
g
pag- 3

O

Fără subvenții 
facturile la căldură 

vor exploda
pag- 8

o
CFR Marmosim 

începe luni 
pregătirile

ECR - Euro: 4,3537
ESD - Dolarul american: 3,5420 
100HUF- 100 Forinți: 1,5172

XA U - Gramul de aur: 141,3422

Biblioteca Județeană"nvin n rujei se» n mîh» n

g Curs Valutar g, Cover story DEP0ZIT-LE6AL
Nr. Înv. O p°s 3

Creșterea TVA i-a scos
Sursa: ff .XR

g o
o

Din cuprins
S-a rătăcit prin pădure, în 
căutarea fostului concubin

Modificări privind 
eliberarea certificatelor 
de cazier jn<liciai£-

Combinatul Siderurgic
Hunedoara, „Erou al
Muncii Socialiste”

pe hunedoreni la cumpărături

g Tragerile LOTO
Joker: 11, 18,16,12, 24-6 

Noroc 1474088
5/40: 15,27, 7, 36, 29,31 
6/49 : 36, 1,34, 35,27,38

de pupat
Președintele Asociației 
Județene de Handbal, 
Nelu Ardelean

Pentru că se ocupă de or
ganizarea periodică a unui meci 
de handbal devenit deja 
tradițional între echipele de old boys 
din Deva și Vața de Jos. în urmă cu circa 30 
de ani, cele două echipe își disputau supremația în handbalul 
hunedorean. Odată cu trecerea timpului nu s-a șters nici priete
nia dintre jucători, dar nici rivalitatea din teren, ceea ce face ca 
fiecare meci; dintre cele două echipe, să fie viu disputat. Ul
timele întâlniri s-au organizat cu sprijinul Asociației Județene 
de Handbal, condusă de Nelu Ardelean.

de blamat..."

Primarul orașului Simeria, 
Petru Păun Jura

Locuitorii Simeria, care pleacă dimineață spre 
serviciu, înainte de răsăritul soarelui sau se în

torc imediat după apus, trebuie să se doteze 
cu lanterne.

Din lipsă de fonduri, primarul Jura 
a dispus limitarea funcționării iluminatu
lui public din localitate. Nu aceeași grijă 
față de banii contribuabililor o are edilul 

când vine vorba despre deplasările în stră
inătate a corului din localitate, cu atât mai 

mult cu cât și șeful administrației îi însoțește pe 
cântăreți, în calitate de muză, probabil.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
>DN7 H. Geoagiu- Orăștie 

3* ►DN 7 Orăștie - Spini 
Q ►DN7 Spini - Simeria 

] ►DN 7 Mintia - Vetel 
, ► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Hia - Gurasada 
►DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bej an
► Petrila, str. Republicii
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ț greco-catolic
Așezarea veșmântului

Maicii Domnului în Vlaherne.

f romano-catolic
Ss. Otto, ep.; Biandina, m

Turtă 
dulce

Ingrediente:
- 650 g făină
- 250 g zahăr
- 300 g miere topită (să fie li

chida)
- 225 ml ulei
- 2 lingurițe Bicarbonat
- 2 lingurițe scorțișoară (și 

cuișoare măcinate, cui îi place 
aroma)

Mod de preparare:
într-un castron (sau la robot, 

ori la mașina de pâine) se pun in
gredientele uscate (făină, zahăr, bi
carbonat, scorțișoara) și se 
frământă un aluat adăugând ingre- 
dintele lichide (uleiul și mierea). 
Aluatul trebuie să aibă consistența 
unei plastiline moi (dacă vi se pare 
prea tare și sfărâmieios mai 
adăugați puțină apă până obțineți 
consistența de plastilină).

Când e gata, se înfășoară în 
folie și se lasă la frigider în jur de 
o oră.

Aluatul se întinde’cu sucitorul 
într-o foaie groasă cam de jumătate 
de centimetru și se taie cu formele.

Se așeaza în tavă acoperită cu 
foaie de copt la 175 grade cam 10- 
15 min.

Se scoate tava, se lașă turtițele 
să se răcorească, apoi se pot orna 
cu glazură de zahăr.

<__________ 7

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

-^Sfântul Zilei
J*

HOROSCOP

Pomenirea punerii cinstitului 
veșmânt al Preasfintei de Dumnezeu 
Născătoarei în sfânta raclă, 
în zilele împăratului Leon cel Mare 
și al Virinei, femeia lui 
(Acoperământul Maicii Domnului).

Pe vremea împărăției lui 
Leon cel Mare și a Virinei 
soția sa, doi boieri patriei: 
Galvie și Candid, frați buni 
fiind, au mers să se închine 
la Ierusalim. Sosind în 
Palestina, la locurile 
Galileei, au aflat acolo cin
stita haină a Născătoarei de 
Dumnezeu la o femeie 
evreică, care o ținea cu cin
ste, aprinzând multe lumini 
și făcând tămâieri. Deci s-au 
hotărât ei ca să o ia. Și

mergând la Ierusalim, au 
făcut o raclă asemenea celei 
în care se afla cinstitul 
veșmânt al Maicii lui Dum
nezeu; iar când s-au întors, 
au pus racla cea deșartă în 
locul celeilalte. Și pe cea cu 
sfântul și dumnezeiescul 
veșmânt, au luat-o și s-au 
dus. Și dacă au sosit la Con- 
stantinopol, au pus-o într-un 
metoc al lor ce se cheamă 
Vlaherne, încercând să 
ascundă comoara. Dar

văzând că nu se poate, au dat 
de știre împăratului, care s-a 
umplut de nespusă bucurie. 
Și a făcut o biserică la acel 
metoc, și a pus acolo cinstita 
raclă, unde acum se află, 
păzind cetatea și gonind tot 
vrăjmașul și toată boala.

Prietenii se dovedesc de un real 
ajutor. Unele noi legături de prietenie 
s-ar putea naște acum. Acestea au
șansa de a trece proba timpului. Fă-ți 
un program de sănătate și du o viață mai 
liniștită.

Viața ta este bulversată de unele 
complicații cauzate de dispute. Apar 
frustrări legate de prieteni. în această
conjunctură nefericită, încearcă să privești
partea plină a paharului. Vei vedea că lucrurile
încep să se aranjeze.

Mercur influențează pozitiv 
relațiile de prietenie și activitățile cre
ative. Ai grijă să-ți respecți orele de 
somn și să te hrănești cu legume
crude, pentru a te menține în formă. Planurile
tale privind bugetul se concretizează astăzi.

Atmosfera de acasă este destul 
de agitată. Ar trebui să-ți îndulcești cu
vintele dacă vrei să eviți discuțiile nu
meroase care pot fi provocate. Te simți 
destul de bine astăzi și chiar ai poftă să începi 
o nouă activitate, sau poate un hobby.

Evită oboseală și menajează-te 
în privința eforturilor uriașe și a exce
selor. Dacă te simți rău, este bine să te 
consulte un doctor. Neglijență în 
privința sănătății este nerecomandată.

Conflictele din cuplu dispar, 
dificultățile sunt înlăturate și te lansezi 
în clădirea unei relații solide. Ai parte 
de momente minunate alături de per

2 iulie
de-a lungul timpului

1838: A apărut, la Brașov, Foaie pentru minte, inimă și 
jb_. literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment 

[țț literar al „Gazetei de Transilvania"
1853: Armata rusă invadează Turcia; începutul 

•ăzboiului din Grimeea
1881: Președintele SUA James A. Garfield este rănit 

■g»rin împușcare și moare în urma rănirii în data de 19 sep
tembrie.

1937: Piloții americani Amalia Earhart și Fred Noonan, 
î care au încercat să zboare în jurul lumii, au fost dați dispăruți 

leasupra Oceanului Pacific
' 2002: Bancherul american Steve Fossett a devenit 

care a călătorit singur, nonstop, în jurul lumii într-

La Londra și în alte orașe au loc concertele mara- 
destinate să aducă în prim-plan problema sărăciei

S-au născut:
1714: Christoph Willibald Gluck, compozitor german de 

operă (d. 1787)
1724: Friedrich Gottlieb Klopstock, poet german (d. 1803)
1862: William Henry Bragg, fizician și chimist englez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 1942)
1893: Luca Ion Caragiale, poet român, fiul lui I.L.Cara- 

giale și fratele lui Mateiu Caragiale (d. 1921)
1919: Ștefan Fay, scriitor și genealogist român
1923: Wislawa Szymborska, poetă poloneză, laureată a 

Premiului Nobel
1926: Octavian Paler, scriitor și publicist român (d. 2007)
1951: Mariea Crâșmaru, globetrotter român

Comemorări:
1504: Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504)
1566: Nostradamus, astrolog francez (n. 1503)
1778: Jean-Jacques Rousseau, filosof elvețiano-francez (n. 

1712)
1891: Mihail Kogălniceanti, politician, gazetar și scriitor 

român (n. 1817)
1914: Emil Gârleanu, scriitor, publicist român (n. 1878)
1941: George Valentin Bibescu, pilot român (n. 1880)
1961: Ernest Hemingway, scriitor american, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1899)
1977: Vladimir Nabokov, scriitor 8e origine rusă (n. 1889)

soana iubită. Unii nativi se mută cu locuința, 
din cauza unei schimbări profesionale în
provincie sau în străinătate.

Pentru a-ți menține rezistența a 
fizică la un nivel acceptabil, este indis- u uJR 
pensabil să practici un sport în mod / \ 
regulat.îți fac bine înotul și joggingul. 
în cuplu domnește buna înțelegere. Vă faceți, 
planuri împreună, pe termen lung.

Este bine să fii conștient de 
forțele și posibilitățile de care dispui 
acum. Chiar dacă o parte din lucrurile 
pe care ți le-ai propus vor întârzia să
se concretizeze, situația în sine nu va duce la
un eșec.

Cu greu reușești să conciliezi 
necesitățile profesionale și 
responsabilitățile familiale. Dacă te 
vezi nevoit să-ți neglijezi familia, va
fi suficient să le explici celor dragi motivul
absenței tale. Apar cheltuieli neprevăzute și im
portante, care îți destabilizează situația 
financiară.

lg Bancurile zilei
© © ©

Un puști vine revoltat de 
la școală și îi spune tatălui 
său că acolo îl pun să învețe 
numai inutilități. Tatăl îl în
treabă uimit:

- Cum adică?
- Păi la istorie ne pune 

să memorăm niște ani:
1848/1877-1878/ 1907/

1944/ 1989. Cică sunt 
importanți!

-Altceva...
- Păi la geografie tot așa 

trebuie să reținem tot felul 
de denumiri, ca de exemplu: 
Carpații "Scurburii", Strâm
toarea "Fosfor" și Darda- 
nele, de parcă mi-ar folosi la 
ceva chestiile astea! Dacă 
mă întreabă careva merg re

pede la un Internet Cafe, 
dau search pe Google și 
aflu... simplu, nu?

- Da, fiule, da' să zicem 
că ieși și tu cu o fată, și cum 
vă țineți voi așa, de mână, 
ea te întreabă ce înălțime 
are vârful Chomolugma?

- Nu-i problemă! Merg 
repede la un Internet Cafe, 
că-i deschis non-stop, dau

search pe Google, aflu și mă 
întorc să-i spun...

- Da, da' până te întorci 
tu să-i spui că are 8848 m s- 
ar putea să o găsești ocu
pată!

- Cu cine?
- Păi, tot cu un prost așa 

ca tine, da' care are laptop!

© © ©

Aspectele tonice ale planetei 
Jupiter te fac alergic la mediocritate. 
Țintește mereu mai sus, aceasta este 
deviza ta de astăzi.

Este o zi foarte bună pentru con
tacte. Ia initiațiva și dă telefoane, dacă 
nu ți se răspunde la e-mailuri. Demer-

£
șurile făcute personal vor avea mai multe șanse
de izbândă.

Sub impulsul lui Neptun, acorzi 
o mare importanță prestigiului și sem
nelor exterioare de bogăție. Vei cheltui
probabil întotdeauna într-un mod conștient.
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Creșterea TVA
i-a scos pe hunedoreni la cumpărături
Hunedorenii au luat cu asalt, în ultima zi a lunii iunie, hypermarket-urile și benzinăriile pentru a putea beneficia 

de prețurile calculate la vechea Taxă pe Valoare Adăugată.

Devenii au plecat, miercuri 
seara, cu coșurile pline din 

majoritatea hypermarket-uri- 
lor din oraș. Aceșita și-au 

făcut „provizii” serioase de 
faină, ulei zahăr și nu numai 
știind că de la 1 iulie prețul tu

turor produselor va crește 
odată cu noua taxă pe valoare 
adăugată. Nici benzinăriile n- 
au dus-o mai rău. Cozi de 14- 

15 mașini s-au întins, până 
aproape de miezul nopții, la 

multe din stațiile de alimentare 
din oraș.

Ziua de 30 iunie poate fi 
considerată una din cele mai lungi 
zile ale acestui an. Deși programul 
hypermarket-urilor a fost ceva mai 
scurt, pentru a modifica prețurile la 
raft ale produselor, numărul deve- 
nilor care au trecut pragul acestora 
a fost foarte mare. Creșterea TVA 
cu cinci procente, precum și impoz
itarea tichetelor de masă, i-a deter
minat pe locuitorii orașului să 
umple coșurile cu kilograme de 

-fiină, zahăr sau ulei. „Rafturile cu 
• -tilei, zahăr și făină, s-au golit foarte 

repede astăzi. Oamenii au făcut tot 

posibilul să cumpere mai mult 
știind că aceste produse se vor 
scumpi odată cu majorarea taxelor”, 
a spus unul din reprezentanții unui 
hypermarket. „Am ajuns să 
procedăm ca pe vremuri. Facem 
provizii pentru zile mai grele. 
Oricum multe dintre tichetele de 
masă se duceau pe astfel de produse 
așa că, am hotărât să cumpăr mai 
mult astăzi, dacă tot vor fi impozi
tate de la 1 iulie”, a spus Sofia Su- 
larea, unul din clienții magazinului.

Coadă la benzinării 
ca înainte de ’89

Nu numai hypermarket-urile s- 
au bucurat de o creștere a profitului. 
Multe dintre benzinăriile din oraș 
au fost luate cu asalt de către șoferii 
conștienți că prețul carburanților va 
urca odată cu creșterea taxei. Cozile 
s-au întins pe câțiva zeci de metri, 
până aproape de miezul nopții. „Am 
venit să facem plinul pentru că 
prețul la combustibil sigur va 
ajunge undeva la 5 lei pe litru. In 
condițiile acestea ne va fi din ce în 
ce mai greu să facem plinul. Astăzi 
a fost ultima oportunitate de plăti 
mai puțin pentru cât alimentăm. 
Stau de o jumătate de oră bună, cred 

că am avut în față peste 10 mașini”, 
a spus unul din taximetriștii care 
așteptau să alimenteze mașinile.

Mai multi bani 
pentru țigări

Și fumătorii au dat o fugă până 
la magazine pentru a-și procura mai 
multe pachete de țigări, pentru care, 
de la începutul lunii plătesc cu un 
leu în plus. Această măsură nu face 
decât să încurajeze contrabanda cu 
țigări, fenomen și așa foarte 
răspândit în ultima perioadă. „Din 
banii pe care i-am mai avut în casă 
mi-am luat un cartuș de țigări, care- 
mi va ajunge o săptămână și 
jumătate. Pe urmă, probabil o să 
cumpăr de la cei care vând la negru. 
Sunt mult mai ieftine”, susține Do
rina Criste, o fumătoare înrăită.

Piețarii vor crește 
în curând prețurile

Pe de altă parte, comercianții 
din piețe nu și-au modificat încă 
prețurile dar spun că le va fi imposi
bil să nu o facă în condițiile în care 
se va scumpi combustibilul, iar

chiria lunară pentru un spațiu în 
piață va urca și ea odată cu aplicarea 
nouilor măsurile guvernamentale. 
Alături de aceștia, reprezentanții su- 
permarketurilor și hypermarke- 
turilor au stabilit deja o listă de 
produse a căror prețuri nu vor crește 
în această perioadă. Ei motivează 

decizia prin faptul că, astfel, nu vor 
încuraja o scădere a calității pro
duselor și că românii își vor în
drepta mai mult atenția asupra 
produselor de strict necesar.

Claudiu Sav

Fără subvenții, facturile la căldură vor exploda
Hunedoreni racordați la rețeaua de termoficare vor fi nevoiți, din iarnă, să scoată din buzunar sume uriașe 

pentru achitarea facturilor pentru încălzire și apă caldă
Atât creșterea TVA cât și elimi
narea subvenților de la stat și 

bugetul local va duce la o creș
tere considerabilă a prețului 

gigacaloriei.

La nivelul județului Hunedoara, 
doar aproximativ 30.000 de locuințe 
mai primesc energie termică de la sis
temul centralizat. Atât în orașul Călan 
cât și în municipiul Hunedoara nu mai 
există încălzire centralizată, majoritatea 
locuințelor având cetrale proprii. în 

aceeași situație se află și municipiul 
Hațeg și orașul Aninoasa. In Petroșani 
și Lupeni, care primesc agentul termic 
de la Termocentrala Paroșeni, doar 
jumătate din numărul de locuințe mai 
sunt branșate la sistemul cetralizat de 
încălzire

Cost dublu pentru 
energia termică, 
în Deva

Devenii vor plăti dublu prețul gi
gacaloriei. în prezent înjur de 9.400 de 
locuințe, din Deva, mai beneficiază de 
încălzire centralizată. Devenii primesc 
o subvenție lunară pentru încălzire de 
55 lei, din care 22 de lei sunt plătiți din 
bugetul local, iar 33 de lei sunt 
subvenționați de stat, pe când costul de 
producție a unei gigacalorii este de 229 
lei. Practic, aceștia plătesc 174 de lei 
pentru o gigacalorie. Creșterea TVA cu 
cinci la sută, precum și eliminarea 
subvenților va face ca o gigacalorie să 
coste undeva, înjur de 400 de lei. „Noi 
subvenționăm căldura cu 22 de lei, dar 
prin ordonanța care prevede ca aceste 
subvenții să nu mai fie acordate, nu 

vom mai avea voie să plătim oamenilor 
această sumă. Nici subvenția de la stat 
nu se va mai da. încercăm să îi ajutăm 
pe oameni, măcar pe cei care au prob
leme financiare”, a spus viceprimarul 
muncipiului Deva, Cosmin Costa.

Brădenîi vor plăti de 
trei ori mai mult 
pentru căldură

Locuitorii municipiului Brad vor 
scoate din buzunare sume uriașe pentru 
plata încălzirii. în Brad, înjur de 3.200 
de apartamente mai sunt branșate la 
sitemul central de încălzire, în schimb 
brădenii au renunțat de mult să mai 
folosească apă caldă produsă prin sis
temul centralizat, costurile acesteia de 
producție fiind extrem de mare. Prețul 
unei gigacalorii se ridică la 587 de lei, 
din care populația achită 199 de lei, 
restul fiind subvenționat din bugetul 
local și cel de stat.

Atât creșterea TVA, cât și tăierea 
subvenților va face ca prețul unei gi
gacalorii să se tripleze, iar majoritatea 
brădenilor nu-și vor mai permite să 
achite facturile la căldură.

Costurile la căldură 
ar putea fi diminuate

Hunedoreni ar putea să reducă, 
chiar la jumătate, facturile la încălzire, 
dacă locuințele lor ar fi reabilitate ter
mic. Programul de reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe, derulat de Min
isterul Dezvoltării Regionale și Turis
mului (MDRT), prevede ca statul să 
plătească 50 la sută din cheltuielile 
necesare reabilitării unui bloc, treizeci 
la sută din valoarea lucrărilor să fie 
achitată de primărie, iar diferența de 
douăzeci la sută să fie plătită din buzu
narul beneficiarului.

Reabilitarea termică a locuințelor 
eficientizează consumul de energie 
termică, reducând astfel facturile cu 
până la 50 la sută. Cu toate acestea în 
acest an, la nivelul județului Hunedoara 
sunt în curs de reabilitare termică doar 
trei blocuri de locuințe, dintre care două 
în Călan și unul în Petrila, spre deose
bire de anul trecut când au fost reabili
tate 37 de blocuri.

Irina Năstase
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Guvernul a decis, disponibilizarea a aproximativ 55.000 până la 60.000 an
gajați din sectorul public, dintre care cei mai tnulți, respectiv circa 
54.000 persoane vor fi concediate din administrația locală, iar restul din mi
nisterele Administrației, Muncii, Educației fi Agriculturii.

Căutat de polițiști 
pentru abandon de familie

Tabără de pregătire a jandarmilor montani hunedoreni
Jandarmii montani hunedoreni s-au pregătit intens în această săptămână, 

într-o tabără organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.

X

Polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Crimi
nale Hunedoara, în urma unei 
acțiuni, l-au depistat pe Petru 
M., de 41 de ani, din Hune
doara, pe numele căruia 
Judecătoria Drobeta Tumu 
Severin a emis, în data de 22 
iunie, un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost condamnat 
la un an și șase luni de în
chisoare, pentru comiterea 
infracțiunii de abandon de fam
ilie.

Acesta a fost reținut de oa
menii legii și transportat în 
Penitenciarul Bîrcea Mare.

A urcat băut la volan și 
s-a ales cu dosar penal

Un bărbat, în vârstă de 42 
de ani, din Orăștie, care a urcat 
la volan sub influența 
băuturilor alcoolice, a fost oprit 
în trafic de un echipaj al 
Poliției Rutiere Orăștie, în lo
calitatea Căstău.

Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul etilotest, sta- 
bilindu-se că avea o 
concentrație de 0,49 mg/1 al
cool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la 
Urgența Spitalului Municipal 
Orăștie, unde i s-au recoltat 
probe de sânge în vederea sta
bilirii alcoolemiei, fiindu-i 
totodată întocmit dosar de cerc
etare penală pentru conducerea 
pe drumurile publice a unui au
tovehicul având o alcoolemie 
peste limita legală.

Urmărit național, 
depistat la Orăștie

Un minor, în vârstă de 10 
ani, din comuna Cămăraș, 
județul Cluj, care a fost dat în 
urmărire națională după ce a 
dispărut de la domiciliu, a fost 
găsit de polițiștii hunedoreni în 
gara din Orăștie.

Copilul a dispărut de acasă 
în 28 iunie, iar miercuri a fost 
încredințat mamei sale.

Jandarmii din cele șapte pos
turi montane din județul Hu

nedoara s-au reunit în această 
săptămână, într-o tabără de 

pregătire în zona 
Grădiștea de Munte. 

Aceasta a avut ca scop perfec
ționarea cunoștințelor practice 
și teoretice a jandarmilor mon
tani, precum și îmbunătățirea 
relațiilor de cooperare între 
grupurile și echipajele care 
aparțin mai multor posturi 

montane din județ

Pe parcursul celor două zile de 
pregătire, jandarmii hunedoreni și-au 
desfășurat activitățile, într-o tabără, 
formată din corturi, așezată pe malul 
râului Grădiște, pentru a simula cât mai 
bine condițiile în care se execută misi
unile.

Aceștia au desfășurat activități de 
pregătire în domeniul acordării primu
lui ajutor sub atenta îndrumare a para- 
medicului SMURD, Mansour Khalil, 
au susținut teme de pregătire în dome
niul juridic și și-au îmbunătățit modul 

S-a rătăcit 
prin pădure, 
în căutarea 
fostului concubin

Mobilizare impresinantă de forțe pentru cautarea 
unei femei, rătăcită în pădure.

Peste 40 de polițiști, împreună cu jandarmi și vol
untari din satele Muncelu Mic și Boia Bârzii au plecat, 
miercuri, în căutarea unei femei care s-a rătăcit prin 
pădure, în timp ce se deplasa între satul Muncelu Mic 
și Boia Bârzii, din comuna Vețel. Niculina P., în vârstă 
de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, a plecat din 
Muncelu Mic spre Boia Bârzii, să-1 caute pe fostul con
cubin, însă s-a rătăcit prin pădure. Spreiată, a sunat la 
112. După efectuarea apelului telefonic la Serviciul 
Apeluri de Urgență, femeia nu a mai putut fi 
contactată, semnalul de telefonie mobilă fiind slab în 
zona respectivă. Astfel, oamenii legii au plecat în 
cătarea femeii, pe care au găsit-o după aproximativ 
patru ore de cătări. Aceasta a fost prezentată Spitalului 
Județean Deva pentru un consult medical, în urma 
căruia s-a constatat că necesită internare la Spitalul de 
Neuropsihiatrie Zam, unde a fost transportată.

(M.T.)

de cooperare cu efectivele de poliție din 
zonele montane.

De la concursuri 
de orientare 
sportivă, la expresii 
uzuale în limba 
engleză pentru 
dialogul cu turiștii 
străini

De asemenea, pe durata celor două 
zile ale taberei, jandarmii s-au întrecut 
într-un concurs de orientare sportivă or
ganizat de Asociația Sportivă „Streiul”, 
din cadrul IJJ Hunedoara.

Astfel, după parcurgerea unor 
trasee montane de patru kilometri sta
bilite de organizatori, și a unor probe 
selectate de către arbitrii, concursul a 
fost câștigat de către echipajul Postului 
de Jandarmi Montan din Straja, locurile 
2 și 3 revenindu-le echipajelor de jan
darmi din Câmpul Iui Neag și celui din 
Parâng. Câștigătorilor le-au fost acor
date premii, care au constat în corturi și 
alte obiecte de echipament montan.

Jandarmii montani hunedoreni au 
învățat, totodată, o serie de expresii

uzuale în limba englezi pentru o mai 
bună comunicare cu turiștii străini ce 
poposesc în stațiunile montane din 
județ și au montat pe diferite trasee, 
panouri care să ofere informații, în mai 
multe limbi, turiștilor.

Acestea oferă detalii privind 
modul în care pot fi apelați jandarmii, 
măsuri de prevenire a unor accidente în 
zona montană, precum și o serie de reg

Modificări privind eliberarea certificatelor 
de cazier judiciar

Guvernul va inființa, începând de astăzi, "Reg
istrul operatorilor intracomunitari", care va include 
toate persoanele impozabile și companiile care 
efectuează operațiuni intracomunitare. Măsură are 
drept scop o mai bună monitorizare a acestor entități, 
creșterea veniturilor la buget și diminuarea evaziunii 
fiscale.

Potrivit proiectului, la data solicitării 
înregistrării în scopuri de TVA, persoanele impoz
abile și persoanele juridice neimpozabile vor solicita 
organului fiscal competent și înscrierea în Registrul 
operatorilor intracomunitari dacă intenționează să 
efectueze una sau mai multe operațiuni intracomu
nitare. Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență, elib
erarea cazierelor judiciare atât pentru persoanele 
fizice, cât și pentru cele juridice va fi făcută, în urma 
unei cereri la inspectoratul județean de poliție pe 
raza căreia persoanele juridice își au sediul, sucur
sala sau filiala.

Cererea va fi însoțită de o dovadă că deponen
tul este reprezentantul legal al persoanei juridice so
licitante, de o copie după actul de identitate al

reprezentanului legal, precum și de un timbru fisca,'. 
în valoare de 2 lei și de chitanța de achitare a taxei ’ 
în cuantum de 10 lei.

In cazul persoanelor fizice cererea pentru elib
erarea certificatului de cazier judiciar se va depuiv 
la unitatea de poliție de care aparțin, documentul st<_ 
licitat fiind eliberat „pe loc”, în situația în care aceste 
persoane nu sunt înscrise în cazierul judiciar. Per
soanele fizice născute în străinătate sau cele cu date 
de cazier pot solicita cererea de eliberare a docu
mentului doar la inspectoratele de poliție județene.

La fel ca și în cazul persoanelor juridice, cer
erea va fi însoțită de un act de identitate, de un tim
bru fiscal în valoare de 2 lei și de o chitanță de 
achitare a taxei de 10 lei. La ghișeele de cazier judi
ciar de la sediile Poliției Hunedoara, Hațeg, 
Petroșani și Vulcan se vor elibera certificate doar 
pentru peroanele fizice născute sau domiciliate în 
județul Hunedoara și care nu sunt cunoscute cu an
tecedente.

Claudiu Sav

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

uli ce trebuie respectate pe traseele 
montane.

In acest moment, Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Hunedoara deține o 
pondere însemnată din posturile de jan
darmi montane existente la nivelul Jan
darmeriei Române.

Claudiu Sav



Românul întpușcat_ în cap în sudul Italiei a murit
Românul împușcat în cap luni dimineață, în sudul Italiei, a decedat la spital 
din cauza rănilor suferite, informează pagina online a agenției Adnkronos. 
Potrivit sursei citate, românul Daniel I., în vârstă de 26 de ani, a murit mier
curi seara la spitalul din Potenza, unde fusese adus în stare gravă.
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Guvernul a decis concedierea
a 55.000-60.000 angajați din sectorul public

Ungurii ne așteaptă 
cu autostradă

Guvernul a decis, miercuri, disponi
bilizarea a aproximativ 55.000 până 
la 60.000 angajați din sectorul pu
blic, dintre care cei mai mulți, res
pectiv circa 54.000 persoane vor fi 
concediate din administrația locală, 

iar restul din ministerele Administra
ției, Muncii, Educației și Agriculturi.

Disponibilizările de personal vor 
fi efectuate pe baza standardelor de 
cost , au declarat agenției MEDI
AFAX surse oficiale.

Potrivit acestora, procedurile de 
concediere vor fi derulate în principal 
pe bază de ordonanțe de urgență, 
emise în zece zile.

Cifra privind numărul de con
cedieri din administrația locală a fost 
confirmată la finalul ședinței de gu
vern de către ministrul Administrației-, 
Vasile Blaga.

"în urma calculelor făcute, la 
nivelul tuturor unităților administra- 

■ fiv-teritoriale, numărul de posturi 
.peste normative este de 53.432, din 
care număr de posturi peste norma
tivul de bază, deci personal de 
disponibilizat pentru respectarea nor
mativului -38.666, număr de posturi 
peste normativ evidența persoanelor - 
4.070, număr de posturi peste norma
tiv la poliția comunitară -10.696", a 
spus Blaga.

Potrivit acestuia, economia de 
cheltuieli de personal cu respectarea 
normativului este de 1,5 miliarde lei, 
reprezentând o reducere de personal 

de 26,2% și o diminuare de cheltuieli 
de 29,1% din total.

"Cei în plus vor pleca din struc
tura administrației publice locale, iar 
unele persoane posibil să lucreze în 
servicii extemalizate. De la 1.449 co
mune vor pleca 12.891 de oameni, de 
la 169 de orașe - 5.952 de oameni, de 
la 120 municipii - 20.363 de per
soane", a spus Blaga.

El a arătat că normativele pentru 
serviciile locale au fost calculate în 
funcție de segmentul de populație din 
unitățile administrativ teritoriale.

"S-a stabilit un normativ de per
sonal pentru polițiile comunitare, vi
itoarele poliții locale: comunele, 
orașele, municipiile, sectoarele vor 
avea un post de poliție locală la 1.000 
de locuitori. Județele, municipiile și 
municipiul București - un post la 
5.000 de locuitori, iar la populația sub 
3.500 de locuitori - maxim trei posturi. 
Normativul de personal pentru servici
ile de evidența persoanelor este de un 
post la 6.500 de locuitori pentru co
mune, orașe, municipii, un post la 
5.000 de locuitori pentru sectoarele 
Bucureștiului și un post la 15.000 de 
locuitori pentru județe și municipiul 
București", a spus ministrul de resort.

Guvernul a acceptat însă varianta 
să poate fi aprobată majorarea norma
tivului de bază pentru unitățile admin- 
istrativ-teritoriale care derulează 
programe de finanțare. Astfel, dacă 
unitățile administrative derulează pro
grame în valoare de până la 50.000 de 

euro, pot să aibă un număr de două 
posturi în plus până la finalizarea pro
gramului. Excepția va fi accepată și în 
cazul celorlalte programe, respectiv 
trei posturi în plus pentru programe cu 
valori cuprinse între 50.000 și 500.000 
euro, cinci posturi pentru program de 
500.000-3 milioane de euro, opt pos
turi pentru program de 3-10 milioane 
de euro și zece posturi suplimentare 
pentru program de peste 100 milioane 
euro.

Toate aceste decizii, introduse 
prin ordonanță de urgență, vor începe 
să fie aplicate în termen de trei zile de 
la publicarea actului în Monitor, iar 
noile organigrame ale structurilor lo
cale vor fi definitivate într-un interval 
de 40 zile.

în administrația publică locală, la 
31 noiembrie 2009, numărul person
alului salarial din bugetele locale era 
de 701.498 de persoane. Dintre aces
tea, 81.508 lucrau în autoritățile pub
lice, 8.035 în alte servicii publice, 
25.477 în poliții comunitare, 329.106 
în educație, 32.556 în cultură, 163.468 
în asistență socială și 31.824 în dez
voltare publică.

Peste 70% din personalul din 
administrația publică locală lucrează 
în învățământ, sănătate și asistență 
socială. Cheltuielile de personal din 
aceste domenii sunt acoperite în cea 
mai mare parte din transferuri de la 
bugetul de stat, pe bază de standarde 
de cost.

în timp ce ungurii sunt aproape 
de finalizarea lucrărilor la porțiunea 
de autostradă care face legătura cu 
România, la noi lucrările sunt în "sta
diul zero".

Atenție, vine autostrada! Acesta 
este mesajul pe care îl primim de la 
vecinii noștri maghiari. în timp ce 
ungurii urmează să finalizeze au
tostrada care face legătura dintre Bu
dapesta și Arad, autorităple române 
nu au demarat nici măcar procedurile 
de licitație pentru tronsonul Arad - 
Nădlac.

Potrivit site-ului CNADNR, 
lucrările la acest tronson ar fi trebuit 
să înceapă în trimestrul III din 2009. 
Am ajuns în trimestrul III din 2010, 
iar ministrul Transporturilor, Radu 
Berceanu, recunoaște că pe această 
porțiune nu s-a făcut nimic.

"Compania Națională de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România (CNADNR) a depus cer
erea de finanțare la Autoritatea de 
Management care i-a dat aviz favor
abil. Aceasta a fost trimisă mai de
parte la Comisia Europeană", reiese 
dintr-un comunicat remis de 
CNADNR pentru
REALITATEA.NET.

"Valoarea estimată pentru con
struirea autostrăzii Arad —Nădlac este 
de 1.106.931.960 lei, fără TVA. 
Proiectul va fi finanțat de Uniunea 
Europeană prin Fonduri de Coeziune 
în procent de 85% și de Guvernul 
României 15%. Fără asigurarea 
finanțării pentru construirea au
tostrăzii Arad-Nădlac, CNADNR nu 

poate contracta niciun constructor", 
mai reiese din comunicat.

Cum de la alții se poate și la noi 
nu? Nu este greu de răspuns. De vină 
este criza, au lăsat să se înțeleagă 
reprezentanții Companiei. Și totuși, 
dacă ne uităm la vecinii noștri unguri, 
am putea fi invidioși, pentru că se 
pare că ei au descoperit secretul pe 
timp de criză.

Printre multele exemple pe care 
le putem da la capitolul lucrări în
târziate se află și Podul de la Vidin. 
Un pod destul de controversat între 
autoritățile române și cele bulgare, 
ultimele fiind mult mai avansate în 
ceea ce privește lucrările.

Ministrul Transporturilor, Radu 
Berceanu, declara la începutul lunii 
iunie, la Calafat, că bulgarii au folosit 
o "minciunică" privind întârzierile la 
construcția podului Vidin-Calafat. El 
a făcut referire la faptul că firma 
bulgară, care execută podul peste 
Dunăre, a invocat stadiul întârziat al 
lucrărilor care revin părții române.

El a mai spus că stadiul 
lucrărilor care revin părții române nu 
poate împiedica ridicarea construcției 
de care se ocupă partea bulgară, 
adăugând că ce se întâmplă pe malul 
românesc nu împiedică cu nimic 
lucrările pe malul bulgăresc.

Construcția celui de-al doilea 
pod peste Dunăre, Calafat-Vidin, ar 
trebui finalizată anul viitor. Compa
nia spaniolă Azvi-Vîmac JV, care se 
ocupă de lucrările care-i revin părții 
române, are termen de finalizare a 
contractului până in iunie 2011.

Repartizarea computerizată 
la liceu a elevilor de clasa 
a VIII-a a avut loc ieri

Ucraina susține că pierde teritoriu 
în favoarea României din cauza inundațiilor

Repartizarea computerizată 
la liceu a elevilor de clasa a VIII- 
a pentru anul școlar 2010-2011 a 
avut loc joi, cu o zi mai devreme 
decât era prevăzut în calendarul 
admiterii, pentru a fi scurtate 
emoțiile candidaților, informează 
Ministerul Educației.

Repartizarea a avut loc, la ora 
15.30, la sediul MECTS, în 
prezența ministrului Educației, 
Daniel Funeriu și se va face în 

funcție de opțiunile elevilor și de 
mediile la admitere.

Completarea opțiunilor în 
fișele de înscriere la liceu de către 
absolvenții clasei a VIII-a și de 
către părinții acestora, asistați de 
diriginți, a avut loc în perioada 
17-24 iunie.

Repartizarea computerizată 
în învățământul liceal de stat a 
absolvenților clasei a VIII-a era 
programată pentru 2 iulie.

Absența unui dig de partea 
ucraineană a Dunării duce la 
pierderea de teritoriu în favoarea 
României. în contextul inundațiilor, 
a declarat ministrul ucrainean pen
tru Resurse Naturale, Viktor Boiko, 
citat de agenția Ukrinform în pagina 
electronică de miercuri.

"Digurile de pe Dunăre au fost 
construite în urmă cu 50 de ani (...). 
Ele trebuie restaurate pentru a nu fi 
nevoiți să reparăm rupturile în 
fiecare an. Pentru a rezolva prob
lemele cu digurile, avem nevoie de 
352 de milioane de grivne (36 de 
milioane de euro), iar în prezent 
avem doar 67 de milioane de grivne 
(6,9 milioane de euro). Acești bani 
sunt suficienți doar pentru a preveni 
ruperea digului. Aceasta nu este o 
opțiune", a declarat ministrul.

"Problema construcției dig
urilor derivă de asemenea din 
normele internaționale: românii și- 
au consolidat malul, iar acum, în 
caz de inundații, doar pun nisip pe 
dig", a mai spus Boiko. Ministrul 
ucrainean a adăugat că, în timpul 
inundațiilor, cursul Dunării se 
modifică și, ținând cont de faptul că 
frontiera este stabilită de-a lungul 
cursului apei, România câștigă teri
toriu.

"în prezent, digul românesc 
este la 300-400 de metri distanță de 
malul românesc al Dunării", a pre
cizat acesta.

Ministrul ucrainean a făcut 

aceste declarații în condițiile în care 
nivelul apelor Dunării continuă să 
crească, pe fondul inundațiilor, în 
zona Vîlkovo, din regiunea Odesa.

REALITATEA.NET


Combinatul Siderurgic Hunedoara,
Vreme de peste 40 de ani, Combinatul 

Siderurgic a fost „inima” Hunedoarei. 
Pe căile ferate ale uzinelor,-„mișunau” 
zilnic sute de vagoane. Furnalele „ex
pirau” neîncetat fum gros, cu miros de 
cocs. Zeci de mii de oameni munceau 
cu spor, mândri că sunt salariații celui 
mai mare combinat siderurgic din țară 
și dornici să depășească planul, pentru 

a încasa salarii „domnești”.

Evoluția colosului industrial a stimulat și 
evoluția micului oraș în care se afla. Când la mar
ginea Hunedoarei, se mai înălța un furnal sau se 
mai. construia un cuptor, mii de oameni migrau pe 
malul Cemei, unde găseau de lucru și salarii bune. 
Așa, se lărgea și orașul, pentru că nou-veniții 
aveau nevoie de locuințe și apoi, de viață socială. 
Hunedoara era, practic, a siderurgiștilor și era 
prosperă. Acum, imaginea aceea a Hunedoarei 
pare doar o născocire și mai există numai în 
memoria chinuită de nostalgii, a bătrânilor locu
lui.

Istoria metalurgiei 
hunedorene

Pământurile Hunedorene pot fi considerate o 
adevărată „vatră” a fierului. Meșteșugul extragerii 
și prelucrării fierului s-a perpetuat în zonă din cele 
mi vechi timpuri. Siderurgia hunedoreană a 
evoluat „la pas” cu cea mondială, de la cuptorul 
primitiv pentru extragerea fierului din minereu, la
cuptorul electric. Prima „suflare” a uzinelor de la 
Hunedoara a fost în iunie 1884, când s-a pus în 
funcțiune primul furnal. Până în 1902 au mai 
„răsărit” încă patru. După Primul Război Mondial, 
în 1919, uzinele au intrat în patrimoniul statului. 
Timp de zeci de ani, istoria Combinatului Siderur
gic Hunedoara nu a consemnat pași importanți, 
dar instalarea Comunismului a schimbat ritmul 
evoluției acestuia. în aproximativ 20 de ani, Com
binatul Siderurgic de la Hunedoara a devenit unul 
dintre cele mai mari și mai performante combinate

Â
siderurgice din Europa. Producția sa hrănea nu 
doar orașul și județul, ci contribuia serios chiar și 
la bunăstarea țării.

Combinatul apreciat chiar 
și de tovarășu’ Ceaușescu

în anul 1974, Combinatul Siderurgic Hune
doara a primit de la „tovarășul Nicolae 

Ceaușescu” titlul de „Erou al Muncii Socialiste”. 
Sabin Faur (foto), omul care a condus gigantul in
dustrial vreme de 14 ani, în perioada sa cea mai 
glorioasă, își amintește că Ceaușescu era foarte 
mulțumit de activitatea combinatului și îi aprecia 
pe siderurgiștii hunedoreni. „Combinatul făcea tot 
timpul planul, ba chiar îl depășea considerabil. 
Eram fruntași și la exporturi. Ceaușescu aprecia 
aceste lucruri și de fiecare dată când îi ceream 
ceva pentru combinat, nu mă refuza. Spunea: <Da, 
pentru că aici sunt oameni harnici și pricepuți!>”, 
povestește Sabin Faur.

Fruntaș la exporturi

Fostul director general al Combinatului nu a 
uitat nici cifrele rapoartelor de producție din anii 
’80. întreprinderea producea pe atunci, anual, 4 
milioane de tone de oțel, 3 milioane de tone de 
laminate, 2 milioane de tone de fontă și un milion 
de tone de cocs metalurgic. Din cele 4 milioane 
de tone de oțel produse, cam un milion erau pentru 
export. Această cantitate, transformată în bani, 
însemna 200 de milioane de dolari, pe care Com

binatul Siderurgic Hunedoara îi aducea la 
bugetul statului, în fiecare an. Productivi
tatea mare pe care o realiza, îi permitea di
rectorului să le ofere siderurgiștilor salarii 
„babane”. în anii ’80, salariul mediu în 
Combinatul de la Hunedoara era cel mai 
mare din țară, 4.000 de lei. „Eram la o 
ședință a Comitetului Central și am fost in
vitat la tribună să vorbesc despre Combi
nat. La un moment dat, am pomenit de 
salariul mediu de la noi, care era 4.000 de 
lei. S-a făcut liniște în sală. Până și 
Ceaușescu a făcut ochii mari când a auzit 
ce salarii babane au ăia de la Hunedoara”, 
își aduce aminte Faur.

în tot colosul industrial lucrau 20.000 
de oameni. Dintre aceștia, numai vreo

3.000 erau femei, cele mai multe.■ 
gajate la Laborator, pentru că în 

Combinat se muncea greu și 
era nevoie de forță fizică 
și tărie de caracter. Cele 
mai grele-secții, dar și cele 
mai bine plătite, erau coc- 
seria, furnalele și oțelări^ 
Angajații fruntași, t 

aceste secții, aveau salarii 
comparabile cu cel al directorului 

general, care câștiga 7.400 de lei, cu tot cu 
indemnizația de conducere. Procentul 
angajaților cu studii superioare din Combi
nat era mic, însă aceștia se bucurau de o 
considerație deosebită. în total, erau vreo 
500 de ingineri. însuși directorul le purta 
de grijă, pentru că în acea vreme să fii ab
solvent de studii superioare era „lucru 
mare”.

Jumătate din oraș 
era a Combinatului

Combinatul Siderurgic era „organul vital” al 
orașului. Fostul director, inginerul Faur, afirmă 
fără falsă modestie că era chiar mai imports 
decât Primăria, la modul că Primăria depindea 
material de Combinat, dar Combinatul nu depin
dea de nimic. Pentru ca siderurgiștii săi să o ducă 
bine, directorul general a construit Cantina 
Restaurant, unde hunedorenii puteau mânca bine 
și ieftin, dar a deschis și alte cantine mai mici și 
bufete, pentru ca muncitorii și familiile lor să nu 
ducă lipsă de mâncare nici atunci când în țară se 
strângea șurubul, din cauza datoriei externe. Com
binatul avea și o policlinică, grădinițe și tin grup 
școlar, unde erau instruiți viitorii siderurgiști, de 
care se putea bucura întregul oraș. Ale Combinat
ului erau și stadionul, cu tot cu echipa de fotbal 
„Corvinul”, Clubul Siderurgistul, Casa Albă, Pati
noarul și Bazinul de înot. Toate acestea au fost 
construite pentru mulțumirea siderurgiștilor, care 
aveau nevoie de viață socială și de relaxare.



„Erou al Muncii Socialiste”
Destinele din Combinat

Combinatul Siderurgic Hunedoara nu a mod
elat doar laminate, ci și destine. Inginerul Sabin 
Faur nu a fost un simplu director, care și-a făcut 
norma, apoi s-a pensionat, fără a mai avea vreo 
legătură cu fostul său loc de muncă. Bărbatul s-a 
desăvârșit și a evoluat ca profesionist odată cu 
Combinatul, iar siderurgia i-a intrat atât de tare în 
sânge, încât până în ’90, acesta a trăit mai mult în 
Combinat decât acasă. „în 1957 am terminat Fac
ultatea de Metalurgie, de la București. De atunci, 
am lucrat doar în Combinat”, afirmă scurt Sabin 
Faur. Priceperea i-a fost „finisată” prin toate 
secțiile întreprinderii. „Prima dată am lucrat la 
turnare, muncitor calificat. Apoi, destul de repede, 

fost făcut șef de schimb. Următoarele posturi 
<i. .Tost de inginer tehnolog și șeful grupei tehnico- 
economice pe sectorul oțelării. Foarte multe am 
învățat cât timp am fost șef de laborator. în con
tinuare, m-au făcut director tehnic. în ’76, când un 
vice-premier mi-a propus să fiu director general, 
trecusem deja prin tot Combinatul și nu mă mai 
putea duce nimeni de nas”, declară cel care a ținut 

Ie colosului între 1976 - 1990. Șefia nu i s-a 
1 urcat la cap, ci a ținut cont de toate experiențele 
neplăcute care l-au condus la scaunul de director 
și nu a făcut niciun compromis pentru prosperi
tatea întreprinderii pe care o conducea. „Am pus 
mare preț pe disciplină. Fiecare trebuia să știe de 
ce răspunde și chiar să răspundă de ce făcea. Așa 
am putut ajunge la calitatea la care am ajuns, care 
nu era cu nimic inferioară celei produse în Ger
mania sau Japonia”, explică fostul director.

Copilul de la țară, 
muncitor fruntaș

Și viețile simplilor muncitori au fost 
umuențate de Combinat. Niculae Purtător (70 
ani), de exemplu, s-a născut la Bocșa, un sat de 
munte din județ. Părinții săi nu știau carte și fa- 

" s mai mult decât modestă, trăia din roadele 
pământului. Faima Combinatului a ajuns și în 
satul lui Niculae Purtător, care la 16 ani a luat dru
mul Hunedoarei, fără prea multe bagaje. S-a în

scris la școala profesională ce aparținea de colosul 
industrial. Atunci era nevoie de cocsari și asta a 
studiat bărbatul. După doi ani, în 1958, absolvise 
școala profesională și, la 18 ani, era angajat la 
Cocserie, ca muncitor calificat, pe un salariu de 
800 de lei. „Ăsta era salariu domnesc pe vremea 
aia. Dacă rămâneam la țară nu vedeam nici după 
zece ani atâția bani. Mă puteam întreține și să îmi 
ajut familia”, mărturisește Purtător. Bărbatul a fost 
angajat la Combinatul Siderurgic până în anul 
1983. Perioada aceasta i-a adus o mulțime de 
satisfacții. „Lucram mult, dar câștigam din ce în 
ce mai bine. Am avut și peste 4.000 de lei salariul, 
când eram numit fruntaș. Mi-am putut face casă 
în satul în care m-am însurat și am crescut două 
fete, fără ca nevasta mea să lucreze. După mine, 
astea au fost realizări destul de mari”, își 
cântărește fostul siderurgist existența. Surâsul și 
licărirea din ochii bătrânului, atunci când își 
amintește că a fost „muncitor fruntaș” și a primit 
prime și excursii gratuite prin țară, nu echivalează, 
însă, cu nicio valoare materială.

Nostalgia bătrânilor 
siderurgiști

Ca Niculae Purtător sunt zeci de mii de oa
meni, care s-au perindat prin Combinatul de la 
Hunedoara, au contribuit la gloria acestuia, dar au 
primit în schimb suficient cât să-și construiască o 
casă și o viață liniștită. Pensia bunicică pe care o 
au acum, ca foști siderurgiști, le ajunge pentru 
nevoile lor, dar imaginea ruinelor de astăzi ale 
Combinatului îi doare. Din colosul industrial de 
altădată nu a mai rămas aproape nimic. La Arcel- 
lor Mittal, compania care a preluat Combinatul, 
nu mai lucrează nici 1.000 de oameni, iar în 
prezent se discută dizolvarea întreprinderii de la 
Hunedoara. Despre cum a ajuns Combinatul, Nic
ulae Purtător nu poate decât să ofteze și să spună 
că: „E trist!”, iar fostul director, Sabin Faur, și-a 
pierdut demult cuvintele, văzând cum este distrus 
un „mit”.

Doriana Matei

Ooq
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V FC Argeș are antrenor! Jean Vlădoiu, fostul secund al lui Dinamo
■ în mandatul lui Mircea Rednic ca și principal, a fost prezentat ofi-
■ cial la gruparea din Trivale. Vlădoiu, fost jucător la FC Argeș, îi 
y succede leu Cristi Negru, demis la finalul campionatului trecut.

■

Toni Sedecaru,
antrenor la Jiul

Jiul Petroșani încpe luni 
antrenamentele. Conducerea a re
zolvat și problema băncii tehnice, 
acolo unde Toni Sedecaru a fost 
reinstalat în funcția de antrenor 
principal.

Daniel Sedecaru este ultimul 
antrenor pe care Jiul Petroșani l-a 
avut înainte de excluderea din 
campionat. Fostul jucător al Stelei 
și al Jiului a fost numit principal 
înaintea etapei a XlV-a, după ce 
Daniel Timofte a fost demis. Doar 
trei runde a apucat să conducă 
Sedecaru echipa, Jiul fiind 
exclusă din cauza datoriilor 
înainte de începerea returului. 
Antrenorul care a stat în ultimii 
ani în curtea Jiului și-a convovat 
elevii la primul antrenament, la 
ora 16.30. Damian Militaru și 
Daniel Huza sunt antrenori se
cunzi, iar de pregătirea portarilor 
se va ocupa în continuare, Sorin 
Ghițan.

Augustin are obiectiv
locurile 3-7

Noul antrenor al Minerului 
Lupeni, Ionel Augustin, are ca 
obiectiv clasarea în campionatul 
viitor pe Incurile 3-7.

Tehnicianul spune că pri
marul Cornel Resmeriță a insistat 
pe lângă acționarii lui Dinamo să 
vină să antreneze în Valea Jiului.

Cu siguranță că Ionel Au
gustin este cel mai greu nume 
care a ajuns pe banca Lupeniului, 
din punct de vedere al palmaresu
lui sportiv. "E și ieftin și bun. A 
văzut condițiile noastre de aici de 
la Lupeni și a fost mulțumit. Am 
bătut palma și abia așteaptă să 
treacă la treabă. Luni va veni la

reunire echipei”, a declarat pri
marul resmeriță.

Pentru Augustin a contat 
foarte mult în alegerea făcută și 
faptul că a evoluat un sezon la 
vecinii de la Jiul Petroșani, înainte 
de a reveni la Dinamo, unde cari
era sa de jucător a explodat.

"Este normal să mă atragă 
Valea Jiului pentru că aici m-am 
format ca jucător, la Jiul 
Petroșani, și aici am pornit în fot
balul mare. Am găsit la Lupeni un 
primar care m-a surprins prin pa
siunea lui pentru fotbal", a spus 
Augustin.

7

CFR Marmosim începe luni pregătirile
Gata cu vacanța și la CFR Mar

mosim Simeria. Directorul tehnic, Ghe- 
orghe Cornea, va suna adunarea pentru 
lotul de jucători, care luni dimineață are 
programat primul antrenament.

Aproape 30 de jucători vor fi 
prezenți la prima ședință de pregătire 
sub comanda noului tehnician. La re
unire vor fi și jucătorii care se află sub 
contract cu CFR Marmosim, dar care în 
campionatul precedent au fost 
împrumutați la alte echipe, astfel încât 
Gheorghe cornea are de unde alege. Tot 
la primul antrenament au foarte mari 
șanse să fie prezente și câteva noutăți, 
simerienii fiind foarte aproape de a 
aduce un atacant valoros, cu meciuri în 
Liga a Il-a. Primul antrenament a fost 
programat pentru ora 10, iar la stadion 
va fi prezentă întreaga conducere. Pro
gramul de pregătire a fost stabilit încă 
dinainte de intrarea în vacanță și după 
perioada de reacomodare la efort, lotul 
de jucători va pleca într-un cantona
ment montan, cel mai probabil la Mon- 
easa.

Programul Ligii I, sezonul 2010 - 2011
Etapa I (24 iulie)
Rapid - FC Vaslui
FCM Târgu Mureș - FC Brașov
Universitatea Cluj - Steaua 
Universitatea Craiova - CFR Cluj
FC Timișoara - Gloria Bistrița
Victoria Brânești - Gaz Metan Mediaș 
Astra Ploiești - Dinamo
Sportul Studențesc - Oțelul Galați 
Internațional Curtea de Argeș - Unirea 
Urziceni

Etapa a II-a (31 iulie)
FC Vaslui - FCM Târgu Mureș
FC Brașov - Universitatea Cluj
Steaua - Universitatea Craiova
CFR Cluj - Victoria Brânești
Gloria Bistrița - Astra Ploiești
Gaz Metan Mediaș - FC Timișoara 
Dinamo - Sportul Studențesc
Oțelul Galați - Internațional Curtea de 
Argeș
Unirea Urziceni - Rapid

Etapa a IlI-a (7 august)
Rapid - Oțelul Galați
FCM Târgu Mureș - Unirea Urziceni 
Universitatea Cluj - FC Vaslui
FC Timișoara - CFR Cluj
Victoria Brânești - Universitatea Craiova 
Astra Ploiești - Gaz Metan Mediaș 
Sportul Studențesc - Gloria Bistrița 
Internațional Curtea de .Argeș - Dinamo 
FC Brașov - Steaua

Etapa a IV-a (14 august)
Universitatea Craiova - FC Timișoara 
FC Vaslui - FC Brașov
Steaua - Victoria Brânești
CFR Cluj - Astra Ploiești
Gloria Bistrița - Internațional Curtea de 
Argeș
Gaz Metan Mediaș - Sportul Studențesc 
Dinamo - Rapid
Oțelul Galați - FCM Târgu Mureș 
Unirea Urziceni - Universitatea Cluj

Etapa a V-a (21 august)
Rapid - Glona Bistrița
FCM Târgu Mureș - Dinamo

Universitatea Cluj - Oțelul Galați
FC Timișoara - Victoria Brânești 
Astra Ploiești - Universitatea Craiova 
Sportul Studențesc - CFR Cluj 
Internațional Curtea de Argeș - Gaz 
Metan Mediaș
FC Vaslui - Steaua
FC Brașov - Unirea Urziceni

Etapa Vl-a (28 august)
Universitatea Craiova - Sportul 
Studențesc
Victoria Brânești - Astra Ploiești
Steaua - FC Timișoara
CFR Cluj - Internațional Curtea de Argeș 
Gloria Bistrița - FCM Târgu Mureș
Gaz Metan Mediaș - Rapid
Dinamo - Universitatea Cluj
Oțelul Galați - FC Brașov
Unirea Urziceni - FC Vaslui

Etapa a VlI-a (11 septembrie)
Rapid - CFR Cluj
FCM Târgu Mureș - Gaz Metan Mediaș 
Universitatea Cluj - Glona Bistrița 
Astra Ploiești - FC Timișoara
Sportul Studențesc - Victoria Brânești 
Internațional Curtea de Argeș - Universi
tatea Craiova
FC Vaslui - Oțelul Galați
FC Brașov - Dinamo
Unirea Urziceni - Steaua

Etapa a VJIl-a (18 septembrie)
Universitatea Craiova - Rapid
FC Timișoara - Sportul Studențesc 
Victoria Brânești - Internațional Curtea de 
Argeș
Steaua - Astra Ploiești
CFR Cluj - FCM Târgu Mureș
Gloria Bistrița - FC Brașov
Gaz Metan Mediaș - Universitatea Cluj
Dinamo - FC Vaslui
Oțelul Galați - Unirea Urziceni

Etapa a IX-a (25 septembrie)
Rapid - Victoria Brânești
FCM Târgu Mureș - Universitatea 
Craiova
Universitatea Cluj - CFR Cluj

Sportul Studențesc - Astra Ploiești 
Internațional Curtea de Argeș - FC 
Timișoara
FC Vaslui - Gloria Bistrița
FC Brașov - Gaz Metan Mediaș 
Oțelul Galați - Steaua 
Unirea Urziceni - Dinamo

Etapa a X-a (2 octombrie)
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 
FC Timișoara - Rapid
Victoria Brânești - FCM Târgu Mureș 
Astra Ploiești - Internațional Curtea de 
Argeș
Steaua - Sportul Studențesc 
CFR Cluj - FC Brașov
Gloria Bistrița - Unirea Urziceni 
Gaz Metan Mediaș - FC Vaslui 
Dinamo - Oțelul Galați

Etapa a Xl-a (16 octombrie)
Rapid - Astra Ploiești
FCM Târgu Mureș - FC Timișoara 
Universitatea Cluj - Victoria Brânești 
Internațional Curtea de Argeș - Sportul 
Studențesc
FC Vaslui - CFR Cluj
FC Brașov - Universitatea Craiova 
Dinamo - Steaua
Oțelul Galați - Gloria Bistrița 
Unirea Urziceni - Gaz Metan Mediaș

Etapa a XH-a (23 octombrie)
Universitatea Craiova - FC Vaslui 
FC Timișoara - Universitatea Cluj 
Victoria Brânești - FC Brașov 
Astra Ploiești - FCM Târgu Mureș 
Sportul Studențesc - Rapid 
Steaua - Internațional Curtea de Argeș 
CFR Cluj - Unirea Urziceni 
Gloria Bistrița - Dinamo
Gaz Metan Mediaș - Oțelul Galați

Etapa a XIII-a (30 octombrie)
Rapid - Internațional Curtea de Argeș 
FCM Târgu Mureș - Sportul Studențesc 
Universitatea Cluj - Astra Ploiești 
FC Vaslui - Victoria Brânești 
FC Brașov - FC Timișoara 
Gloria Bistrița - Steaua

Dinamo - Gaz Metan Mediaș
Oțelul Galați - CFR Cluj
Unirea Urziceni - Universitatea Craiova

Etapa a XIV-a (6 noiembrie)
Rapid - Steaua 
Universitatea Craiova - Oțelul Galați 
FC Timișoara - FC Vaslui
Victoria Brânești - Unirea Urziceni 
Astra Ploiești - FC Brașov
Sportul Studențesc - Universitatea Cluj 
Internațional Curtea de Argeș - FCIV 
Târgu Mureș
CFR Cluj - Dinamo
Gaz Metan Mediaș - Gloria Bistrița

Etapa a XV-a (13 noiembrie)
FCM Târgu Mureș - Rapid 
Universitatea Cluj - Internațional Curiei 
de Argeș
FC Vaslui - Astra Ploiești
FC Brașov - Sportul Studențesc 
Steaua - Gaz Metan Mediaș
Gloria Bistrița - CFR Cluj
Dinamo - Universitatea Craiova 
Oțelul Galați - Victoria Brânești 
Unirea Urziceni - FC Timișoara

Etapa a XVl-a (20 noiembrie)
Rapid - Universitatea Cluj 
FCM Târgu Mureș - Steaua 
Universitatea Craiova - Gloria Bistrița 
FC Timișoara - Oțelul Galați 
Victoria Brânești - Dinamo 
Astra Ploiești - Unirea Urziceni 
Sportul Studențesc - FC Vaslui 
Internațional Curtea de Argeș - FC Brașo’ 
CFR Cluj - Gaz Metan Mediaș

Etapa a XVIl-a (27 noiembrie) 
Universitatea Cluj - FCM Târgu Mureș 
FC Vaslui - Internațional Curtea de Arge 
FC Brașov - Rapid 
Steaua - CFR Cluj
Gloria Bistrița - Victoria Brânești
Gaz Metan Mediaș - Universitate 
Craiova
Dinamo - FC Timișoara
Oțelul Galați - Astra Ploiești 
Unirea Urziceni - Sportul Stude



le Președintele Nigeriei, Goodluck Jonathan, a decis să 
retragă echipa națională de fotbal din toate competițiile interna
ționale pentru o durata de doi ani, din cauza rezultatelor slabe în
registrate la Cupa Mondială din Africa de Sud.
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Campionatul Mondial de Fotbal

Avancronica sferturilor de finală
Ghana - Uruguay

Partida dihtre selecționata 
Ghanei și naționala Uruguayului va 
avea loc, azi, la 21:30, pe stadionul 
Soccer City din Johannesburg, al 
doilea sfert de finală de la Campi
onatul Mondial din Africa de Sud. 
Cele două echipe au ajuns în 
această fază a competiției după ce 

■ avut grupe diferite. Uruguay 
osrtr-o grupă cu Africa de Sud, 
Mexic și Franța, pe care a și 
câștigat-o nesperat în urma unor 
jocuri foarte bune, și unde 
principală favorită era naționala 
Franței. Selecționata Ghanei s-a cal- 
ifwit de pe locul secund dintr-o 
J mult mai grea cu Germania, 
Serbia și Australia. A fost 
desemnată echipa surpriză și a tre
cut de faza optimilor de finală după 
un meci cu SUA. Ghana este sin
gura echipă africană aflată în 
această postură Uruguayul a elimi
nat Coreea de Sud, cu scorul de 2-1 
după dubla lui Suarez. Cele două 

echipe pornesc cu șanse egale, pen
tru că nu se poate desemna o 
favorită certă. După cele patru 
meciuri în care au avoluat, cele 
două echipe au aratat o pofta mare 
de joc, spirit de sacrificiu și o deter
minare totală pe toată durata par
tidelor. Punctul forte al formației 
sud-americane este atacul extraor
dinar format din Luis Suarez și 
Diego Forlan, care a făcut diferența 
până în momentul de fața. Nici 
apărarea nu e de lepădat și a reușit 
să nu încaseze nici un gol până în 
optimi, unicul gol primit fiind cel 
din meciul cu Coreea de Sud. 
Reprezentativa Ghanei are avanta
jul unei echipe solide, bazat pe un 
joc în forță și unitate de grup.

Olanda - Brazilia

Partida dintre echipa națională 
a Olandei și reprezentativa 
Braziliei, va avea loc, azi, de la ora 
17:00, pe stadionul Nelson Mandela 
Bay din Port Elizabeth, în primul 
sfert de finală de la Campionatul 

Mondial din Africa de Sud. Cele 
două echipe s-au calificat de pe 
primele locuri din grupă. Brazilia a 
întâlnit Coreea de Nord, Portugalia 
și Coasta de Fildeș, în timp ce 
Olanda a jucat împotriva 
Camerunului, a Danemarcei și a 
Japoniei. Cum era de așteptat, am
bele echipe nu au avut nici o 
problemă nici în optimile de finală. 
Brazilia a făcut spectacol cu Chile, 
scor 3-0, printr-un joc super ofensiv 
în stilul său caracteristic. Olanda a 
trecut de Slovacia, o echipă 
surprinzătoare, care a scos Italia din 
drumul spre optimi, printr-un joc 
foarte consistent. Arjen Robben și 
Sneijder le-au tăiat însă „aripile” 
slovacilor, care nu au avut tupeul să 
încerce mai mult în meciul direct. 
Partida dintre cele Olanda și 
Brazilia este un adevărat derbi, un 
meci care putea avea loc chiar în fi
nala Campionatului Mondial. Cele 
două echipe practică un fotbal spec
taculos, în viteză cum multe faze de 
poartă. Favorita acestei partide este 
Brazilia cvintuplă campioană

mondială, în primul rând datorită 
palmaresului ei. Dar Olanda va fi un 
adversar de temut, deoarece se află 
într-o formă foarte bună, câștigând 
toate cele patru partide de până 
acum. Brazilia are un lot extraordi
nar, iar oricare dintre jucători poate 
face parte din primul 11. Atacul este 
letal, iar dacă ies combinațile dintre 

Robinho, Kaka și Luis Fabiano, 
Brazilia va avea un cuvânt greu de 
spus în toată competiția. Olanda are 
si ea fără discuții o echipă plină de 
nume grele. A revenit și Robben, 
jucătorul numărul unu al echipei în 
acest moment și care este princi
palul pericol pentru poarta lui Julio 
Caesar.

Premieră la Campionatul Mondial: America de Sud devanseză Europa
Sferturile de finala de la Campi

onatul Mondial propun, pentru prima 
dată în istoria Cupei Mondiale, un 
tablou în care numărul echipelor sud- 
americane (patru) este mai mare decât 
numărul naționalelor europene (trei) 
de la introducerea sferturilor, în 1954.

Echipele sud-americane califi
cate în sferturile de finală de la Cam
pionatul Mondial sunt: Argentina, 
Brazilia, Uruguay și Paraguay.

Europa este reprezentată de 
selecționatele Olandei, Germaniei și 
Spaniei. Dintre cele cinci echipe sud- 
americane, aflate în optimile de 
finală, una singură a pierdut, și anume 
Chile, cu scorul de 3-0, tot în fața unei 
echipe de pe același continent, adică 
Brazilia.

Tabloul sferturilor de finală este 
completat de Ghana, singura echipă 
africană ramasă în competiție. Din 

1954, echipele europene sunt de 
fiecare dată mai numeroase, în sfer
turile de finală, decât cele din Amer
ica de Sud.

La Campionatul Mondial din 
2006 au fost șase echipe din Europa 
în sferturi și două sud-americane, 
cifre apropiate de edițiile precedente: 
cinci echipe europene și una sud- 
americană în 2002, șase echipe eu
ropene și două sud-americane în 
1998, șapte echipe europene și una 
sud-americană în 1994, șase echipe 
europene și una sud-americnă în 
1990, cinci echipe europene și una 
sud-americană în 1986. Formula a 
fost diferită la trei turnee finale: 1974, 
1978, 1982, însă proporția a fost 
similară exceptând ediția din 1970, 
când echipele din Europa au fost patru 
și reprezentantele Americii de Sud au 
fost trei.

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

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

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

'Telefon: 0761 - 973.940

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
CALITATE

Arestăm servsci curățenie
* persoane fizice
* persons juritice

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 tuni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/ 882.101

O
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Povestea regelui Arthur și a Cavalerilor Mesei Rotunde a constituit în
totdeauna un subiect inepuizabil pentru regizorii interesați de subiec
tele istorice. De această dată, regizorul Jerry Zucker a readus în prim 
plan legenda regelui Arthur văzută din perspectiva cavalerului Lance
lot (Sâmbătă, Pro TV, 20:30, Cavalerii Mesei Rotunde)

10'40
10:55

11:35

13:45

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră

( Trezirea la apel!
Un spion și jumătate (canadian 

film de familie, 2006)
Amintiri din istorie
Profil, poveste, personaj Boby 

Dinulescu
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005- 1.)
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 36.)
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Tribuna partidelor parlamen-
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14:00
14:45
15:00
■W Itare
15:30 "
16:00 Vizor monden
16:35 Info Campionatul Mondial de

■otbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Giuvaierul palatului (37.)
Telejurnal; Meteo 
Sport
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Studioul Campionatul Mondial 

de Fotbal FIFA 2010

Parlamentul României
18:00

18:15
18:45

19:00

18:50
20:00 
20:3S

21:20

23S30

j7:00 Pro Patria
| 07:25 Cântecul amintirii... amintirile 
■ j cântecului
08:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
: 08:55 Miss Universe România 
09:00 FIFA 2010 (rel.) 
10:55 Studioul FIFA 2010 (rel.)

1 11:30 Hannah Montana (23.) 
12:00 Gala Vedeta familiei 
13:00 Europa ne privește 
13:45 Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo

i 14:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 
2007) 50' Prima parte

15:20 Andografia săptămânii
I 15:30 Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Partea a doua
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
19:00 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
19:55 Miss Universe România 
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

23:80 Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA2010

20:30
21:00

Altă viață! (32.)
Poate nu știai
Opera prima (rel.)
Orașele lumii (rel.) Bahamas
Povești din Paris (rel. - 39.) 
Telejurnal 
întâlnire pe 2
Telejurnal
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010
Cetera și glasul meu
Utopia (2008) 15' 
împreună în Europa 
Altă viață! (australian serial,

2001, rel. -32.)
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 41.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Orașele lumii Bhaktapur
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Volei feminin: Bulgaria - Ro

mânia
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)
în numele victimei
Ora de știri (show de întâlniri) 
Pe Amazon, cu Bruce Parry 

(englez serial documentar, 2008 
-4.) 60'

07:00 Cetera și glasul meu (rel.) 
08:00 Campionatul Mondial de Fot-

bal FIFA 2010
08:30 între cer și pământ (2008) 
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
10:30 Zon@ IT (2007, rel.)
11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.)
11 35 Campionatul Mondial de Fot 

bal FIFA 2010
13:35 Atenție, se cântă!
15:00 Natură și aventură 25' 
03:03 Zestrea români lor
16:00 Lumea de aproape
16:30 Imaginea Succesului (rel.)
17:00 Tenis masculin
19:00 Cu toate pânzele sus 
19:30 Toate pânzele sus (român 

aventură, 1976. rel. - 1.) Spe
ranța cu Ion Besoiu, Ion Dichi- 
seanu. Aurel Giurumia

20:30 Lecția de management (docu
mentar)

21:00 Polițist prin timp (SUA film 
serial de acțiune, 1997 - 7.) 45' 
cu Ted King, Don Stark, Cristi 
Conaway Kurt Fuller

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Cavalerul de onoare (englez-

. 3 ungar-german-SUA comedie ro
mantică, 2005) 96'

cu Stuart Townsend, Seth Green, Steve 
.' jjjjohn Shepherd, Kate Ashficld

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
în gura presei
Reacție în lanț (SUA dramă, 

2003, rel.)
Observator
Deturnarea (SUA dramă, 1996) 

89' cu Mana Conchita Alonso, 
Marcy Walker, Michael Paul 
Chan, Dennis Boutsikaris
Observator
Acces Direct 
Observator 
Dragonul de aur (SUA film de 

acțiune, 1996)95' cu Jean- 
Claude Van Damme, Roger 
doore, James Remar, Janet 

Gunn
222:30 Serviciu de escortă (SUA thril

ler, 2001)89' cu Shannon 
Tweed, Sam J. Jones, John 
Enos, Mary Shannon

“12:45

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Peștera monstrului sacru (ita

lian aventură, 1991)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3769.) c
Știrile Pro TV
Adopția (SUA dramă, 1999) 82'
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3770.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Mărturie mortală (SUA film de 

acțiune, 2006) 105' cu Bruce 
Willis, Mos Def, David Morse

Răfuiala (SUA thriller, 1997) 
97' cu Harvey Keitel. Stephen 
Dorff, Timothy Hutton, Famke 
Janssen

■l:M îngerașul (serial, 2000)
08:15 Săracii tineri bogați (rel.)
09:45 Legământul (rel.)
11:15 Predestinați (rel.)
12:30 împreună pentru totdeauna 

((mexican dramă, 2008, rel.)
ÎMI i Cele două fețe ale Anei (2006) 
15:301 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
16:25 [ Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul (mexican-SUA se

rial, 2008)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

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

"lumbian serial, 2009)
20:30 Volver (spaniol dramă, 2006) 
23:15 Cuibul de vipere (brazilian se

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

06:30 Aventurile ursulețului Winnie 
07:00 Camera de râs Camera de râs 
07:30 Frați și surori (SUA serial,5.)

BlFrați și surori (serial, 5)
08:20 ■ Sport cu Florentina
09:00 Specialiștii (trei.)'
10:00 Nimeni nu-i perfect (52.)
10:30 Povestitoarea (rel.)
13:00 Focus Monden
14.00 Neveste disperate (18.)
15:00 Piedone la Hong Kong (rel.) 
17:00 Specialiștii (talk show, 2010) 
18:00 Focus
19:00 Focus Sport
19:30 Tărâmul vrăjit (2004)
21:30 Capcana flăcărilor (SUA film 

de catastrofă, 2001) cu Dean 
(Cain, Richard Tyson, Dale God- 
boldo, Lori Petty

23:30 Cutia (SUA thriller, 2003) 99' 
99' cu James Russo, Theresa 
IRussell, Brad Dourif, Steve Ra
ilsback

13:10 Romeo și Julieta se căsătoresc (brazilian comedie ro
mantică, 2005)
14:40 27 de rochii (SUA comedie romantică, 2008)

16:30 Doi băieți și multe fete (SUA comedie, 2009)
18:00 O prietenie de pomină (SUA comedie romantică, 2008)
19:30 Filme și vedete
20:00 Numere fatale (australian film de acțiune, 2009)
22:00 Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 9.)
23:45 Gangster american (SUA polițist, 2007) 157' cu Denzel Washington

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

22:15

Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006, rel. - 8.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 161.) 
Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 7.) 
La pescuit de miracole (SUA-canadian dramă, 2006) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 1.) 30' cu Duane Martin
Antrenament de lux (SUA comedie, 1989) 100' cu Shelley Long, Craig 

T. Nelson, Mary Gross, Betty Thomas
Pe muchie de cuțit (SUA film de acțiune, 1990) 97' cu Gene Hackman, 

Anne Archer, James Sikking, M. Emmet Walsh

07:00 Observator
09:00 Micul Nikita (SUA thriller de 

acțiune, 1989)
11:00 Aventurile dlui. Cognac (SUA 

comedie, 1964)
13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial,

1985, rel.)
I4:M Frank (SUA film de familie,

2007)
16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler

17:00 Străinul de lângă mine (SUA 
dramă, 2001) 87' cuJayO.
Sanders, Margaret Colin, Aaron
Ashmore, Michael Cera

19:00 Observator
20:30 Star Avatar 
22:30 Tentația seducției 2 (SUA

dramă, 2000) 84' cu Robin
Dunne, Amy Adams, Sarah
Thompson, Mimi Rogers

d6:00 Happy Hour (rel.)
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit
11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 1.)

12:30 Pro Motor (emisiune sportivă, 
2007, rel.)

13:00 Știrile Pro TV
13:05 Alegere dificilă (SUA-german 

film romantic, 2002)
5:00 Jurat de profesie (SUA come

die, 1995) 88' cu Pauly Shore 
17:00 Buddy (SUA aventură, 1997) 

84' cu Rene Russo
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Cavalerii Mesei Rotunde (SUA 

aventură, 1995) 134' cu Sean 
Connery, Richard Gere, Julia 
Ormond, Ben Cross

23:15 Bumerangul (SUA comedie, 
1992) 118' cu Eddie Murphy, 
Robin Givens, Halle Berry, 
David Alan Grier

07:00 îngerașul (mexican serial) 07:00 Cu lumea-n cap
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 08:00 Ying yang yo
09:45 Legământul (rel.) 08:30 Xyber
11:15 Călătorie mexicană 09:00 Aventurile ursulețului Winnie
12:30 împreună pentru totdeauna (SUA desene animate, 1988)25'

(mexican dramă, 2008, rel.) 09:30 Autoforum
13:30 Terra Nostra (brazilian, 1999) 10:30 Imobiliare Blitz
14:30 Cele două fețe ale Anei (mexi- 11:00 Sport, dietă și o vedetă (2008)

can serial, 2006) 11:30 Căminul de 5 stele
15:30 Victoria (serial, 2007) 12:3® S.O.S. - Salvați-mi casa
16:25 Vremea de ACASĂ 13:30 Hipnoza, jocurile minții (emi-
16:30 Legământul (mexican-SUA se- siune de divertisment, 2009) 60'

rial, 2008) 14:30 Tărâmul vrăjit (rel.)
17:30 Al șaptelea cer (SUA serial de 16:30 Cearta-n bucate

comedie, 1996) 18:00 Focus 18 90'
18.30 împreună pentru totdeauna 19:00 Focus Sport

(mexican serial de dramă, 2008) 19:30 împăratul vrăjit (SUA desene
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- animate, 2000)

lumbian serial, 2009) 21:00 O familie genială (SUA co I
20:30 Cu capul în nori (SUA-englez- die, 2001) 123' cu Gene H

spaniol-canadian dramă roman- kman, Anjelica Huston
tică, 2004) 23:30 Sabrina (SUA comedie roman-

23:15 Cuibul de vipere (brazilian se- tică, 1954) 113’ cu Humphrey
rial de comedie. 2006) Bogart, Audrey Hepbum

18:20

20:00
21:00
22:05

13:30 Echipa de fotbal (SUA comedie, 2007)
15:00 Wall-E (SUA film de animație, 2008)
16:40 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008) 

Hannah Montana: Filmul (SUA comedie, 2009) 102' cu Miley Cyrus, 
Billy Ray Cynis. Jason Earles, Moises Arias
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 1.) 30'
Concert Pink: Funhouse
Cavalerul negru (SUA film de acțiune, 2008) 152' cu Christian Bale, 

Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman

13:15 Antrenament de lux (SUA comedie, 1989, rel.)
15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 26.)
16:00 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 8.)
17:00 Pentru patrie (român dramă de război, 1977)
19:00 Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 5.)
20:00 Iubire și crimă (canadian-SUA thriller, 2006) 90' cu Tracey Gold, 

Steve Bacic, Mitchell Kosterman, Pamela Perry
22:00 Dekker, șofer de camion (german-elvetian film de acțiune, 2008) 97' 

cu Mark Keller, Kaya Yanar, Nadeshda Brennicke, Michael Lott

20:00

..laMSKSflE.
Dansez pentru tine (emisiune concurs, 2010)
Huff (SUA serial, 2004 - 1.) cu Hank Azaria
Aruncat la canal (SUA-englez film de animație, 2006)
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 6.) cu

Treat Williams, Kari Matchett, Chris Martin
Revanșa (român film de acțiune, 1978) cu Mircea Albulescu, Ion Bc-

soin, Jean Constantin, Sergiu Nicolaescu
22:15 Crocodilul (SUA thriller, 2007) 10C cu Michael Madsen, Peter Tuins- 

tra, Sherry Phungprascrt, Elizabeth Healey

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

ney
08:55 Miss Universe România
09:00 FIFA 2010 (rel.)
10:55 Studioul FIFA 2010 (rel.)
11:35 Viața satului (magazin cultural) 
13:00 Agenda politică
13:45 Info FIFA 2010
14 00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Călător pe viață (rel.)
14 45 Săptămâna Modei Românești, 

lași 2010
16:00 High profile Mihaela Rădulescu 
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:55 Miss Universe România
17:00 Dânutz S.R.L.
18:00 Telejurnal 
18:10 Dănutz S.R.L.
19:25 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 înainte și după Partea a șasea 
19:55 Miss Universe România 
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 Diamantul pierdut (SUA dramă 

romantică, 2008) 102' cu Bryce 
Dallas Howard, Chris Evans

23:10 Concert American Music
Awards

07:00 Cetera și glasul meu (rel.) 
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
08:30 Dincolo de hartă (rel.) 45' 
09:00 Motomagia (2007)
0930 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Pescar hoinar
11:35 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
13:35 Scufița Roșie (SUA aventură, 

2004)
14:55 Automobilism
15:05 învingătorii
15:15 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
16:00 Atlas
16:30 Chip și asemănare
17:00 Tenis masculin Finala Turneu

lui Internațional Arad Challen
ger

19:00 Volei masculin: Slovacia - Ro
mânia Liga Europeană

20:30 Tânăr, caut carieră
21:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006- 18.) 60'Ulti
mul episod cu Colin Ferguson, 
Sălii Richardson, Jordan Hin
son, Joe Morton

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Muzica destinului (SUA film 

romantic, 1998) 104' cu Jude 
Law, Gretchen Mol, Jennifer 
Tilly, Martha Plimpton

07:00 Observator 06:15 Noile aventuri ale lui Tequila și
i 09:00 B.D. la munte și la mare Bonetti (2000, rel. - 1.)

(român comedie, 1971) cu 07:00 Știrile Pro TV
Toma Caragiu. Dem Radulescu, 10:00 Buddy (1997, rel.)
Ion Finteșteanu, Puiu Călinescu 12:00 ’ Noile aventuri ale lui Tequila și

11:00 Frank (rel.) 90' cu Greg Amici Bonetti (2.)
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.)
13:05 Gemenele Olsen în acțiune 

(SUA serial desene animate,
14:00 Străinul de lângă mine (SUA 2001 - 1.)

dramă, 2001, rel.) 87' cuJayO. : 
Sanders, Margaret Colin. Aaron

14:15 Jurat de profesie (SUA come
die, 1995, rel.)

Ashmore, Michael Cera 16:15 Batman revine (SUA film de
16.00 Observator acțiune, 1992)
16:30 Mr. Bean (englez serial de co- 19:00 Știrile Pro TV

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

20:30 Asasin în slujba legii (SUA 
film de acțiune, 2003) 96' cu 
Steven Seagal, Dobo Kata,

17:00 Star Avatar (rel.) Elaine Tan, Corey Johnson
19:00 Observator 22:30 Ghinionist la pătrat (SUA co-
20:30 Iubirea face farse medic, 2001) 100' cu Denis
22:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
Leary, Elizabeth Hurley, Steve
Busccmi, Luis Guzman

15:25 Jumper (SUA S.F., 2008) 88' cu Hayden Christensen 
16:55 Alvin și veverițele (SUA comedie de familie, 2007) 
18:25 Paul, mare polițist la mall (SUA, 2009) 91' cu Kevin

James, Keir O'Donnell, Jayma Mays, Raini Rodriguez
20:00 Caut cavaler de onoare (SUA comedie romantică, 2009) 105' cu Paul 

Rudd, Rashida Jones, Jason Segel, Carla Gallo
21:45 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 3.) 30'
22:20 Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 9.) 60' Licinia cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

07:00 îngerașul (mexican serial) 
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
09:45 Legământul (rel.)
11:15 Al șaptelea cer (rel.)
12:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican dramă, 2008, rel.)
13:30 Cele două fețe ale Anei (mexi

can serial, 2006)
15:30 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul (mexican-SUA se

rial, 2008)
17:36 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)
20:30 Femeia mereu deasupra (SUA 

comedie romantică, 2000)
22:30 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

07:00 Camera de râs 
08:00 Yin yang yo 
08:30 Xyber
09:00 Aventurile ursulețului Winnie 

(SUA desene animate, 1988) 
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Cu lumca-n cap 
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa 
12:60 Levintza prezintă 
12:30 Galileo
13:00 Probă de celebritate 
14:00 Focus Monden 
14:30 Cronica de 10 ani 
16:00 Sabrina (1954, rel.) 
18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport 
19:30 Jack și vrejul de fasole (SUA 

aventură, 2001) 172' cu Mat
thew Modine, Daryl Hannah 

21:30 Ccarta-n bucate (reality show, 
2009) Căsătoria poate dăuna 
grav sănătății

23:00 întâlnire pe întuneric

12:00
16:30
17:30
19:00
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.F.M. Hunedoara
muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar 1 Petroșani fierar betonist î operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare (pro
duse chimice) 1

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) I operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar I instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel ]

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

j bucătar 
î---------------
|bucătar șef

4

2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată ]

dulgherfexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

istiucții civile, industriale
* I

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

mspectorfreferent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
marii 2

.flaisfftr’construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

munc.necal.la în treț. drum uri, șo
sele, poduri .baraje 10

! g

recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la demol.clădiri,zida
rie jnozaic,faianță,gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

inginer mecanic 11florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

tehnice an electromecanic 1 munc.necal.la spargerea și tăierea
materialelor de construcții 1

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9
ospatar-chelner 1

mecanic utilaj 1
șofer de aototurisme și camionete

2

șofer de autoturisme și camionete
5

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman 1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătar 1 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.cladiri, zida
ri ejnozaic, fa ian ță,gres ie 1

munc.necal.la asambiarea,mon tarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

Oraș tie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) ]

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) .3

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator I

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po- conducător imm,patron(girant)-co-
duri,baraje 1 merț ]

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse I

lucrător gestionar 1
ospătarfchelner) ]

motorist la motoagregate și mașini
subinginer mecanic automobile 

]
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
vânzător ambulant de produse aii- tonaj I
mentare 1

zidar rosar-tencuitor 1
Ilia

Aninoasa
Telefon: 0755.999.926

Telefon: 0755.999.927
administrator 1

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara-
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

sudor manual cu arc electric 5
bucătar I mani pui an t mărfuri 14 Lălpuitor industria] 5

vânzător

zidar samotor

10

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

munc.necal.la demol.clădiri.mo-

’Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren inralivilan 62l0mp, 1 eur/mp, sat Sâliște- Băița. Vând pădure de gorun-stejar, 1 
ha, prețl eur/mp, Săliște- Băița.

Vând casă ultra central în Deva. Nu sunt agenție.Preț neg. TeL 0743.013.281

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

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT
Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 

■^%,ntână. viță de vie. dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
• TÎ-oatc din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 

25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
”Vjf"U.110

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafață con
struită. Preț informativ 3-500 eur. TeL 0731364.745

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă bună, superamenajaî C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscătorie, boxă ; unul ]n Vulcan . amenajat instalație de apa separată. C.T_, parchet la
minat instalații sanitare nou Prețuri negociabile. TeL 0254.221.590, 0742-229.182

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză ,merită 
investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament și se poate închiria 
mult mai scump! Tel: 0748.876.089

Dau in chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. TeL 
0726.523.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, etl, ter
mopane. centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/ltmâ neg. 
Tel.0734.969.619. 0769.589.175

Vând casă 4 camere. 2 ho hm. bucătărie. baie. 2 camere, subsol, pivniță, mansarda 1 cameră, 
garaj. încălzire centrală, grădină, anexe, curie betonată. complect mobilată în Ceangăi-Deva; 
schimb și cu aoanamexn 2 camere san garsonieră ptas diferența m Deva. Alba Iul ta. Sibiu, 
Brașov. Timișoara. Accept eroda nobdiK. raae. Preț 135.000 ear. Neg TeL 0733.955.115, 
0722-479215

1
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Vând casă in c*:m.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

g DIVERSE

Vândapartamen 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță. 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195.0001ei neg. Tel. 074€. 150.763

AVIS 3000 (fosta AVICOLA i angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva. Mintia. Leșzuc). TeL 0254.236.555, 0764.606.759

Vând încălțăminte pentru femei, r stare foarte bună, nr. între 36-39, preț între 8-30 
ron neg. TeL 0254228.748

Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
apă-canal separ. Preț 70.000Iei. Tel 0730.287.975

Vând apanament in Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel 0748.689.532

Vând vailing de 30L, preț 30 Id neg., cramă 30L, preț 301ei neg., bidon pt. untură de 
20L, preț 301ei neg- bidon pt.untmă de 1 OL, preț 20 lei neg. Tel. 0254.233.399,0749. 
086.041

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
etaj 1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei.

1 0769.839.694
- - --------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
/z7o5.0001ei.TeL0748.689.532a

Ocazie! Vând iPbooe 3G. 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă+ abonament Orange. 
Preț pachet 500 lei TeL 0720.499.605

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. TeL 
0723.409007. e-mad: nKWiufas<@!yaboo.com

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734310.133

%

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

. 66.695
------ —-----------------------------------------------------------------------
-rtament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat etaj inter- 
treț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

Transport zi In .c persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda 
și Germania la desuanție, cu mașini modeme climatizate. TeL 0721.285.100g AUTO F

k

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

nr.

Prenume,
.Nr. BL Sc......Ap. ..

Județul,

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

'rtament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
478

nt de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și
LcTel. 0751.176.178

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi. xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2 .400eur. Contact: 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6. Deva.

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

fe‘CU apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de- 
9 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi- 
J, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 

90, 0742.229.182.

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 ran.

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

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

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

*

niicăpublicitate persoanejuridice: Prețdinunț simplu: B lei, Preț anunț cu chenar/5.lei, Preț anunț cu

http://glasulhunedoareLblogspot.com/
yaboo.com
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Fabrica de mortore uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

2Sw

Supremația calității

L?

032 lei/ buc.

<

Iț.

r

SILVĂ>

S.C. .SîLV A USMNTEX S.R. L.
sat Ctiiminiliit, nr.l2tf), comuna I titrau, 
id/^uc: O354/SO1021/22, e-mail? sUvta(ă>3tt

Publicity

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

LEMNTEX 
induce țlcenerciiflzeari 

t nimelnMn «Cam I —twi Ikntln n*aii iURuNarii Bin Hann ulylB SumHC 
■țl șl hrtstn iu cu ml bni i 

parchet din lemn de lap. 
paltin sau frasin.

A<Se?tv ttexibd

www.silvodet.ro
S.C .CAMTO’WAMSAMtJtSJkV

r»u*on*«>
r- •

Pulpe de pui
9,99 lei/ kg

4

http://www.silvodet.ro

