai Viteazul, care s-a 
călugărit aici, în 1601, sub numele de 
maica Teofana. Pe aleea cu brazi, ce 
duce la mănăstire, se află în partea 
dreaptă o fântână cu apă sfințită, 
decorată cu sculpturi, apa curgând din 
brațele unei cruci. Cea de-a doua 
fântână se numește fântâna lui Neagoe 
Basarab și datează din 1517. Bolnița a 
fost zidită pe un deal de lângă 
mănăstire, între 1542 și 1543, de Petru 
Voievod, pentru bolnavii comunității.

Mănăstirea Amota

Manastirea Amota este situată in 
comuna Costești, județul Vâlcea, la 37 
de kilometri de Râmnicu Vâlcea, și este 
ctitorită de Matei Basarab între anii 
1633- 1634. Se spune că Matei Basarab 

ar fi ales acest loc pentru zidirea 
mănăstirii deoarece aici s-ar fi ascuns, 
fiind urmărit de turci, înainte de a fi 
domintor. Deosebit de valoros, din 
punct de vedere artistic, este portretul 
lui Neagoe Basarab, realizat în 1644 de 
către zugravul Stroe din Târgoviște. 
Mănăstirea a fost renovată, între anii 
1852 și 1856, de către domnitorul 
Barbu Știrbei, vechile chilii fiind 
dărâmate, și cu ajutorul unor arhitecți 
străini fiind adăugate noi corpuri de 
clădire. în pronaosul bisericii se află 
mormâtul lui Neagoe Basarab, care a 
murit în data de 9 aprilie 1654 și mor
mâtul tatălui lui Matei Basarab, Danciu 
Velvomic, mort în timpul luptelor din 
Transilvania, duse alături de Mihai 
Viteazul.

Mănăstirea 
Dintr-un Lemn

Mănăstirea Dintr-un Lemn e 
situată la aproximativ 25 kilometri sud 
de Râmnicu Vâlcea. Este separată de 
dealuri de mănăstirile vecine Govora și 
Surpatele. Conform unei vechi tradiții 
locale, mănăstirea ar fi fost înființată la 
începutul secolului al XVI - lea, prin 
ridicarea unei bisericuțe de lemn din 
materialul unui singur stejar, în lemnul 
căruia, un călugăr a văzut chipul Maicii 
Domnului. Biserica a fost ridicată în 
cinstea Icoanei Maicii Domnului, 
icoana care astăzi se afla în biserica de 
piatră. în cadrul mănăstirii mai există 
cinci stejari seculari uriași, iar în coaja

unuia dintre ei se află o icoană 
sculptată. Cel mai de preț obiect al 
mănăstirii este icoana făcătoare de mi
nuni a Maicii Domnului, icoana de care 
se leagă exitența mănăstirii. Icoana are 
o înfățișare foarte veche și este înaltă de 
1.50 metri și Iată de 1.10 metri.

Mănăstirea Hurezi

Mănăstirea Hurezi este situată în 
orașul Horezu, la 50 kilometri de Râm
nicu Vâlcea și este organizată în cadrul 
unei incinte de plan patrulater, în cen
trul ei aflându-se biserica. Lăcașul de 
cult a fost construit de meșterii: Manea, 
vătaful zidarilor, Istrate, lemnarul, și 
Vucasin Caragea, pietrarul. Pictura bis

ericii reprezintă una din realizările cele 
mai importante ale picturii secolului al 
XVIII - lea. în pronaos este zugrăvit un 
amplu tablou reprezentând pe domni
torul Constantin Brâncoveanu cu fa
milia sa și rudele din neamul 
Basarabeștilor și Cantacuzinilor. Pe 
latura de sud a incintei se află turnul- 
clopotniță și casa domnească, cu o sală 
susținută de coloane de piatră, unde se 
află muzeul. Mănăstirea a avut un rol 
important cultural, dispunând de o 
bogată bibliotecă și o școală de zugravi, 
care a reprezentat cel mai puternic atel
ier de pictură din istoria artei vechi 
românești.

Mănăstirea Bistrița

Mănăstirea Bistrița este situată în 
satul cu același nume din comuna 
Costești, județul Vâlcea. Biserica se 
spune că datează din perioada anului 
1490, fiind o ctitorie a boierilor 
Craiovești. Prima atestare documentară 
a mănăstirii aparține lui Vlad Vodă 
Călugărul și se păstrează în „Hrisovul 
de danie”, din 16 martie 1494. Biseric 
a fost puternic avariată în timpul 
expediției lui Mihnea cel Rău, în anul 
1509, ea fiind refăcută între anii 1515- 
1519. Mănăstirea a fost afectată grav de 
cutremurul din 1838, fiind renovată pe 
durata a 10 ani, în timul domniilor lui 
Gheorghe Bibescu și Știbei Vodă. Pic
tura ațtuală a bisericii a fost executată 
în 1850, de Gheorghe Tattarescu. La 
această mănăstire a fost prima tiparniță 
din Țara Românească, ce aparținea 
ieromonahului Macarie. După opinia 
anumitor specialiști, aici ar fi fost 
tipărită prima carte de pe pământ româ
nesc, Liturghierul Slavon al călugărului 
Macarie, în anul 1508.
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Mănăstirea Frăsinet

Mănăstirea Frăsinet este singura
România unde se respectă 

ioanele aspre ale Muntelui Athos, 
fel, intrarea femeilor în acest 
zământ este oprită sub greu 
ământ. Mănăstirea se află în partea 
ord a județului Vâlcea, într-o zonă 
ntană înconjurată de păduri. Pe vre
ri, aici fusese un mic schit la care se 
inaseră câțiva călugări. Cel care a 
; bazele actualei mănăstiri a fost 
ntul Calnic, pe vremea aceea epis- 

> de Râmnic, care a dorit să facă aici 
îsulă a spiritualității. Aici se intro- 
:e pravila aspră a Muntelui Athos și 
i adus ca stareț, de la Muntele Athos, 
icarp Nisipeanu. Accesul femeilor 
e interzis, spunându-se că cele ce 
alcă acest legământ sunt atinse de 

n. La2 kilometri de mănăstire se 
i o piatră de legămât, precum și alte 
icatoare de avertizare. Tot la hotarul 
trei a fost ridicată o biserică pentru 
aeile ce își caută liniștea prin partea 
urilor.

Mănăstirea
Surpatele

Așezământul monahal de la Sur
ele este situat în centrul județului 
lcea, într-o zonă subcarpatică, la 
oximativ 30 de kilometri sud-vest de 
mnicu Vâlcea. Numele mănăstirii 
e de la zona în care se află și în care 
fost frecvente odinioară surpările de 
;n după defrișări. Mănăstirea a fost 
stată documentar în anul 1512, în 
ipul domniei lui Neagoe Basarab. 
ierica mănăstirii a fost inițial din 
’ construită în jurul anilor 1500. 
V anii 1703 - 1706, soția domnitoru- 
Constantin Brâncoveanu a construit 
iserică din piatră și chiliile necesare 
ii mănăstiri de maici. După execuția 
Constantin Brâncoveanu și a celor 
ru fii ai săi, în 1714, Doamna Marica 

fugiat vreme îndelungată la 
nâstire. La începutul secolului al

XIX - lea, de mănăstire s-au îngrijit 
boieri Jieni, îndeosebi în vremea 
stareței Agapia Jianu. Iancu Jianu ar fi 
jurat în fața bisericii de la Surpatele să 
lupte până la moarte împotriva 
fanarioților. Tudor Vladimirescu a tre
cut și el pe la Surpatele, în 1820, unde 
a depus jurământul pentru dreptate, pe 
cruce, evanghelie și drapel.

Mănăstirea Lainici

Mănăstirea Lainici se află așezată 
în Defileul Văii Jiului, la 32 de kilo
metri de Târgu Jiu și la 25 de kilometri 
de Petroșani. Se spune că inițiatorul 
vieții monahale din acest loc ar fi fost 
Sfântul Nicodim cel Sfințit, care s-ar fi 
așezat într-o peșteră din apropierea ac
tualei mănăstiri. între anii 1750 și 1765, 
au fost distruse peste 300 de biserici și 
mănăstiri ortodoxe printre care și 
Mănăstirea Lainici. Aici a stat ascuns și 
deghizat în călugăr Tudor 
Vladimirescu, care era la acea vreme 
urmărit de turci. în anul 1817 
mănăstirea a fost devastată de turci, 
călăgarii au fost alungați, iar monahului 

i s-a tăiat capul. în timpul Primului 
Război Mondial, mănăstirea a fost 
profanată și distrusă complet de trupele 
germane, care au intrat cu caii în 
biserică, apoi i-au dat foc. Au fost fu
rate odoarele bisericii, iar cimitirul a 
fost devastat. Mănăstirea a fost 
desființată în 1961, rămânând închisă 
până în 1970.

Mănăstirea
Polovragi

Mănăstirea Polovragi se află lângă 
localitatea cu același nume, la baza 
muntelui Piatra Polovragilor, din veci
nătatea Cheilor Oltețului. Există o 
legendă care spune că marele zeu dac 
Zamolxis a locuit în peștera de la 
Polovragi. Mănăstirea a fost zidită de 
Radu și Pătru, fii lui Danciul Zamona, 
în jurul anului 1505. Biserica mănăstir i 
este construită în stil bizantin, iar pic
tura bisericii este foarte asemănătoare 
cu cea de la Hurezi, dar are și caracter
istici proprii realizate de către Constan
tin Brâncoveanu, ce constă în 
reprezentarea iconografică, unicat la 
noi în țară, a mănăstirilor de la Sfântul 
Munte Athos. Biserica este înconjurată 
de chilii ce formează un impresionant 
zid de apărare. în mănăstire se intră 
printr-o poartă masivă, deasupra căreia 
se află clopotnița ridicată de Constantin 
Brâncoveanu. în timpul revoluției lui 
Vladimirescu, mănăstirea a avut un rol 
foarte important, organizându-se garni
zoane și forțe de rezistență.

Mănăstirea Tismana

Tismana se află așezată la 35 de 
kilometri de Târgu-Jiu, spre vest.

Mănăstirea a fost atestată documentar 
într-un hrisov din anul 1385 și este 
ctitorită de Sfântul Nicodim Valahul. 
Au mai avut contribuții la consolidarea 
acestei mănăstiri și Mircea cel Bătrân, 
Radu cel Frumos și Negru Vodă. Ca și 
la celelalte mănăstiri din zona Gforjului 
și aici au fost organizate baze de 
pregătire a mișcării revoluționare din 
1821. Biserica mănăstirii are statutul de

„monument de artă” datorită arhitec
turii și a lucrărilor de artă pe care le 
adăpostește. Acest lăcaș de cult a fost 
transformat în mănăstire de maici, în 
anul 1949, având în prezent înjur de 60 
de călugărițe. în apropiere, pe muntele 
Ciclovina, la N-V de Mănăstirea 
Tismana se află două schituri: Ciclov
ina de Jos și Ciclovina de Sus.
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Președintele Comitetului Director ul FC Hunedoara, Gelu Simoc, u fost convins 
să revină asupra deciziei de a demisiona din funcție, după ce echipa a rutul pro
movarea in Liga a lll-u. Gelu Simoc reprezintă și interesele lui Wrcea l.ucescu 
in Consiliul de Administrație al clubului

Minerul Lupeni
a rămas fără antrenor

Ceea ce era de așteptat la Mi
nerul Lupeni, s-a întâmplat. 
Antrenorul Petre Gigiu și-a 

dus contractul la final și nu a 
mai vrut să îl prelungească. 
După un an și jumătate pe
trecut în Valea Jiului, Petre 

Gigiu așteaptă noi oferte.

Relația lui Petre Gigiu cu 
jucătorii nu a fost întodeauna cea mai 
bună, însă a avut mereu sprijinul con
ducerii clubului. Cunoscut ca un 
antrenor cu metode epuizante de 
pregătire, Gigiu nu a fost simpatizat 
mai ales în turul campionatului, când 
a avut o scurtă perioadă în care a fost 
înlocuit cu Marcel Rus. Atunci a ocu
pat postul de director tehnic, după 
care a revenit în forță și a scăpat 
Minerul pentru al doilea an consecu
tiv de retrogradare. „Așa cum am 
promis, am plecat de la Lupeni. Un 
an și jumătate de stat aici este sufi
cient pentru un antrenor. Mă bucur că 
am contribuit și eu la îndeplinirea

Ex-jiuliști caută echipă
După ce Dumitru Hotoboc 
și-a găsit echipă în Liga I, 

iar Mircea Gheorghe este cu 
un pas în curtea celor de la 
Pnadurii Târgu Jiu, un alt 

jucător care a evoluat în tur 
la Jiul Petroșani își caută 

echipă.

Gabriel Apetri nu a arătat nimic 
în perioada cât a fost legitimat la 
Mureșul Deva, mai puțin de un retur, 
iar contractul său a expirat. Jucătorul 
de profil ofensiv așteaptă oferetele, 
dar acestea nu vin. Apetri este 
cunoscut atât pentru talentul său fot
balistic, cât și pentru viața 
extrasportivă agitată, presărată cu 
numeroase episoade bahice. Cât de
spre o revenire la echipa la care s-a 
consacrat, Jiul petroșani, Apetri nici 
nu vrea să audă.

„Ce să mai fac la Jiul să am 
grijă de teren sau să mă fac antrenor 

V cu copiii și juniorii, sunt prea tânăr

obiectivului, iar echipa a rămas în 
eșalonul secund. Am câteva oferte 
din străinătate și probabil că le voi da 
curs.' Am petrecut o perioadă 
frumoasă, aici, la Lupeni și pentru 
acest lucru le mulțumesc tuturor”, a 
spus Petre Gigiu. Ultimele zvonuri 
spun că antrenorul a fost dat la un 
moment dat afară din vestiar de 
fotbaliștii nemulțumiți că nu le dădea 
la toți aceeași șansă să joace, indief- 
erent de randamentul arătat la antre
namente sau la meciuri. Mai mulți 
jucători de la Minerul Lupeni s-au 
arătat nemulțumiți de faptul că și-au 
încasat doar jumătate din suma de 
bani pe care ar fi trebuit să o 
primească la finele campionatului. 
„Eu unul sunt foarte dezamăgit. Ne- 
au spus una și au făcut alta. Mai tre
buie să iau jumătate din bani, bani 
care spun că îi vom primi săptămâna 
viitoare. Eu mi-am luat gândul de 
acei bani. îmi doresc să plec în altă 
parte pentru că la Lupeni i-am făcut 
datoria”, a declarat unul dintre 
jucătorii aflați la finale de contract.

pentru așa ceva. Vreau să mai joc”, 
a declarat jucătorul în vârstă de 28 
de ani.

Tot în căutare de echipă este și 
mijlocașul Alin Ilin, care a încheiat 
conturile cu Ceahlăul Piatra Neamț. 
Acesta mai are de primit câteva mii 
de euro de la Alin Simota, dar se 
arată dispus să renunțe la o parte din 
bani și să semneze un nou contract 
cu Jiul Petroșani.

Hada pune condiții
pentru FC Hunedoara

Primarul Hunedoarei, Ovi- 
diu Hada, ar fi de acord ca 
municipalitatea să continue 

să finanțeze și în sezonul 
care urmează echipa de fot
bal, însă numai dacă Dan 

Bobouțanu și Mihai Leu vor 
dispărea din schema organi
zatorică a clubului Decizia 
aparține, însă, Consiliului 
Local, acolo unde se dă o 

luptă acerbă între cele două 
tabere, iar FC Hunedoara 
este un măr al discordiei

Ratarea promovării i-a dat 
apă la moară primarului liberal al 
Hunedoarei, Ovidiu Hada. Acesta 
a găsit momentul potrivit pentru a 
pune tunurile pe doi dintre adver
sarii săi din Consiliul Local, Dan 
Bobouțanu și Mihai Leu. Ori toc
mai cei doi au fost inițiatorii 
proiectului de hotărâre prin care 
actualul club de fotbal a luat ființă.

„Trebuie să analizăm la rece 

și să vedem că s-au cheltuit mil
iarde din banii publici, iar obiectul 
a fost pe jumătate atins. O vom lua 
de la capăt, dar este nevoie de alți 
oameni și aici mă gândesc la foști 
sportivi ai Corvinului. Nu ne mai 
permitem să mai cheltuim alți bani 
și să ajungem în aceeași situație. 
Vreau o evaluare clară și trebuie 
impuse criterii de performanță 
încă de la început”, a spus pri
marul Hunedoarei. Acesta i-a ata
cat deschis pe Leu și Bobouțanu, 
pe care i-a acuzat că și-au făcut 
imagine pe spatele clubului, dar 
nu au adus niciun leu în vistierie.

„Să-mi spună cei doi câți 
sponsori au atras sau cu ce au con
tribuit fiecare la acest club”, a mai 
adăugat Hada. Contactat telefonic, 
Mihai Leu a spus că se 
delimitează de acuzațiile primaru
lui, pe care nu vrea să le co
menteze.

Potrivit cifrelor oferite astăzi 
de conducerea clubului și cea a 
municipiului de pe Cema, FC 
Hunedoara a primit din partea 
autorităților locale suma de circa 

500.000 de lei. Mai mult 
jumătate au fost utilizați la p 
salariilor pentru jucătorii 
angajații clubului, chletuieli ci 
niorii, arbitraje, iar cealaltă p 
s-a dus pe facturile de utilităl 
la stadion. în plus, Gelu & 
președintele Comitetului Dire 
a specificat că din sponsorizăi 
mai venit alțe 170.000 de lei, < 
Mircea Lucescu și Ioan Ando 
sub formă de echipament sno 
plus de la alți oameni de j 
care au ajutat clubul pe între 
durată a campionatului tre 
Jucătorii au avut o primă 
minim 1.000 de lei la b; 
Aceasta era mai mare 
siguranță, pentru că în tribună 
niște oameni de afaceri din Hi 
doara cu banii la ei”, a spus ( 
Simoc.

Acesta a infirmat zvoni 
conform cărora jucătorii au a 
dat meciul de baraj având 
primit drepturi financiare. Si 
a mai precizat că ultimii bai., 
intra în contul fotbaliștilor 
târziu în cursul zilei de luni.
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încasat doar jumătate din suma de 
bani pe care ar fi trebuit să o 
primească la finele campionatului. 
„Eu unul sunt foarte dezamăgit. Ne- 
au spus una și au făcut alta. Mai tre
buie să iau jumătate din bani, bani 
care spun că îi vom primi săptămâna 
viitoare. Eu mi-am luat gândul de 
acei bani. îmi doresc să plec în altă 
parte pentru că la Lupeni i-am făcut 
datoria”, a declarat unul dintre 
jucătorii aflați la finale de contract.

pentru așa ceva. Vreau să mai joc”, 
a declarat jucătorul în vârstă de 28 
de ani.

Tot în căutare de echipă este și 
mijlocașul Alin Ilin, care a încheiat 
conturile cu Ceahlăul Piatra Neamț. 
Acesta mai are de primit câteva mii 
de euro de la Alin Simota, dar se 
arată dispus să renunțe la o parte din 
bani și să semneze un nou contract 
cu Jiul Petroșani.

Hada pune condiții
pentru FC Hunedoara

Primarul Hunedoarei, Ovi- 
diu Hada, ar fi de acord ca 
municipalitatea să continue 

să finanțeze și în sezonul 
care urmează echipa de fot
bal, însă numai dacă Dan 

Bobouțanu și Mihai Leu vor 
dispărea din schema organi
zatorică a clubului Decizia 
aparține, însă, Consiliului 
Local, acolo unde se dă o 

luptă acerbă între cele două 
tabere, iar FC Hunedoara 
este un măr al discordiei.

Ratarea promovării i-a dat 
apă la moară primarului liberal al 
Hunedoarei, Ovidiu Hada. Acesta 
a găsit momentul potrivit pentru a 
pune tunurile pe doi dintre adver
sarii săi din Consiliul Local, Dan 
Bobouțanu și Mihai Leu. Ori toc
mai cei doi au fost inițiatorii 
proiectului de hotărâre prin care 
actualul club de fotbal a luat ființă.

„Trebuie să analizăm la rece 

și să vedem că s-au cheltuit mil
iarde din banii publici, iar obiectul 
a fost pe jumătate atins. O vom lua 
de la capăt, dar este nevoie de alți 
oameni și aici mă gândesc la foști 
sportivi ai Corvinului. Nu ne mai 
permitem să mai cheltuim alți bani 
și să ajungem în aceeași situație. 
Vreau o evaluare clară și trebuie 
impuse criterii de performanță 
încă de la început”, a spus pri
marul Hunedoarei. Acesta i-a ata
cat deschis pe Leu și Bobouțanu, 
pe care i-a acuzat că și-au făcut 
imagine pe spatele clubului, dar 
nu au adus niciun leu în vistierie.

„Să-mi spună cei doi câți 
sponsori au atras sau cu ce au con
tribuit fiecare la acest club”, a mai 
adăugat Hada. Contactat telefonic, 
Mihai Leu a spus că se 
delimitează de acuzațiile primaru
lui, pe care nu vrea să le co
menteze.

Potrivit cifrelor oferite astăzi 
de conducerea clubului și cea a 
municipiului de pe Cema, FC 
Hunedoara a primit din partea 
autorităților locale suma de circa 

500.000 de lei. Mai mult 
jumătate au fost utilizați la p 
salariilor pentru jucătorii 
angajații clubului, chletuieli ci 
niorii, arbitraje, iar cealaltă p 
s-a dus pe facturile de utilităț 
la stadion. în plus, Gelu S 
președintele Comitetului Dire 
a specificat că din sponsorizăi 
mai venit alțe 170.000 de lei, < 
Mircea Lucescu și Ioan Ando, 
sub formă de echipament sno 
plus de la alți oameni de j 
care au ajutat clubul pe între 
durată a campionatului tre 
Jucătorii au avut o primă 
minim 1.000 de lei la bi 
Aceasta era mai mare 
siguranță, pentru că în tribună 
niște oameni de afaceri din Hi 
doara cu banii la ei”, a spus ( 
Simoc.

Acesta a infirmat zvoni 
conform cărora jucătorii au a 
dat meciul de baraj având 
primit drepturi financiare. Si 
a mai precizat că ultimii bai., 
intra în contul fotbaliștilor 
târziu în cursul zilei de luni.
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Celebrarea victoriei pe care a obținut-o, miercuri, echipa națională a statului 
Chile la Cupa Mondială, scor 1-0 în fața reprezentativei Hondurasului, a 
provocat dezordine civilă pe străzile capitalei Santiago și a dus la arestarea a 
81 de persoane, a anunțat poliția chiliana.

A 5M7

Campionatul Mondial de Fotbal

Argentina, prima echipă calificată în optimi

Grupa B:

Argentina-Coreea de Sud 4-1

Naționala Argentinei a zdrobit reprezentativa 
■reei de Sud, scor 4-1, ieri, într-un meci disputat 

annesburg, în primul joc din etapa a doua a 
ipei B de la Campionatul Mondial de Fotbal, 
gentina a dominat meciul încă din primele mo- 
:nte ale jocului așa cum era de așteptat, golul a 
nit în minutul 17, la o lovitură liberă din partea 
;aptă Messi a centrat în careul asiatic și Park 
Fong a deviat balonul nefericit în proprie poartă, 
ste alte zece minute a urmat șutul frumos al lui 
vez, tot din lovitură liberă, care a trecut la o 
Imă peste bara transversală apărata de Yung. 
i le” și-au dublat avantajul, în minutul 33, 
reușita cu capul a lui Higuain, după o centrare 
ui Maxi Rodriguez. Argentina mai ratează două 
azii prin Di Maria și Messi, în minutele 40 și 
, iar Coreea de Sud reușește să reducă din 
erență în ultimul minut al primei reprize, prin 
ung-Yong-Lee, la o gravă greșeală în defensivă 
ui Demichelis. Repriza secundă începe la fel ca 
rrima, cu echipa argentiniană în atac și primele 
oții pentru Yung apar la imensa ratare a lui 
guian, din minutul 53. Coreenii puteau egala 
ici minute mai târziu, dar K.i-Hum-Yeon trimite 

jtgă poartă, la o excelentă acțiune colectivă 
atac. Higuain face hattrickul, în minutele 77 și 

, după două contraatacuri fatale echipei coreene 
duce scorul la 4-1. Cu șase puncte acumulate 
.ionala lui Maradona, este prima echipa care s- 
alificat în optimi, indiferent de rezultatul ultim
ii meci din grupă, iar selecționata coreeană 
i npotriva N igeriei, ultima șansă de a merge 
.< departe.

Clasament Grupa B

final al Cupei Mondiale, la Durban, fiind întrecută 
de Elveția scor 0-1, în al doilea meci al grupei H 
al competiției din Africa de Sud. Primul șut pe 
poartă a fost consemnat în minutul 17, când Silva 
abia dacă l-a „deranjat” pe portarul elvețian Be
naglio. Șapte minute mai târziu, Spania a avut o 
mare ocazie prin Pique, care a driblat în careu și a 
șutat spre poartă, dar același Benaglio a salvat in
credibil golul ca și făcut. Singurul șut pe poartă al 
elvețienilor în prima repriză i-a aprținut lui 
Ziegler, din lovitură liberă, dar nu a pus nici o 
problemă porții apărate de Cassilas. Ibericii au 
contrai total jocul, având o posesie zdrobitoare, 
dar tot nu au putut sparge lacătul defensivei 
elvețiene, care s-a apărat foarte bine și după acci
dentarea lui Senderos, din minutul 35. 
Selecționata spaniolă a început bine și repriza 
secundă a meciului, având o bună oportunitate de 
a marca, în minutul 50, la șutul lui Xabi Alonso. 
Echipa lui Hitzfeld a reușit să dea lovitura de 
grație două minute mai târziu, la una dintre 
puținele sale contre. Gelson Fernandes a pătruns 
nestingherit în careu și la un o bâlbâială a apărării 
iberice a reușit să introducă mingea în poartă. Au 
urmat atacuri în valuri și Spania a ratat câteva 
ocazii de a marca prin Iniesta, Villa, Ramos, Tor
res și din nou Alonso, care a trimis o torpilă care 
a lovit stâlpul porții. Scorul putea lua proporții, 
dar Derdiyoc a trimis mingea în bară și meciul s- 
a terminat cu victoria echipei din țara cantoanelor, 
scor 0-1. Spania se pregătește de meciul cu Hon
duras și are neapărat nevoie de o victorie pentru 
a mai spera la o eventuală calificare, în timp ce 
Elveția așteaptă meciul cu Chile, în care printr-o 
victorie și-ar putea asigura calificarea în optimi.

Clasament Grupa H:
1. Chile 1 1 0 0 1-0
2. Elveția 1 1 0 0 1-0
3. Spania 1 0 0 1 0-1
4. Honduras 1 0 0 1 0-1

.Argentina 2 2 0 0 5-1 6

.Coreea de Sud 2 1 0 1 2-4 3

.Nigeria 1 0 0 1 0-1 0

.Grecia 1 0 0 1 0-1 0

Grupa A

Africa de Sud - Uruguay 0-3

Grupa H:

Spania - Elveția 0-1

'Echipa națională a Spaniei, campioană 
opeană, a debutat cu o înfrângere la turneul

Selecționata Uruguayului a învins, miercuri, 
la Pretoria, scor 3-0, reprezentativa Africii de Sud, 
în primul meci din a doua etapa a grupei A de la 
Campionatul Mondial. Animate de atmosfera 
frumoasă de pe stadionul „Loftus Versfeld”, cele 
două echipe au oferit un fotbal plăcut încă de la 
începutul partidei. Africanii au avut o posesie mai
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Higuain face tripla și duce scorul la 4-1 pentru Argentina

bună, dar nu au reușit să concretizeze nimic în fața 
porții. în minutul 23, tribunele au fost reduse la 
tăcere de șutul senzațional de la 25 metri al lui 
Diego Forlan, care ajutat puțin și de o deviere a 
unui fundaș african a deschis scorul, mingea 
ștergând ușor bara trasversală. Scorul a devenit 1 - 
0 și echipa lui Tabarez se afla în situația exact pe 
care o dorea selecționerul și anume cea de a con
traataca. în repriza secundă, Africa de Sud a încer
cat să atace organizat, dar experiența 
sud-americanilor s-a simțit. Au echilibrat raportul 
posesiei și datorită lui Suarez au ținut în 
permanență în corzi defensiva gazdelor. în minu
tul 76, Suarez a scăpat singur cu portarul Khune 
și acesta a faultat în postură de ultim apărător și a 
văzut cartonașul roșu. S-a dictat lovitură de la 11 
metri, transformată cu siguranță de Forlan, care a

realizat dubla și a majorat avantajul echipei sale, 
ducând scorul la 2-0. Africanii au încercat să 
revină în joc, dar acțiunile lor au fost lipsite de lu
ciditate și mai mult, în minutele de prelungire ale 
meciului, Alvaro Pereira a închis tabela la 3-0, 
după o centrare excelentă a lui Suarez la colțul 
lung. în aceste condiții Africa de Sud are nevoie 
de o victorie cu Franța pentru a mai putea spera la 
calificare, în timp ce Uruguayul devine favorită la 
prezența în optimi.

Clasament Grupa A:

1. Uruguay 2 1 1 0 3-0
2. Mexic 1 0 11 0 1-1
3. Franța 1 0 ]1 0 0-0
4. Africa de Sud 2 0 11 1 1-3

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

i

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. .
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101
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Un asteroid de mărimea statului Texas se îndreaptă spre Pământ 
cu viteza de 36.000 Km/h. Directorul executiv al NASA, Dan Tru
man, are o singură soluție pentru a impiedică Apocalipsa: să tri
mită în spațiu un echipaj care să distrugă respectivul asteroid 
(Prima TV: Sâmbătă, 21:30; Armageddon - Sfârșitul lumii?)
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008)
09:00 FIFA 2010 (rel.) Franța - Mexic 
10:55 Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
11:35 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 263.)
12:35 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 30.)
13:45 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 FIFA 2010 - Germania - Serbia 
16:30 Pur și simplu delicios (rel.) 
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
- Slovenia - SUA

18:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 
reean serial, 2003 -31.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon

20:00 Telejurnal; Meteo
20:45 Sport
21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Anglia - Algeria
23:30 Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010

07:00 Altă viață! (2001-22.)
07:50 Poate nu știai
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
08:30 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 22.)
09:00 Asul din mânecă (36.)
10:00 Telejurnal
10:20 întâlnire pe 2
11:30 Telejurnal
11:50 FIFA 2010 - Grecia - Nigeria
14:30 Utopia (2008) 15'
15:00 împreună în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-22.)
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 36.) Ultimul episod 
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 22.) 
c

18:45 Info FIFA 2010 Mondial
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Germania - Ser
bia

21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
(englez film serial documentar, 
2002)

21:30 Lex et Honor
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:00 Pe Amazon, cu Bruce Parry 

(englez serial, 2008 - 3.) 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) cu Ed O'Neill
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

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

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

14:30 Comanda la mine (reality 
show, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Dr. Wai și pergamentul sacru 

(hong-kong film de acțiune, 
1996)

22:30 Frica (SUA thriller, 1996)97’ 
cu Mark Wahlberg, Reese Wit- 
tterspoon, William L. Petersen

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 O viață nouă (rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3759.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Cursa din Hazzard II (SUA ac- 

țiune-comedie, 1997)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3760.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Temnița roșie (SUA thriller po

litic, 1997) 122' cu Richard 
Gere, Ling Bai, Byron Mann, 
Bradley Whitford

23:15 Băiatu' lu' bunica (SUA come
die, 2006) 94' cu Allen Covert, 
Linda Cardellini, Shirley Jones, 
Shirley Knight

07:00 îngerașul (2000)
08:15 Săracii tineri bogați (2009, rel.) 
09:45 Maria Mercedes (mexican se

rial, 1992, rel.) cu Thalia, Fer
nando Colunga, Arturo Peniche, 
Carmen Salinas

11:15 Predestinați (2009, rel.) 
12:30 împreună pentru totdeauna 

(2008, rel.) 45' cu Lucero
14:00 Cele două fețe ale Anei (mexi

can serial, 2006)
15:30 Destine furate (ȘUA serial, 

2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (1992)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
20:30 în ape tulburi (SUA dramă, 

2009) 99' cu Joseph Fiennes
22:45 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

07:00 Camera de râs
07:30 Neveste disperate (20.)
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Specialiștii (2010, rel.) 60'
10:00 Nimeni nu-i perfect (rel. - 42.
10:30 Figurantul (2005, rel.)
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate (8.)
15:00 Pe tărâmul făgăduinței (SUA 

dramă, 1994)
17:00 Specialiștii (talk show, 2010) 
18:00» Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Blestemul lui Tutankhamon

(SUA aventură, 2006)
21:30 Teroare în munți (SUA film d' 

acțiune, 1999) 90' cu Sean 
Astin, Bruce Campbell, Stacy 
Keach, Suzanne Turner

23:30 Dezgoliți (german comedie, 
2002) 100' cu Heike Makatsch 
Benno Fiirmann, Alexandra 
Maria Lara, Jurgen Vogel

Filme și vedete

16:20
17:50
19:30 
20:00 
22:05

12:50
13:20 Un tren numit Darjeeling (SUA aventură, 2007) 
14:50 Chihuahua de Beverly Hills (SUA-mexican, 2008) 

Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer (acțiune, 2007) 
Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008)
Filme și vedete
Greu de ucis 4 (SUA film de acțiune, 2007) 135' cu Bruce Willis 
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 5.) 60' Echipa cu

Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

■
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
22:00

23:30

Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 153.) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 19.) 30' cu Duane Martin 
Sângele apă nu se face (SUA dramă, 2005)
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 3.) cu Lex Medlin 
Țestoasele Ninja (SUA film de animație, 2007)
Vacanță plăcută! (englez-canadian serial triller, 2006) 141' cu Fay Ri

pley, Ben Miles, Daniel Ryan, Rachael Blake
Dexter (SUA serial, 2006 - 5.) 60' cu Michael C. Hall, Jennifer Car-

penter, Lauren Velez, David Zayas

( TV/?1
07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
08:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:00 FIFA 2010 (rel.) 

Anglia - Algeria
10:55 Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
11:30 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 21.) 30' cu Miley Cyrus 
12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa ne privește
13:45 Info Campionatul Mondial de 

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

bal FIFA 2010 - Olanda - Japo
nia

16:30 Pur și simplu delicios (rel.) 
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 FIFA 2010 - Ghana - Australia
19:00 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
20:00 Telejurnal; Meteo
20:45 Sport
21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Camerun - Da
nemarca

23:30 Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA 2010

07:00 Observator07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 FIFA 2010
08:30 între cer și pământ (2008) 
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pe contrasens 
10:30 Zon@ IT (2007, rel.) 
11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
11:35 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Slovenia - SUA 
13:25 Fotbal (rel.) Rezumatele me

ciurilor zilei CM de Fotbal 2010 
13:50 Volei de Plajă
15:00 Natură și aventură 25'
15:30 Zestrea românilor (documen

tar)
16:00 Lumea de aproape (documen

tar)
16:30 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
17:00 Volei de Plajă
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 11.) cu 
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini

19:00 Campionatul Mondial de Fot
bal FIFA 2010 - Olanda - Japo
nia

21:00 Telejurnal
21:15 Volei: Serbia - România Liga 

Europeana feminin
23:10 Un american liniștit (SUA-ger- 

man-australian dramă, 2002) 
118' cu Michael Caine, Bren
dan Fraser, Do Thi Hai Yen

09:00 Karate Kid II (SUA, 1986)
11:00 Xanadu (SUA, 1980)
13:00 Observator
13:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
15:00 Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Buddy, arma secretă (SUA-ca- 

nadian comedie de familie, 
1998, rel.) 92' cu Tim Conway, 
Dick Martin, Kevin Zegers, 
Cynthia Stevenson

19:00 Observator
20:30 Bean (englez-SUA comedie, 

1997) 90' cu Rowan Atkinson, 
Peter MacNicol, John Mills, Pa
mela Reed

22:30 Dansul stiletului (SUA film de 
acțiune, 2001) 97' cu Eric Ro
berts, Shawn Doyle, Romano 
Orzari, Brett Porter

06:00 Happy Hour 12007. rel.|
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore?
10:30 Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010, rel.)
12:00 Pro Motor (2007, rel.)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Cine pe cine iubește (SUA co

medie romantică, 1996)
15:00 Crescându-I pe Waylon (SUA 

comedie romantică, 2004)
17:00 Dansul dragostei 2 (SUA film 

muzical, 2008) 98' cu Briana 
Evigan, Robert Hoffmann, Will 
Kempe, Tony Devon

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Asasini (SUA-francez thriller 

de acțiune, 1995) 132' cu Syl
vester Stallone, Julianne Moore, 
Antonio Banderas

23:30 Atac în forță (SUA film de ac
țiune, 1993) 90' cu Burt Young, 
Thomas Ian Griffith, Lance 
Henriksen, James Earl Jones

07:00 îngerașul (2000)
08:15 Săracii tineri bogați (2009, rel.) 
09:45 Maria Mercedes (1992, rel.) 
11:15 Călătorie mexicană (2007) 
12:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican dramă, 2008, rel.)
13:30 Terra Nostra (1999)
15:30 Victoria (2007 - 1.) 
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (mexican se

rial, 1992)
17:30 Al șaptelea cer (SUA serial de 

comedie, 1996)
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) cu Car
men Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon

20:30 Sejur cu surprize (SUA-spaniol 
comedie, 2009)

22:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006)

07:00 Cu lumea-n cap
08:00 Vrăjitoarele (SUA serial deser 

animate, 2004)
08:30 Xyber
09:00 Lilo și Stitch (SUA serial des

ene animate, 2003)
09:30 Autoforum
10:30 Imobiliare Blitz
11:00 Sport, dietă și o vedetă (2008) 
11:30 Căminul de 5 stele
12:30 S.O.S. - Salvați-mi casa
13:30 Hipnoza, jocurile minții 
14:30 Blestemul lui Tutankhamon 

(SUA aventură, 2006, rel.) ,
16:30 Cearta-n bucate
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Lilo și Stitch (SUA film de an 

mație, 2002)
21:30 Armageddon - Sfârșitul lumii' 

(SUA film de catastrofă, 1998) 
23:30 Claire (SUA-francez dramă, 

2007) cu Valerie BertinelJ1 
Sasha Pieterse, Ray Bake

HB© 13:25 Domnișoara Pettigrew (comedie romantică, 2008)
14:55 Războiul minții (SUA S.F., 2009)
16:45 Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA dramă, 2008)

12:30 Entertainment News (33.)
13:30 Sângele apă nu se face (SUA dramă, 2005, rel.)
15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 24.)

18:20 Mariaj de Vegas (SUA comedie romantică, 2008)
20:00 United States of Tara (SUA serial de comedie, 2009 - 9.)
21:00 înșelătoria (SUA dramă, 2008) 108’ cu Ewan McGregor, Hugh Jac

kman, Michelle Williams, Bruce Altman
22:45 Fotografii bântuite (SUA horror, 2008) 86' cu Joshua Jackson, Ra

chael Taylor, Megumi Okina, Maya Hazen

16:00 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 4.)
17:00 Triunghiul morții (român dramă, 1999) cuIlincaGoia
19:00 Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007) cu Treat Williams 
20:00 Invazia roșie (SUA film de acțiune, 1984) 109' cu Patrick Swayze 
22:00 Pedeapsa capitală (SUA film de acțiune, 1987) 96' cu Nick Nolte, Po

wers Boothe, Michael Ironside, Maria Conchita Alonso

TV<?1
07:00 Universul credinței
08:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:00 FIFA 2010 (rel.)

Camerun - Danemarca
10:55 Studioul Campionatului Mon

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

Fotbal FIFA 2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 

'14:25 FIFA 2010
- Slovacia - Paraguay

16:30 Pur și simplu delicios (rel.)
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Italia - Noua 
Zeelandă

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

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

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo 
20:45 Sport
21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Brazilia - 
Coasta de Fildeș

23:30 Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA 2010

07:00

08:00

08:30

09:00
09:30
10:00
11:00
11:35
13:30

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

18:45
19:00
19:35

20:30
21:00

22:00
23:10

07:00
10:00

11:00

H...ora prichindeilor (program 
pentru copii)
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.) 45'
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Pescar hoinar

FIFA 2010 - Ghana - Australia
Singur pe lume (francez-italian ; 

dramă, 2000)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
Atlas
Chip și asemănare Serenissima
Rugby: România - Italia AIRB 

Nations Cup
Info FIFA 2010 Mondial
Campionii
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48'
Tânăr, caut carieră
Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 16.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson, Joe Mor
ton
Ora de știri (show de întâlniri)
Dr. Jekyll și dl Hyde (canadian 

horror, 2008) 89' cu Dougray 
Scott, Krista Bridges, Tom 
Skerritt, Danette Mackay

13:00
13:30

14:00

16:00
16:30

19:00
20:00

23:30

Observator
Brigada Diverse intră în ac

țiune
Buddy, arma secretă (SUA-ca- 

nadian comedie de familie, 
1998, rel.)
Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright
Bean (englez-SUA comedie, 

1997, rel.)
Observator
întâlnire de gradul trei (SUA- 

englez aventură, 1977)
Observator
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
Străzile îndurării (SUA film de 

acțiune, 2000) 106' cu Eric Ro
berts, David A.R. White, Cyn
thia Watros,

5!

07:00 Știrile Pro TV 07:00 îngerașul (mexican serial, 07:00 Camera de râs
10:00 După 20 de ani (talk show) 2000) cu Daniela Aedo 08:00 Vrăjitoarele (2004)
11:00 Crescându-1 pe Waylon (SUA 08:15 Săracii tineri bogați (2009, rel.) 08:30 Shinzo

comedie romantică, 2004, rel.) 09:45 Maria Mercedes (1992, rel.) 09:00 Lilo și Stitch (2003)
13:00 Știrile Pro TV 11:15 Al șaptelea cer (1996, rel.) 09:30 Casă, construcție și design
13:05 Dansul dragostei 2 (SUA film 

muzical, 2008, rel.)
12:30 împreună pentru totdeauna 

(serial de dramă, 2008, rel.)
10:30
11:00

Cu lumea-n cap
S.O.S. - Salvați-mi casa

15:00 Conan Barbarul (SUA aven 13:30 Terra Nostra (1999) 12:00 Levintza prezintă
tură, 1982) 129' cu Arnold 5:30 Victoria (2007) 12:30 Galileo
Schwarzenegger, James Earl 16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Probă de celebritate
Jones, Max von Sydow, Sandahi 16:30 Maria Mercedes (1992) 14:00 Focus Monden
Bergman 17:30 Al șaptelea cer (SUA serial de 14:30 Claire (SUA-ffancez, rel.)

18:00 România, te iubesc! (magazin comedie, 1996) 16:30 Cronica de 10 ani
cultural, 2008) 18:30 împreună pentru totdeauna 18:00 Focus 18 90'

19:00 Știrile Pro TV (mexican serial de dramă, 2008) 19:00 Focus Sport
20:30 Lacrimi din soare (SUA thriller 

de acțiune, 2003) 121' cu Bruce 
Willis, Monica Bellucci, Johnny 
Messner, Cole Hauser 19:30

45’ cu Lucero, Sergio Sendel, 
Silvia Navarro, Fernando Co
lunga
Săracii tineri bogați (2009)

19:30 Omul de tinichea (SUA film 
serial de aventură, 2007) cu 
Zooey Deschanel, Alan Cum
ming, Neal McDonough

23:00 Syriana (SUA dramă, 2005) 
126' cu George Clooney, Matt

20:30 Cel mai scurt drum spre feri
cire (SUA comedie, 2004)

21:30 Cearta-n bucate (reality show 
2009)

Damon, Amanda Peet, William 
Hurt

22:45 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006)

23:00 Căsătorește-ți părinții! (reality 
show, 2010, rel.)

11:35 în rând cu lumea (francez comedie, 2008)
13:05 Sticky & Sweet: Madonna în concert la Buenos Aires 
15:10 Pacostea (francez comedie, 2008)

16:40 Căsnicia (SUA dramă romantică, 2007) 86’ cu Pierce Brosnan
18 10 Scăpați de Smart (SUA acțiune-comedie, 2008)
20 00 Idilă cu dădaca mea (SUA comedie romantică, 2009) 
21:35 Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 5.) 
23:25 Che - Partea a doua (spaniol-francez-SUA dramă biografică, 2008) cu

Benicio Del Toro, Demiăn Bichir, Rodrigo Santoro

09:15
11:00
11:30
16:00
17:00
19:00
20:00
22:00

Triunghiul morții (român dramă, 1999, rel.)
Lumea PRQ CINEMA
Dansez pentru tine (emisiune concurs, 2010)
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 5.) 
Casă pentru trei (SUA film romantic, 1997)
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007) cu Treat Williams
Cu mâinile curate (român thriller, 1972) 100' cu Ilarion Ciobanii
Regina râului (neo-zeelandez-englez dramă, 2005) 114' cu Samantha 

Morton, Kiefer Sutherland, Cliff Curtis, Temuera Morrison
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OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
a muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar I

fon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

fierar betonist

inspector (referent) resurse umane
1

ontractări și achiziții (brokeri 
i) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

de curățenie clădiri și mij- 
le transport 2 ospăiarfchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor 
29

r 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

r șef 2 șef de sală restaurant mai tre
d' hotel) 1

trezorier 4
șef departament 5

naior în protecție și securitate
t 1 șef departament de mărfuri alimen- 

lare/ne aii men tare 3
rțexclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef rai ori de măr
furi alimentare/neaiimentare 8

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

bucătar I

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

con fee ți oner articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj 

zidar rosar-tencuitor 2

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mase plastice 7

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

operator mașini de inscripționat
11

munc.necal în ind. confecțiilor
12

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

Lupeni

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol. clădiri .zidă
rie, mozaic, faianță, greș ie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri, șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

inginer autovehicule rutiere 1

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

vânzător 2
tâmplar universal I

zidar rosar-tencuitor 3
Brad

operator calculator electric și rețele
1

ospătarfchelner) 1

◄

mecanic 2

------------------------
tfviciu 2

-----------------------
leton ist

maistru ind.textilă.pielărie 1

• construcții civile, industriale 
zole I

r șef în agricultură,silvicul- 
iscicultură,pescuit, vânat

2

tor(referent) resurse umane
I

r ătărie (spălător vase
2

u construcții civile, indus- 
i agricole I

tecal. la demol.clădiri, zidărie
ic, faianță, gresie, parchet 8

lecal.la întreț.drumuri, șo- 
□duri,baraje 10

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman

Simeria Telefon: 0755.999.923 subinginer mecanic automobile
1

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

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

bucătar

vânzător 5
mun. necal. în ind. confecțiilor

6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

zidar pietrar montator aparate aeT condiționat
1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță,greș ie I

zidar rosar-tencuitor 9
ospătar-chelner

Hunedoara

munc. necal. la as amb Iar ea, montarea 
pieselor 1

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
II

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.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor i

Ilia
Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) I Telefon: 0755.999.926
Aninoasa

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18
zidar rosar-tencuitor 1

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

rea pieselor 3
administrator 1

Telefon: 0755.999.927

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

electricean de întreținere și repara 
ții 1

agent securitate 1

asistent medical 1

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

șofer autocamion/mașină^le mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic I femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

specialist în domeniul calității I
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

vânzător 10
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

zidar samotor 8 du lgher( exclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924 munc.necal.la demol.clădiri,mo-

tncvanu. utilai I

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

Mică publicitate
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona “la băltuțe”. Preț 
7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

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

în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 

î toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
oeuro neg. Tel. 0745.656.454

Vând spațiu comercial în Dacia, apartament transformat în spațiu Preț fără concurență 72.000lei neg. Tel. 
0732.727.786

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

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 garsonieră în Deva, ocupabilă imediat, cu balcon. Preț 52.000 lei neg. și în 2 rate. Tel. 0726.523.486
Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. Tel. 0732.727.786

onieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201. 
C 10

n chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
523.486

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 Vai de i. Tel 0740 
273 734

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc.A.Mureșan). Tel. 0724980691, preț negociabil.
Nr. 190 - 18 iunie 2010

I 
I 
I

;pre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter
ne, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
'34.969.619,0769.589.175 DIVERSE

TALON DE MICĂ PUBLICITATE I
I•

I
I
I
I
•

casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
'43.832.083

Vând iadă frigorifică marca „Artic”, cu 4 sertare, stare excelentă de funcționare, preț de criză. Vând 
pentru colecționari discuri, de patefon, șlagăre și cântăreți cunoscuți sau divertisment iubitorilor de 
anticariat. Preț negociabil.Tel. 0748.355.577

apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par 
>resie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
!)01ei neg. Tel. 0746.150.763

urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
mal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

Lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, mascări, HCA, rigips, izolații, interior, exterior, 
terase, garaje, montat parchet, uși, balcoane. Calitate la prețuri ieftine. Tel. 0744.116.494

Vând grâu pentru panificație, cantitatea 20 t. Preț 0,6/kg. Tel. 0721.519.180, 0769.610.828, 
0254.224.292

apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
*>lei. tel. 0748.689.532

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

i speciali! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
769.839.694

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

garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
Jlei.Tel.0748.689.532

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: antisires, de relaxare musculară, împotriva durerii, 
antice Iul i tic, reflexoterapie sau programe de kinetoterapie complete pentru persoanele cu handicap 
sau imobilizate. Prețuri foarte bune. Seriozitate maximă și profesional ism Cnntact pe str. Dacilor, 
nr. 1, bl,8,sc.2,ap.35. Mi rea Roxana, Brad.

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

casă în Simeria, parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal- 
pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
366.695

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

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

apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter- 
r. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
51.176.178

ipartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și 
ten lung. Tel. 0751.176.178

/schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de- 
ă (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi- 
andafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
’21.590, 0742.229.182.

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 Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior catifea neagră. 
Preț 1.200euro. Tel. 0740.593.108

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

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

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

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

Vând vaucher, programul “ Rabla", preț negociabil. Tel. 0729.968.882

(text maxim 50 de cuvinte) |
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mortare uscate adezivi, sape autonivelante
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