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Reduceri Ia agenții 
și direcții

Consilierul local
în CL Hunedoara,
Ana Chiș

Pentru că este singurul
consilier din Consiliul Local
Hunedoara, care le prezintă 
amănunțit hunedorenilor cum i-a reprezentat pe par
cursul anului trecut.

Acțiunile consilierei au vizat Spitalul Municipal 
din Huendoara, Castelul Corvinilor și sistemul de 
protecție socială din localitate.

de blamat..."

Directorul Casei Județene de Pensii, 
Ionel Ciobanu

Pentru că întotdeauna se află în 
necunoștință de cauză în ceea ce pri

vește noile modificări legislative în 
sistemul de pensii, iar informațiile 
pe care le poate oferi sunt evazive. 
De altfel, în majoritatea cazurilor, 
directorul CJP nu se află Ia birou, 

unde s-ar putea documenta pentru a 
da un răspuns complet și la obiect.



2 Agenda
Vineri, 9 iulie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhalm
W ► DJ 687 Cristur - Hunedoara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
a ►DN 66 Călan Băcia
< ► DN 7 Mintia-Vețel

► DN 7 Vețel - Lesnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petroșani

A

Calendar
ț greco-catolic
Sf. ep. m. Pancrațiu.

| romano-catolic
Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și 
ins., m. *; Veronica Giuliani, fc.

Sfinții Mucenici 
Pangratie și Chirii

Z _ _ X

Retete-zileiJ

Pui cu țelină

Ingrediente:

Sfântul mucenic Pangratie, epis
copul Taorminei, s-a născut pe vremea 
când Mântuitorul Iisus Hristos trăia pe 
pământ. Părinții lui Pangratie erau din 
Antiohia. Auzind despre Iisus Hristos, 
tatăl lui Pangratie l-a luat cu el pe fiul 
său și au mers să-l vadă cu ochii lor pe 
Marele învățător în Ierusalim. Min
unile și învățăturile sfinte ale Mântu
itorului l-au uimit pe tatăl lui Pangratie 
și a crezut că Hristos este Fiul lui Dum
nezeu. Astfel, s-a apropiat de discipolii 
Lui, mai ales de Apostolul Petru. 
Atunci a avut ocazia și tânărul Pan
gratie să-1 cunoască pe Sfântul Apostol 
Petru. După înălțarea Mântuitorului, 
unul din apostoli a venit în Antiohia și 
i-a botezat pe părinții lui Pangratie și 
pe toți cei din gospodăria lor. După 
moartea părinților, el a lăsat totul în 
urmă și s-a retras la Pontus să trăiască 
într-o peșteră, petrecându-și zilele în 
rugăciune și meditație. Sfântul Apostol 
Petru l-a vizitat pe Pangratie la Pontus, 
pe când trecea prin acele părți. Odată 
l-a luat cu el în Sicilia unde se afla pe 
atunci Sfântul Apostol Pavel, 
împreună, cei doi sfinți apostoli l-au

numit pe Pangratie Episcop al 
Taorminei.

Sfântul Pangratie a lucrat cu zel 
la iluminarea creștină a oamenilor. într- 
o singură lună el a construit o biserică 
unde ținea sfintele slujbe. Numărul 
credincioșilor a crescut simțitor, 
aproape toți din Taormina și din orașele 
învecinate devenind creștini. Sfântul 
Pangratie și-a păstorit turma timp de 
mai mulți ani. în acest timp, păgânii 
complotau împotriva lui și găsind un 
prilej potrivit de a-1 ataca, aceștia l-au 
omorât cu pietre. Astfel, Sfântul Pan
gratie a murit ca mucenic. Sfintele 
moaște ale acestuia se află la Roma în 
biserica ce-i poartă numele. Sfântul 
mai este sărbătorit și în 9 februarie.

Iar mucenicul Chirii, Episcopul 
Gortinei, a fost episcop în Insula Creta 
timp de 50 de ani. După cum arată is
toricii, acesta a suferit sub împăratul 
Decius (249-251) sau Maximian (284- 
305). Adus la judecată în fața unui 
dregătorului Lucius, i s-a cerut să 
jertfească la idoli, dar sfântul părinte și- 
a apărat cu tărie credința, renunțând să 
împlinească porunca cea distrugătoare

de suflete. Guvernatorul l-a condamnat 
pe Sfântul Chirii să fie ars, dar flăcările 
nu l-au atins. Văzând minunea, mulți 
păgâni au crezut în Hristos, în frunte cu 
Lucius, care a slăvit pe Dumnezeul 
creștinilor și l-a eliberat pe sfânt. Așa 
Sfântul Chirii și-a continuat predicile 
și a întors pe mulți păgâni la creștinism 
fiind, în același timp mâhnit că nu a 
suferit martiriu pentru Hristos. Guver
natorul a fost informat despre bogata 
lui activitate de convertire a 
necredincioșilor, întorcându-i de la în
tuneric la lumină și a fost din nou con
damnat, de această dată la tăierea 
capului cu sabia. Auzind pedeapsa, 
sfântul s-a dus cu bucurie să-și pună 
capul pe butuc pentru apărarea 
adevărului și la vârsta de 84 de ani a 
murit de bunăvoie sub sabie.

Dacă îți joci cărțile într-un mod 
abil, ai șanse să progresezi lent, dar 
sigur.în plus, vei ști să faci în așa fel 
încât succesele tale să nu lezeze at
mosfera armonioasă din mediul de lucru.

îți stă tot timpul mintea la 
dragoste. Și nu te mulțumești doar să 
visezi la o împlinire afectivă, ci 
acționezi în consecință. în plan finan
ciar, a parte de surprize neplăcute. Este indicat
să-ți pui deoparte niște rezerve, ca sî fii sigur
că vei face față cheltuielilor.

Dacă te gândești să-ți schimbi 
locuința, ai toate șansele să-ți 
îndeplinești dorința. Când faci
alegerea în cauză, gândește-te bine la 
avantajele și dezavantajele acesteia. Dacă te 
apuci să vorbești de calități pe care în realitate 
nu le ai, se prea poate să fii pus în situația 
incomodă de a le demonstra.

Fericite circumstanțe vin în în
tâmpinarea ta, permițându-ți să ai 
relații mai călduroase cu persoanele 
din jur. Acest aspect este mai vizibil
pentru nativii din primul decan și pentru cei 
care au știut să aibă o reacție pozitivă în ultima
vreme, la problemele afective.

Cheltuieli neașteptate și de 
neînțeles te obligă să intri în niște rez
erve financiare. în loc să faci sacrificii 
mari, examinează situația pentru a
vedea dacă există și altă soluție. Visezi la o

300 g came de pui, 1 albuș 
mic, 2 linguri de amidon, 1 țe
lină (250g), 1 ardei iute, 1/2 
ceapă mică sau un fir de ceapă 
verde, 1 linguriță de gmmbir 
tocat, 1 linguriță rasă de zahar 
maro (light brown sugar, 1 lin
gură de vin de orez chinezesc, 
sare.

persoană care să fie jumătatea ta.

Mod de preparare:

Se taie țelina în 8 apoi în felii 
subțiri (1-2 mm). Ceapa se taie 
cubulețe mici, iar ardeiul în felii 
subțiri.

Se taie puiul fâșii de lățime 
0,5 cm. Se amestecă într-un vas 
cu amidonul, sarea și albușul 
bătut ușor.

Se încălzesc 2-3 linguri de 
ulei și se prăjește puiul avăndu- 
se grijă să nu se linească bucățile 
între ele. Când s-a prăjit se scoate 
și se ține Ia calc. Se poate pune 
pe un șervețel să se absoarba sur
plusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas yi se pune țelina, ar
deiul iute, ghimbiiul.iceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zadarul, vinul. Se 
pot adauga la sfârșit și câteva pi
cături de ulei de susan. Se ser
vește cald cu orez.

de-a lungul timpului
. 9 iulie

1595: Scriitorul german Johannes Kepler a publicat lu- 
Nfcarea "Mysterium cosmographicum", în care menționează 

șase planete.
fc 1600: Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia 

.românească din Transilvania
1902: Oamenii de știință germani izolează acidul bar- 

■îturic, substanță ce va sta la baza somniferelor.

^
1922:Johnny Weissmuller, înotător american de origine 
mână, coboară sub I minut recordul mondial la 100 m liber 
8.t> secunde)
1941: Armata Română încheie operațiunile militare în 

prdul Bucovinei., atingând granița existentă între România 
i URSS în vara anului 1940

1997: Pugilistul american Mike Tyson a fost retras tern- 
din meciurile de box, ca pedeapsă pentru faptul că, in- 

.cu câteva zile, îl mușcase pe Evander Holyfield de

Legile lui Murphy
© © ©
Pentru fiecare doctor (care are 

doctoratul), există un alt doctor (care 
are doctoratul), egal și de sens opus. 
Astfel se explică de ce este atât de ușor 
să găsești experți care să se contrazică 
total unii pe alții.

© © ©
Un istoric competent poate de

monstra că orice eveniment care s-a

S-au născuti
1900: Alexandru Graur, lingvist român de etnie 

evreiască, membru al Academiei Române (d. 1988)
1926: Ben Mottelson, fizician danez de origine 

americană
1932: Donald Rumsfeld, politician american
1943: Margareta Pâslaru, interpretă româncă de muzică 

ușoară stabilită, la sfârșitul anilor 70, în SUA
1946: Angela Similea, interpretă româncă de muzică 

ușoară
1947; Mirabela Dauer (Bela Scorțaru), interpretă 

româncă de muzică ușoară
1965: Courtney Love, actriță americană

Comemorări:
1746: Regele Filip al V-lca al Spaniei (n. 1683)
1850: Zachary Taylor, al 12-lea președinte al SUA (n. 

1784)
1856: Amedeo Avogadro, chimist italian (n. 1776)
1932: King Camp Gillette, inventator american (n. 

1885)
1978: Stere Adamache, fotbalist român (n. 1941)
1988: Alexandru Graur, lingvist român de etnie 

evreiască, membru al Academiei Române (n. 1900)
2002: Rod Steiger, actor american (n. 1925)

• ...

produs era inevitabil.
© © ©

Dacă un om de știință crede că 
cercetarea ta este mai importantă decât 
a lui, va abandona ceea ce făcea el și 
se va apuca de ceea ce faci tu.

© © ©
Dacă experimentul a reușit, în

seamnă că ai folosit un echipament de
fect.

© © ©
Când un savant distins, dar în vâr

stă, afirmă că ceva este posibil, are în
totdeauna dreptate. Când el afirmă că 
ceva este imposibil, e foarte probabil 
că el greșește.

© © ©
Singurul mod de a descoperi limi

tele posibilului este să mergi dincolo 
de ele, către imposibil.

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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Viața ta sentimentală se 
îmbunătățește, dar numai dacă faci și 
tu ceva în privința aceasta. Astrele 
sunt de acord să te ajute, dar cu supor
tul tău.

Problemele materiale sunt la or
dinea zilei. Trebuie să te implici și să 
găsești o soluție. Neglijența în acest
domeniu te costă mult. Pentru a avea 
succesele dorite la locul de muncă este suficient
să mergi în continuare pe drumul ales, fără a te 
abate.

Nativii trec printr-o perioadă 
frumoasă în viața afectivă. Cei în 
cuplu se descoperă și se redescoperă, 
consolidându-și relația.

Viața ta sentimentală este 
tulburată de iubiri pasionale, gelozie, 
posesivitate, tot ceea ce tu de obicei
detești. Pe de altă parte este un mo
ment bun să faci o strategie financiară, eval
uând riscurile și fructificând resursele.

Te bucuri de multe succese 
astăzi, pe plan material. Jupiter te ajută 
să ai o condiție fizică bună. Fii însă 
atent la excesul de alcool și de tutun.

Fii prudent dacă trebuie să 
călătorești astăzi. Mai ales la compor
tamentul celor de lângă tine. Dacă te 
gândești să-ți schimbi domeniul de ac
tivitate, astrele nu vor fi defavorabile.

Viața sentimentală ar trebui să 
fie pasionantă astăzi: dorință și pasi
une pentru cupluri, iar pentru cei sin
guri, o întâlnire importantă. Impactul astral te 
face totuși foarte exigent în dragoste.

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

ț 0354 882100, 
\ 0354 882101
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Leul s-a menținut pe apreciere, în linie cu regiunea, iar Banca Națională a 
României (BNR) a calculat un curs oficial de 4,2285 lei/euro, cu 0,35 bani sub 
cel de miercuri, de 4,2320 lei/euro, astfel că moneda națională se află la a 
șasea ședință consecutivă în care câștigă teren în raport cu euro.

Reduceri la agenții și direcții
Mai multe posturi din direcțiile județene subordonate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

(MMFPS) vor fi reduse

Măsura de reducere a posturi
lor i-a luat pe nepregătite pe 

unii directori ai deconcentrate- 
lor subordonate MMFPS, unii 
dintre aceștia fiind convinși că 
reducerea de posturi nu se va 
face la nivelul  județelor, ci 

doar în structura de conducere 
centrală a agențiilor.

Decizia reducerii numărului de 
posturi în deconcentratele subordonate 
MMFPS a fost luat miercuri într-o 
ședință de Guvem. Măsura vizează re
ducerea a aproximativ 2.000 de posturi 
de la direcțiile de muncă din teritoriu, 
la care se adaugă încă 300 de posturi 

aparatul Ministerului Muncii.

Unii directori luați 
prin surprindere

Măsura Guvernului i-a luat prin 
surprindere pe unii directori ai 

unitățiilor subordonate ministerului. 
Cea mai mare reducere de posturi se va 
face în structura Casei Naționale de 
Pensii, aproximativ 1.000 de posturi la 
nivel național, ceea ce înseamnă o re
ducere de personal de 23 la sută. Cu 
toate astea, directorul CJP Hunedoara, 
Ionel Ciobanu, nu are habar de măsura 
care va fi adoptată de Guvem, în 
schimb este convins că aceasta implică 
restructurarea posturilor doar în struc
tura centrală a Casei de Pensii nu și la 
nivel județean.

„Nu cunosc date despre această 
problemă, dar dacă este așa reducerea 
de posturi nu are legătură cu unitățiile 
județene a Casei de Pensii. Nu se vor 
reduce posturile din teritoriu doar de la 
București”, a explicat directorul CJP 
Hunedoara, Ionel Ciobanu. Nici direc
torul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă (ITM) Hunedoara, Horia Rațiu, 
nu are la cunoștiință despre viitoarele 
restructurări din cadrul instituției pe 
care o conduce, cu toate că și în struc
tura Inspecției Muncii vor fi reduse în 
total, 150 de posturi. Reduceri de per

sonal se vor face și în cadrul Agenției 
Naționale pentru Prestații Sociale, unde 
la nivel național vor fi desființate 344 
posturi, ceea ce înseamnă o reducere cu 
25 de puncte procentuale din totalul de 
posturi.

„Deocamdată așteptăm să primim 
hârtiile oficiale prin care să ne anunțe 
câte posturi vor trebui reduse la nivelul 
județului Hunedoara. Sper ca odată cu 
noile modificări să se poată face și re
distribuiri de sarcini și personalul să fie 
cât mai puțin afectat”, spune directorul 
Agenției Județene pentru Prestații So
ciale, Fănică Ștefan.

Disponibilizări 
și la AJOFM

în structura Agențiilor de Ocupare 
a Forței de Muncă se va face o reduce 
de 25 la sută din totalul de posturi. Di
rectorul AJOFM Hunedoara, Vasile Ior
govan, consideră că refacerea 
organigramei va fi o sarcină grea, mai 
ales pentru că va trebui să nominalizeze 
persoanele care vor fi disponibilizate.

Procesul de reorganizare și restructurare a fost finalizat și în sistemul de 
sănătate. în urma reorganizării activităților, dintr-un total de 9.920 de posturi 
existente atât în unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, cât și în unitățile 
finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat au fost reduse 
1.621 posturi. Dintre acestea 978 de posturi sunt vacante, cazul unităților 
finanțate integral de la bugetul de stat, ca de exemplu Ministerul Sănătății, 
direcțiile de sănătate publică, alte unități aflate în subordinea ministerului sunt 
reduse 918 de posturi, ceea ce înseamnă o reducere cu 11,66 puncte procentuale 
a numărului total de posturi. „încă nu ni s-a trasmis oficial numărul de posturi 
care trebuie redus. Proiectul nu s-a trasformat încă în Ordonanță de Guvem sau 
Hotărâre de Guvem. Nu se știe câți pleacă de la noi și nu vreau să fac supoziții 
până nu am date concrete, poate nu o să plece nimeni”, a spus directorul 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, Dumitra Ștefan,

însă directorul AJOFM Hunedoara 
intenționează să implementeze două 
proiecte de modernizare a serviciului 
public din agențiile teritoriale ale 
AJOFM Hunedoara, care vizează 

crearea a cel puțin 20 de locuri de 
muncă.

„Nu mi s-a comunicat încă 
numărul de posturi care trebuie restruc
turate, însă cred că va fi o reducere de 
25-30 la sută, iar până la 15 august va 
trebui să fie consumată și perioada de 
preaviz. Va fi greu și va trebui să ne 
descurcăm. Totuși, implementăm două 
proiecte de modernizare a servicilor 
publice ale agenției și asta înseamnă că 
cel puțin 20 de persoane vor putea fi 
redirecționate către alte funcții. Sper 
totuși să nu am surpriza neplăcută ca 
proiectul să fie declarat neeligibil, mai 
ales acum că sesiunea de depunere care 
trebuia să aibă loc luna aceasta s-a amâ7 
nat”, a precizat Vasile Iorgovan.

Irina Năstase

Liber la bilete de tratament 
pentru pensionari
Pensionarii hunedoreni vor putea beneficia 
de bilete de odihnă și tratament și pentru lu

nile iulie și august.

Contestațiile nu au schimbat mult 
rezultatele la bac

După ce inițial Casa Națională 
de Pensii și Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale (CNPAS) a 
anunțat că în lunile iulie și au
gust nu se vor acorda bilete de 
tratament, pesionarii și asigu- 
rații au primit vești bune. Ace

știa vor putea beneficia de 
bilete pentru unitățile de trata
ment balnear și recuperare a 

capacității de muncă 
(TBRCM) aparținătoare de 

CNPAS.

Pensionarii interesați pot merge la 
Casa Județeană de Pensii (CJP) Hune
doara să depună cereri pentru aceste 
bilete sau să-și modifice perioada 
cererilor depuse pentru lunile septem
brie, octombrie sau noiembrie. Inițial, 
se știa că pensionarii nu vor beneficia 
de bilete de tratament în lunile iulie și 

august și cei care ar fi dorit să plece la 
tratament în aceste luni au decalat 
cererile pentru luna septembrie. Pentru 
a beneficia de bilet de tratament, pen
sionarii trebuie să prezinte actul de 
identitate, ultimul cupon de pensie și 
bilet de trimitere cu regim special de la 
medicul de familie.

Asigurații sistemului public de 
pensii trebuie să aibă, pe lângă actul de 
identitate și biletul de trimitere cu 
regim special de la medicul de familie, 
o adeverință de la locul de muncă cu 
venitul brut realizat în ultima lună.

Spre deosebire de anii anteriori, 
când biletele se acordau în ordinea 
cererilor depuse, anul acesta se vor 
acorda pe baza unor criterii care țin, 
printre altele, de categoria de pensie a 
beneficiarului, de cuantumul acesteia și 
dacă a beneficiat de bilet de tratament 
în ultimii doi ani.

Irina Năstase

Rezultatele finale ale exame
nului de Bacalaureat pun 

într-o lumină favorabilă învă
țământul hunedorean. Pro
centul de promovabilitate de 
86,57%, înregistrat în județul 
nostru, este net superior me

diei pe țară.

Corectitudinea profesorilor 
implicați în corectarea lucrărilor a 
fost dovedită de faptul că notele 
acordate inițial nu au suferit 
schimbări mari, în urma celor 

ANUNȚ PUBLIC
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CEAUȘESCU 

GHEORGHE cu sediul în localitatea Geoagiu, str.Calea 
Romanilor, nr.218, jud.Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Spălătorie auto”, situat în localitatea Geoagiu, 
str.Calea Romanilor, nr.218, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni 
până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

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

1.148 de contestații depuse.
Potrivit inspectorului general 

adjunct, al Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Hunedoara, Ilie 
Pârvan, 5.288 de absolvenți de 
liceu hunedoreni au fost înscriși la 
bacalaureat. Dintre aceștia, s-au 
prezentat doar 5.182 și au promo
vat 4.486.

Numărul celor care au luat 
bacul a crecut cu numai 44 de per
soane, în urma contestațiilor de
puse.

Cea mai mare diferență de 
notare, apărută în urma 
recorectării, a fost de 50 de sutimi.

Conducerea IȘJ Hunedoara se 
declară mulțumită de modul în 
care a decurs examenul de anul 
acesta.

„Procentul de promovabili
tate înregistrat în județ, mult mai 
mare decât media pe țară, nu poate 
să nu ne bucure. Suntem 
mulțumiți și de obiectivitatea pro
fesorilor.

Anul acesta, diferența dintre 
rezultatele inițiale și cele din urma 
contestațiilor este de trei ori mai 
mică decât cea de anul trecut”, a 
declarat Ilie Pârvan.

(D. M.)



Rata sărăciei a crescut în România cu cinci procente în perioada 2005 - 
2008, în care a fost înregistrată creștere economică, România fiind printre 
statele care clieltuie cel mai mic procent din PIB cu protecția socială, potrivit 
unei analize făcute de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

g
Polițișt lunedoreni, 
în misiune pe litoral

■* 11 polițiști hunedoreni din 
cadrul structurilor de ordine 
publică, investigații criminale, 
poliție rutieră și criminalistic au 
fost delegați, pentru perioada 1 — 
31 iulie, în vederea îndeplinirii 
unor misiuni de asigurare a 
liniștii și ordinii publice, în 
stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre.'■

Polițiștii hunedoreni se 
alătură astfel colegilor lor lin 
alte județe, care sprijină 
activitățile derulate de IPJ 
Constanța, în perioada estivală, 
perioadă în care afluxul de turiști 
pe litoralul românesc este ridicat.

în luna august, cei 11 agenți 
și ofițeri de poliție hunedoreni 
vor fi înlocuiți de alți colegi din 
cadrul acelorași structuri ale IPJ 
Hunedoara.

Suspecți de furt calificat, 
identificați de polițiști

Patru adolescenți, cu vârste 
cuprinse între 11 și 18 ani. au 
fost prinși de polițiști după ce, la 
începutul acestei luni, au furat 
mai multe pachete de țigări din 
incinta unui chioșc din Hațeg.

în urma unor activități in
vestigative, polițiștii i-au identi
ficat pe Marius L., 18 ani, din 
comuna Băuțar, județul Caraș- 
Severin, O.A., de 16 ani, din 
Hațeg, ambii cu antecedente pe
nale, S.A.. 15 ani, din comuna 
Prigoria, județul Gorj, G.L., de 
11 ani, din Petrila, cărora li s-a 
documentat faptul că, în noaptea 
de 6 spre 7 iulie, au furat mai 
multe pachete de țigări dintr-un 
chioșc situat pe strada 
Sarmisegetisa. din localitate’

Prejudiciul; în valoare de 
peste 500 lei, a fost recuperat în 
proporție de 80 la sută. Cei patru 
sunt cercetați în libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt cal
ificat.

Rănit grav pe trecerea 
de pietoni

Un bătrân, în vârstă de 85 
de ani, din comuna Zam, a ajuns 
la spital în stare gravă după ce a 
fost lovit de un autotractor în 
timp ce traversa strada pe tre
cerea de pietoni pe culoarea 
roșie a semaforului.

Emil M., de 38 ani, din co
muna Denta, județul Timiș, în 
timp ce conducea un autotractor 
pe Calea Zarandului, din mu
nicipiul Deva, din direcția Arad 

Simeria, ajungând la 
intersecția semaforizată cu bule
vardul Iuliu Maniu, l-a surprins 
și accidentat grav pe George P., 
care traversa Calea Zarandului 
pe trecerea de pietoni, 
pe culoarea roșie a se- L- 
maforului.

Deținuți disponibili pentru munci necalificate
Firmele sau persoanele fizice 

din județul Hunedoara care au 
nevoie de forță de muncă au de 
unde alege. Penitenciarul Bâr- 
cea Mare are disponibili deți
nuți care pot efectua munci 
necalificate, în construcții, 
agricultură sau salubritate.

Purtătorul de cuvânt al penitencia
rului, subcomisarul Gabriel Vesa, a de
clarat că deținuții în regim deschis au 
permisiunea să plece dimineața la 
muncă și să se întoarcă seara, în limita 
celor opt ore de muncă, pe când 
deținuții în regim semideschis sunt 
escortați și supravegheați de un șef de 
lucru.

„Potrivit prevederilor legale, pe 
timpul executării pedepsei cu în
chisoarea persoanele private de liber
tate pot desfășura activități lucrative. 
Astfel, în cursul trimestrului al doilea 
s-a obținut suma 74.202 lei. Sumele 
obținute astfel, au fost utilizate în prin
cipal pentru plata cheltuielilor curente 
(apă potabilă, energie electrica, etc). De 
asemenea, au fost achiziționate diverse 
materiale necesare întreținerii clădirilor 
sau amenajarea spațiilor de detenție, 
necesare.

Rătăciți în Parâng, salvați 
de jandarmi și salvamontiști
Doi turiști, de 16 respectiv 54 
de ani, din Oțelu Roșu, ple
cați în drumeție în masivul 

Parâng, s-au rătăcut în zona 
lacului Mija, fiind găsiți de 
jandarmi și salvamontiști 
după trei ore de căutări

Jandarmii montani și 
salvamontiștii din Parâng au fost 
anunțați miercuri, în jurul orei 17.00. 
că doi turiști, o femeie și un bărbat, s- 
au rătăcit. „Echipele de salvare au 
fost sesizate de doi prieteni ai 
turiștilor rătăciți. Două echipe mixte 
au pornit pe trasee diferite în căutarea 
celor doi turiști rătăciți, despre care 
știau că se află în zona lacului Mija. 
Una dintre echipe a stăbătut o 
porțiune din drum cu ATV-ul din

Li se reduce 
pedeapsa și câștigă 
40 la sută din sumă

Ca urmare a muncii prestate, per
soanele private de libertate beneficiază 
de reducerea pedepsei cu 3 până la 7 
zile pe lună, în funcție de natura muncii 
prestate, activitățile desfășurate, norma 
realizată și numărul de zile lucrate pe 
lună și o cotă de 40% din renumerația 
ce i se cuvine din munca prestată, 
diferența de 60% revenind 
administrației.

Din veniturile obținute, persoanele 
private de libertate își pot achiziționa 
bunuri sau produse alimentare prin in
termediul punctului comercial din inc
inta unității, având și posibilitatea de a 
transfera familiilor lor, care au o 
situație materială precară. Un procent 
de 25%, din cei 40% care îi revin, este 
reținută într-un cont personal, suma 
fiind primită în momentul liberării din 
penitenciar.

Modalitatea de plată a 
cumpărăturilor efectuate la punctul 
comercial al unității se realizează prin 
intermediul unui card individual, de pe 
care se scade suma aferentă cheltu
ielilor efectuate.

Mihaela Tămaș

dotarea Postului de Jandarmi, iar apoi 
a continuat drumul pe jos. Echipele 
de salvare au acționat pe o vreme 
neprielnică caracterizată prin ceață și 
umezeală”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IJJ Hunedoara, locotenent 
Nicolae Răducu.

Locotenentul Răducu mai 
susține că cei doi turiști au fost găsiți 
de una dintre echipe, în jurul orei 
20.00, în apropierea vârfului Parân
gul Mic. Jandarmul montan și salva- 
montistul i-au condus pe cei doi 
turiști cărășeni, la cabana Mija, unde 
au ajuns în jurul orei 22.30. De la ca
bana Mija, turiștii au fost preluați de 
autovehiculul Salvamontului și 
conduși la hotelul unde erau cazați. 
Echipele de salvare au acționat pe o 
vreme neprielnică caracterizată prin 
ceață și umezeală.

Dosar penal de evaziune fiscală

. .Avantajele folosirii persoanelor private de libertate la activițăți produc
tive constă în faptul că beneficiarul forței de muncă nu este obligat să 
plătească contribuția la asigurările sociale de stat, conform prevederilor legale 
în vigoare, iar salariul se negociază între reprezentanții instituției și beneficar, 
iar salariul astfel negociat nu poate fi mai mic decât salariul minim pe 
economie” - subcomisar de penitenciare Gaoriel Vesa.

Administratorului unei so
cietăți comerciale din Hune

doara, firmă cu obiect 
principal de activitate „co

merțul cu amănuntul al 
fructelor și legumelor”, este 

cercetat de oamenii legii 
pentru evaziune fiscală.

Polițiștii Serviciului de In
vestigare a Fraudelor Hunedoara 
efectuează cercetări în cazul ad
ministratorului al unei societăți 
comerciale din Hunedoara, în 
vârstă de 53 de ani, despre care 
au stabilit că a efectuat achiziții 
intercomunitare de fructe și 
legume în valoare totală de peste 
88.650 de lei fără să înregistreze

ANUNȚ PUBLIC
SC BELEVION IMPEX 

SRL București anunță publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul “Ac
tivitatea de explorare a 
nisipurilor și pietrișurilor din 
perimetrul Balta Tomii - Sălcare, 
comuna Gurasada, județul Hune
doara”.

Informațiile privind proiec
tul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 

în evidențele contabile ale 
societății aceste operațiuni.

„Produsele achiziționat^ 
(legume-fructe) din spațiul intra- 
comunitar provin în special din 
Ungaria și au fost achiziționa 
cu factură fiscală în calitate de 
persoană fizică, transportate cu 
un autovehiculul personal și val
orificate la agenții comerciali din 
Piața Agroalimentară „Obor” din 
Hunedoara”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hune- 
doata, inspector Bogdan Nițu.

în cauză s-a întocmit dosar 
penal și se efectuează cercetări 
sub aspectul comiterii 
infracțiunii de evaziune fiscală, 
urmând a fi stabilit prejudiciul 
cauzat bugetului de stat.

Mediului Hunedoara, din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, in zilele 
de luni - joi între orele 8,00 - 
16,30 și vineri între orele 8,00 - 
14,00 și la sediul SC BELE
VION IMPEX SRL București, 
str.Dr.Clunet, nr.3 (021- 
4028660).

Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Hunedoara.



Ig Cel puțin 15 persoane au murit și alte 40.000 au rămas fără adăpost în nor
dul și nord-estul Mexicului, în urma trecerii uraganului Alex, care a provocat 
săptămâna trecută ploi torențiale și inundații. Printre victime se numără și 
primarul localității Piedras Negras din statul Coahuila, care a murit, alături 
de alți cinci pasageri și doi piloți, în urma prăbușirii unui avion de mici di
mensiuni folosit pentru inspectarea zonelor sinistrate.
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Un nou val de gripă aviară ar putea lovi 
România în octombrie

Instituțiile administrative 
din sănătate, reduse drastic

Din octombrie, România s-ar 
putea confrunta cu al treilea 

val de gripă nouă AH1N1. 
Acum se menține alerta ma

ximă de gradul 6, dată de 
OMS, iar abia la sfârșitul lunii 

se va decide dacă aceasta se 
poate ridica, având în vedere 

că încă mai sunt focare de 
pandemie în lume. România 

mai are pe stoc peste 1.300.000 
de doze de vaccin anti AH1N1.

Un al treilea val al epidemiei 
de gripă nouă AH INI ar putea să 
cuprindă din nou România, în
cepând din această toamnă, 
atenționează medicii. „începând din 
lunile octombrie-noiembrie și până 
la sfârși tul anului, ar putea să apară 
u-. .ou val de gripă nouă, al treilea 
care ar afecta țara noastră", a 
atenționat, conf. univ. dr. Alexandru 
Rafila, vicepreședintele Comisiei de 
Epidemiologie din Ministerul 
Sănătății. în acest moment, țara 
noastră este într-o etapă de stagnare 
în ceea ce privește îmbolnăvirile cu 
virusul pandemie, însă situația nu 
este aceeași pe întreg globul. De 
aceea, la nivel mondial, se menține 
încă nivelul de alertă 6, adică cel 
maxim, instaurat de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS).

■ „Este adevărat că în România 
nu s-a mai înregistrat nici un caz de 
îmbolnăvire cu virusul pandemie 
/ N1 de câteva luni, dar OMS nu 
a îndrăznit nici până acum să ridice 
nivelul maxim de alertă dat în cazul 
pandemiei de gripă nouă, deoarece 
încă mai apar cazuri de îmbolnăvire 
în emisfera sudică”.

Și în Europa este "liniște" din 
acest punct de vedere, dar, așa cum 
am spus, sunt focare de AH INI în 
unele țări din emisfera sudică”, a 
declarat, prof. univ. dr. Molnar 
Geza, președintele Societății 
Române de Epidemiologie și, 
totodată, șeful Comitetului Național 
de Vaccinologie din Ministerul 
Sănătății.

Peste 60 de morți într-o serie de atentate 
comise la Bagdad

Cel puțin 60 de persoane au 
murit în ultimele 48 de ore la 

Bagdad într-o serie de atentate 
împotriva pelerinilor care co
memorează moartea imamului 
Musa Kazim, anunță surse din 
cadrul serviciilor d& securitate 

irakiene.

Atacurile împotriva pelerinilor, 
soldate și cu peste 300 de răniți, in

în România, ultimul caz de 
gripă cu virusul pandemie AH INI 
a fost înregistrat la București, pe 9 
aprilie. Atunci, numărul total de 
cazuri confirmate era de 7.008, din 
care 122 cu deces, potrivit unui co

tervin în contextul blocajului politic 
din Irak, la patru luni după alegerile 
parlamentare, în contextul în care 
nu s-a ajuns la niciun acord privind 
numirea viitorului prim-ministru și 
formarea guvernului. Joi dimineață, 
o bombă a explodat în cartierul 
Baab-al-Muazam, omorând patru 
persoane și rănind alte 46. O altă 
bombă a provocat moartea a trei 
persoane și rănirea altor 31 în zona 
Machtal.

Sute de mii de șiiți, unii veniți 

municat al Ministerului Sănătății.
Abia la sfârșitul acestei luni, 

OMS va decide dacă ridică nivelul 
de alertă dat în cazul pandemiei de 
gripă nouă.

chiar din străinătate, s-au adunat la 
Bagdad pentru a marca moartea lui 
Musa Kazim, al șaptelea din cei 12 
imami venerați de șiiți. Atacul cel 
mai grav a provocat moartea 28 de 
persoane și rănirea altor 136, când 
un kamikaze s-a aruncat în aer 
miercuri seara în cartierul Azamiya.

în alt cartier, Yarmuk, un aten
tat cu bombă s-a soldat cu 14 morți 
și sute de răniți, iar cinci persoane 
au murit în cartierele Fudailia și 
Bagdad al-Jadida.

Peste 1.600 de posturi, din 
care mai mult de jumătate 
vacante, au fost reduse din 

instituțiile administrative ale 
sistemului sanitar, Ministerul 
Sănătății (MS) susținând că 
astfel se vor face economii de 
7, 7 milioane de lei la cheltu

ielile de personal până la 
sfârșitul anului

Procesul de reorganizare și 
restructurare a Ministerului 
Sănătății și a unităților din subor
dine a fost finalizat, informează, 
joi, MS. în urma reorganizării 
activităților, dintr-un total de 
9.920 de posturi existente atât în 
unitățile finanțate integral de la 
bugetul de stat, cât și în unitățile 
finanțate din venituri proprii și 
subvenții de la bugetul de stat au 
fost reduse 1.621 posturi, dintre 
care 978 vacante.

în cazul unităților finanțate 
integral de la bugetul de stat, cum 
sunt Ministerul Sănătății,

Directorul unei universități, 
arestat pentru luare de mită

Directorul filialei Caransebeș 
a Universității Hyperion București, 
Nicoleta Gumă, a fost arestat pre
ventiv de Tribunalul Timiș, după 
ce a pretins și primit câte 1.500 de 
euro de la 33 de studenți cărora le- 
a promis că va interveni la comisia 
de licență de la București pentru 
promovarea licenței.

în acest dosar, procurorii din 
cadrul Direcției Naționale 
Anticorupție - Serviciul Teritorial 
Timișoara îl cercetează și pe Eugen 
Tacotă, student în ultimul an la 
Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Hyperion- Filiala 
Caransebeș. Nicoleta Gumă și 
Eugen Tacotă sunt acuzați de trafic 
de influență, în formă continuată, 
potrivit DNA.

Anchetatorii au stabilit că, în

direcțiile de sănătate publică, alte 
unități aflate în subordinea minis
terului, din cele 7.872 posturi 
finanțate integral de la bugetul de 
stat au fost reduse un număr de 
918 posturi, reprezentând 
11,66%. Au fost eliminate șapte 
posturi din Ministerul Sănătății, 
un număr de 497 posturi din 
direcțiile de sănătate publică, 181 
din unitățile subordonate MS și 
233 posturi de medici 
rezidenți. Din cele 918 posturi re
duse, un număr de 339 erau va
cante. Toate posturile de medici 
rezidenți care au fost eliminate 
sunt neocupate. Reduc
erea celor 1.621 posturi din 
instituțiile administrative ale sis
temului sanitar înseamnă o 
economie de 7.708.000 de lei la 
cheltuielile de personal până la 
sfârșitul anului. Cea mai mare 
economie, însemnând 6.252.000 
lei, se înregistrează în cazul 
unităților finanțate integral de la 
bugetul de stat prin eliminarea 
celor 918 posturi.

mai 2010, Nicoleta Gumă și Eugen 
Tacotă, profitând de influența pe 
care au lăsat să se creadă că o au 
asupra membrilor comisiilor de 
susținere a examenului de licență 
la Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Hyperion din 
București au pretins și acceptat de 
la un număr de 33 studenți ai aces
tei facultăți câte 1.500 euro. în 
schimbul banilor, cei doi au promis 
studenților că vor promova exam
enul de licență indiferent de 
nivelul cunoștințelor de speciali
tate. Celor doi li s-au adus la 
cunoștință acuzațiile, iar miercuri 
au fost reținuți pentru 24 de ore.

Instanța Tribunalului Timiș a 
hotărât arestarea preventivă a celor 
doi pentru 29 de zile.



Călător către fabricile de lumină
Ajuns în Țara Hațegului drumețul 

simte de îndată dominația protectoare a 
impresionantului masiv de roci grani
tice al Retezatului. Muntele străjuiește, 
spre est, Valea Streiului ale cărei ape 
tulburate de ploi se adună undeva în 

inima Munților Șureanu, iar spre nord 
bazinul Râului Mare. Cele două mari 
ape ale acestui ținut carpatic se adună 
într-un singur trup aici, la Subcetate - 
Sântămărie Orlea, odată cu drumurile 
mai vechi sau mai noi care vin de la Si- 
meria și Deva, dinspre valea Mureșu
lui, ori de la Caransebeș, prin Porțile 
de Fier ale Transilvaniei, și trec mun

tele spre sud, peste pasul Merișor, către 
Valea Jiului.

Un drum roman
„călcat și astăzi

Până la construirea drumurilor și podurilor 
modeme, se trecea dincolo, pe celălalt mal, la 
fânețele de sub coasta muntelui, ori la câmpurile 
cu „bucate”, prin vadul râurilor. Nu departe de 
confluența celor două ape, sub covorul de flori, 
care acoperă pajiștile miezului de vară, se mai as
cund încă urmele străvechiului drum care 
străbătea, pe vremea stăpânirii romane în Dacia, 
de la un capăt la altul, Țara Hațegului. El pornea 
de la Subcetate spre apus, ținând mai mult pe mi
jlocul „țării”, către Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
și Porțile de Fier ale Transilvaniei. Localnicii îl 
mai numesc și azi „drumul lui Traian”, iar porțiuni 
din el au fost înglobate în infrastructura dru
murilor actuale.

începuturile

Prin anul 1975, la mai bine de șaptesprezece 
veacuri de la retragerea administrației romane din 
Dacia, alți constructori cu mijloace modeme de 
astă dată, se pregăteau să schimbe din nou destinul 
acestor locuri în care istoria și-a adunat cu gen
erozitate mărturiile. începeau atunci, în străvechea 
vatră de civilizație a Țării Hațegului, primele 
lucrări de amenajare complexă, hidro-energetică 
a Râului Mare. Mai întâi au fost proiectele elabo
rate de specialiștii Institutului de Studii și 
Proiectări Hidroenergetice din București. Ele a 

fost preluate din mers pe etape, și adaptate la 
condițiile grele din teren, de către constructorii 
hidro-energeticieni. Ca de fiecare dată și-au spus 
cuvântul curajul, îndrăzneala, dar mai ales 
experiența câștigată anterior, pe celelalte mari 
șantiere din Carpați. între anii 1981 și 1990, se vor 
finaliza treptat lucrările de amenajare a Râului 
Mare în aval de Clopotiva până la confluența cu 
Streiul. Pe o lungime de numai 15 kilometri se vor 
construi trei baraje din beton cu lacuri de acumu
lare și nouă centrale, asemeni celei de la 
Sântămăria Orlea - Hațeg.

Fabrici de lumină

întregul complex hidro-energetic din Retezat 
a fost predat de constructori după finalizare altei 
întreprinderi, Hidroelectrica, ce se ocupă atât de 
exploatarea, cât și de întreținerea sistemului. 
Acesta cuprinde în prezent, alături de cele 12 cen
trale de baraj ori de derivație și 24 de stații de 
pompare. în linii mari, centralele de baraj sunt 
asemănătoare și chiar dacă puterea totală instalată 
a întregului sistem hidro-energetic Râul Mare 
Retezat, este în prezent de 488,9 megawați, nu 
toate centralele funcționează concomitent. Ele se 
cuplează în funcție de cerințele întregului sistem 
energetic național, pentru a acoperi vârfurile de 
sarcină. Un impresionant sistem de galerii străbate 
corpul monolit din beton al fiecărui baraj pe anu
mite nivele. Aparate cu senzori extrem de sensibili 
identifică și măsoară intensitatea tuturor factorilor 
mecanici sau fizici care ar putea produce fisuri, 
infiltrații sau pierderi de apă. Periodic, sunt con
trolate și verificate cu meticulozitate toate aceste 
dispozitive care supraveghează permanent „starea 
de sănătate” a barajului. Prin intermediul unui 
complicat sistem de stații de transformare, energia 
produsă de turbinele, acționate de forța apelor 
încătușate în spatele barajelor, este adusă la para
metrii optimi pentru a putea intra în rețeua de 
transport și distribuție.

„îmblânzirea” apelor

întregul peisaj de aici, din Țara Hațegului, s- 
a modificat radical, odată cu dispariția luncii in
undabile a Râului Mare. De la Clopotiva, la 
Ostrovul Mic, Ostrovul Mare, Câmești, Păclișa și 
Totești până în Hațeg, Sântămărie Orlea și Subc
etate, apele celui mai important râu al Retezatului 
se aștern cuminți între malurile de beton ale dig
urilor și lacurilor de baraj. Doar bătrânii mai 
păstrează în amintire printre obiceiuri străvechi, 
tradiții, povești și legende, imaginea râului de

odinioară cu viiturile și inundațiile de atunci. în 
după-amiaza zilei miezului de vară, sub lumina 
piezișă a soarelui scăpătat spre apus, peste impre
sionantul popor de flori multicolore domnesc, ca 
în povești sânzienele. Printre puținele locuri din 
care poți cuprinde dintr-o privire aproape întreg 
ținutul Țării Hațegului și valea Râului Mare, se 
numără și Furcătura Clopotivei. Așa numesc lo
calnicii spinarea rotudă de plai prin care se 
termină versantul stâng al Râului Mare, la ieșirea 
acestuia în șesul de la Râu de Mori - Brazi. 
Această înălțime domină, de la aproape o mie de 
metri, întreaga depresiune a Țării Hațegului în 
lungul căreia, către est, se înșiră cuminți, până sub 
dealul de la Subcetate, canalele și lacurile sistemu
lui hidroenergetic. Cu excepția Ostrovului și

Păclișei, toate celelalte localități își adună casele 
sub dealurile din nord sau la poalele Retezatului, 
de o parte și de alta a acestei veritabile coloane 
vertebrale. Prin tot acest ansamblu complex de 
canale și lacuri de acumulare, care valorifică 
potențialul hidro - energetic uriaș al Râului Mare, 
s-a realizat și regularizarea albiei acestuia. S-a 
înlăturat astfel nu doar pericolul inundațiilor, tot 
surplusul de apă la viituri fiind preluat de către 
lacuri, dar s-au redat circuitului agricol importante 
suprafețe de pământ arabil. Ca peste tot în lume, 
acest gen de realizări inginerești sunt unice, în 
primul rând prin soluțiile tehnice alese de proiec
tant și constructor pentru rezolvarea scopurilor pe 
care și le-au propus.



Uzina din măruntaiele 
muntelui

*

Aproape de ieșirea apelor în șesul depresiu
nii, undeva la baza muntelui, în satul Brazi, care 
ține de comuna Râu de Mori, se deschide gura 
unui impresionant tunel. Are dimensiunile unei 
șosele naționale și lungimea de peste 500 de metri. 
Undeva pe tavanul acestei uriașe galerii, în cei 
peste douăzeci și cinci de ani care au trecut de la 
finalizarea lucrărilor de excavație și consolidare, 
apele au început să modeleze, ca în peșteri carbon
atai de calciu din betoanele folosite la armarea ga
leriei. Fascinați de formele lor stranii, nici nu ne 
dăm seama când ajungem în sala imensă excavată 
în pintenul de granit al muntelui în care se ascunde 
cea mai mare și mai puternică dintre inimile sis
temului hidro - energetic Râul Mare Retezat. Spre 
deosebire de cele douăsprezece centrale electrice, 
încorsetate în inima de beton a barajelor și 
derivațiilor din aval, care au fiecare o putere 
ir .dată ce nu depășește 15,9 megawați, uzina 
subterană de aici are, conform datelor tehnice, o 
putere instalată de 335 de megawați. După ce 
circulă prin conducte impresionante, unice ca di
mensiuni, din castelul de echilibru de deasupra, cu 
un debit de peste 71 de metri pe secundă, cu o 
cădere liberă de 582 de metri, șuvoiul de apă 
c; ă o putere colosală. Periodic, în momentele 
de repaos, când nu există solicitări din partea sis
temului energetic național, uzina intră în revizie. 
Se controlează, cu minuțiozitate, se verifică și se 
înlocuiesc piesele uzate fizic sau moral. Aici, în 
inima muntelui, sub presiunea uriașă a șuvoiului 
de apă, nu este loc pentru compromisuri sau 
improvizații. Total trebuie să funcționeze la para
metrii optimi, conform graficelor proiectanților. 
Aici nu doar transformatorul, conductorii sau 
turbina, ci mai toate piesele componente au di
mensiuni uriașe. Sunt, după cum afirmă 
specialiștii, unice, lată de ce demontarea pentru 
verificări sau înlocuirea pieselor uzate se 
transformă într-o veritabilă aventură. Toți acești 
giganți au fost aduși, piesă cu piesă, de la 

prafață prin același tunel de acces prin care am 
pătruns și noi în inima muntelui. Abia acum 
înțelegem de ce are asemenea dimensiuni impre- 
sj ' nte. De la stația de compresoare se trece la 
sistemul de pompare în caz de avarie, se verifică 
vanele, dar și chepengurile care trebuie să se 
etanșeze perfect. Da, acum totul este în ordine. 
Uzina este pregătită, gata de funcționare.

în amonte, spre izvoare

în drumul nostru spre cerul de deasupra 
Retezatului, de unde își trage puterea Râul Mare, 
forțat acum să circule prin uriașele conducte sub
terane, urcăm pe vale, de la gura tunelului Brazi, 

în amonte. Peisajul se schimbă continuu pe 
măsură ce versanții stâncoși se apropie 
amenințători, ridicându-se aproape verticali. în 
pădurea amestecată, care stă parcă să se 
prăvălească odată cu versanții, descoperim alături 
fagi, un tei înflorit, dar și câțiva molizi și scoruși. 
O impresionantă asociație floristică ne întâmpină 
peste tot, în acest sector al văii. La baza pereților 
de stâncă granitice, pe fisuri la nivelul solului for
mat pe aluviunile din patul văii, speciile de plante 
de tot felul se simt în largul lor. Pe măsură ce 
urcăm, apele se împuținează din ce în ce mai mult, 
semn că ne apropiem de barajul de la Gura Apei. 
De la izvoare și până la confluența cu Valea 
Streiului, Râul Mare al Retezatului are o lungime 
de 62 de kilometri. Ceea ce i-a atras însă aici pe 
naturaliști și pe oamenii de știință, încă din secolul 
al XIX - lea, au fost nu dimensiunile sale, ci mai 
degrabă impresionatele asociații floristice din baz
inul său de alimentare. El înconjoară masivul de 
roci granitice al Retezatului adunând principalele 
cursuri de apă care izvorăsc din circurile glaciare 
de pe ambii versanți ai muntelui. în drumul său, 
traversează practic toate etajele floristice specifice 
acestui masiv muntos unic la nivelul ariei Carpat
ice. S-au descris aici, de-alungul timpului, un 
număr impresionant de specii de plante. Chiar 
dacă, în general, condițiile climatice și solul nu 
sunt atât de favorabile, în comparație cu alte ma
sive muntoase din Carpații Românești, în cele 
două trei luni de vară, atât cât îi permite căldura 
și lumina soarelui, vegetația are în întreg masivul 
Retezatului și împrejurimi o dezvoltare 
exuberantă.

O barieră în calea apei

Am urcat, umărind traseul sinuos al văii, 
până în amonte de Gura Zlata, vale care izvorăște 
din inima rezervației științifice de la Gemenele. 
Aici, apele se împuținează și mai mult, până dis
par aproape cu totul. Și este firesc să fie așa. Un
deva în fața noastră, sub cerul nesigur de vară 
capricioasă, ploioasă, se înalță silueta stranie a 
barajului de la Gura Apei. Pornind de undeva din 
înălțimi, apele Râului cel Mare al Retezatului se 
ascund în spatele barierei de pământ și piatră. 
Ajungem în vârful uriașei construcții odată cu 
cerul care se deschide amintindu-ne că suntem 
totuși la munte, la peste o mie de metri altitudine. 
După mai bine de unsprezece ani de activitate 
neîtreruptă, în care s-au dăltuit în rocile dure 
granitice din versanți zeci de kilometri de galerii, 
la 16 aprilie 1986 se ridica în calea apelor, cel mai 
mare baraj din arocamente și miez de argilă din 
Europa. Odată cu închiderea porților galeriei de 
deviere, apele Râului Mare se vor aduna de atunci 
cuminți în spatele barajului. Marea centrală 
subterană a Retezatului va produce primii kilowați

de energie electrică. Acumularea hidrotehnică, la 
cotele sale optime, urma să acopere o suprafață de 
420 de hectare și să închidă un volum de 210 mil
ioane de metri cubi de apă. Undeva pe malul stâng 
al lacului, stă atârnată deasupra versantului 
prăpăstios o construcție cochetă care funcționează 
în prezent și ca stație de meteorologie. Cerul 
devine nesigur, odată cu strigătele de alertă și 
zborul agitat al lăstunilor care se adăpostesc în 
cuiburile de sub streașină. La Gura Apei, locul în • 
care Retezatul se întâlnește cu Godeanu și cu 
Munții Țarcu se adună iarăși norii de ploaie. 
Freamătă pădurea, sub stropii grei risipiți cu atâta 
dărnicie de o vreme capricioasă, iar peste pietrele 
înegrite adunate în grohotișuri pe la baza pantelor 
se adună apele. în tot acest decor mohorât se 
bucură doar florile. Viguroase și tandre, pregătite 
în același timp să-și trăiască intens fiecare clipă.

început undeva în „țara” largă a Hațegului, drumul 
nostru se încheie deocamdată la poalele Retezat
ului, în covorul de flori multicolore care îmbracă 
versantul lacului de la Gura Apei. Este o poveste 
lungă și frumoasă, depănată pe drumul apelor, su
port al vieții, generatoare de energie, dar și matrice 
a tuturor lucrurilor.

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța

de lucrări realiz
la amenajarea Râul Mare - AvaliiifSK

- excavații 4,7 milioane mc
- umpluturi 8,3 milioane mc
- betoane 422.500 mc
- pcrce 821.300 mp

Principalele wlume de lucrări 
realizate la Barajul Gura Apei

Excavații la suprafață: 1.912.200 mc
Excavații în subteran: 18.600 mc
Umpluturi în corpul barajului: 

10.254.000 mc
Betoane: 53.600 mc
Injecții: M.000 ml

(
BRAD, Str. Avram lancu nr 89
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Gruparea de Liga a III-a CFR Simeria a bifat ieri primul transfer. Ata
cantul Ciprian Pepenar, 31 de ani și-a dat acordul de a evolua sezonul 
viitor pentru "feroviari" și deja s-a antrenat sub comanda antrenorului 
Sorin Cornea.

A

Aventura off-road
începe, duminică, 
la Deva

Adevărați „ monștrii pe patru roți ”, mult noroi 
și adrenalină la maximum. Aceasta este rețeta 

unuia din cele mai importante evenimente 
off-road din Europa, care se va desfășura, 

în județul Hunedoara

Peste 100 de echipaje s-au înscris 
la startul raliului Transilvania Adven
ture Trophy Tour, care va începe 
duminică la Deva, competiția off-road 
fiind una din cele mai apreciate din Eu
ropa. Concursul se va întinde pe durata 
a cinci zile, timp în care participanții 
vor străbate cele mai dificile trasee din 
județ.

Raliul se află la cea de-a opta 
ediție, iar anul acesta a înregistrat cel 
mai mare număr de participant din is
toria sa. Pe lângă echipaje din Româ
nia, la startul raliului vor lua parte 
concurenți din țări precum Belgia, 
Olanda, Italia, Finlanda, Austria, Slo
vacia, Franța sau Marea Britanie. 
Concurenții vor străbate zilnic între 60 
și 100 de kilometri, pe foste drumuri 
-forestiere, având la dispoziție două 
variante ale traseului. O versiune mai 
ușoară, Hobby, unde s-au înscris aprox
imativ 40 de echipaje fără experiență și 
versiunea cu grad de dificultate ridicat, 
Extreme, la care s-au înscris restul 
echipajelor din competiție.

Traseul este ținut secret de către 
organizatori, concurenții urmând să se

Condiții optime 
de pregătire la Realsport

C.S Realsport Deva va participa în 
perioada 18-24 iulie, la un temeu 
internațional de fotbal, de la Kapoșvar 
din Ungaria.. La acest eveniment sportiv 
participă 3000 de sportivi din Europa. 
Clubul a mai participat la competiția la 
Reșița, în perioada 2-4 iulie, cu grupa de 
copii născuți în 1995, unde a terminat pe 
locul patru și la turneul din Hunedoara, 
cu grupa de copii născuți în ’97, unde s-a 
clasat pe acelaț loc. Clubul hunedorean 
este invitat să participe în perioada 2-4 
august, cu grupele ’98 și ’99 la un turneu 
organizat la Geoagiu Băi. în aceași pe
rioada Realsport va mai juca la un turneu 
în Târgu-Mureș, unde vor mai participa 
echipe din județele Bihor, Arad, Sălaj și 
Mureș. Echipele clubului din Deva se 
află în pregătire la baza sportivă Real

ghideze prin sisteme de navigație 
(GPS), aceasta fiind una din cerințele 
impuse tuturor participanților indifer
ent de categorie. Astfel, cele cinci zile 
de concurs se vor desfășura pe un 
traseu dificil, care va include urcări și 
coborâri pe pante în unghiuri de peste 
50 de grade, traversări de cursuri de 
apă, păduri și vârfuri de munte.

„Monștrii” pe patru roți se vor 
alinia la start, duminică, 11 iulie, la 
orele 12, în fața Casei de Cultură, 
participanții urmând să se îndrepte spre 
pădurea din Bej an, unde va avea loc 
prima probă specială a raliului. Echipa
jele sunt așteptate să sosească vineri și 
sâmbătă, devenii având posibilitatea să 
admire mașinile cu tracțiune integrală, 
parcate de-a lungul zonei dintre girato
riul din fața Casei de Cultură și a celui 
din fața poștei.

Finalul raliului este prevăzut pen
tru vineri, 16 iulie, când câștigătorii 
acestei ediții vor fi premiați în cadrul 
unui concert organizat în centrul Devei.

Claudiu Sav

sport. Clubul are 180 de jucători 
legitimați la toate categoriile de vârstă, 
dar vor mai fi testați încă 40 de copii. 
Micii fotbaliști propuși clubului Real
sport pentru a fi legitimați, vor fi supuși 
unor teste conform criteriilor de selecție 
ale Inspectoratului Școlar Județean. 
Jucători beneficiază de de toate conțiile 
necesare unei pregătiri foarte bune: ves
tiare cu dușuri și grupuri sanitare, sală de 
ședințe, aparatură video pentru vizionarea 
antrenamentelor și tehnicilor jocului de 
fotbal, trasport gratuit la antrenamente. 
Baza sportivă dispune de două terenuri de 
antrenament cu iarbă artificială, care în 
perioada toamnă-primăvară sunt 
acoperite.

Andrei Cean

în acest sfârșit de săptămînă 
debutează pe terenul sintetic 

din Brad prima ediție a compe
tiției “Cupa Amiral”, organi

zată de SC Amiral Club 
Fatasy, Ardita Sport și cotidia

nul Glasul Hunedoarei La 
competiție s-au înscris 12 

echipe de amatori. 
Glasul Hunedoarei va publica 
în fiecare săptămână rezulta

tele și clasamentul competiției.

Echipele 
participante

1 Team Amiral
2 Team Fantasy
3 UM 01099 Armata
4 Footbal Team Alpin
5 TEBA
6 PDL
7 IGO
8 Team Juniorii
9 Speranța Brad
10 Brătișa
11 Red Devils
12 Golden Botău

Programul 
jocurilor

Etapa I (9-11 iulie)

Team Amiral - Golden Botău
Team Fantasy - Red Devils
UM 01099 Armata - Brătișa 
Footbal Team Alpin - Speranța Brad 
TEBA - Team Juniorii
PDL - IGO

Etapa II
(16-18 iulie)

Golden Botău - IGO

Team Juniorii - PDL
Speranța Bra - TEBA
Brătișa Footba -1 Team Alpin 
Red Devils - UM 01099 Armata
Team Amiral - Team Fantasy

Etapa III
(23 - 25 iulie)

Team Fantasy - Golden Botău 
UM 01099 Armata - Team Amiral 
Footbal Team Alpin - Red Devils 
TEBA - Brătișa
PDL - Speranța Brad
IGO - Team Juniorii

Etapa IV
(30 iulie - 1 august)

Golden Botău - Team Juniorii
Speranța Brad - IGO
Brătișa - PDL
Red Devils - TEBA
Team Amiral - Fotbal Team Alpin
Team Fantasy - UM 01099 Armata

Etapa V
(6-8 august)

UM 01099 Armata - Golden Botău 
Footbal Team Alpin - Team Fantasy 
TEBA - Team Amiral
PDL - Red Devils
IGO - Brătișa
Team Juniorii - Speranța Brad

Etapa VI 
(13 -15 august)

Golden Botău - Speranța Brad
Brătișa - Team Juniorii
Red Devils - IGO
Team Amiral - PDL
Team Fantasy - TEBA
UM 01099 Armata - Footbal Team
Alpin

Etapa VII
(20 - 22 august)

Footbal Team Alpin - Golden Botău 
TEBA - UM 01099 Armata
PDL - Team Fantasy
IGO - Team Amiral
Team Juniorii - Red Devils
Speranța Brad - Brătișa

Etapa VIII 
(27 - 29 august)

Golden Botău - Brătișa
Red Devils - Speranța Brad
Team Amiral - Team Juniorii
Team Fantasy - IGO
UM 01099 Armata - PDL
Footbal Team Alpin - TEBA

Etapa IX
(3-5 septembrie)

TEBA - Golden Botău
PDL - Footbal Team Alpin
IGO - UM 01099 Armata 
Team Juniorii - Team Fatasy 
Speranța Brad - Team Amiral 
Brătișa - Red Devils

Etapa X
(10 -12 septembrie)

Golden Botău - Red Devils
Team Amiral - Brătișa
Team Fantasy - Speranța Brad 
UM 01099 Armata - Team Juniorii 
Footbal Team Alpin - IGO
TEBA - PDL

Etapa XI
(17-19 septembrie)

PDL - Golden Botău
IGO - TEBA
Team Juniorii Footbal - Team 
Alpin
Speranța Brad - UM 01099 Armata 
Brătișa - Team Fantasy
Red Devils - Team Amiral
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Un suporter u intrat pe teren în minutul 4 al semifinalei Cupei 
Mondiale, dintre Germania și.Spania, care se desfășoară pe arena 
Durban Stadium, el fiind îndepărtat rapid de pe suprafața de foc 
dt forțele de ordine.

Campionatul Mondial de Fotbal

Finală de vis: Olanda versus Spania

Reprezentativa Spaniei, cam
pioana europeană en-titre, s-a 
calificat în finala Cupei Mon
diale, după ce a învins, cu sco

rul de 1-0, selecționata 
Germaniei, într-un meci dispu
tat miercuri la Durban. ”Tiki- 
taka”, jocul de pase care i-a 

fă ăt celebri pe spanioli, a avut 
câștig de cauză în fața mașinii 

de luptă germane.

Carles Puyol a devenit erou 
național, semnând golul care a consem
na^. Drima calificare a Spaniei într-o

Finalistele Olanda și Spania nu s-au mai întâlnit 
la vreun Campionat Mondial sau European

Finalistele Cupei Mondiale din 
Africa de Sud 2010, Olanda și Spania, 
nu au mai jucat niciodată într-un meci 
al unei Cupe Mondiale sau al unui 
Campionat European. Spania și Olanda 
s-au întâlnit în cadrul unui singur 
turneu, la Jocurile Olimpice din 1920, 
atunci când reprezentativa iberică a în
vins cu scorul de 3-1.

Partidele oficiale dintre cele două 
i fi.-.diste ale CM 2010 sunt reprezentate 
de întâlnirile din cadrul preliminărilor 
pentru Campionatul European din 
19 atunci când Spania a câștigat pe 
teren propriu, scor 1 -0, pentru ca n retur 

Sneijder la un pas de incredibil,

finală a Cupei Mondiale. Era minutul 
73 al partidei, când căpitanul 
Barcelonei a plutit peste întreaga 
apărare adversă și a trimis balonul cu 
capul sub transversala porții apărate de 
Neuer. La Roja a dominat meciul încă 
din start și a avut mai multe ocazii, 
irosite însă de Villa, Xabi Alonso sau 
Pedro. Germania, echipa cu cel mai bun 
atac la acest turneu, a dat o replică 
inconsistentă, mizând pe șuturi de la 
distanță, semn că își epuizase glonțele 
în jocurile anterioare.

Absența lui Muller, suspendat, a 
cântărit prea mult pentru trupa lui 
Joachim Low, care nu a găsit un în
locuitor pe măsură. Nici măcar după 
gol nemții nu au putut face ceva, iar 

și Olanda să valorifice avantajul terenu
lui propriu, scor 2-1. Victoria spanio
lilor din 1983 reprezintă și ultimul 
succes al lor în fața “Portocalei 
Mecanice”.

Ultimele două meciuri amicale 
disputate între cele două echipe s-au 
încheiat cu victoriile Olandei, în 2000 
și 2002. Doar cinci dintre jucătorii care 
au evoluat în ultimele două amicale 
dintre cele două echipe mai pot fi 
prezenți pe teren și în finala Cupei 
Mondiale din Africa de Sud.

în 2000, Casillas, Xavi și Puyol au 
evoluat pentru Spania iar Van Bommel 

ibericii, pe contraatac, mai puteau în
scrie.

Fiecare echipă a cerut câte un 
penalty, însă de fiecare dată arbitrul 
Viktor Kassai a lăsat jocul să continue. 
Duminică, în finală, Spania și Olanda 
vor încerca să pună mâna pe marele tro
feu, pe care nici una nu l-a câștigat până 
acum.

Indiferent de numele 
învingătoarei, Europa va bifa al zecelea 
titlu, față de doar nouă succese câte au 
adunat echipele sud-americane. 
Sâmbătă, Uruguay și Germania vor 
lupta pentru medaliile de bronz.

pentru naționala Olandei. Atunci au fost 
și primele selecții în naționala Spaniei 
pentru Carles Puyol și Xavi Hemandez. 
Acum, Puyol are 89 de selecții la 
națională iar Xavi 92 de prezențe în tri
coul Spaniei.

în 2002, doar Puyol de la spanioli 
și Van Bommel și Ooijer de la olandezi 
au fost prezenți pe teren dintre jucătorii 
care pot evolua în finala Cupei Mondi
ale din Africa de Sud.

în total, Spania și Olanda au avut 
nouă întâlniri, victoriile fiind împărțite, 
câte patru, singurul egal fiind consem
nat în 1987.

tripla plus Mondialul intr-un singur sezon
Mijlocașul olandez Wesley Snei

jder a realizat tripla în sezonul 
competițional 2009- 2010, acesta a 
câștigat cu echipa sa de club Inter Mi
lano: campionatul, cupa și liga cam
pionilor. Un titlu mondial câștigat cu 
Olanda l-ar transforma în singurul om 
de pe planetă care a câștigat cele patru 
trofee într-un singur sezon.

Lucio, Thierry Henry, Marco 
Materazzi și Patrick Vieira au realizat 
tripla și au câștigat și un Campionat

Mondial, însă nu în același 
sezon.Sneijder și-ar mai putea adăuga 
în palmares și „Gheata de Aur-” a CM 
(în prezent are cinci goluri și este la 
egalitate cu David Villa), dar și 
Balonul de Aur, trofeu pentru care e 
văzut drept principalul favorit. Incred
ibilul se va putea realiza duminică 
seara la Johannesburg, unde reprezen
tativa Olandei va înfrunta selecționata 
Spaniei în finala Campionatul Mon
dial din Afica de Sud 2010.

Meciuri precedente
între Olanda și Germania:

27.03.2002, Rotterdam, Olanda - Spania 1-0 (amical)
15.11.2000, Sevilla, Spania - Olanda 1 -2 (amical)
01.21.1987, Barcelona, Spania - Olanda 1-1 (amical)
16.11.1983, Rotterdam, Olanda - Spania 2-1 (calificări F.uro-1984) 
16.02.1983, Sevilla, Spania - Olanda 1-0 (calificări Buro-1984) 
23.01.1980, Vigo, Spania - Olanda 1-0 (amical)
02.05.1973, Amsterdam. Olanda - Spania 3-2 (amical)
31.1.1957, Madrid, Spania - Olanda 5-1 (amical)
09.05.1920, Antwerp, Spania - Olanda 3-1 (Jocurile Olimpice)

S.C. LAVAG1O AUTO S-R.L. l
Deva, C-alea Z.arandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lân^a Volvo)

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

GLASUL HUNEDOAREI

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 209/6
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

| LA 7 SPĂLĂRI 
I UNA GRATIS

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

OV



10 Program tv
Vineri, 9 iulie 2010 _________________ « /

TV/?1 TV 2

Z

anter^£

"Narcomanii” este o fabulă modernă care vorbește despre capcana depen
denței de heroină. Protagoniștii acestei triste povești sunt trei adolescenți, 
prieteni de când se știu. Este vorba dspre Samantha (Summer Phoenix, 
"The Believer"), Owen (Aaron Paul), și Chris (Nick Stahl, "Terminator 

Sin City") (Sâmbătă; Pro Cinema; 23:00; Narcomanii)

10:20

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 01:00 Altă viață! (australian serial, Mf Observator 07:00[ Știrile Pro TV (2009)
07:30 La prima oră 2001 -37.) 08:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
08:00 O familie numeroasă 07:50 Poate nu știai 1,0:00 în gura presei 10:00 Peștera monstrului sacru (ita-
08:25 Beaver rezolvă tot 08:00 Turist în România (rel.) .11:15 Șoricelul familiei (german- Jian aventură, 1991)
08:55 Miss Universe România ’ 09:00 Călători în lumi paralele (cana- SUA comedie, 1999) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial
09:10 B.D. la munte și la mare ■ dian film , 2002 - 7.) 13:00 Observator «1973, rel. - 3774.)
11:00 Profil, poveste, personaj (2009) 10:00 Telejurnal W Secrete în Paradis (grec serial, 13:00,1 Știrile Pro TV

13:45Scriitorul și editoral de carte 
Denisa Comănescu 
Dovadă de iubire 
Giuvaieral palatului 
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Miss Universe România 
Tribuna partidelor parlamen-

Itare
15:30 Dale Chihuly la lucru 
16:00 : Vizor monden
16:35 î Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010 Cu: Roxana 
Popescu

16:45 MicaDorrit 
18:45 Giuvaieral palatului 
19:55

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

17:00

, 18:00
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E Miss Universe România 
20:00 Telejurnal; Meteo; Sport 
21:0P Info Campionatul Mondial de

I Fotbal FIFA 2010
21:201 Miss Universe România (I) 
22:BȘi Telejurnal; Sport, Meteo 
22:40 Miss Universe România (II) 
73:50 Circ și iluzionism ( reality)

19:30
20:00

22:00
23:00

întâlnire la malul mării (emi
siune de divertisment, 2010)
Telejurnal
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15’ 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 37.) 50’ cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 49.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren
Volei masculin: România- Spa

nia Liga Europeană
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)
Volei feminin: România Ser

bia Liga Europeană
Ora de știri (show de întâlniri) 
Pe Amazon, cu Bruce Parry 

(documentar, 2008 - 5.)

2008 - 9.) 45’ cu Danis Katrani- 
dis, Panagiotis Bougiouris, Faye 
Xila, Vana Pefani
Observator
Teledon: Apa trece, Romania 

rămâne
Observator
Maestrul din umbră (SUA film 

de acțiune, 2006) 95’ cu Steven 
Seagal, Eva Pope, Imelda 
Staunton, Vincent Riotta
Anihilare totală (SUA-luxem- 

burghez-italian-englez film de 
acțiune, 2004) 93’ 

cu Dolph Lundgren, Joe Montana, Sil
via De Santis, Gary Daniels 

eua

16:00
17:00

19:00
20:30

22:30

19:30
20:00
22:00

23:50

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

22:00

Triunghiul (SUA dramă roman
tică, 1984)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3775.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamon
Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment. 2009)
Identități furate (SUA-canadian 

thriller, 2004) 103’ cu Angelina 
Jolie. Kiefer Sutherland, Ethan 
Hawke, Gena Rowlands

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul

-destinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
lane (englez-SUA-irlandez 

dramă biografică, 2007) 120' cu 
Anne Hathaway, James McA
voy, Julie Walters, James Crom
well
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45’ cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma- 

Eriana Ximenes

07:00 Camera de râs
07:30 Frați și surori (SUA serial, 

2006- 10.)
08:20 | Sport cu Florentina
09:rf ‘
10:00

I Specialiștii
: Nimeni nu-i perfect (român se
rial de comedie - 57.)
Mica sirenă
Degețica

10:30
11:30
13:00 Camera de râs
1-4:00 \ Neveste disperate (SUA serial 

de comedie, 2004 - 23.)
15:00 Piedone africanul (italian-RFG 

comedie, 1978, rel.)
17:00 I Specialiștii (talk show, 2010) 
18:00 i Focus 18 90’
19:00 ■ Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19730 Tărâmul vrăjit
21:30 : Gool! (SUA dramă, 2005) 
23:30 l Cutia (thriller, 2003) 99’ cu 

James Russo, Theresa Russell, 
Brad Dourif, Steve Railsback

15:05 Un an cu un câine (SUA comedie, 2009)
16:25 Cele șase soții ale lui Henry Lefay
18:00 Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008)

Filme și vedete
Mărul discordiei (SUA thriller, 2008) cu Samuel L. Jackson 
Spartacus: Nisip însângerat (SUAserial, 2010 - 11.) Răni vechi cu

Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless
Apel nepreluat (japonez-SUA-german horror, 2008) 87’ cu Shannyn 

Sossamon, Edward Bums, Ana Claudia Talancon, Azura Skye

14:30
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
22:00

Noi toți (SUA serial, 2003. rel. - 9.) 30' cu Duane Martin 
Seinfeld (SUA serial de comedie. 1990, rel. - 165.) 
Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 12.) 
Vulturul de fier II (SUA film de acțiune, 1998) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 11.) 30’ cu Duane Martin 
Protejata (canadian-SUA thriller, 2006) 120’ cu Sean Young 
Scene de viață sexuală (englez comedie, 2006) 91’ cu Hugh Bonne

ville, Holly Aird, Eileen Atkins, Ewan McGregor

ante

dial de Fotbal FI FA 2010

$7:00 Pro Patria 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 07:00
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 08:00 ABC... Dece? 09:00

cântecului (rel.) 09:00 Atenție... copii
08-00 Desene animate - Clubul Dis- 09:35 Liber pe contrasens 11:00

ney 10:30 Zon@ IT (2007, rel.)
08:55 Amintiri din istorie 11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.) 13:00
09:10 Toamna bobocilor 11:30 între cer și pământ 13.15
11:00 Profil, poveste, personaj (2009) 12:00 Piatra magică (australian film , 14:00

Creatorul de bijuterii David 1999-26.)
Sandu 12:35 D’ale iu’ Mitică (reportaj, rel.)

11:35 Prințesele lumii 13:35 Atenție, se cântă! 1&0O
11:45 Gala Vedeta familiei 15:00 Natură și aventură 25' 16:30
12:45 Exilul istoriei (rel.) 15:30 Zestrea românilor
13:45 Info Campionatul Mondial de 16:00 Lumea de aproape

Fotbal FIFA 2010 16:30 Imaginea Succesului
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 17:00 Concert - Riff 17:00
14^20 Călător pe viață (rel.) Producă- 18:00 Profesoara detectiv (italian se-

tor Șerban Georgescu i rial de comedie, 2005 - 13.) H 9:00
14:55 Formula 1 Calificări pentru | 19:00 Cu toate pânzele sus (serial do- . 20:30

Marele Premiu al Marii Britanii . cumentar, 2010)
16:20 Miss Universe România (I) 19530 Toate pânzele sus (român 22:30
17:30 Info Campionatul Mondial de aventură, 1976, rel. - 2.) cu Ion i

Fotbal FIFA 2010 Besoiu, Ion Dichiseanu, Aurel
17:45 Miss Universe România (II) Giuramia, Colea Răutu
18:55 Tezaur folcloric 
2.0:00 j Telejurnal; Meteo

20:30 Volei feminin: România - Ser- i
bia Liga Europeană Meciul 2 ME20:45 Sport 22:00 Ora de știri (show de întâlniri) HE

Sl 300 - Info Campionatul Mondial de I 23:10 Regele Joe (SUA polițist,
Fotbal FIFA 2010 Cu: Tudor 1999)93' cu Peter Anthony j 20:30
Furdui Tambakis, Harlee Ott, Camryn

21:12 Campionatul Mondial de Fot- j Manheim, Val Kilmer | 21:15
bal FIFA 2010

28:30 Studioul Campionatului Mon- i I 22:50

Observator
Șoricelul familiei (german- 

SUA comedie, 1999, rel.)
Aeroport 1975 (SUA film de 

catastrofă, 1974)
Observator
Maddie și David (serial, 1985) 
Bingo (comedie, 1991) cu Ro

bert J. Steinmiller Jr., Cindy 
Williams, David Rasche
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son. Matilda Ziegler, Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll
Burlacul (emisiune de divertis- 

ment, 2010, rel.)
Observator
Star Avatar (emisiune de diver

tisment, 2010)
8 MM 2 (SUA polițist, 2005) 

106’ cu Johnathon Schaech, 
Lori Heuring, G6rog Zita, Bruce 
Davison

06:00 Happy Hour 07:00 îngerașul 07:00
07:00 Știrile Pro TV 08:15 Săracii tineri bogați 08:00
10:001 Frumusețe pe muchie de cuțit 09:45 Legământul 08:30
11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 11:15 Călătorie mexicană 09:00

Bonetti (italian film serial de ac- 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30
țiune, 2000 - 3.) 13:30 Cele două fețe ale Anei 10:30

12:30 Pro Motor 15:30 Victoria 11:00
13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ 11:30
13:05 La vânătoare de soți 16:30 Legământul 12:00
15:00 Clasa de tăntălăi 17:30 Al șaptelea cer 13:00
17:00 Zeus și Roxanne (SUA come- 18:30 împreună pentru totdeauna

die de familie, 1997) 98’ cu ■ 19:30 Săracii tineri bogați 14:00
Steve Guttenberg. Kathleen 20:30 Prefăcătoria (chilian comedie 14:30
Quinlan. Arnold Vosloo, Dawn romantică. 2006) 118’ cu Bar-
McMillan bara Mori. Marcelo Mazzarello, 16:30

19:00 Știrile Pro TV Amaya Forch, Gonzalo Robles 18:00
20:30 Serviți, vă rog! (emisiune de 23:00 Cuibul de vipere (brazilian se- 19:00

divertisment, 2009) rial de comedie, 2006) 45’ cu 19:30
22:00 24 de ore (SUA-german tbril- Lâzaro Ramos, Daniel de Oii-

ler, 2002) 106’ cu Charlize The- veira, Carolina Dieckmann, Ma- 21:00
ron, Courtney Love, Stuart riana Ximenes
Townsend, Kevin Bacon 23:30

Cu lumea-n cap 
Ying yang yo 
Regele Șaman 
Aventurile ursulețului Winnie 
Autoforum 
Camera de râs
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele
Hipnoza, jocurile minții (emi

siune de divertisment, 2009) 60’ 
Focus Monden
Tărâmul vrăjit (SUA aventură. 

2004, rel.) cu Shawn Ashmore
Cearta-n bucate
Focus 18 90’
Focus Sport
Winnie - ursulețul de pluș șr 

elefantul
Nell cea sălbatică (SUA dramă, 

1994) 113’ cu Jodie Foster
Luptătorii Tai Chi (acțiunej--’u 

David Chiang, Benny Chei 
Jacquelin Anne Lee

^TV^2

14:00

DIjiKl Universul credinței 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
08:00 Desene animate - Clubul Dis- >08:00 Campionatul Mondial de Fot-

ney bal FIFA 2010
09:00 Campionatul Mondial de Fot- 08:30 Dincolo de hartă

bal FIFA 2010 (rel.) ■09:00 Motomagia (2007)
10:55 Studioul Campionatului Mon- 09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!

dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.) sl 0:00 Ferma
11:35 Viața satului (magazin cultural) •11:00 Doi care doinesc
13:00 Agenda politică 11:35 Campionatul Mondial de Fot-
13:45 Info Campionatul Mondial de ' bal FIFA 2010

Fotbal FIFA 2010 13:30 Secretul talismanuiui (ceh
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo aventură, 2007)
14:20 Vizor monden 15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
14:55 Formula 1 Marele Premiu al (englez film serial documentar,

Marii Britanii 2002, rel.)
IJhOQ Dănutz S.R.L. (emisiune de di- | 16:00 Atlas

vertisment) Prima parte 16S30 Chip și asemănare
18:00 Telejurnal 17.00 Muzică și muzichie (emisiune
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di-1 de divertisment)

\ vertisment) Partea a doua 18:00 Profesoara detectiv (italian se-
19:25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, : rial de comedie, 2005 - 14.) cu

9 Loto 6/49 și Noroc Veronica Pivetti, Enzo De Caro,
19:40 înainte și după Partea a șaptea Paolo Conticini, Ilaria Occhini
20:00 Telejurnal; Omologarea trage- 19:00 Campionii

B rilor Jocker, Loto 5/40, Loto j 19:35 Videoterapia (emisiune de di-
K 6/49 și Noroc; Meteo vertisment, 2010) 48'

20:45 Sport 20:30 ConturRo
21:()(> lnfo Campionatul Mondial de 21:00 Victoria's Secret Fashion Show

: Fotbal FIFA 2010 2009
21:22 Campionatul Mondial de Fot- . 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

bal FIFA 2010 23:10 Atenție, mor sosiile! (SUA co-
23:30 Studioul Campionatului Mon- medie romantică, 2004) 90' cu

dial de Fotbal FIFA 2010 Cu: Kim Basinger, John Corbett,
Ionel Stoica Annie Potts. Sean Astin

16:00
16:30

07:00
09:00

19:00
20:30

11:00
13:00
13:15

■

23:00

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

■
16:15 Ispășire (englez-francez dramă, 2007)
18:15 Yes Man (SUA comedie, 2008) 104’ cuJimCarrey 
20:00 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 3.) 30’ 

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 1.) 30’ Pilot cu Thomas 
Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
Einstein și Eddington (englez-SUA dramă, 2008) 90’ cu David Ten

nant, Andy Serkis. Jim Broadbent, Jodhi May
Tăntălăi în sălbăticie (SUA comedie, 2008) 871 cu Steve Zahn, Jonah 

Hill, Allen Covert, Robert Patrick

antei^

Observator
Coana Chirița (român comedie, 

1986) cu Draga Olteanu Matei, 
Dem Rădulescu, Ileana Stana 
Ionescu, Ștefan Tapalagă
Bingo (comedie, 1991, rel.) 
Observator
Maddie și David (serial, 1985, 

rel.) cu Cybill Shepherd
Ia ghici, cine? (SUA comedie 

romantică, 2005)
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler. Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll
Star Avatar (emisiune de diver

tisment, 2010, rel.)
Observator
Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010)
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs. 2009) 300’
22:00

18:25

20:00

22:45

07:00
10:00

12:00

13:00
13:05

14:15

16:15

19:00
20:30

»tn

Știrile Pro TV
Clasa de tăntălăi (SUA come

die, 2006, rel.) 1 ,
Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 4.)
Știrile Pro TV
Gemenele Olsen în acțiune 

(SUA serial desene animate, 
2001 - 3.) cu Mary-Kate Olsen
Zeus și Roxanne (SUA come

die de familie, 1997, rel.)
Batman Forever (SUA film 

S.F., 1995) cu Val Kilmer
Știrile Pro TV
Asediul (acțiune, 1998) cu 

Denzel Washington, Annette Be- 
ning, Bruce Willis
Frumuseți sub acoperire (SUA 

film de acțiune, 2008) cu Jack 
Dimich, Nicole Zeoli, Valentina 
Smirnova, Larry Swain

I

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 27.)
Huff (SUA serial, 2004 - 2.)
Pentru patrie (român dramă de război, 1977)
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 7.)
Chaplin (SUA-englez dramă, 1992) 145’ cu Robert Dow

ney Jr., Geraldine Chaplin, Paul Rhys, John Thaw
Narcomanii (canadian dramă, 2002) 96’ cu Nick Stahl, Summer Phoe

nix, Aaron Paul, Lorette Clow

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ 
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați
Ingrata (englez-german come

die romantică, 2001) 112’ cu 
Andie MacDowell, Anna Chan
cellor, Imelda Staunton, Kenny 
Doughty
Cuibul de vipere (brazilian se

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

07:00
08:00
08:30
09:00
09:30

12:00
12:30
13:30
14:00
15:30

18:00
19:00
1 9St)
71:30

;23:00

Camera de ras
Yin yang yo
Regele Șaman
Aventurile ursulețului Winnie
Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment) 30’
Cu lumea-n cap
Camera de râs
Levintza prezintă - Ultima edi

ție din acest sezon
Galileo
Probă de celebritate
Focus Monden
Cronica de 10 ani
Nell cea sălbatică (SUA dramă, 

1994. rel.) 113’ cu Jodie Foster
Focus 18 90’
Focus Sport
Prințul și băiețelul
Căsătorește-ți părinții! (reality 

show, 2010)
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010, rel.) 90’

13:05 Copilul de pe Marte (SUA dramă, 2007) 
14:50 Bolt (SUA film de animație, 2008) 
16:25 Numere fatale (australian film de acțiune, 2009)

O duminică de pomină (SUA polițist, 2008) cu Tracy Morgan, Ice 
Cube, Katt Williams, Arjay Smith
Australia (SUA-australian film romantic de aventură, 2008) 166’ cu 

Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan Brown
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 11.) 60’ Răni vechi cu 

Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

11:30
15:30
16:30
19:00

20:00

22:15

Duelul (român thriller, 1981) cu Sergiu Nicolaescu, Colea Răutu, Ion 
Rațiu. Ovidiu Iuliu Moldovan
Viața din umbră (SUA film de acțiune. 1999)91’ cu Bryan Genesse, 

Kimberley Kates, Ron Smerczak, Clive Scott

Dansez pentru tine (emisiune concurs, 2010)
Huff (SUA serial, 2004 - 2.) cu Hank Azaria
Magnolii de oțel (SUA dramă, 1989) 117’ cu Sally Field
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 8.) cu

Treat Williams, Kari Matchett, Chris Martin

h
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarfchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d‘ hotel) 1 florar-decorator 1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

șef departament 5 frezor universal 1
coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

du lgher( exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inspector(referent) resurse umane
1

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

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

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

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind. tex tilă,piel arie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

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

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

lucrător bucătărie (spălător vase
•) 2

tehnicean electromecanic 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

;_<>iner construcții civile, industriale

ospătar-chelner

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambaiator manual 4

barman 5

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

3brutar

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

pregătitor piese încălțăminte
18

montator aparate aer condiționat 
]

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

munc.necal.la spargerea și tăierea
materialelordec onstrucți i 1

bucătar I

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demiLcladiri, zida
ri e, mozaic, fai an ță,gres ie 1

1
munc.necal. ia asamblarea, mori tarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

zidar samotor B

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

du lgher( exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

Vând apartament 2 camere, recent renovat, et.l, zona Dacia, Deva. Preț 78.0001ei 
neg. Tel. 0723.394.205

Caut chirie în Deva apartament 2 camere sau garsoniera.Tel.0732.727.786, 
0751.176.178

Vând casă în Ribița-Brad. din cărămidă, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, garaj. Apă 
>binet treasâ în curte, grădină st=1500mp, zonă pitorească. Preț 35.0001ei. Tel. 

„,-jd.346.219

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

Vând apartament 2 camere în Deva lângă Unitatea Militară. Preț 83.0001ei neg. Tel. 
0726.523.486

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, fân
tână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron I0/4m, cocină, cotețe toate din că
rămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

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

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

Ofertă specială! Vând casa în Simeria, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, hol, gră
dină. st=210mp. toate utilitățile, apă, gaz, curent. Preț 60.0001ei neg. Tel.0721.805.675

Cumpăr urgent apartament 2 camere în Orăștie, zonă bună și etaj intermediar. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0721.805.675

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, parter, in
stalații, apă, canal separat. Preț 70.000lei. Tel. 0730.346.219

-\ând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță,
. . Jaexe, zonă liniștită, grădină, st~3.000mp;schimh cu apartament 2 camere Deva plus 

o mică diferență.Tel 0721.805.675

Vând/schimb apartament 4 camere în Simeria, amenajat, 2 băi, zonă ultacentrală sau 
schimb cu apartament 2 camere plus diferența. Tel.0748.689.532

Vând în 2 rate casa la 7km de Simeria, Rapolt, 3 corpuri, 5 camere, bucătărie, pivniță, 
garaj, șura, grădină, apă de la rețea, curent, zonă bună. Preț I30.0001ei neg. 
Tel.0722.5 82.097

închiriez apartament 2 camere, nemobilat în Simeria, ultracentral. Preț lOOeur/lună. 
Tel. 0730.287.975

Ofertă specialăîVând casă în Brad, zonă liniștită și pitorească, 2 camere, hol, pivnița, 
grădina. Este ideală pentru casă de vacanță. Preț 8.000euro. Tel. 0729.015.069

Vând casă în Simeria, zona pieței, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, grădină, 
st=270mp, toate utilitățile. Preț 120.0001ei neg. Accept plata în 2 rate. 
Tel.0735.066.695

închiriez apartament 2 camere în Simeria. semimobilat, ultacentral, are centrală. Preț
100eur/l un [. Tel.0722.5 82.097

1 operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane 
1

operator mașini de fragmentare (pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sâni tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,mozaic,fai anțâ,gr es i e, parchet

]

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal, 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

lucrător gestionar

manipulant mărfuri

Vând teren inraliviian 6.210mp, 1 eur/mp, sat Săliște- 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

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal în ind. confecțiilor
12

za i c ,z i dăr i e ,fa ianță,gresi e,parch et 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrator gestionar 1
ospâtar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

]

munc.radioelecronist 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

Telefon: 0755.999.927

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

femeie de se viciu 1 fierar betonist 1

3

paznic 1

1

talpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal.la amb.prod.solide și 
semi solide 10

cusător piese din piele și înlocuitori
1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

montator subansamble 47

ospătar (chelner)

DE VANZARE SAU ÎNCHIRIAT

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafață con
struită. Preț informativ 3.500 eur. Tel. 0731.364.745

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă bună, superamenajat C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscătorie, boxă ; unul ]n Vulcan , amenajat, instalație de apă separată, C.T., parchet la
minat, instalații sanitare noi,, Prețuri negociabile. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsol, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj,încălzire centrală, grădină, anexe, curte betonată, complect mobilată în Ceangăi-Deva; 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba lulia, Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. Tel. 0733.955.115, 
0722.479.215

g]Wl DIVERSE
Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări 
temporare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri 
din română-engleză și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, 
tel. 0741.910.207

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

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

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 Germania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 
0721.285.100

Vând/schimb apartament 2 camere în Simeria, et.l, decomandat, bloc de cărămidă, 
amenajat, cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 0729.015.069 AUTO

munc.necal.la demol. clădiri, mo-

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

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
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

.. Prenume.......

......Nr.......Bl.
Județul............

Sc___Ap. ...

nr...................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

A-.

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcuL Preț 400euro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f.2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închi
dere centralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. Preț 
11 .OOOron. Tel. 0744.114.390

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

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarifeniică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu:.3 lei^Preț anunț cu chenar: 5 lei, Pi^anunpcu fundai: 7 lei.

http://glasulhunedoareL
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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SAPA

Silvadez

Silvadez^

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

Supremația calității

STEAUA MUREȘULUI

Rapoltu Mare
025-4 264038

www.steauamufesuluLfo

mortare uscate, adezivi, sape autonivelonte

' • Clasul piiblic 'tlule
‘ > 7c/. 0^1.6^.031, 0^30.519.659

Fabrica de myrit>if uscate
i>> adezivi Hunedoara SILVA>

LEMNTEX
urotfuce și comercializează

tântrtărio dla Iona triplu stratificat
■șișl larastra dacaa

DarehettaalMnudetag,
aantasaafrasta.

.S.C..SH.V/1 LEMN’TEX XRX.
sat t’himindia, nr.l21Ur comuna Ilărdtt,
tel/Jax: 03$^/$01021/22, c-maite sihvt(3)smtirl,rt>

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mc'

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8- 16mm

22,00 lei/ton%

23,00 lei/tonă

23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - omm 25, )0 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 1€mm 25, .1 lei/tonă

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

http://www.steauamufesuluLfo

