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Constan ti nopol a Sf. m. Foca; 
Pf. Ezechiel

f romano-catolic
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patroană a Europei

A
Rețefa zilei

Salată berlineză

ingrediente:

MU g carne de vilă fiartă
2 ouă
1 ceapă mică
1 -2 castraveți murați
2 linguri maioneză
1 lingură bulion 
sare, piper

Se Serb carnea de dli și 
ouăle, separat, in agă eu sare 
Ouăle se curăță de coajă și se 
taie bucățele mici. Barnca se 
laie și ea bucățele mici.

Se pune intr-un castron car
nea, se aiaugă ouăle. Se taie 
castravetele murat în cubulcțc 
mici și se stoarce bine de 
zeamă. Ceapa se taie fidea. Se 
pun maioneza și bulionul. Se 
amestecă bine. Sc lasă câteva 
ore la frigider.

ie poate decora cu castra
vete murat, ceapă verde sau 
după imaginația fiecăruia.

Telefoane utile

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

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit
Mucenic Foca. Sfinții 
Mucenici Trofim și Teofil

Sfântul Sfințit Mucenic Foca 
a trăit în zilele împăratului Traian, 
în Sinope, strălucind cu toate 
faptele cele bune și cu petrecere 
neprihănită. Fiind creștin a fost 
prins și dus la judecată înaintea 
dregătorului African și întrebat de 
acesta, el a mărturisit cu 
îndrăzneală credința în Domnul 
nostru Iisus Hristos. Atunci 
eparhul African hulind pe Hristos 
și chinuind pe Sfântul mucenic, s- 
a făcut cutremur mare și fără de 
veste, căzând el împreună cu slu
jitorii lui, au rămas pe jos fără su
flare. Văzând femeia lui această 
minune, s-a înfricoșat și a rugat 
pe sfântul, care l-a înviat. După 
aceea l-au dus la împăratul Traian 
și, mărturisind pe Hristos, Sfântul 
Foca a fost chinuit cu cruzime, a 
fost spânzurat, strujit și apoi băgat 
în var, fiind în cele din urmă arun

cat într-o baie fierbinte, unde, 
rugându-se, el și-a dat sufletul lui 
Dumnezeu. Sărbătoarea „Aduc
erea Moaștelor Sfântului Sfințit 
Mucenic Foca” face parte din cat
egoria zilelor de peste an ce se 
bucură de mare atenție și cinstire.

Iar Sfinții Mucenici Trofim 
și Teofil și împreună cu dânșii și 
alți credincioși și adevărați robi ai 
lui Hristos, în număr de 13, au 
pătimit pe vremea împărăției lui 
Dioclețian. Ei, nesupunându-se 
voii păgânului chinuitor și 
nevoind să aducă jertfe idolilor 
celor fără de suflet și, astfel, să se 
lepede de Hristos, au fost 
spânzurați la muncire și le-au 
strujit trupurile lor cu fiare 
ascuțite. Acei păgâni au ucis cu 
pietre pe răbdătorii de chinuri. 
După aceea, sfărâmându-le 
fluierele picioarelor, i-au aruncat

în foc. Cu tăria cea atotputernică 
a lui Dumnezeu, ei au fost păziți 
vii și întregi în mijlocul văpăilor 
celor mari. Deci, au ieșit din foc 
fără vătămare. Muncitorul, 
văzând această minune, s-a aprins 
și mai mult de mânie, ca de focul 
iadului. Deci, a poruncit să-i 
ucidă pe toți cu sabia. Astfel li s- 
au tăiat cinstitele lor capete, pen
tru Domnul nostru Iisus Hristos.

HOROSCOP
împreună cu partenerul, lucrurile 

ți se vor părea mai simplu de rezolvat. 
Un asociat sau un coleg care a inter
pretat greșit acțiunile tale va cauta 
ceartă.

Ai totuși calitățile necesare pen
tru a-ți organiza viața în așa fel încât 
să o faci cât mai suportabilă. Astăzi ți 
se pare că ești atacat din toate părțile,
dar este doar în imaginația ta. Dacă ești puțin 
mai energic, te vei face repede respectat.

Este indicat să adopți o linie de 
conduită stabilă, pentru a nu-i dezori
enta pe cei din jur. Ești când călduros 
și prevenitor, când închis în tine și 
agresiv.

Persoana iubită se pregătește 
astăzi să facă o călătorie, dar se pare 
că și de această dată tu vei fi persoana 
care trebuie să suporte cheltuielile de
drum pentru că azi ești o sursă continuă de bani 
pentru cei din jur.

Dacă trebuie să iei decizii impor
tante în privința unor bunuri imobil
iare, gândește-te foarte bine înainte de 
acționa, se poate că în alta zi lucrurile
să decurgă mai bine. Relația cu parteneru’ 
cuplu e din ce în ce mai bună.

Ești totuși îndeajuns de norocos 
încât anturajul să-ți accepte această at
itudine. Șansele de reușită
profesională cresc mai mult ca oricând, astfel
încât este indicat să-ți intensifici eforturile în
acest sens.

a lungul timpului
’ | 1601: Mihai Viteazul dictează memoriul către marele

tț suce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în tra-
| feucere. prima autobiografie din literatura româna.

■ ■ ■ 1612- Mre loc lupta de la Cornul lui Sas, în care Con-
tffiantin Movilă, domn al Moldovei, este înfrânt de tătari 

lyțP 1829: William Burt a conceput prima mașină de scris din 
lume

1862: Serviciul de poștă a intrat în administrația statului; 
s-a înființat Direcția centrală a poștelor. (23 iulie/4 august)

1914: imperiul austro-ungar a emis un ultimatum Ser
biei. după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand

1959: Vizita iui Richard Nixon în URSS (23-31 iulie) 
1868- Exercitând presiuni asupra guvernului liberal ce-

, Baslovac, sovieticii anunță desfășurarea, la scară largă, de 
manevre militare în apropiere de Cehoslovacia.

S-au născut:
1886: Walter Schottky, fizician și inventator german (d. 

Ife

1888: Raymond Chandler, scriitor american (d. IMS)
1908: Elio Vittorini, scriitor italian (d. 1966)
1912: Moses Rosen, fost șef al Cultului Mozaic din 

România (d. 1994)
1913: Ghcrasim l.uca, poet și prozator evreu român (d 

1994)
1928: Mihâly Agoston, seriilor, filolog și lingvist 

maghiar din Voicvodina, Serbia.
1961: Martin I.ee Gore, membru al formației britanice 

Depeche Mode
1989: Daniel Radcliffe, actor englez

Comemorări:
1757: Domenico Scarlatti, compozitor italian (n. 1685)
1851: Constantin Daniel Rosenthal, pictor și 

revoluționar pașoptist (n. 1820)
1885: Ulysses Simpson Grant, general american în 

cadrul Războiului Civil American și cel de-al 18-lea președinte 
al SUA. (n.1822)

1920: Teodor V. Ștefanelli (Theodor V. Ștefaniu), istoric 
și scriitor, membru al Academiei Române, (n. 1849)

1955: Gheorghe Spacu, chimist, academician, (n. 1883)
2009: Dan Setlacec, medic și profesor de chirurgie 

român (n. 1921)

ingrijorează. Cu toate acestea, noua 
terapie are șanse de eficiență.

Simți că este vorba despre ceva 
important și astfel ai mari șanse să 
profiți de oportunitatea ivită. Modul 
de viață dezorganizat îți poate crea

Bancurile zilei
© © ©
Intr-o unitate de tancuri, 

unei grupe de proaspeți recruți 
li se prezintă pentru prima 
oară un tanc. Plutonierul co
mandant de grupă începe să le 
explice:

- Tancul este de tip T-55, 
fabricat în URSS. Are cineva 
vreo întrebare?

Nimeni nu întreabă nimic.

- Pe tanc, se află instalat 
un aruncător de grenade cali
brul 120. Are cineva vreo în
trebare?

Nimeni nu întreabă nimic.
- Tot pe tanc avem o stație 

de comunicații radio. Are ci
neva vreo întrebare?

Un soldat ridică mâna 
timid.

- Da, soldat, spune!
- Tovarășe plutonier, stația

radio e pe lămpi sau pe tran- 
zistori?

- Băi, pentru tâmpiți ca 
tine o să repet: este pe tanc!

© © ©
Cine este optimistul abso

lut? Acela care își așteaptă 
soția în fața supermarketului 
cu motorul pornit.

© © ©
Care este diferența dintre

un avocat bun și un avocat de 
VIP-uri? Avocatul bun cu
noaște legea, avocatul VIP- 
urilor îl cunoaște pe judecător.

© © ©
Câți avocați sunt necesari 

ca să schimbe un bec? 3. Unul 
se urcă pe scară, al doilea scu
tură scara, iar al treilea îl dă în 
judecată pe producătorul scării.

© © ©

Dacă suferi de o afecțiune de 
lunga durată, s-ar putea să ți se propună 
un tratament nou, ceea ce te cam

probleme de sănătate, mai ales ale sistemului 
nervos. învață să te relaxezi.

Evită geloziile și suferința care 
însoțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală. Ești 
mai puțin pasiv ca de obicei la lu
crurile care se întâmplă în jurul tău, reacționezi 
chiar cu entuziasm la diferite situații, iar
relațiile cu cei care te înconjoară sunt mai 
aprinse.

Cauți armonia în sfera familială, 
evitând pe cât posibil subiectele 
spinoase sau comportamentele provo
catoare. Este un moment prielnic pen
tru rezolvarea unor probleme dificile.

Venituri despre care nu aveai 
idee că există, se pare că vor intra în 
mâinile tale. îți vor prinde bine în
această perioadă. Este o zi bună pentru 
a pune în ordine hârtiile pe care le-ai amânat.

Ai parte de o zi plină din toate 
punctele de vedere.Depinde de tine 
cum reușești să te organizezi astfel
încât să mai ai timp și pentru viața personală. 

Familia te sprijină și ai parte de toată 
înțelegerea din partea lor.
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Traficul rutier pe D.X 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu se va deșju- 
șuia cu restricții timp de patru sâmbete, în 24 și 31 iulie, res
pectiv 7 și 14 august, iu intervalul orar 06.00-12.00, in zonă 
urmând să fie făcute lucrări de consolidare a versanților.
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Județul Hunedoara, ca un cuptor
Ultima săptămână a adus valul de caniculă și în județul Hunedoara, iar previziunile meteorologice 

anunță că hunedorenii nu vor scăpa de arșiță decât după data de 26 iunie

Potrivit datelor furnizate de 
Stația Meteo Deva, termome
trele din județ vor atinge zilele 
următoare valori de până la 38 
de grade Celsius. Din 26 iunie, 
dogoarea se va domoli treptat 
și până la mijlocul săptămânii 

următoare, temperaturile se 
vor stabiliza în jurul valorii de 

28 de grade Celsius.

Mai multe solicitări 
la ambulanță, din 
cauza caniculei

Cu toate că zilele fierbinți' nu 
reprezintă o surpriză, ci sunt specifice 
a tei perioade a anului, foarte mulți 
oameni se plâng că „nu mai suportă 
canicula”. Hunedorenii care nu au timp 
și bani să fugă de caniculă într-un loc 

umbros sau pe malul unei ape răcoroase 
și sunt nevoiți să rămână pe „baricade”, 
făcând față toropelii, rezistă cu greu în 
„cuptorul” în care s-a transformat 
județul.

Cei mai sensibili le-au dat de lucru 
medicilor de la ambulanță. „Săptămâna 
aceasta, numărul solicitărilor pe care le- 
am înregistrat la nivel de județ a crescut 
simțitor. Dacă într-o zi obișnuită 
echipajele noastre aveau aproximativ 
150 de cazuri, săptămâna aceasta nu am 
avut în nicio zi mai puțin de 200 de 
apelări”, declară dispecerul Seviciului 
de Ambulanță Deva. Directorul Med
ical al aceluiași serviciu, Valeria Fil- 
imon, susține că majoritatea 
hunedorenilor care au solicitat ajutorul 
medicilor în aceste zile călduroase au 
suferit lipotimii (leșin -n.red) și 
hipertensiune sau aveau probleme res
piratorii. Medicul este de părere că 
aceste categorii de persoane, precum și 
copiii și vârstnicii, sunt cei care ar tre
bui să evite cât pot de mult locurile cu 
temperaturi extrem de ridicate.

Sfaturi pentru a face 
față arșiței

Odată cu anunțarea caniculei, 
medicii au formulat o serie de sfaturi 
care să îi ajute pe oameni să depășească 
valurile de căldură.

Prima recomandare este aceea de 
a consuma cantități suficiente de 
lichide (1.5-2 litri pe zi), repartizate 
pe tot parcursul zilei. Este indicat să se 
bea câte două pahare de apă la fiecare 
oră. Dintre lichide, sunt de evitat 
băuturile foarte reci, care pot cauza 
crampe, și băuturile alcoolice care au 
un efect diuretic.

Atunci când nu poate fi evitată ex
punerea la soare, este important să se 
aplice o cremă cu protecție solară, care 
diminuează riscul arsurilor. Hainele pe 
care le îmbrăcăm este preferabil să fie 
subțiri, din materiale naturale și de cu
lori deschise. Toți cei care desfășoară 
activități în aer liber trebuie să aibă

capul acoperit.
Cardiacii, diabeticii și cei care 

suferă de boli respiratorii trebuie să își 
urmeze cu sfințenie tratamentul, pentru 
a evita crizele provocate de căldură.

Cea mai eficientă metodă de a te 
păzi de pericolele caniculei este aceea 
de a te adăposti în locuri răcoroase. 

Atenție însă la încăperile dotate cu aer 
condiționat, pentru că schimbările 
bruște de temperatură pot afecta, de 
asemenea, organismul.

Doriana Matei

Spălătoriile auto „bagă la apă” criza
Spălătoriile auto din oraș se 

bucură de o perioadă pozitivă 
în ceea ce privește numărul 

clienților care vin să își spele 
mașinile, mai cu seamă pe 

j ti de săptămână. Odată ce 
vara și-a intrat, pare-se, în 

drepturi, oamenii care aleg să 
își spele mașina sunt din ce în 

ce mai mulți, sfârșiturile de 
săptămână îmbunătățind ve
niturile patronilor unei astfel 

de afaceri.

După câteva săptămâni de ploi 
abundente, șoferii hunedoreni trec în 
număr din ce în ce mai mare, pragul 
spălătoriilor auto pentru a da „un 
luciu” nou mașinii. Patronii 
spălătoriilor își freacă mâinile de bu
curie că afacerile au început 

, meargă, de când s-a încălzit vremea 

și nu mai sunt precipitații, profitând 
din plin și de sezonul nunților, sezon 
despre care aceștia spun că aduce ven
ituri însemnate în fiecare vară. Indifer
ent dacă vorbim de criză sau de 
expansiune economică oamenii au 
nevoie să-și spele mașinile, mai ales 
într-un oraș cenușiu, cum sunt mai 
toate marile orașe din România.

Zile senine
- buzunare pline, 
pentru patronii 
spălătoriilor

Românii, spre deosebire de 
locuitorii țărilor occidentale, sunt 
foarte sensibili la aspectul mașinii per
sonale căreia i se atribuie înc o 
puternică încărcătură emoțională pre
cum și conotații legate* de statusul so
cial. Chiar dacă criza economică a 
adus o scădere de circa 30% a 
activității spălătoriilor auto, cererea se 

păstrează încă la un nivel ridicat.
„Avem zile, mai ales cele de pe 

final de săptămână, în care spălăm 
până la 20-25 de mașini pe zi. Evident 
sunt și zile mai slabe când nu trecem 
baremul de 10 clienți. De când cu 
zilele acestea frumoase, avem de lucru 
mai mult pentru că oamenilor le place 
să-și vadă mașina curată. Numărul 
celor care vin și cer să le spălăm 
mașina deoarece merg la nuntă este 
destul de mare. E o perioadă benefică 
acum. Să sperăm că vremea bună va 
mai ține pentru că depindem de zilele 
senine”, spune mulțumit patronul unei 
spălătorii dinspre ieșirea din mu
nicipiu.

Promoții pe timp
• de criză

Cei ce au profitat de zilele în
sorite pentru a-și duce „bijuteria” la 
spălat și lustruit se pot bucura de 
diferite promoții și oferte speciale, 
cum ar fi o polișare gratuită, sau o 
curățare de tapițerie gratuită, pentru 
clienții fideli care își spală mașina des. 
Toate acestea se datorează concurenței 
acerbe din ultimii ani, pe piață apărând 
foarte multe firme de profil, fiecare 
venind cu o inovație în domeniu. 
Așadar, prețul pentru o spălare la ex
terior variază între 10 și 25 de lei în 
funcție de zonă și de dotările 
spălătoriei în vreme ce pentru interior, 
prețul oscilează între 10 și 15 lei, preț 
similar cu cel pentru spălarea motoru
lui. în condițiile în care salariul unui 
spălător auto este cuprins între 400 și 
700 de lei pe lună, profitul mediu pen
tru o spălătorie auto cu boxe, cu 10 
mașini spălate pe zi pentru o boxă, 
este de aproximativ 25-30% din 
volum încasărilor.

„Salariul unui spălător cu carte de 
muncă este pe undeva pe la cinci mil
ioane de lei vechi pe lună. Nu este 
mult, dar aceștia pot câștiga și până la 
un million de lei vechi pe lună din mi
cile atenții lăsate de clienți, sau din 
ciubuc, așa cum este cunoscut”, 
afirmă același patron. Mircea Cosma 
își spală cam de patru ori mașina de 
teren la spălătorie și este întotdeauna 
satisfăcut de rezultat. „Vin de ceva 
vreme aici pentru că băieții își fac tre
aba foarte bine. Lucrează atent și o fac 
întotdeauna „ca nouă”. Pe cât sunt de 
pricepuți pe atât sunt și de rapizi, pen
tru că niciodată nu stau mai mult de 
20-25 de minute când sunt la rând. 
Bineînțeles că le las și bacciș pentru 
că nu e tocmai o meserie ușoară”.

„O slujbă dificilă, 
dar bună în aceste 
vremuri tulburi”

Cei ce lucrează într-o spălătorie 
auto spun că nu este o meserie tocmai 
ușoară, dar că în aceste vremuri de 
criză aduce un venit decent celor ce 
aleg să facă mașinile altora să 
strălucească. „Este o meserie care 
necesită multă răbdare pentru că 
lucrăm deseori cu mașini scumpe și nu 
am vrea să le deteriorăm. De aseme

ANUNȚ PUBLIC
SC ADIGE MANUFACTURING SRL cu sediul în localitatea Brad, str.E. Varga, 

nr.l, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pen
tru motoare de autovehicule”, situat în localitatea Brad, str.Avram Iancu, nr.54, 
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 termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.

nea, trebuie să fi și puțin meticulos, 
mai ales când vine vorba de curățarea 
interiorului sau a motorului, dar și a 
mașinilor care au culori ceva mai 
pretențioase. Te obișnuiești cu timpul 
cu umezeala, iar de căldură uiți tocmai 
pentru că folosim jeturi cu apă rece. 
Sunt și clienți care ne lasă bacciș, sunt 
și mulți care nu o fac. îi înțelegem că 
e criză”, spune Marius în timp ce 
„săpunește” zdravăn o mașină 
germană.

Pe de altă parte, patronii unei ast
fel de afaceri se plâng că nu găsesc tot 
timpul personal necesar, deoarece 
multora li se pare o muncă mult prea 
dificilă, fiind de părere că „ești predis
pus răcelii, datorită mediului umed, 
insolației datorită soarelui arzător”. 
Proprietarii nu înțeleg însă cum 
românii refuză să se angajeze chiar și 
această perioadă de criză economică.

La nivelul municipiului Deva 
există un număr aproximativ de zece 
astfel de spălătorii auto, iar investițiile 
într-o afacere de acest gen variază 
între 10-20.000 de euro, în funcție de 
echipamentele folosite, de spațiul pe 
care se dorește ridicarea spălătoriei 
auto și de complexitatea și calitatea 
serviciilor oferite.

Claudiu Sav
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4 Eveniment
SM&area dlgocalminuiui Jărâ rețetă va fi interzisă până la sfârșitul acestui an, pentru că me
dicamentul conține a siibsianțâ < <■ />•<«/<■ produc e neașteptat și indcnendetU . 
tratamentului scăderea globulelor albe și implicit a imunității, potr
MeUcamentuluL Astfel. Imite medicamentele impotiva durerilor ctț
fiică rețetă și care &mții> Metamizol vor putea fi luate din farmacii, peste .............
pe bază de prescripție medicală.

Un clujean le-a furat banii de cavou, 39.000 de lei
Moții hunedoreni pot 

primi până la 35 de metri 
cubi de lemn

Potrivit unei legi din 1996. 
locuitorii Munților Apuseni care iși 
asigură mijloacele de subzistență 
din practicarea meseriei- de prelu
crare a lemnului fa scândură, 
șindrilă, grinzi fasonate, brrrc. bu
toaie eiubere, donițe, araci de vie. 
furci de lemn, cozi de unelte, oiști 
de căruță și alte asemenea pioduse, 
li se acordă anual, pe baza 
autorizației de meseriaș, câte 10 
neri cubi de material lemnos pe pi
cior. dat nu mai mult de 15 metri 
cubi de tainilte Castitatea de mate
rial lemnos va fi prelucrată, iar pro
dusele obținute pot 9 valorificate 1a 
g ; : piețe, • -boare, precum șt fa 
brice localitate din țară. producători 
fiind seu ti ți de orice taxă.

■ modificare recentă a iodu
lui Silvic permite moților să benefi
cieze și de prevederea p ntrivst căreia 
persoanele fizice pot exploata fa 
regie proprie un votam de maxi- 
mfnn52O'deȚne:n cub le le*” pe an 
din pădurile pe care le au în propri
etate.

(C.R.)

Autorii unei tâlhării, prinși 
de polițiști

Hoi tfataâ, fa vârstă de 28 re
spectiv 18 de ani, din Petroșani, care 
se sustrăgeau urmăririi penale, au 
fast depistați de polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale.

In urma cercetărilor, oamenii 
legii au stabilit că cei doi. Elstis A., 
de 26 de sai. și Marius A.. de24 de 
ani, sunt autorii unei infracțiuni de 
tâlhărie, comisă fa data de 11 iunie 
asupra tai Floria S., de 29 ani, din 
Petroșani. Cei doi i-au sustras tai 
Florin S. suma de 380 de lei și un 
teiefcn molii. prejudiciul estimat 
fiind le IM ie tei. it^uiieiul a fast 
referat fa popurție le 40 la sută, 
iar cei doi autori au fast puși sub in
vit.lire pentru comitetea înlivcw ni 
de tillărie.

In urma analizării dosarului 
penal, împreună cu procurorul ie 
caz. din cadrul Parchetului ue pe 
lâ ga Juitecătoaa Petroșani, s-a dis- 
P«s continuarea cercetărilor cu te 
doi tavinaiți ta stare ie libertate.

Uzitai rafter 
Za Hunedoara

Două femei, pasagere într-un 
autoturism, au fost ușor rănite în 
urma unui audient ie circulație, 
produs fa Hunedoara. Claudiu S.. in 
vârstă le 1b le ani, lin Petrila, în 
timp ee conducea un autoturism pe 
strada Aurel Blafeu din Hunedoara, 
ta intersecția au străzile Stforiei și 
Revoluției, a efectuat un viraj ta 
stânga și nu a acordat prioritate le 
trecere autoturismului condus de 
Eristinel M„ de 30 le ani, din 
Sil vașu de Jos, cu care s-a tamponat. 
In tuna Impactului. lima B. le 45 
le ani. și Alexandra ■„ le 20 Se ani, 
ambele lin Petroșani, pasagere fa 
autoturismul condus ie Clauiiu Ci.. 
au fabt fcișor.

în cauză s-a întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii 
de vătămare corporală din culpă.

Doi vârstnici din Deva au rămas fără 39 de mii de lei, bani pe care îi adunaseră 
pentru înmormântare și pentru a putea achita un cavou

Un bărbat, în vârstă de 30 de 
ani, din Cluj-Napoca, a fost 

prins de oamenii legii după ce 
a furat din locuința unor vâr
stnici, din Deva, 39.000 de lei.

Incidentul a avut loc la începutul 
săptămânii, când un bărbat în vârstă de 
78 de ani, din Deva a ajuns „într-un su
flet” la Poliția Municipiului Deva pen
tru a anunța că a fost jefuit. Bătrânul 
le-a povestit polițiștilor că a plecat la 
cumpărături, iar acasă a rămas soția sa, 
care suferă de tulburări psihice. în timp 
ce bărbatul a fost plecat, la ușa aparta
mentului în care locuiesc cei doi soți a 
apărut un bărbat. Femeia i-a deschis 
ușa, iar bărbatul, profitând de 

Talent recunoscut încă o dată
Ediția a IX-a a concur

sul literar „Vara visurilor 
mele”, organizat de Revista 
„Amurg sentimental”, care a 
avut loc în această vara s-a 
încheiat în data de 17 iulie. Ju
riul, format din scriitorii Ion 
Machidon, Miron Țic, Petruș 
Andrei și Florin Grigoriu a 
acordat mai multe premii pen
tru poezie, proză, teatru și 
eseu.

La secțiunea „proză”, 
premiul III i-a fost acordat scriitorului Vic.Virgil Bălan (Victor Bălan) din Orăștie, 
membru al Asociației Scriitorilor din Județul Hunedoara, al'Asociațiunii „ASTRA”, 
Despărțământul „Aurel Vlaicu” Orăștie, al Societății Limba noastră cea română 
Chișinău, Filiala 43 Orăștie și al Reuniunii Meseriașilor Români din Orăștie,

De mai bine de 40 de ani, scriitorul Vic. Virgil Bălan a colaborat la: Revista 
Magazin - prin anii '80; după anii '90: Călăuza, Columna, Dragoste și speranță, In
fractorul, Rebus - Călăuza, Bancuri-bancuri, Ghimpele, Nenea Iancu, Țara de flori, 
Tribuna, Revista Orăștiei, Visul, Repere culturale, Palia Expres, Confluențe (Oravița), 
Calea, adevărul și viața, Foaia poporului, Piața de Orăștie, Constelația dragonului, 
Expresul de Orăștie și alte reviste și ziare periodice.

A publicat mai multe volume de poezie și proză și a obținut următoarele premii 
literare: Mențiune la Concursul literar „Visul”, ediție I, 2006, secțiunea teatru scurt; 
Premiul Societății „Limba noastră cea română” Chișinău, Filiala 43 Orăștie, la Con
cursul literar „Visul”, ediția a Il-a, 2007, secțiunea poezie.

Colegii din Asociația Scriitorilor din Județul Hunedoara îl felicită și-i urează 
mult succes în continuare!

Ileana-Lucia Floran 
scriitoare și director al Editurii „EMMA ”

ANUNȚ PUBLIC
SC INS ERGREEN SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare hidroenergetică pe râul 
Orăștie (Grădiște)”, propus a fi amplasat îrr localitatea Orăștioara de Sus, juțetul Hune
doara..

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, zil
nic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 și 
la sediul SC INS ERGREEN SRL, din localitatea Cluj Napoca, str.G-ral E.Grigorescu, 
nr.l22A, județul Cluj în zilele de luni -vineri între orele 08,00 - 16,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

ANUNȚ PUBLIC
SC EDY LAND SRL cu sediul în localitatea Brad, str.Decebal, nr.7, județul 

Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului / programului “PUZ-Ansam
blu de locuințe în extravilanul municipiului Deva” în localitatea Deva, zona Deva Sud, 
jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza la Agenția 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, localitatea Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, județul 
Hunedoara, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 
14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str. Amurgului, nr. 1, jud.Timiș, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului 
anunț.

afecțiunea acesteia, a forțat ușa de 
acces a unei camere și a Sustras dintr- 
un dulap suma de 39.000 de lei. Bani 
pe care cei doi soți îi strânseseră pentru 
zile negre.

Hoțul a fost prins 
de polițiștii deveni

Miercuri, polițiștii din cadrul 
Poliției Municipiului Deva, l-au identi
ficat pe autorul furtului, Sebastian M., 
de 30 de ani, din municipiul Cluj- 
Napoca. Bărbatul a fost reținut pe bază 
de ordonanță și a fost prezentat 
Judecătoriei Deva cu propunere de 
arestare.

Mihaela Tămaș

EdHurA “AMURG SENTIMKVTAC- 
Bucurețli

Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” 
intră în reabilitare

Administrația municipiului
reședință de județ a obținut finanțare 
europeană pentru reabilitarea Liceului 
Pedagogic „Sabin Drăgoi”. Edilii deveni 
au primit, prin intermediul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Vest (ADR 
Vest), în cadrul Programului Operațional 
Regional (POR) 2007 - 2013, suma de 
3,05 milioane lei (0,73 milioane euro) 
pentru realizarea proiectului „Reabil
itarea, modernizarea clădirilor și 
echiparea infrastructurii educaționale a

Mai multe spații verzi pentru hunedoreni
Câteva localități hunedorene au 

obținut în acest an fonduri de la Guvern, 
prin „Programul național de îmbunătățire 
a calității mediului”, pentru realizarea sau 
reabilitarea unor spații verzi. Astfel, pen
tru „Reabilitarea și extinderea Parcului 
Tineretului din Hunedoara” edilii au 
primit suma de 750 de mii de lei. 

Localitățile hunedorene își pot 
redobândi terenurile agricole 
deținute înainte de 1945

Un act legislativ apărut recent permite unităților administrativ - teritoriale 
care au deținut în proprietate terenuri agricole să solicite reconstituirea dreptului 
de proprietate pentru întreaga suprafață deținută în anul 1945. Unitățile adminis
trativ - teritoriale pot formula cereri în acest sens în termen de 60 de zile de la in
trarea în vigoare a legii.

(C. R.J

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer cu experiență în construcții și instalații;
* Inginer cu experiență în întocmirea devizelor pen

tru construcții;
* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 sau 0723.154.204 
de luni până vineri între orele 8-16.

liceului pedagogic «Sabin Drăgoi» 
Deva”. Din suma totală, de peste trei mil
ioane de lei, aproape două milioane și 
jumătate de lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă. Proiectul vizează reabil
itarea a două corpuri de clădire, a unei săli 
de sport, a rețelei de canalizare și de apă, 
instalarea rețelei electrice în trei corpuri 
de clădire, precum și dotarea cu echipa
mente a liceului. Durata de derulare a 
proiectului este de doi ani.

(C.R.)

Administrația orașului Petrila a obținut un 
milion și jumătate de lei pentru at 1- 
jarea unui „Parc de recreere pentru tineri 
și vârstnici”, iar Consiliul Local al co
munei Ilia a primit 995.658 lei pentru 
„îmbunătățirea calității mediului prin re
alizarea unui parc”.

(C.R.)



Is Râul Prut a crescut din nou, cu peste 60 de centimetri într-o singură zi, 
la ieșirea din județul Vaslui, după ce autoritățile din Republica Moldova 
au reparat digul în sectorul pe unde a fost evacuat accidental un volum 
foarte mare de apă.

Pădurile județului, orientate
pe o „direcție” bună
în urmă cu un an, în Direc
ția Silvică Hunedoara dom
nea haosul. Datoriile imense 

sufocau instituția care ge
stionează fondul forestier 

public. Aproape toate licita
țiile de masă lemnoasă erau 
contestate și lemnul de lucru 

~ se vindea la un preț scăzut. 
^' Drumurile forestiere se re

parau mai mult pe hârtie, 
iar multe dintre imobilele in
stituției erau propuse pentru 
vânzare, în special cabanele 

și cantoanele silvice.
Jupă un an de la schimba
rea conducerii situația s-a 
îmbunătățit simțitor. Cel 

puțin așa susține directorul 
Direcției Silvice Hunedoara, 

Emil Ignat.

Reporter: S-a împlinit un an 
de când ați preluat postul de con
ducere al Direcției Silvice Hune
doara. Care a fost situația unității 
la vremea respectivă?

Emil Ignat: Am preluat man
datul în 2 iulie 2009. La acea dată, 
- *ntru a vedea situația financiară 

unității pe care urma să o con
duc, am solicitat de la Regia 
Națională a Pădurilor București un 
control de audit. în urma acestuia, 
a rezultat o situație financiară nu 
tocmai bună. La jumătatea anului 
trecut, indicatorul pierdere-profit a 
înregistrat o valoare negativă (-1,3 
milioane de lei). De altfel, con
turile Direcției Silvice, precum și 
linia de credit în valoare de 
500.000 de lei, au fost epuizate. în 
ceea ce privește datoriile către 
furnizori, acestea depășeau patru 
milioane de Iei. Alte datorii erau la 
bugetul de stat, reprezentând im
pozitele aferente salariilor, care 
atingeau suma de 350.000 de lei. 
Datoriile la stat avea dată scadentă 
la 25 iunie a acelui an, iar termenul 
de plată fiind depășit, se calculau 
deja penalități.

R: Ce măsuri de redresare a 
situației financiare ați luat la mo
mentul respectiv, având în vedere 
cuatumul mare al datoriilor?

E.I.: Imediat după preluarea, 
mandatului și după ce am primit 
situația financiară a unității am 
avut o întrevedere cu agenții eco
nomici. Am purtat discuții și am 
căutat metode optime de colabo

rare, astfel încât atât noi, cât și 
agenții să fie mulțumiți. De altfel, 
am achitat sumele restante 
prevăzute în contracte. O altă 
măsură a fost reducerea, pe cât de 
mult posibil, a consumului de 
combustibil și a facturilor telefon
ice. Am încercat să gestionăm cât 
mai bine consumurile. în plus, am 
încheiat contracte avantajoase și 
pe perioade mari cu agenții eco
nomici. Am cultivat relațiile de 
sprijin reciproc.

R: Ce a dus la acea situație 
economică dezastruasă a Direcției 
Silvice?

E.I.: Nu cunosc acest lucru. 
Cert este că din cele unsprezece 
ocoluri silvice care se află în sub- 
ordinea noastră, doar trei înregis
trau profit, respectiv cele de 
Geoagiu, Petroșani și Dobra.

R: Ce ne puteți spune după un 
an de la preluarea conducerii 
Direcției Silvice Hunedoara? Care 
este situația financiară actuală a 
unității?

E.I.: După un an de mandat, 
situația financiară a Direcției Sil
vice Hunedoara este mult mai 
bună. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, indicele 
pierdere-profit a înregistrat o 
creștere pozitivă, atingând valoare 
de 400.000 de lei. Cifra noastră de 
afaceri a ajuns la 12,5 milioane de 
lei, iar datoriile către bugetul de 
stat, precum și salariile angajaților 
sunt achitate la zi. De asemenea, 
plățile către furnizori sunt în ter

men, datoriile restante fiind 
acoperite.

R: Ce target vă propuneți să 
atingeți până la sfârșitul anului?

E.I.: Prin măsurile pe care le- 
am luat și strategia economică, ne 
propunem ca până la sfârșitul an
ului să realizăm o cifră de afaceri 
de 27 de milioane de lei și un 
profit de aproximativ șapte sute de 
mii de lei. Cu toate că trecem 
printr-o perioadă de criză 
economică, am păstrat toți 
angajații, în total 480, și sunt con
vins că le vom putea asigura 
salariile și celelalte drepturi ale 
acestora. Pe lângă salariul lunar, 
angajații Direcției Silvice 
beneficiază și de echipament de 
protecție și uniforme.

R: Care este strategia de 
funcționare a unității pe care o 
conduceți?

E.I.: Noi funcționăm pe sis
tem de autogospodărire. Ne 
ocupăm începând de la recoltatul 
semințelor, platatul puieților, 
efectuăm lucrările de îngrijire a 
acestora, până la recoltarea masei 
lemnoase. în fiecare an trebuie să 
ne asigurăm materialul genetic 
pentru următoarea campanie de 
împădurire. Plantăm anual peste 
1,2 milioane de puieți. Din fon
durile propri trebuiesc acoperite și 
lucrările de decopleșire și dega
jare, ceea ce înseamnă că trebuiesc 
făcute curățiri ale locurilor în care 
am plantat puietul, apoi rărit. 
Specile care nu ne interesează și 

cresc de la sine sunt scoase, pentru 
a pune în valoare specia dorită.

R: Care sunt sursele de venit 
ale Direcției Silvice?

E.I.: O importantă sursă de 
venit este recoltarea și valorifi
carea masei lemnoase, care se face 
în general în sezonul de toamnă- 
iamă, începând din 15 septembrie 
până în 15 aprilie. Direcția Silvică 
Hunedoara are o cotă anuală, 
alocată de Regia Națională a 
Pădurilor, de 350.000 de metrii 
cubi de masă lemnoasă, pe care o 
scoatem la licitație. Aici există 
două modalitpți de lucru. Ori vin
dem masa lemnoasă „pe picior”, 
adică agentul economic preia lem
nul din pădure, îl transportă și îl 
prelucrează singur. Sau încheiem 
contracte cu agenți prestatori de 
servicii care prelucrează masa 
lemnoasă pentru noi, iar apoi 
scoatem la licitație material lem
nos fasonat.

R: Alte surse de venit mai 
aveți?

E.I.: O altă sursă de venit a 
noastră sunt produsele 
auxiliare:ciupercile și fructele de 
pădure. La Direcția Silvică se 
strâng într-un an bun aproximativ 
15 tone de ciuperci și 150 de tone 
de fructe de pădure. Acestea sunt 
culesse de echipe de muncitori, dar 
totodată există posibilitatea ca oa
menii să le culeagă, iar noi avem 
puncte de colectare. La toate aces
tea se adaugă 15 tone de păstrăv, 
pentru că deținem și o păstrăvărie.

Alte surse de finanțare constau în 
activitățile de vânătoare și pescuit 
care generează minim 110.000 de 
euro anual. Ne-am orientat mai 
mult către vânătorii străini, 
încheind astfel contracte cu 
asociațiile de vânători de peste 
hotare. Foarte bune rezultate avem 
la vânătoarea de cerb, urs și capră 
neagră. Urmează apoi cocoșul de 
munte, mistrețul și căpriorii.

R: De ce v-ați orientat către 
asociațiile de vânători din afara 
țării?

E.I.: în general, în ceea ce 
ține de contractele cu vânătorii din 
străinătate se pune mai mult accent 
pe vânătoarea de urs, capră neagră 
și cerb. Vânătorii români nu au 
posibilitatea financiară pentru a 
practica vânătoarea acestor specii, 
prețurile fiind foarte mari. Spre ex
emplu, un exemplar de urs ajunge 
să coste între 5.000 și 6.000 de 
euro, iar prețul crește în funcție de 
trofeu. Acesta se calculează 
luându-se în considerare craniul. 
La fel cum la vânătoarea de cerb, 
care depășește șapte opt mii de 
euro, iar dacă trofeul este mare, 
poate ajunge chiar și la 12.000 
euro. Și activitățile de pescuit și 
silvoturism generează fonduri, 
într-adevăr nu foarte mari. Se 
pescuiește la salmonide în apele de 
munte.

R: Parcul Silvic de la Hațeg 
generează venituri?

E.I.: Da, Parcul Silvic de la 
Hațeg, unde avem șase zimbri, 
aduce venituri importante pentru 
noi. în special, în această perioadă, 
în care copii sunt în vacanță, vin 
zilnic autocare cu vizitatori, iar 
veniturile ajung și până la 10 mii 
de lei pe săptămână.

Foarte mulți vizitatori au venit 
anul trecut, când s-a născut puiul 
de zimbru. Evenimentul a fost 
foarte mediatizat și de presa scrisă 
și de televiziuni și a atras numeroși 
vizitatori. însă din aceste surse de 
venit trebuiesc susținute, pe lângă 
salarile angajaților și cheltuielile 
lunare, lucrări de investiții. în prin
cipal cele de accesibilizare a fon
durilor forestiere. Trebuie, de 
altfel, asigurat materialul genetic 
pentru viitoarea campanie de 
împădurire, precum și lucrările de 
îngrijire periodice a puietului plan
tat.

A consemnat 
Irina Năstase
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Justin Timberlake și Mila 
Kunis sunt foarte apropiați 
la filmări

6 Monden 1 aricită că a scăpat de cancer ca prin minime, Monica Tatoiu a simții nevoia săftv 
din nou o femeie senzuală și plină de încredere. Așa că o schimbare de imagine era 
cum nu se poale mai bună. .\u a ezitai nici o clipă și a făcut o vizită pe la cabinetul 

medicului estetician. 1 scăpat de riduri și și-a mărit buzele cu acid hialuronic.

Dacă este ca vreo domni
șoară să o invidieze pe Jes
sica Biel pentru relația pe 

care o are cu Justin Timber- 
lake, nu ar fi rău să pri

vească atent fotografiile de la 
filmările „Friends with Be
nefits” și să evalueze dacă ea 

ar rezista stresului.

Cântărețul a avut parte de o zi 
frumoasă, dacă ar fi să îi întrebăm pe 
bărbații din întreaga lume: pe platou, 
partenera lui era Mila Kunis. Și se 
pare că a existat chiar și chimie între 
cei doi. Justin și actrița remarcată în 
„That '70s Show” s-au dovedit foarte 
apropiați la filmări.

Din fericire pentru Jessica Biel, 
frumoasa născută în Uniunea 
Sovietică are, din 2002, un partener 
de viață celebru, pe Macauley 
Culkin. Dar cine mai știe cum 
evoluează lucrurile?! Și Brad Pitt era 
căsătorit cu Jennifer Aniston, iar
acest lucru nu l-a împiedicat să se „Domnul și Doamna Smith”, de An- 
îndrăgostească, la filmările pentru gelinaJolie...

Simon Cowell se pregătește 
să devină tată

Părea să nu își mai găsească feri
cirea, dar iată că Simon Cowell se 
ghidează după principiul mai bine mai 
târziu decât niciodată.

La 50 de ani, judecătorul de la „X 
Factor” iubește din nou și iată că logod
nica lui, Mezhgan Hussainy, l-a convins 
că este timpul să își întemeieze și o fam
ilie. Asta deși, inițial, declara că este 
prea bătrân pentru așa ceva.

„Ea le-a spus deja prietenilor: 
«Vreau copilul lui Simon și nu sunt 
pregătită să aștept prea mult». A averti
zat săptămâna trecută că va începe să 
încerce înainte de sfârșitul anului, iar 
Simon este de acord cu asta”, a declarat

MAGAZINUL MĂMICILOR PENTRU COPII

un apropiat.
Despre Simon și Mezghan, care s- 

au logodit în luna februarie, se crede că 
plănuiau o nuntă în această vară, dar au 
amânat-o. Cu toate acestea, frumoasa 
brunetă este decisă să devină mamă.

„Simon nu a vrut să se grăbească, 
făcând o nuntă în vară, așa că Mezghan 
vrea să meargă mai departe cu noul ei 
plan. Ea crede că va fi un tată grozav, 
dar este îngrijorată că el s-ar putea 
răzgândi cu privire la a face un copil , 
mai ales că înainte era total împotriva 
acestei idei”, a completat sursa.

Alicia Keys se grăbește 
să devină mireasă

S-a grăbit să devină mamă, dar Alicia Keys vrea să facă 
acest lucru și când vine vorba despre a îmbrăca rochia de 
mireasă.

Cântăreața, însărcinată în cinci luni, intenționează să se 
căsătorească în această vară, iar surse spun că ea a și ales 
rochia, o creație a Verei Wang.

„Plănuiesc să se căsătorească în Europa, foarte curând. 
Va fi o petrecere cu multe stele. S-a decis asupra rochiei 
Verei Wang și a pus ochii

pe niște pantofi Christian Louboutin”, a declarat un 
apropiat.

Potrivit unei alte surse, interpreta ar spune da chiar în 
acest weekend, pe un iaht, în Caraibe.

Yann Tiersen revine în România
Artistul francez Yann Tierseh, 

cunoscut publicului pentru 
compozițiile sale din filmele 
"Amelie/Le Fabuleux Destin 
d'Amelie Poulain " și "Good 

Bye, Lenin ", revine în Româ
nia pentru a susține un concert 
în București, pe 9 decembrie, 
informează organizatorii eve

nimentului, Artmania.

Concertul face parte din 
turneul european de promovare a 
celui mai recent album, intitulat 
"Dust Lane".

"Dust Lane" combină note sim
ple cu sunete puternice, iar poezia a 
fost înlocuită cu energie vie. Tiersen 
schimbă genurile muzicale, 
predându-se riff-urilor de chitară și 
sunetelor muzicii rock. "«Dust 
Lane» este mai mult electric decât

electronic, iar partea vocală joacă 
un rol important în album", spune 
Tiersen. "Noul album este diferit de 
tot ce am creat până acum", 
completează artistul.

Tiersen prezintă noul său 
album împreună cu o nouă tru/ 
franco-engleză: Stephane Bouvier 
(bas), Christine Ott (unde 
Martenot), Matt Elliott (chitară) - 
Third Eye Fondation, Dave 
Collingwood (tobe) & Robin Allen- 
der (chitară) - Gravenhurst.

Yann Tiersen va concerta pe 9 
decembrie, de la ora 21.00, în The 
Silver Church Club din București. 
Accesul este permis începând cu 
ora 19.00.

Biletele sunt disponibile în 
rețeaua magazinelor Germanos^ 
Cărturești, Humanitas, Domo și on
line, pe eventim.ro. Primele 300 de 
bilete pot fi achiziționate la prețul 
de 50 de lei, valabil până pe 15 i 
gust\

în perioada 16 august - 8 de
cembrie, prețul unui bilet este de 85 
lei, iar în ziua evenimentului, biletul 
va costa 110 lei.

în plus, au fost emise 50 de 
bilete VIP la prețul de 150 lei. Con
form legislației în vigoare, prețurile 
vor fi majorate cu 6%, suma 
reprezentând comisionul de ticket
ing.

eventim.ro
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„Istoria e uit ghid de navigație în timpuri de răs- 
triște. Istoria reprezintă ceea ce suntem și motivul 
pentru care suntem așa”. (David McCullough)
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Cetăți medievale transilvane - Câlnic
Urmând șoseaua ce leagă Alba 
Iulia de Sibiu, la 12 kilometri 

dincolo de Sebeș, călătorul 
află un drum care cotește la 
dreapta și, după alți trei kilo
metri ajunge în satul Câlnic, 
reședința comunei cu același 
nume. Pașii ne poartă prin 

mijlocul frumoasei localități 
cunoscută mai ales pentru că 

aici se află una dintre cele mai 
vechi cetăți nobiliare de piatră 
din Transilvania, devenită mai 

târziu, cetate țărănească.

Cetatea Câlnic, 
o bijuterie 
arhitectonică

După cum susținea filologul Nico- 
lr Drăganu, numele localității, 
menționat prima dată la 1269 - villa 
Kelnuk - este de sorginte slavo- 
română. Toponimul a fost preluat de 
sași - Kelling și de unguri - Kelnek. 
Cetatea Câlnic este unul dintre monu
mentele de arhitectură cele mai intere
sante din Romania și ocupă un loc 
aparte între fortificațiile ridicate de sașii 
transilvăneni.

Valoarea istorică a ansamblului de 
arhitectură, la care se adaugă starea 
bună de conservare au fost motive im
portante pentru includerea acestuia pe 
lista Patrimoniului Mondial UNESCO, 

' âturi de cele din localitățile Prejmer, 
Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan și Valea 
Viilor sub numele generic de sate cu 
biserici fortificate din Transilvania.

■ Prima impresie pe care cetatea o 
lașa vizitatorului este legată de faptul 
că este amplasată atipic; ea nu domină 
împrejurimile de la înălțimea unei col
ine, ci se situează în imediata apropiere 
a pârâului Câlnic.

Povestire medievală 
cu rege și supuși

Cetatea este constituită din două 
rânduri de ziduri sau incinte, cu traseu 
oval, dispuse cvasi-concentric și 
întărite cu elemente de flancare: două 
turnuri și un bastion. Poarta de intrare 
este apărată de un coridor fortificat sau 
barbacană. Centurile de ziduri 
protejează curtea interioară, inima 
cetății, în care se află capela, fântâna și 
tumul-locuință sau donjonul care 
domină prin măreția sa întregul com
plex. Adosate incintei interioare sunt și 
câteva cămări, unele păstrate mai bine, 
iar altele în ruină. Potrivit docu
mentelor, prin secolul al XIII-lea, una 
dintre familiile săsești ale locului, 
Kelling pe nume, se impune pe plan 
politic, ajutând în luptă pe tânărul 
Ștefan, viitor rege al Ungariei sub nu
mele de Ștefan al V-lea. Drept 
recompensă, regele îi dăruiește 
comitelui Chyl de Kelling mai multe 
pământuri, pe care acesta își ridică o 
reședință cu aspect de cetate. Edificiul, 
consemnat documentar la 1269, a fost 
conceput după toate regulile unei 
construcții care urma să găzduiască și 
să apere familia nobiliară. în mijloc 
avea un masiv tum-donjon de plan rec
tangular, locuință fortificată înaltă de 
14 metri, cu o pivniță boltită, o sală de 
locuit la primul etaj și camere de dormit 
la etajul al doilea. Tumul era protejat de 
o incintă ovală, fortificată cu un turn de 
apărare spre sud și un turn al porții în 
partea nordică. Sistemul de apărare era 
întregit de un șanț cu apă care înconjura 
cetatea.

De la cetatea 
nobililor la cetatea 
țăranilor

în anul 1430, cetatea este vândută 
de ultimii descendenți ai familiei nobil
iare comunității țăranilor din Câlnic, 

care o transformă în cetate sătească. Ul
terior, ei înalță o a doua centură de 
ziduri, fortifică tumul porții cu o 
barbacană, iar pe fundația unei 
construcții vechi, ridică o capelă. 
Capela este o construcție de tip sală, cu 
un portal de piatră gotic. în interior, o 
tribună de lemn datată 1733 are un su
perb parapet cu panouri pictate cu mo
tive florale. Tribuna este sprijinită în 
interior cu doi stâlpi lucrați din trunchi
uri de stejar. Se păstreză și urme de 
pictură veche. Primul ca vechime din 
cetate, impresionantul vestigiu me
dieval, donjonul, supranumit în epoca 
romantică și tumul Siegfried, își pierde 
funcția de locuință, devine simplu turn 
de apărare și este înălțat pentru ca 
armele de foc să poată lovi ținte dincolo 
de cele două ziduri exterioare. De plan 
dreptunghiular, cu zidurile groase de 
circa un metru, tumul se ridică până la 
27 de metri, respectiv 20 de metri 
zidăria și șapte metri acoperișul în patru 
ape. în secolul al XVI-lea, cetatea era 
terminată și îi apăra pe locuitorii satului 
de atacuri. Dar nu pentru multă vreme, 
în anul 1599, cetatea nu face față 
tehnicii de război a armatei lui Mihai 
Viteazul care, după bătălia câștigată la 
Șelimbăr, se îndrepta spre Alba Iulia. 
Din acel moment, zidurile de piatră de 
la Câlnic nu se mai opun năvălitorilor, 
ci rămân să străjuiască doar spațiul cu 
funcție confesională și comunitară al 
sașilor. Unul dintre punctele pitorești 
ale incintei cetății este fântâna, locul 
unde se aprovizionau cu apă, în urmă 
cu 500 de ani, sătenii asediați. Vechea 
fântână medievală a fost reamenajată și 
împodobită cu o sculptură din bronz a 
Sfântului loan Botezătorul, semnată de 
artistul Vitalie Leșanu.

De la cetate 
medievală la muzeu

Cetatea din Câlnic, spre deosebire 
de celelalte monumente transilvănene 
menționate pe Lista Patrimoniului 
Mondial, nu este o biserică fortificată 
tipică. Geneza ei este strâns legată de o 
inițiativă privată și nu de una 
comunitară. Deși satul se afla pe 
pământul regesc, din mijlocul lui s-a 
ridicat o familie puternică și 
importantă, care și-a construit o 
reședință nobiliară tipică. Donjonul, cu 
funcția lui de „casă de locuit”, este spe
cific acestei reședințe. Capela avea o 
funcție privată, în timp ce biserica sat
ului se afla în altă parte. Fortificația a 
fost preluată, ulterior, de comunitatea

locală, devenind astfel o „cetate 
țărănească” și nicidecum o „biserică 
fortificată”. Ea a fost, succesiv, cetate 
nobiliară și apoi cetate țărănească sau 
sătească a comunei. Astăzi, în tumul 
donjon a fost amenajat un spațiu 
muzeal, care cuprinde obiecte val
oroase de artă, de o vechime 
apreciabilă, icoane pe sticlă și lemn, 
covoare și textile, obiecte de cult, vechi 
tipărituri românești și germane, donate 
cu mult suflet de Zoe Vida Porumb și 
Marius Porumb.

Câlnic - un 
ansamblu 
de arhitectură 
medievală

în aceeași parte de sat ca și 
cetatea, se află biserica evanghelică și 
fosta casă parohială. Accesul la cele 
două obiective, care fac parte și ele din 

situl de arhitectură medievală înscris pe 
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, 
se face pe aleea cu castani ce urcă spre 
Dealul Bisericii. Urcând pe alee, se 
ajunge la biserica mare a sașilor, 
amplasată în mijlocul cimitirului, unde 
printre numeroasele cruci se află și un 
obelisc dedicat eroilor primului Război 
Mondal, dar și un memorial pentru cei 
căzuți și deportați în cel de-al Doilea 
Război Mondial. Biserica, construită în 
secolul al XVI-lea, de către comuni
tatea sătească a fost mult transformată 
în secolul al XIX-lea, având în prezent 
o înfățișare neogotică. Edificiul este de 
tip sală cu absida altarului poligonală 
decroșată spre răsărit. în cor se 
păstrează câteva elemente de sculptură 
din faza inițială: două tabernacole și 
portalul sacristiei, precum și coloane 
angajate ce susțineau o boltă, acum 
dispărută. Pe pereții de vest și nord ai 
navei, sprijinită pe stâlpi masivi de 
zidărie se află o tribună din lemn. în
castrat în peretele vestic al bisericii, sub 
tribună, se află un cenotaf sculptat în 
manieră neoclasică în memoria preotu
lui Martin Haupt. în patrimoniul bis
ericii evanghelice din Câlnic se află și 
orga realizată în 1867, în stil neogotic, 
de vestitul Carl Hesse din Viena. 
Restaurată în 1924 de Cari Einschenck 
din Brașov, orga funcționează și în 
prezent. Cetățile transilvane, reper unic 
în arhitectura medievală europeană, cu 
bisericile lor semețe și zidurile solide 
ce au înfruntat veacurile evocă o 
atmosferă stranie și ispititoare, un sen
timent al durabilității, al credinței în 
temeinicie.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

CMYK



la începutul lunii septembrie

Un studiu realizat de Colegiul 
Psihologilor, împreună cu Po
liția Română a întocmit profi
lul șoferului-problemă de pe 

șoselele țării: este vorba despre 
acei șoferi care conduc cu vi
teză mare sau sunt agresivi la 

volan.

Șoferul de care trebuie să te 
ferești are până în 25 de ani, conduce 
o mașină cu motor puternic, cu o ca
pacitate de peste 2000 cmc și are per
mis de mai puțin de 5 ani. E bine să 
ții distanța și față de șoferii care con
duc mașini de firmă, de cele mai

Federația Operatorilor Români 
de Transport (FORT) vrea să orga
nizeze la începutul lunii septembrie 
acțiuni de protest în București, 
nemulțumită, printre altele, de "starea 
dezastruoasă" a infrastructurii rutiere 
și de neplata datoriilor statului către 
operatorii de transport persoane.

Alte nemulțumiri ale transporta
torilor vizează "amânarea 
nejustificată" a măsurilor privind 
compensarea directă a datoriilor în
registrate de stat către firme cu cele 
datorate de acestea statului, controlul 
în trafic efectuat de trei organisme de 
control care "abuzează transporta
torii" și neaplicarea măsurilor con
crete cu privire la depășirea greutății 
la transportul mărfurilor pe drumurile 
publice, se arată într-un comunicat al 
FORT.

Totodată, federația denunță 
"bâlbâială" Ministerului de Interne în 
ceea ce privește prelungirea 
valabilității programelor de transport 
județean și neaplicarea rapidă și 
eficientă a măsurilor care privesc

Doi amanți au căzut de la 
balcoul unde făceau sex

Un bărbat și o femeie au ajuns 
goi, pe betonul din fața unui bloc, 
după ce au căzut de la balconul eta
jului al doilea.

O femeie din Germania, care se 

eliminarea concurenței neloiale și a 
fenomenului de fraudă fiscală din 
transporturile rutiere.

"Transportatorii constată o lipsă 
de corelare între măsurile discutate și 
agreate cu Ministerul Transporturilor 
și celelalte ministere care au legătură 
cu acest domeniu de activitate, re
spectiv Ministerul de Interne și Min
isterul de Finanțe", conform 
comunicatului.

Potrivit federației, în perioada 
septembrie 2008-iunie 2010, peste 
40% dintre operatorii de transport și- 
au închis activitatea sau au intrat în 
insolvență.

"Activitatea de transport este în 
general perturbată de fenomene de 
corupție ale autorităților, fiind privită 
de ani de zile doar ca o activitate prin 
care statul trebuie să-și asigure cu 
orice preț cât mai multe venituri", se 
afirmă în comunicat.

FORT este o organizație 
patronală care reunește operatori de 
transport marfă și călători și este 
reprezentată în 14 orașe din țară.

bucura de o relație extraconjugală, 
și-a dezvăluit secretul după ce a 
căzut goală, împreună cu amantul, 
de la balconul unde făceau sex.

Numele celor doi îndrăgostiți 
nu sunt cunoscute, dar fiecare s-a 
ales cu picioare rupte și tăieturi la 
nivelul feței după ce au căzut de la o 
înălțime de aproape 5 metri, pe be
tonul din fața unui bloc din Lubeck, 
Germani.

Femeia căsătorită, în vârsta de 
28 de ani, a negat că ar fi făcut sex 
cu bărbatul, în ciuda faptului că 
amândoi au fost găsiți goi. „Nu 
făceam sex, doar ne prosteam”, a de
clarat femeia pentru Bild.com. 
Vecinii au spus însă că aceasta se în
tâlnea des cu bărbatul de 30 de ani 
în apartamentul ei.

Potrivit ninemsn.au,
coincidența face ca soțul femeii să fi 
fost dus la spital cu doar cu câteva 
zile înainte, după ce a căzut la rândul 
său de pe un acoperiș.

) 

multe ori fără a avea un atestat în 
acest sens.

Aceste date sunt cuprinse într-un 
studiu realizat de specialiști în psi
hologie, care a fost prezentat, mier
curi, de Poliție.

Cei mai agresivi în trafic s-au 
declarat tinerii între 18-25 ani, urmați 
de cei între 26-35 ani. Șoferii din 
mediul urban se apreciază ca având 
un stil mai agresiv decât cei din 
mediul rural, de asemenea, bărbații 
comparativ cu femeile.

Cei mai agresivi se consideră cei 
care conduc în timpul serviciului dar 
fără a avea atestat de șoferi 
profesioniști.

Agresiuni în trafic

1 din 7 șoferi admite că are un stil 
de condus destul de agresiv, în timp ce 
numai 1,2% apreciază că sunt foarte 
agresivi în maniera în care șofează.

Un capitol aparte îl reprezintă și 
cei care au declarat că au fost agresați 
verbal (43,5%) sau li s-a blocat mașina 
în parcare (39%), în timp ce o treime 
dintre șoferi au menționat frânarea 
intenționată de către șoferul din față. 
Tot o treime dintre șoferi au riscat 
trecând pe roșu, făcând depășiri la 
limită sau nesemnalizând intenția de 
schimbare a direcției de mers.

Comportamentul cel mai deran
jant din partea celorlalți șoferi este ne- 
semnalizarea schimbării direcției de 
mers: trei sferturi dintre șoferii din 
România reclamă acest tip de compor
tament.
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Jumătate dintre 
șoferi nu se simt în 
siguranță pe șosele

Mai mult de jumătate dintre 
șoferii români se simt în nesiguranță la 
volan, potrivit studiului. Jumătate dintre 
șoferi declară că depășesc uneori viteza 
legală în afara localității, peste 40% în 
localități și peste 30% pe autostrăzi, în 
timp ce unul din 5 șoferi recunoaște că 
îi place să Conducă cu viteză și 
consideră că un șofer bun poate să 
meargă cu viteză mai mare.Deși cei mai 
mulți șoferi cred cei care depășesc 
frecvent viteza legală prezintă un risc 
mai mare de accident, mai mult de 
jumătate spun că depășirea cu 10-20 
km/h a limitei de viteză este acceptabilă 
deoarece toți șoferii o fac.

O treime dintre șoferii intervievați 
susțin că traficul aglomerat te obligă să 
faci manevre îndrăznețe, în timp ce 
15,2% apreciază că o mașină puternică 
permite manevre riscante în trafic, iar 
13,1% declară că le place să simtă 
adrenalina când conduc.

Aproximativ trei din zece șoferi 
au fost sancționați pentru depășirea lim
itei de viteză în ultimii 3 ani. Dintre 
cele 3900 de accidente grave de la în
ceputul anului, 891 au fost provocate de 
viteza prea mare.

■Femeile beau
la volan

Studiul mai arată că unul din zece 
șoferi apreciază că o cantitate mică de 

alcool consumată nu afectează capaci
tatea de a conduce.

Astfel, o treime dintre ,-«ei 
intervievați de psihologi apreciaza^ o 
sticlă de bere nu le diminuează capaci
tatea de a conduce în siguranță, un sfert 
cred același lucru despre un pahar de 
vin, iar 18,8% despre 50-100 ml de 
băuturi spirtoase.

De asemenea, conform studiului 
unul din patru șoferi respondenți a con
dus cel puțin o dată sub influența 
băuturilor alcoolice.

Cei mai mulți dintre cei care au 
condus băuți sunt bărbați - 28%, în timp 
ce una din zece femei au afirmat că li 
s-a întâmplat să conducă după ce au 
consumat băuturi alcoolice.

De la începutul anului, șofer», 
băuți au provocat peste 100 de acci
dente grave, cu 27 mai puține față de 
anul trecut.

Centura e doar 
un accesoriu

Deși știu că e obligatoriu să poarte 
centura de siguranță, majoritatea 
șoferilor refuză să o fixeze. Unii spun 
că sunt prea grași, alții că le dă stare de 
discomfort.

Majoritatea conducătorilor auto 
(88,3%) recunosc avantajele folosirii 
centurii de siguranță.

Totuși, 40,4% consideră că în lo
calitate centura nu este chiar atât de 
utilă/necesară.

în același timp, unul din cinci 
șoferi declară că nu poartă centura 
deoarece îl incomodează.

Bild.com
ninemsn.au


Igfl Patronul FC Argeș, Cornel Penescu, a refuzat propunerea venită 
din partea unui om de afaceri care i-a oferit suma de un milion 
de euro pentru a achiziționa gruparea piteșteană, potrivit unor 
surse din cadrul divizionarei secunde. Vineri, 23 iulie 201®

Haos total
*

la Jiul Petroșani
Echipa de fotbal Jiul Petroșani 
se află încă sub incertitudinea 

viitorului, deoarece oficialii 
clubului din Valea Jiului nu 

știu, nici în acest moment, care 
va fi soarta echipei în noul 

sezon.

Nu se știe dacă echipa va începe 
campionatul în Liga a treia sau, în cel 
mai rău caz, în Liga a patra. Jiul nu a 
fost programată în primă fază a Cupei 
României și are toate șansele să nu fie 
programată nici în prima etapă din Liga 
a treia. Conducătorii clubului fac efor
turi disperate pentru ca datoria de 
150.000 de euro să fie plătită către 
jucători, dar șansele ca acest lucru să se 
.ntâmple sunt destul de mici. Dacă 
restanțele nu vor fi plătite nici în pe
rioada următoare, există riscul ca 
formația din Petroșani să nu fie 
programată nici la meciurile din cam
pionat, ceea ce duce, automat, la ex
cluderea Jiului și din Liga a IlI-a. în 

-■himb, oficialii clubului din Valea Ji- 
_ ji sunt destul de optimiști, sperând să 
rezolve într-un fel situația, neexcluzând 
nici varianta cumpărării altui loc în 
Liga a IlI-a, în cazul în care echipa ar 
fi, din nou, retrogradată, care ar costa 
mai puțin de 150.000 de euro, cât este

datoria față de foștii jucători. „Ne e 
rușine să jucăm în județeană. O luăm de 
la capăt dacă trebuie”, a afirmat 
antrenorul secund Damian Militaru.

Perspective bune 
pnetru tinerii jucă
tori de la Jiul

Deși probleme financiare apasă 
greu pe umerii oficialiilor de la Jiul, 
echipa a susținut două meciuri amicale, 
pe care le-a pierdut cu același scor 2-1.

Antrenori grupării petroșenene s-au de
clarat mulțumiți de evoluția tinerilor 
jucători chiar dacă aceștia au pierdut. 
„Echipa s-a mișcat bine în ambele 
meciuri de verificare. Ambiția își spune 
cuvântul. Sunt tineri și apropiați de val
oare. Eu spun că viitorul sună bine la 
Petroșani. Ar fi bine pentru noi dacă am 
juca măcar în Liga a treia. Oricum o 
vom lua de la capăt sub toate as
pectele”, a declarat antrenorul secund 
Damian Militaru.

Andrei Cean

Arbitrajul în cinci a fost aprobat pentru Liga 
Campionilor, însă a fost respins pentru Euro-2012
Subcomisia tehnică a Interna
tional Board (IFAB), organis
mul Federației Internaționale 
de Fotbal care guvernează le
gile jocului, a acceptat, mier

curi, experimentarea 
arbitrajului în cinci în Liga 

Campionilor, însă nu și pentru 
ediția din 2012 a Campionatu
lui European, a anunțat FIFA, 

citată de AFP.

UEFA, care a experimentat arbitra
jului în cinci în ediția 2009-2010 a Ligii 
Europa, va continua acest proiect atât în 
Liga Europa, cât și în Liga Campionilor 
(în sezoanele 2010/2011 și 2011/2012). în 
luna mai, Comitetul Executiv al UEFA, 
prezidat de Michel Platini, care susține 
această alternativă la asistența 
tehnologică, a anunțat că forul continental 
vizează aplicarea sistemului cu cinci ar
bitri la Euro-2012, încă din meciurile de 
calificare, însă IFAB nu a aprobat această 
propunere. IFAB a decis, în luna mai, să 
se continue timp de doi ani experimenta
rea acestui sistem „până la cea de-a 126- 
a ediție a Adunării sale generale anuale, 
din 2012”, cu precizarea ca experimentul 
să se „încheie la timp pentru ca o decizie 
să fie luată în acel an”. Campionatul Eu
ropean din Ucraina și Polonia va avea loc 
în iunie 2012. Subcomisia tehnică a Inter
national Board și FIFA a confirmat, de 
asemenea, că problema introducerii 
tehnologiei pe linia porții se va afla pe or
dinea de zi la următoarea Adunare

generală anuală a IFAB, care este 
prevăzută pentru luna octombrie a acestui 
an.

Competițiile în care se va exper
imenta arbitrajul în cinci sunt:

UEFA: Liga Campionilor, edițiile 
2010-2011 și 2011-2012, Liga Europa, 
edițiile 2010-2011 și 2011-2012, Super- 
cupa Europei, edițiile 2010 și 2011.

Federația Franceză de Fotbal (FFF): 
Cupa Li§li, ediția 2010-2011. 
Confederația Asiatică de Fotbal (AFC): 
Cupa Președintelui AFC, ediția 2010 (24- 
26 septembrie).

Confederația Braziliană de Fotbal 
(CBF): campionatul feminin din Bahia 
2010 (septembrie-decembrie 2010) și 
campionatul Carioca 2011.

Federația de Fotbal din Mexic 
(FMF): turneul Clausura 2011, turneul 
Apertura 2011 și turneul Clausura 2012.

Competiții ale federațiilor regionale 
din Bahia, Sao Paulo și Pernambuco 
(Brazilia) au fost, de asemenea, aprobate, 
însă sunt în curs de confirmare.
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Hebga Ange a revenit 
la antrenamente

Jucătorul de culoare al Minerului 
Lupeni, Hebga Ange, a revenit la 
pregătiri, alături de echipa sa, după o 
pauză de șase săptămâni.

în tot acest timp, camerunezul a 
urmat o perioadă de recuperare, în 
urma unei operații suferite la menise. 
Fotbalitul de culoarea a primit, în 
această perioadă, oferte de la diferite 
echipe, atât din țară cât și din 
străinătate, dar în cele din urmă, acesta

a ales să rămână la Minerul Lupeni, 
formație cu care mai are contract, încă 
un an de zile. „Mă bucur că în sfârșit 
mi-am reluat antrenamentele și trebuie 
să recunosc că mă simt destul de bine, 
în prima săptămână am simțit un pic de 
durere, dar a trecut. Aștept să joc și eu 
primul amical să. văd cum mă 
prezint”, a afirmat camerunezul.

Andrei Cean

Patru stadioane nu pot
găzdui meciuri de Liga I

Inspectorul general al Jandarme
riei Române, general locotenent dr.
Olimpiodor Antonescu, a declarat 
miercuri că patru stadioane din 

Liga I nu îndeplinesc condițiile de 
găzduire a meciurilor, conform 

evaluării comisiilor abilitate, dar 
LPF este cea care decide dacă par

tidele vor fi amânate.

„în vederea începerii competiției 
sportive, au fost constituite comisii mixte 
formate din reprezentați ai Ligii Profe
sioniste de Fotbal (LPF), ai direcțiilor 
județene și municipale de sport și ai Jan
darmeriei Române, care au verificat 
modul în care sunt pregătite arenele 
sportive în vederea începerii campionat
ului de fotbal. S-au luat, în cele mai multe 
cazuri, măsuri pentru amenajarea aces
tora, pentru montarea unor sisteme video 
performante, pentru remedierea lipsurilor 
constatate pe perioada campionatului tre
cut. Au fost constatate de aceste comisii 
încă alte neajunsuri. S-au stabilit termene 
de remediere, iar un ultim termen este sta
bilit pentru 23 iulie. Până la această dată, 
toate cluburile organizatoare au obligația 
de a remedia deficiențele”, a spus Olimpi
odor Antonescu în cadrul unei conferințe 
de presă. El a precizat că, din punctul de 
vedere al Jandarmeriei, nu se pot disputa 
meciuri pe stadioanele din Târgu Mureș, 
Sibiu, Alba Iulia, precum și pe arena 
„Regie” din București. „Cele mai multe 
probleme au fost întâlnite la stadioanele 
din Târgu Mureș, Sibiu (își desfășoară 
meciurile formația Gaz Metan Mediaș), 
Alba Iulia (unde își dispută meciurile de 
pe teren propriu Universitatea Cluj) și pe 
arena "Regie" din București, unde 
evoluează formația Sportul Studențesc. 
Sperăm ca în aceste ultime zile până la în
ceperea campionatului aceste neajunsuri 
să fie eliminate”, a mai spus reprezentan
tul Jandarmeriei. Antonescu a menționat 
că reprezentanții Jandarmeriei din 
comisiile de evaluare a stadioanelor nu 
pot avea drept de decizie asupra amânării

meciurilor, dar, dacă ar fi putut, ei ar fi 
decis amânarea primelor partide de pe 
stadioanele cu probleme. Antonescu a 
menționat că reprezentanții Jandarmeriei 
din comisiile de evaluare a stadioanelor 
nu pot avea drept de decizie asupra 
amânării meciurilor, dar, dacă»ar fi putut, 
ei ar fi decis amânarea primelor partide 
de pe stadioanele cu probleme. Olimpi
odor Antonescu a anunțat, de asemenea, 
că meciul Universitatea Cluj - Steaua, 
care se va disputa duminică, la Alba Iulia, 
este considerat de risc maxim. „Suntem 
conștienți că va fi un meci cu grad de risc 
ridicat, însă vom lua toate măsurile pentru 
a elimina orice riscuri. Vom deplasa la 
Alba Iulia suficiente efective pentru a 
asigura ordinea. Sunt optimist în ceea ce 
privește asigurarea măsurilor minimale 
pentru desfășurarea meciului, respectiv 
montarea unor camere suplimentare de 
supraveghere video, perfecționarea sis
temului de acces și delimitarea mai clară 
a grupurilor de suporteri. Cred că 
reprezentații celor de la Alba Iulia vor 
reuși să remedieze toate problemele până 
la ora meciului”, a mai spus inspectorul 
general al Jandarmeriei Române. Altfel, 
el a salutat inițiativa conducătorilor 
steliști de a îndepărta gardurile supli
mentare dintre tribune și terenul de fotbal. 
„Salutăm această inițiativă a clubului 
Steaua și sperăm ca prin adoptarea acestei 
măsuri să se realizeze o reconciliere a 
reprezentanților clubului cu suporterii 
steliști. Este o măsură pe care personal o 
salut și cred că acesta-ar trebui să fie țelul 
spre care să ne îndreptăm, spre a realiza 
un climat de normalitate pe care să-1 
adopte spectatorii astfel încât apropierea 
dintre aceștia și cei pe care îi admiră să 
nu mai fie blocată de acele garduri de 
protecție. însă trebuie să mai lucrăm mult 
privind mentalitatea celor care vin pe sta
dion și când mă refer la aceștia includ și 
oficialii, conducătorii, patronii și 
jucătorii. Inclusiv sportivii incită la acte 
de violență”, a menționat Olimpiodor An
tonescu.

GLASUL HUNEDOAREI
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Prestăm:
- poliș culoare;
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- tapițerie cu soluții specifice;
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sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101
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Mai multe femei frumoase din Carolina de Sud dispar fără urmă. 
După un timp cadavrele lor apar legate și violate. O singura per
soană a scăpat din mâinile psihopatului care lucrează sub numele 
de Casanova. Ea se numește Kate McTiernan (Ashley Judii) 
(Sâmbătă; Pro TV; 22:30; Sărutul care ucide)

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Armăsarul sălbatic
Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 15.)
Amintiri din istorie
Transformarea
Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIF V 2010 Selecțiuni
Verde-n față
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005- 15.)
Garantat.100% (talk show, rel.)
Ochiul magic (rel.) 38' 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 49.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Descriptio Moldaviae Ep. 2 
Bună ca viața!
M.A.I. aproape de tine
Noile Paradisuri
Vizor monden
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 50.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
O dată-n viață
CSI - Crime și investigații (se

rial, 2000 -21.) 45’ cu Marg 
Helgenberger, George Eads. 
Paul Guilfoyle, Eric Szmanda

Altă viață! (australian serial, 
2001 -47.)
învinge apele!
Turist pe litoral
Călători în lumi paralele
Telejurnal
întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment, 2010) 90'
Telejurnal
Doi care doinesc
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15' 
împreună în Europa
Altă viață! (serial, rel. - 47.) 
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 63.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Poate nu știai
Orașele lumii Bretania
Lecția de drept
Șansă și neșansă
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar. 
2002)

Lex et Honor
Ora de știri (show de întâlniri)
Rock & Roll Hall of Fame 

Concert la a 25-a aniversare 
Prima parte

21:30

TV^2TV/71
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08:25
09:00

09:40
10:35

11:30
12:00
13:00

Hi»

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Spectacolul lumii
Arca lui Noe (rel.)
Agenda Expo Shanghai 2010
Desene animate
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 25.) 30' Ultimul episod
Zile și nopți (magazin cultural) 
Oamenii Deltei
Profesioniștii...
Telejurnal; Sport; Meteo
Vedeta familiei Best of
Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Germaniei 
Transmisiune directă de la Hoc
kenheim

înainte și după Partea a opta
Miori tza Niuz
Călător pe viață
Verde-n față
TeleEnciclopedia (1965)
Tezaur folcloric
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
San Antonio (comedie) cu Ge- i 

rard Lanvin, Gerard Depardieu, 
Michel Gaiabru, Barbara Schulz
Familia Simpson (serial de 

desene animate -21.)
Vizor monden (divertisment)

19:00
19:35

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copii
Liber pe contrasens 
Zon@ IT (2007, rel.)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ
Piatra magică
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
Atenție, se cântă!
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor
Lumea de aproape
Imaginea Succesului
Timpul chitarelor
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 1 .j
Cu toate pânzele sus
Toate pânzele sus (român 

aventură. 1976 - 3.) Bazarul de
șertăciunilor și omul negru cu 
Ion Besoiu, Ion Dichiseanu, 
Aurel Giurumia, Colea Răutu

Lecția de management 
Călători din preistorie (film se

rial de aventură - 6/2.) cu Dou
glas Henshall, Juliet Aubrey, 
James Murray, Andrew Lee 
Potts
Ora de știri (show de întâlniri) 
Culmea furiei (dramă roman

tică, 2005) 118' cu Joan Allen, 
Kevin Costner, Erika Christen
sen, Keri Russell

0Ss® Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 Liber la vacanță (matinal, 0MS Omul care aduce cartea 08:15

2010) 10:88 Peștera monstrului sacru 2 09:43
IftM în gura presei 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15
11115 Alături de fratele meu (SUA 1973, rel.-3784.) 12:30

dramă, 1995)94' cu John Lit- MS Știrile Pro TV 14:00
hgow, Annette O'Toole, Vero- 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 15:30

ptica Cartwright, Ellen Burstyn serial de comedie, 2006 - 3.) 16:25
13:00 Observator 14:00 Andre (SUA comedie, 1994) (16:30?
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30»

2008) 45' cu Danis Katrqpidis, 1973 -3785.)
Panagiotis Bougiouris, Faye 17:00 Știrile Pro TV
Xila, Vana Pefani 18:00 Mesaje de dincolo (SUA serial.

■ ” ■16:00 Observator * 2005 - 5.) 60' cu Jennifer Love
17:00 Acces Direct Hewitt, David Conrad, Aisha
19:00 Observator Tyler, David Ramsey 2»3li
20:30 Fotbal: Rapid - FC Vaslui Liga 19:00 Știrile Pro TV

1 20:30 Serviți, vă rog! (emisiune de
22:30 Umbra vulturului (hong-kong divertisment, 2009)

acțiune-comedie, 1978)92' cu 22:30 Armă mortală (SUA acțiune- ;:3<O0
lackie Chan, Siu Tien Yuen, comedie, 1987) 110' cu Mei
lang Lee Hwang, Dean Shek Gibson, Danny Glover, Gary

Busey, Darlene Love

■ 16:35 Echipa de fotbal (SUA comedie, 2007)
HEMS/ 18:05 Jumper (SUA Ș.F., 2008)

15:30
16:30

19:30 Filmeși vedete 17:00
20:00 Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 1.) Liberi cu Bill Paxton, Jeanne 

Tripplehom, Chloe Sevigny, Ginnifer Goodwin
19:00
20:00

22:00 Așii din. mânecă (englez-francez-SUA acțiune-comedie, 2007) cu Je
remy Piven, Ben Affleck, Ryan Reynolds, Ray Liotta 22:00

23:50 Lumea de dincolo: Revolta Lycanilor (SUA film de acțiune, 2009) 
110' cu Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra, Shane Brolly

anterț^

Observator 06:00 Happy Hour 01:00
09:00 Călătorie periculoasă (cana- 07:00 Știrile Pro TV 08:15

dian-SUA western, 2006, rel.) 10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit M
10:30 Atentat în parcul de distracții 11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 11:15

(SUA dramă, 1977) Ronetti (italian film serial de ac- 12:30
13:00 Observator june, 2000 - 7.) 13:30
13:15 Maddie și David (serial) 1« Pro Motor
14:00 Robin I lood: Bărbați în izmene 1.3:00 Știrile Pro TV 16:25

'ffancez-SUA comedie, 1993) 13:05 Maestrul deghizărilor (SUA 16:30
16:00 Observator comedie, 2002)
16:30 Mr. Bean (englez serial de co- 15® Mexicanul (SUA acțiune-co- 18:311

medie, 1990) cu Rowan Atkin- medie, 2001) cu Brad Pitt, Julia

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ

i Legământul
: Poveștiri adevărate
, împreună pentru totdeauna

Săracii tineri bogați (serial) eu 
Carmen Villalobos, Fabiola 
iCampomancs, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon

Departe dc ea (canadian dramă 
romantică, 2006) 105' cu Julie 
Christie, Gordon Pinsent, Olym
pia Dukakis, Kristen Thomson
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann

Camera de râs
Frați și surori (serial - 20.) 
Sport cu Florentina 
Nimeni nu-i perfect

> Epidemie în L.A.
s Galileo

Specialiștii (talk show, 2010)
1 Sport, dietă și o vedetă (rel.) 

Clinica (SUA serial, 2007 - 9.) 
Fularul de la Kiss FM - Aven

turile lui Dezbrăcata' în Țara 
Aroganțelor

: Piedone, comisarul fără armă
| Focus 18 90'
i Focus Sport
: Cireașa de pe tort
' Misiune pentru președinte II 
(acțiune, 2002) cu Chuck Nor
ris, Judson Mills, Jennifer Tung 

22:30 \ Puterea iubirii (SUA dramă,
>1999) 129’ cu Juliette Lewis, 
Diane Keaton, Tom Skerritt, 
Giovanni Ribisi

1930
I Ki 00 
|H|io j 
i|'9hlOÎ
20 30

Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 173.)
Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 9.) 
Ultima iubire a lui Chateaubriand (francez film , 2006)
Până când moartea ne va despărți (comedie, 2006 - 9.) 
Inimi de vânzare (SUA comedie, 1987) 87' cu-Raul Julia,

Beverly D'Angelo, Jenny Lewis, Robert Buckner
Acuzata (SUA dramă, 1988) 106' cu Kelly McGillis, Jodie Foster, Ber

nie Coulson, Leo Rossi

l«

19:00
20:30

22:30

son, Matilda Ziegler, Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll

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

tisment, 2010)
Slăbiciuni (SUA thriller, 1998) 

88' cu Julia Stiles, Chelsea 
Field, William R. Moses, Louise 
Myrback

Roberts. James Gandolfini, 
Gene Hackman

IfeiW:; Al șaptelea manuscris (mini-se
rial) cu Roy Scheider, Jeff 
.Fahey, Karina Lombard

19:00: Știrile Pro TV
20:30

I®

Serviți, vă rog! (emisiune de 
divertisment, 2009)

Sărutul care ucide (SUA thril
ler, 1997) 111' cu Morgan Free
man. Ashley Judd, Tony 
Goldwyn, Alex McArthur

16:30 27 de rochii (romantică) cu Katherine Heigl
18:20 Cursa spre Witch Mountain (aventură, 2009)
20:00 Stand-Up Cafe ^comedie, 2008 - 5.) 30'

20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 3.) 30'Prieteni ciudați cu
Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton

21:00 Războiul lui Charlie Wilson (SUA comedie, 2007) 105' cu Tom 
Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

22:40 îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140' cu Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard

20.30

IS.-Ofi

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Călătorie mexicană 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Al șaptelea cer
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați (serial,

2009) cu Carmen Villalobos, 
Fabiola Campomanes, Sebastian 
Caicedo, Johana Bahamon

Cântărețul de salsa (SUA 
dramă, 2006) 106' cu Marc An
thony, Jennifer Lopez, John 
Ortiz, Romi Dias

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

07:00 Cu lumea-n cap 
08 00
08:30 : Regele Șaman
09:00
09:30 
10:30 
11:00 
11:30
12:00
13:00
14:00 
14:30
16:00

Shinzo

18:00
19:00

Incredibilul Hulk
Autoforum
Camera de râs.
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele
S.O,S. - Salvați-mi casa
Focus Monden 
Căsătorește-ți părinții!
Liceul Muzical 2 (SUA come

die muzicală, 2007)
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Uite cine gătește! (2010) 60'
Pericol absolut (thriller) cu 

Ben Affleck. Morgan Freeman. 
Jamie Harrold, Liev Schreiber

Duete (SUA comedie, 2000) 
108' cu Maria Bello, Andre 
Braugher, Paul Giamatti

15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 29.)
16:00 Huff (SUA serial, 2004 - 6.) cuHankAzana
17:00 Mihail, câine de circ (film pentru tineret, 1979)
19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/2.) cu Goran 

Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer, Parminder Nagra
20:00 Punct și de la capăt (SUA dramă muzicală, 2006) 105' cu Toby Keith, 

Kelly Preston, Lindsey Haun, Daniel Newman
22:15 Jackass 2 (SUA comedie, 2006) 95' cu Johnny Knoxville, Bam Mar- 

gera, Steve-O, Chris Pontius

5> /TV ^2
07:10 Universul credinței 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
09:00 Ca la carte 08:00 Natură și aventură (rel.) 25'
09:55 Desene animate 08:30 Dincolo de hartă
10:50 Spune-mi ce te doare (emi- 09:00 Motomagia (2007)

siune de divertisment) 09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
11:30 Viața satului (magazin culta- 10:00 Ferma

ral) 11 DO Doi care doinesc
13:00 Zbor peste inimi (englez serial, 11:30 Pescar hoinar (rel.)

2008 - 2.) cu Claudie Blakley, 11:08 Piatra magică (australian film ,
Brendan Coyle, Fergus Drys- 1999-40.)
dale, Olivia Hallinan 12î35 11...ora prichindeilor

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 13:35 Asterix și Obelix: Misiunea
14:20 Descoperă Europa ta! (1.) Cum Cleopatra (francez-german co-

să mâncăm sănătos? medie, 2002)
14:55 Formula 1: Marele Premiu al 15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver

Germaniei Transmisiune directă 16:00 Atlas
de la Hockenheim 16:30 Chip și asemănare

17:10 Verde-n față 17:00 Muzică și muzichie (emisiune
17:15 Premiile industriei muzicale de divertisment)

americane SUA, 2009 Participă: 18:00 Doctor Who (englez film serial
Janet Jackson, 50 Cent, Whitney de aventură, 2005 - 2.)
Houston, Shakira 19:00 Atletism Naționalele României
Tragerile Jocker. Loto 5/40, 19:35 Videoterapia (emisiune de di-

Loto 6/49 și Noroc vertisment, 2010) 48'
i9;4i) învinge apele! 20:30 Tânăr, caut carieră
S9;45 Sport 21:00 Călători din preistorie (serial -
2'0:00 Telejurnal; Omologarea trage- 6/3.) cu Douglas Henshall, Ju-

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto liet Aubrey, James Murray, An-
6/49 și Noroc; Meteo .: drew Lee Potts

21:10 Ultimul mohican (SUA aven- 22:i0< Ora de știri (show de întâlniri)
tară, 1992) 112' cu. Daniel Day- 23:10s Viață de închiriat (SUA dramă,
Lewis, Madeleine Stowe, 2000) 104' cu Michael Rispoli,
Russel Means, Eric Schweig Kelly MacDonald, Kathrine

23:00 Garantat 100% (talk show) 45' Narducci, Kevin Conway

07:00 Observator
09:00 Toate pânzele sus (aventură.

1976) Misterele mărilor
10:45 Robin Hood: Bărbați în izmene 
13:00 Observator
T3:15 Maddie și David (SUA serial. 

1985, rel.) 45' cu Cybill Shep
herd, Bruce Willis, Allyce Bea
sley, Jack Blessing

j&4:00 Patrula de siguranță (SUA co
medie, 1998)

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

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

17:00 Star Avatar (emisiune de diver
tisment, 2010, rel.)

19:00 Observator
20:30 Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010)
22 00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Al șaptelea manuscris (SUA- 

italian mini-serial, 1999, rel.)
12:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 8.)

13:00 Știrile Pro TV
13:05 Gemenele Olsen în acțiune
14:00 Mexicanul (SUA acțiune-co- 

medie, 2001, rel.)
16:15 Robin Hood (canadian-ger- 

man-englez-SUA aventură. 
1991)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Greu de ucis 3: Răzbunare in

fernală (SUA film de acțiune, 
1995) cu Bruce Willis, Jeremy 
Irons, Samuel L. Jackson, Gra
ham Greene

23:15 Explozie solară ( film de catas
trofă, 2005) cu Mark Dacascos, 
Joanne Kelly, Louis Gossett Jr., 
Kevin Jubinville

14:10 Strania poveste a lui Benjamin Button
16:55 Einstein și Eddington (dramă, 2008)
18:30 Fiecare vede altceva (SUA thriller, 2008)

20:00 Ziua în care s-a oprit Pământul (SUA S.F., 2008) cu Keanu Reeves,
Jennifer Connelly, Jon Hamm, Kathy Bates

21:45 Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 1.) Liberi cu Bill Paxton, Jeanne 
Trippiehorn, Chloe Sevigny, Ginnifer Goodwin

23:40 Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008) 112' cu Leo
nardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins

07:00 îngerașul
08:15 Săracii tineri bogați 
09:45 Legământul 
11:15 Al șaptelea cer 
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Cele două fețe ale Anei 
15:30 Victoria
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul
17:30 Al șaptelea cer 
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Săracii tineri bogați (serial) cu

Carmen Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon 

20:30 Violete purpurii (SUA dramă 
romantică, 2007) cu Selma 
Blair, Patrick Wilson, Edward 
Burns, Dennis Farina 

23:00 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira. Carolina Dieckmann,

■ • • w iau.

07:00 Camera de ras
08:0(1 Shinzo
08:30 Regele Șaman
09:00 Incredibilul Hulk
09:30 Casă, construcție și design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Camera de râs
11 30 Levintza prezintă
12:00 Galileo
12:30 Fularul de la Kiss FM - Aven

turile lui Dezbrăcata' în Țara 
Aroganțelor

13OG Hipnoza, jocurile minții
14 I >0 Focus Monden
14:30 Cronica de 10 ani
16:00 Mamă, pot să păstrez mai

muța? (SUA comedie, 1998) 
18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport
19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
20:30 Căsătorește-ți părinții!
22:00 întâlnire pe întuneric
23:30 Tânăra vrăjitoare (comedie)

16:00 Huff (SUA serial, 2004 - 7.) cuHankAzaria
17:00 Supraviețuitori în Pacific (SUA aventură, 1992)
19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/3.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer, Parminder 
Nagra

20:00 Accident (român film , 1976) cu Emil Hossu, Sergiu Nicolaescu, Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Vladimir Găitan

22:00 Pedeapsa capitală (SUA film de acțiune, 1987) 96' cu Nick Nolte, Po
wers Boothe, Michael Ironside, Maria Conchita Alonso



t

Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.blogspot.coni/
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LOCURI DE MUNCA - Disponibile la A.J.O.F.M. Runedoarti
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

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

2bucătar șef

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

in ?er construcții civile, industriale
■ -agricole 1

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

șef departament

șofer de autoturisme și camionete
2

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

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1 florar-dec orator 1 inginer mecanic I

5 frezor universal mecanic utilaj I

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind. textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman î

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 2

tehnicean electromecanic 1

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

ma». . construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

munc. ne cal. la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

bucătar 1

1 operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
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,faianță,greș ie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de ao to turisme 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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

monta tor aparate aer condiționat
1

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

Telefon: 0755.999.922

ospătar-cheiner 1
munc. necal. la asamblarea^nontarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

1

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

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 ' 1

inginer autovehicule rutiere 1 agent securitate 2

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

operator calculator electric și rețele 
ț

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini
subinginer mecanic automobile

1
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4
vâyălrtr 3

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

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 1 manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal in silvicultură 6

vânzător

zidar samotor

io

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale I

Călan

dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

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

munc.necaLla demol. clădiri, mo-

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare I

Mică publicitate DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

IMOBILIARE
k

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
jur/mp. TeL 0740.965.191

închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45.Bucătărie, 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557

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

DIVERSE
k.

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.

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, 
amenajat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

Sc’ b apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru 
caK_ Simeria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, 
hol, grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 
65.0001ei neg. Tel. 0730.346.219

Angajăm distribuitor ziare. Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva. Informații supli
mentare la nr. de tel. 0771.677.031,0730.549.659

Vând set de 3 sfeșnice de sticlă, nefolosote, preț 45 ron neg. Tel. 0254.228.748

Vând pătuț de lemn și saltea pentru pătuț. Contact: Zamonița Mihaela, Str. Teilor, bl. 19, 
sc.E, ap. 69, Simeria.

T

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă,
4 camere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire 
centrală, grădină, st=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate 
utilitățile, grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219 

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț
250eur/lună. Tel. 0730.287.975

Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, 
hol, subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. 
TeL0720.222.418

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
TeL0732.727.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe ef tip mobilă traviata plus 1 OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmațian. Tel 0743.832.083

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@jobundetop ro, teL 0741.910.207

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

(text maxim 50 de cuvinte)

u în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
TdOeur/lună. Tel 0751.176.178

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

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=l .OOOmp, preț 25eur/mp neg. 
Tel. 0726.319.204

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. TeL0765.444.386, 0734.310.133.

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, de
pendințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, 
pomi fructiferi, viță de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 
0745.164.594

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

AUTO
i 
i

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

Semnătura

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, 1.200mp, fs:=23m, 
preț 7euro/mp. Tel.0745.368.700

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

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, 
bucătărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 
2 camere în Deva sau Simeria. Tel.0743.832.083

Vând Dacia Papuc 4*4, an 2005, motorină, motor 1,9, km 30.000, 5 locuri, acoperită cu 
fibră. Mașina este la Fântoag lângă Ohaba. Tel.0734.192.385

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

.. Prenume.......

..... Nr...... Bl.
Județul...........

Sc..... Ap. ...

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

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
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Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închidere cen
tralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. Preț 11.000 ron. 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, Detfa.

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

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, 
pivniță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 
2 camere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

http://glasulhunedoarei.blogspot.coni/
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Fabrica de mortare uscate
șî adezivi Hunedoara SI 

LEMNTEX 
Vfoducc și comcrci&i tzcstză 

tâmplărie din lemn triplu stratificat 
■șl $1 ferestre da cea mal bani calltat 

din lemn de fag. 
nsaofr

Silvadez* *
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

MKn

K.C.MLVA LEMNTEX H.tt.L.
Mtl (.'.himindiu, nrillD, aanuna Uilrău, 
tel/Jux: 03S4/S0 î 02 i /22, tr-muili *dvu(â>*nui rt.ro

Rapoltu Maro
www.steauamuresulut.ro

Rezervări la tul:
0254.264 039. 0254.234 448

PESCUIT SPORTIV

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonc<

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatră con casată (criblură) 8 - 16mm 25.00 lei/tonă

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

http://www.steauamuresulut.ro

