
Șef nou 
la Direcția Județeană 

pentru Cultură

cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Vineri 13 august 2010, nr. 230 * * * 12 pagini - 0,7 LEI * * * tel. 0354 882 100, 0354 882 101

pag- 4

O

Devenii vor putea 
reduce facturile 

la încălzire

pupat de blamat

Vicepreședintele 
Consiliului Județean 
Hunedoara, 
Costel Avram

Pentru că a lăsat munca de birou și s-a deplasat 
în teritoriu pentru a indentifica porțiunile de Drum 
Județean care necesită lucrări de reabilitare. Costel 
Avram este hotărât să susțină reabilitarea porțiunii de 
drum care face legătura între comuna Vorța și satul 
Țebea.

Consilierul local al comunei 
Vorța, Damian Miclăuș

Pentru că s-a opus cu vehe
mență proiectului de aprobare a noii 

organigrame din cadrul Primăriei 
Vorța, fapt care înseamnă nerespectare 
unei Ordonanțe de Guvern și care are

ept consecință blocarea activității primă
riei și a finanțării acesteia.
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► DX 7 Deva - Sântuhalin ► DX 7 Leșnic - Săcăntaș i

► DX 7 Izv. Rece - H. Gcoagiu ► DX 7 llia - Gurasada N e ■ Deva

► DX 7 H. Geoagiu - Orăștie
► DX 7 Orăștie - Spini

► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam Petroșani

► DX 7 Mintia - Vețel ► DX 76 Căinel - Bejan b f 5 1

5E► DX 7 Vețel - Leșnic ► Petroșani Brad
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Calendar HOROSCOP

f greco-catolic
Aducerea moaștelor
Si. Maxim Mărturisitorul
la Constantinopol

f romano-ca
Ss. Ponțian, gp. m. și I 

\pr. in. *

f».
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Rețeta zilei

Friptură de 
vită la tavă

Ingrediente:

Se taie carnea in Felii de 1 
em grăsime și se bate Vine cu 
ciocanul de șnițele. Se unge eu 
luate ingredientele, mai puțin 
usturoiul care se taie Bslii. Se 
acoperă cu ap a in care s-a pus 
vinul și se dă Ia cuptor Ia foc 
mediu. Se verilal iiu|aariftste 
în jumătate de oră dacă are apă 
suficientă să fiarbă. St ie re
pede este gata lepînie de 
frăgezimea cărnii.

Se poate servi cu hrean ras.

Pomenirea mutant moaștelor Preacuvtosulut 
Părintelui nostru Maxim Mărturisitorul

Sfântul Maxim a trăit pe 
vremea răucredinciosului 
împărat Constans, nepotul 
lui Iraclie, și era filozof 
desăvârșit.

Impodobindu-se cu 
înțelepciunea, toate avuțiile 
sale lăsându-le fratelui său, 
s-a făcut monah. Iar văzând 
cum creștea eresul 
monoteliților (adică al celor 
ce mărturisesc o singura 
voie în Domnul nostru Iisus 
Hristos), s-a aprins de 
dumnezeiască râvnă, și s-a 
dus la Roma, unde a îndu
plecat pe Sfântul Martin, 
papa, ca să adune un Sinod 
local, și să-i anatematizeze 
pe cei care cugetau acel 
eres, împreună și pe

începătorul lui. Și a alcătuit 
Sfântul Martin și cărți îm
potriva acelui eres. Iar 
împăratul fiind înștiințat de 
aceasta, a trimis ca să-l 
aducă în cetatea Constan- 
tinopolului, și l-a înfățișat 
înaintea judecății sale. Iar 
sfântul pe ereticii ce se 
adunaseră acolo i-a rușinat 
cu cuvântul adevărului pe 
toți biruindu-i.

După aceasta a fost iz
gonit în Tracia, tăindu-i-se 
mâna dreapta și limba. De 
acolo, împreună cu doi 
ucenici ai săi a fost trimis în 
părțile Laziei, însă și acolo 
cu Duhul lui Dumnezeu 
mărturisea și scria, fiindcă 
se spune că după tăierea

limbii i s-a făcut cu minune 
dumnezeiască limba la loc și 
a vorbit curat cât a trăit.

Apoi, la adâncă 
bătrânețe, s-a dus către 
Domnul. Iar pomenirea lui 
se face în ziua de 21 ian
uarie.

Nu prea îți convine că alții în
cearcă să îți facă programul azi, mai 
ales că nu țin cont de părerea ta. Vei fi
nevoit să iei o decizie care i-ar putea deranja pe
ceilalți, dar în ultima instanță, contează și ceea
ce îți dorești tu.

Ar trebui să îți vizitezi un prieten, 
chiar pentru simplul motiv că acesta îți 
datorează o sumă de bani. Dealtfel,
nici tu nu stai prea bine la capitolul fi
nanțe. Vei constata spre sfârșitul zilei că trebuie 
să îți recalculezi lista de priorități referitor la 
banii pe care îi cheltuiești.

Este bine ca azi să îți pui la punct 
un program, pentru că ai foarte multe 
de făcut și prea puțin timp la dispozi
ție. S-ar putea ca venind spre casă să
ai o mică altercație cu un necunoscut datorită
unor remarci nepoliticoase.

Cineva din familie va pleca într-o 
călătorie de mai multe zile în afară lo
calității și are nevoie de o sumă de
bani. Afli că partenerul de viața are 
probleme la serviciu cu unul dintre șefi.

Ești îngrijorat datoritaă unor acte 
a căror soluționare întârzie să apară. 
Va trebui să iei măsuri rapide, altfel 
unul dintre superiori care te are deja în
atenție ți-ar putea reproșa că nu te implici sufi
cient.

Dinamismul de care dai dovadă 
azi te va ajuta să îți termini treburile 
în timp record. In jurul amiezii vei ob
ține o sumă de bani care îți va fi utilă

1521: Conqui.ștadontl spaniol II eman CortCx a cucerit 
.. tșul Mexico

1595: Bătălia de la Călugăreni (13-23 august). Mihai 
^^felnan Pașa.

1894: William Ramsay și John William Strutt, lord 
iteigB au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz: ar-

:ul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir

1936: A fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din

le

1920: A început Bătălia de la Varșovia, bătalia finală a 
îului poiono-sovietic, conflict care a început la scurtă 

g^dirpă încheierea Primului Război Mondial (1918)
Hi: fa noaptea fie 12 sgte 13 august a început ridi- 

liifalui Berlinului. Separarea est germanilor de 
dfa MM. ■ MfcM până la 9 noiembrie

S-au născut:
1802: Nikolaus Lenau, poet german (d. 1850)
1814: Anders Jonas Angstrom, fizician și astronom 

suedez (d. 1874)
1844: Joharm Friederich Miescher, biochimist elvețian 

(d. 1895)
1859: Ion C. Constantineanu, micolog român (d. 1931)
1893: Constantin Biâiloiu. cmomuzkolog și compozi

tor român (d. 1958)
1896: Roman Gul, scriitor rus (d. 1986)
1899: Alfred Hitchcoc^ regizor britanic (d. 1980)
1927: Fidel Castro, om politic cubanez

Comemorări:
1863: Eugene Delacroix, pictor, desenator, gravor și 

litograf francez (n. 1798)
1865: Ignaz P. Semmelweiss, medic ungur (n. 1818)
1910: Florence Nightingale, infirmieră britanică, stat

istician (n. 1820)
1912: Jules Emilie Frederic Massenet, compozitor 

francez (n. 1842)
1917: Eduard Buchner, biolog și chimist german, lau

reat al Premiului Nobel pentru chimie fa 1907 (n. 1860)

în cumpărarea unui obiect vestimentar.

S-ar putea să câștigi nișe bani azi, 
dar probabil că-i vei cheltui și foarte 
repede din cauza unor cumpărături de 
prioritate pentru casă. Dacă ai de făcut
afaceri, este mai bine să nu acționezi acum.

în dragoste este bine să îți menții 
cumpătul, chiar dacă partenerul de 
viață te mustruluiește. S-ar putea să 
faci un drum scurt sau să te ocupi de 
rezolvarea unor hârtii importaiite.

Imaginația ți-ar putea fi de folos în 
rezolvarea unor chestiuni financiare. 
Ai putea să descurci cu ușurință situa
țiile cu care te confrunți de mult timp.

Bancurile zilei
© © ©
Dacă vă înecați cu un 

cub de gheață, nu intrați în 
panică; pur și simplu turnați 
apă clocotită pe gât și prob
lema se va rezolva instanta
neu.

© © ©
Sunteți neîndemânatic și 

vă tăiați frecvent atunci când

tocați legume? Pur și simplu 
rugați pe altcineva să țină le
gumele atunci când le tăiați.

© © ©
Scandalurile cu soția re- 

ferioare la scaunul ridicat de 
la toaletă pot fi evitate prin 
folosirea chiuvetei.

© © ©

Pentru hipertensivi: 
pentru reducerea tensiunii, 
vă puteți tăia și sângera pen
tru câteva minute. NU uitați 
să folosiți un timer.

© © ©
Dacă aveți o tuse urâtă, 

folosiți doze mari de laxa
tive. Astfel, vă va fi frică să 
tușiți!

© © ©
- Alo, Alinuța e acasă?

- Da... E acasă astăzi și 
mâine, că poimâine o îngro
păm...

© © ©
- De ce fuge tata în 

zig-zag, mamă?
- Taci și mai adu 

gloanțe!

Ai grijă de relațiile cu partenerul, 
mai ales că tinzi să fii prea posesiv. 
Este bine să îi lași și celuilalt puțină 
libertate dacă dorești ca relația să 
reintre în normalitate.

Nu este exclus să primești și o sumă de bani.

S-ar putea să ai probleme cu sănă
tatea sau atmosfera de la serviciu să îți 
creeze o stare de tensiune insuporta
bilă. O persoană de sex opus îți va face o pro
punere care te va remonta fără să îți dai seama.

Nu stai foarte bine cu banii și cu 
cariera, mai ales că relațiile tale cu un 
șef au avut mult de suferit în ultima
perioadă. Ai probleme de sănătate, 
poate te doare stomacul sau te îngrijorează o 
migrenă. Poate că o activitate fizică ți-ar alunga
aceste probleme.
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în acest weekend se wr desfășura Zilele orașului Simeria. Cu această 
ocazie va fi organizată prima ediție a Festivalului concurs de muzică și 
dans „Tezaurul HuneHorean". Printre invitații de seamă se regăsesc, cân
tărețul folk, Ducu Bertzi, și interpretul de muzică populară loan Bocșa.

Compania Națională a Huilei, o „vacă de muls”
pentru sindicaliști
Compania Națională a Huilei, 
pe lângă datoriile istorice pe 
care le are la bugetul de stat, 
ascunde adevărate drame, pe 
care ortacii sunt obligați să le 
trăiască din cauza sărăciei și 
disperării în care se zbat. în 
Valea Jiului, principalii profi
tori ai CNH sunt chiar marii 
lideri de sindicat, cocoțați în 

funcțiile lor călduțe de zeci de 
ani, pentru care primează 

banul și nu apărarea interese
lor amărâților care le plătesc 
cotizații lună de lună și dato

rită cărora au mașini de lux și 
cabane în stațiunilr din zonă,

în Valea Jiului sunt mulți așa ziși 
J&iieri care, deși știu că CNH-ul este 

cu un picior în groapă, nu dau prin 
subteran cu lunile, chiar cu anii.

Mina Lupeni, 
campioană la pontați 
subteran ilegal

Interesant ar fi de știut oare câți 
dintre marii lideri de sindicat ai Văii 
intră în subteran măcar o dată pe 
săptămână, chiar dacă legea stipulează 
foarte clar că aceștia au voie să se 

ocupe de probleme administrative doar 
5 zile pe lună. întrebarea este retorică, 
având în vedere că pe lângă șefii de 
sindicat, mai sunt pontați subteran ile
gal și unele persoane al căror țel în 
viață este acela de a pupa tălpile lider
ilor și nu de a da cărbune.

De mulți ani, exploatarea minieră 
Lupeni este campioană la numărul oa
menilor care sunt pontați subteran și 
nu au mai văzut o de vre-o 20 de ani. 
Astfel de personaje servesc cu succes 
interesele șefilor și liderilor de sindicat 
(care sunt uniți frățește în ilegalități) și 
primesc bani mulți de la stat, fiind 
pontați subteran la cele mai bune 
brigăzi. în tot acest timp, “prostimea” 
este obligată să lucreze cu utilaje 
vechi, neperformante, înconjurată de 
șobolanii, singurii care le dau semnalul 
de alarmă atât de necesar înaintea pro
ducerii unei tragedii.

Statul, vacă de muls 
pentru leneșii cu pile

. “Sunt mulți cei care nu muncesc. 
Sunt sportivii, salvamontiștii și alții 
care nu fac nimic și iau bani din două 
locuri. Bineînțeles că din două locuri 
de la stat. Nu există vară în care oa
meni de-ai noștri să fie obligați de cei 
din conducere să lucreze la cabanele 
lor din Straja, Parâng sau mai știu eu 
de unde. Sunt oameni care fac pe-a 
menajerele, le fac șefilor 

cumpărăturile, le duc și le aduc copiii 
de la școală. Și toate acestea, pe banii 
noștri. Ne mai mirăm de ce ne merge 
așa prost și nu avem producție? Păi, 
cum să avem când oamenii de pe hâr
tie nu bat cu ăia din subteran? Corpul 
de Control al CNH nu a găsit niciodată 
vreo ilegalitate, că au cărți de pontaje 
duble, pe lângă faptul că simt mână în 
mână. Ne-am săturat și de liderii de 
sindicat și de directorii puși politic, 
care habar nu au la ce folosește o 
sapă”, a declarat, supărat, unul dintre 
minerii angajații la EM Lupeni.

Totuși, la mina Lupeni au fost 
descoperiți unii dintre cei care nu 
muncesc, “dar care au timp să-și reme
dieze situația”, după cum ne-a 
mărturisit Constantin Jujan, directorul 
general al CNH. „Din câte știu eu, au 
fost descoperite aproximativ 15 sau 16 
persoane care erau pontate subteran 
dar se ocupau cu alte lucruri. Aceste 
persoane nu pot să spun că erau fa
vorizate de șeful direct, ci de cei din 
eșalonul doi, pornind de la șefii de sec
toare. Eu nu permit așa ceva, în 
condițiile în care Compania Națională 
a Huilei are probleme. Toți cei 
descoperiți au fost puși să aleagă: sub
teranul sau suprafața, dar să 
muncească acolo unde trebuie. Restul 
depinde acum de conducerea EM Lu
peni”, precizează Jujan.

Ana-Maria Nedelcoff

Mulți nervi și cozi interminabile pentru obținerea pașaportului
.unedorenii care au nevoie de 

un pașaport nou pentru a 
pleca din țară, trebuie să se în
armeze cu multă răbdare. Co

zile infernale, căldura 
insuportabilă, bonurile de or
dine de pe vremea comunis

mului și atitudinea sfidătoare 
a angajaților serviciului, sunt 
la ordinea zilei la sediul de pe 

Bulevardul Decebal.

în ultimele două luni, hunedorenii 
s-au înghesuit să obțină un pașaport 
pentru a putea pleca în străinătate.

Cei mai mulți solicitanți de acte 
de identitate pentru străinătate sunt însă 
hunedorenii stabiliți peste hotare care 
au venit acasă în concediu și profită de 
oportunitate pentru a-și preschimba 
pașapoartele.

Sediul serviciului inaugurat la în
ceputul acestui an, s-a dovedit a fi 
neîncăpător în ultima perioadă, 

angajații instituției făcând cu greu față 
cererilor numeroase.

Hunedorenii care doresc să își 
depună cererea de eliberare a docu
mentelor pentru călătorie se așează încă 
de la primele ore ale dimineții pentru a 
primi bonurile de ordine.

Pe lângă orele 
pierdute la coadă, 
hunedorenii mai au 
parte și de funcționari 
aroganți

Zilnic, instituția împarte 75 de 
bonuri de ordine, excepție făcând ziua 
de miercuri, când oamenii din spatele 
ghișeelor primesc până la o sută de per
soane.

Nervii hunedorenilor care așteaptă 
chiar și câte trei, patru ore la rând sunt 
puși la grea încercare, din cauza ritmu
lui lent în care angajații serviciului își 
fac treaba. Astfel că, ieri în până în 
jurul orei 11.30, fuseseră analizate doar 
30 de cereri, în condițiile în care pro
gramul instituției începe la ora 8.30 și 
se încheie la 16.30.

Mai mult, oamenii se plâng de 
tonul cu care le vorbesc cei ce se află 
în spatele ghișeelor și nu înțeleg cum 
după ore de așteptări, tot angajații ser
viciului sunt cei care își revarsă nervii 
asupra lor.

„Vreau să plec cu familia în Tur
cia și fata mea are nevoie de un 
pașaport nou. Este inadmisibil să aștept 

atâtea ore, cu copilul în brațe. în alte 
țări civilizate, femeile și în special copii 
au prioritate când vine vorba de astfel 
de situații. în plus odată ajuns în fața 
funcționarilor, aceștia adoptă un ton de 
superioritate și ne spun să stăm la 
coadă ca toți ceilalți. E a doua zi pe 
care o pierd aici și atâta incompetență 
și haos n-am mai văzut de mult”, spune 
Trauș Emil din Deva.

Bonurile de ordine, 
obicei deprins 
din comunism

Majoritatea celor care așteaptă la 
coadă, fie pe holurile instituției, fie pe 
băncile din fața școlii generale din 
apropiere nu înțeleg cum, în România 
zilelor noastre, încă mai este folosit 
bonul de ordine.

Un domn carp avea numărul 46 pe 
bonul de ordine, își aștepta rândul de 
mai bine de două ore și jumătate. „Vă 

ANUNȚ PUBLIC
SC CASITO TRANSIMPEX SRL cu sediul în localitatea Valea Nandrului, 

nr.6, com.Peștișu Mic, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicited pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru colectare deșeuri reci- 
clabile”, situat în localitatea Simeria, str.Streiului, nr.20, 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.

rog să mă credeți că am venit, am luat 
bonul de ordine, am plecat să mai re
zolv câteva treburi și când m-am întors 
coada nu înaintase cu mult. Nu înțeleg 
cum în 2010 încă mai stăm la coadă pe 
bonuri de ordine. Ceaușescu s-a dus de 
mult, dar obiceiurile deprinse în comu
nism au rămas vii. Gândiți-vă că dacă 
acum suntem la numărul 30, cât mai 
am de așteptat. Glumind puțin pot 
spune, că în timpul cât am așteptat pen
tru pașaport, eram la jumătatea drumu
lui spre destinația de concediu!”, 
afirmă, resemnat Costel Toth.

Cei care depun cereri pentru elib
erarea unui pașaport electronic trebuie 
să aștepte 14 zile lucrătoare pentru elib
erarea sa, și trebuie să plătească o taxă 
de 276 de lei, în vreme ce hunedorenii 
care doresc un pașaport temporar tre
buie să aștepte două ore și să plătească 
suma de 216 lei.

Claudiu Sav
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Electrica și Romgaz »w dona la buget culc 40(1 milioane lei. iar Loteria va dona ~l mi
lioane lei din profitul anilor precedent!' și vânzări de active, iar firmele subvenționate fi 
eu pierderi anterioare, dur cure înregistrează profit in 20ll> vor repartiza profirul pentru 
acoperirea acestor pierderi. Plata acestor danafii este ptcvâzAttâ in proiectul primei recti
ficări bugetare din acest un fi este menit să aducă un plus, until acesta, bugetului larii.

Șef nou la Direcția Județeană pentru Cultură
al formularului 390
Luni, ultima zi in care con

tribuabilii pot depune la Fisc, 
declarația recapitulativ privind 
livrările și achizițiile din luna iulie.

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara 
informează contribuabilii că mai pot 
depune la Fisc, până pe data de 16 au
gust, formularul 390 VIES, cai® să 
conțină Declarația recapitulativă 
privind livrările, achizițiile și 
prestările intracomunitare pentru 
obligațiile de declarare aferente 
operațiunilor desfășurate în lunia 
iulie a acestui an. Nedepunarea doc
umentelor in timp, sau completarea 
acestora eu sume incorecte ori in
complete va fi sancționată eu o 
amendă ce reprezintă 2 la sută dm to
talul achizîțiiliir, prestărilor și 
livrărilor firmelor. (C.S.)

plecate la cules de afine, 
rănite intr-un accident 

în Parâng
Cinci persoane din l'eitoș.ini, au 

fost rănite în urma unui accident in 
Masivul Parâng, după ce mașina în 
care se aflau s-a răsturnat într-o râpă 
din apropierea unui drum forestier 
din zona Parângul Mic-Slima. 
Șoferul unui autoturism de teren a 
pierdut controlul volanului, astfel că 
mașina a căzut în gol mai bine de 15 
metri. Trei femei cu vârste cuprinse 
între 24 și 36 de ani, pasagere pe 
bancheta din spate a mașinii, au fost 
rănite grav și au fost transportate de 
urgență la Spitalul de Urgențe din 
Petroșani. Cei cinci plecaseră dis de 
dimineață, la cules de afine. (C.S.)

Accident de muncă 
la o societate din Petrila

Un angajat al unei societăți din 
Petrila a fost lovit la locul de muncă 
de un buștean de opt metri lungime. 
Incindcntul a avut loc, ieri, când un 
muncitor încerca să desfacă un troliu 
pentru transportul buștenilor, mo
ment în care a fost lovit în zona ca
pului și peste piciorul stâng de un 
brad de circa opt metri lungime. 
Bărbatul, care lucra ca șofer în cadrul 
firmei din Petrila a fost transportat de 
urgență la Spitalul de Urgență 
Petroșani pentru a primi îngrijiri 
medicale. Inspectorii de muncă din 
teritoriu au demarat deja o anchetă, 
pentru a afla cum s-a produs mai 
exact accidental de muncă. (C.S.)

Dof minori au fost arestați 
după ce au furat mai multe 

telefoane mobile
Doi minori din municipiul 

Hunedoara au fost arestați preventiv 
după ce au fost acuzați de tâlhărie. 
Adolescenții, de 17 ani au primit 
mandate de arestare preventivă pen
tru 19, respective 14 zile, alături de 
aceștia fiind cercetat și un copil de 13 
ani care a fost complice la tâlhăriile 
celor doi. Infracțiunile pentru care 
adolescenții au fost reținuți au avut 
loc în perioada iulie-august, când cei 
trei tineri au acostat, pe timp de 
noapte, diverse persoane cărora le 
furau banii șî telefoanele mobile. 
Aceștia au reușit în decursul a două 
luni să fure trei telefoane și să 
sustragă suma de 300 de lei. în urma 
perchezițiilor realizate la domiciliul 
tinerilor, o parte din bunuri au fost re
cuperate, urmând a fi restituite per
soanelor tâlhărite. (C.S.)

Mircea Călin Brândușa este, de 
ieri, noul șef al Direcției Județene pen
tru Cultură și Patrimoniu Cultural 
Național. învestirea în funcție a avut 
loc, la sediul instituției, în prezența pre
fectului Attila Dezsi și a parlamentaru
lui hunedorean, Gheorghe Firczak. 
Fotoliul de director al instituției de 
cultură rămăsese gol după ce, în urmă 
cu câteva săptămâni, consilierul 
județean PDL Marius Constantinescu a 
renunțat după doar câteva zile de șefie, 
la postul din conducere, motivând că 
naveta între Deva și Hațeg, orașul de 
domiciliu al acestuia, reprezenta un in
convenient prea mare în desfășurarea 
activităților sale.

Numirea lui Brândușa în postul de 
coordonator al instituției culturale, se 
datorează unui protocol de colaborare 
dintre PDL și UDMR, la care a aderat 
și grupul parlamentar al minorităților 
naționale, în urma acestuia, unul din 
posturile de conducere a instituțiilor 
deconcentrate din județ fiind repartizat

Devenii își vor putea reduce 
facturile la încălzire

• Primăria Deva în parteneriat cu Elec- 
trocentrale Mintia vor da posibilitatea deve- 
nilor să-și reducă considerabil facturile la 
energia termică, printr-un program de con- 
torizare individuală. Programul prin care 
devenii își vor putea reduce facturile la en
ergia termică constă în montarea unui dis
pozitiv individual de contorizare a 
gigaloriei.

Astfel fiecare locuitor al Devei va 
încheia un contract de furnizare a căldurii 
direct cu producătorul, eliminându-se astfel 
intermediarii, iar toate pierderile de agent 
termic înregistrate vor fi suportate de 
producător. în consecință, deveni vor plăti 
doar atât cât vor consuma. Mai mult

Organizațiile locale PD-L 
se reorganizează

Organizațiile locale PD-L se vor re- 
oganiza până în luna octombrie. Comitetul 
de Organizare și Desfășurare a Alegerilor 
(CODA), care a preluat în luna mai 
atribuțiile Biroului Politic Județean PD-L, 
■și în fruntea căreia a fost ales președinte in
terimar deputatul Viorel Arion, a dispus ca 
până în luna octombrie să aibă loc alegeri în 
cadrul organizațiilor din localitățile care 
sunt conduse de primari PD-L-iști.

CODA se va întruni odată la două 
săptămâni pentru a lua decizii în ceea ce 
privește reoganizarea din cadrul partidului. 
Astfel începând cu data de 18 septembrie, 
când vor avea loc alegeri în cadrul 
Organizație Municipale PD-L Petroșani, 
până la începutul lunii octobrie,' vor fi aleși 

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 07218714415

Uniunii Culturale a Rutenilor din 
România (UCRR), condusă de parla
mentarul hunedorean, Gheorghe Fir
czak. Acesta din urmă, l-a desemnat pe 
Mircea Călin Brândușa pentru a ocupa 
postul de director, având în vedere fap
tul că proaspătul ales, este membru al 
Uniunii Rutenilor de aproape zece ani.

„Sunt onorat să preiau conducerea 
celei mai importante instituții culturale 
din județ și sper ca împreună cu prefec
tul județului Hunedoara, cu sprjinul 
Consiliului Local și Județean, cu cel 
primarilor orașelor și comunelor din 
județ să realizăm o treabă cât mai bună, 
deoarece, cu toții știm că județul nostru 
este unul din cele mai bogate din punct 
de vedere cultural”, a spus noul coor
donator al Direcției pentru Cultură.

Prezent la instalarea acestuia în 
funcție, prefectul județului Hunedoara, 
Attila Dezsi, a ținut să sublinieze 
importanța unei colaborări cât mai bune 
între instituțiile administrative, 
reprezentanți ai bisericii și Direcția

reprezentanții Electrocentrale Mintia, vor 
asigura costurile manoperei de montare a 
contorului. Cei care optează pentru acest tip 
de contorizare a energiei termice consumate 
vor încheia un contract direct cu primăria 
Deva, care va asigura posibilitatea achitării 
valorii dispozitivului de contorizare a en
ergiei termice, în rate lunare, fără dobândă, 
care nu vor depăși suma de 30 de lei, pe o 
durată de maxim cinci ani. „împreună cu 
reprezentanții conducerii Termocentralei de 
la Mintia studiem posibilitatea preluării pro
ducerii agentului termic, precum și a rețelei 
de distribuție a acestuia, la primărie în ved
erea accesării de fonduri nerambursabile 
pentru reabilitarea și modernizarea termo
centralei. Totodată acest lucru implică și 
menținerea activității termocentralei, pre
cum și salvarea locurilor de muncă, având 
în vedere că 1.500 de persoane își 
desfășoară activitatea în cadrul Electroce- 
trale Mintia. Creditul pentru stingerea da
toriilor vine să întărească politica primăriei 
în folosul comunității. Suntem prima 
primărie care a accesat acest tip de credit, 
conceput de Ministerul Finanțelor în ved
erea stingeri arieratelor”, a precizat admin
istratorul public al municipiului Deva, 
Corina Oprișiu.

Irina Năstase

președinții organizațiilor locale. De altfel, 
mebrii CODA au fost mandatați ca să iden
tifice persoanele potrivite pentru candi
datura la președenția organizațiilor locale, 
în ceea ce privește parlamentarii PD-L, 
aceștia vor stabili un calendar de întâlniri cu 
primarii, pentru a identifică probleme cu 
care se confruntă aceștia. în cadrul 
Organizației Județene PD-L Hunedoara a 
fost stabilită o organigramă care cuprinde 
un post de manager general și patru con
silieri pe probleme juridice, financiare, co
municare și relații cu presa și organizare. 
Organigrama a fost propusă și aprobată de 
Biroul Permanent Național al PD-L.

Irina Năstase

pentru Cultură, anunțând că cel mai im
portant proiect rămâne cel privind re
abilitarea și promovarea cetăților dacice 
din munții Orăștiei, proiect pentru care 
se va emite în scurt timp un act norma
tiv prin care toate aceste obiective să fie 
transferate, administrativ și patrimo
nial, Consiliului Județean, pentru o mai 
bună punere în valoare a acestora.

Grav accident 
la trecerea cu calea ferată

Graba, neatenția la volan și nere- 
spectarea semnificației semnalelor acus
tice și sonore, la trecerea cu calea ferată, 
au dus la provocarea unui grav accident 
de circulație, ieri dupâ-masă, la trecerea 
cu cale ferată din apropierea gării din 
Deva. Șoferul unei Dacii Logan a ignorat 
semnalele acustice și sonore din dreptul 
căii ferate, , mașina condusă de către 
acesta fiind izbită în plin de către un per
sonal care venea dinspre Ilia.

în urma impactului, conducătorul 
auto, în vârstă de 63 de ani din Deva, și-

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii nr.9, 
închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 și 3, cu 
suprafețe de 20 mp fiecare. Solicitările se depun în scris la secretariatul 
companiei sau la fax nr. 0254-213641.

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalifîcați în construcții.

Informații la telefon: 0254/ 234.448 sau 0723/154.204, 
de luni-vineri, între orele 8—16.

Noul șef al instituției de cultură, 
Mircea Călin Brândușa a fost până ieri, 
funcționar în cadrul Primăriei Simeria, 
desfășurându-și activitatea în cadrul 
Biroului Administrativ Patrimoniu, pe 
segmentul Contabilitate-Financiar.

Claudiu Sav

a pierdut viața pe loc, iar automobilul pe 
care acesta îl conducea a fost avariat în 
proporție de 80 la sută. Circulația 
feroviară pe unul dintre tronsoane a fost 
Blocată mai mult de două ore. fiind 
necesară intervenția pompierilor pentru 
desearcerarca victimei, în timp ce 
reprezentanți ai CFR împreună cu 
polițiștii sosiți la fața locului au efectuat 
cercetări în veocrca stabilirii 
împrejurărilor în care s-a produs eveni
mentul. <c.s.)
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Ungaria, România șî Bulgaria, mandatate de Bruxelles să securizeze 
frontierele estice ale UE, au acordat cetățenie unui număr de cinci mi
lioane de moldoveni, macedoneni, sârbi, ucraineni și turci, mișcare din 
care liderii lor speră să obțină beneficii politice, relatează Le Figaro.

ONU va cere României
adoptarea statutului

Românii se roagă pentru orice

minorităților

Organizația Națiunilor Unite s-a 
r.onunțat negativ în chestiunea autonomiei 
teritoriale a populației maghiare din Transil
vania, dar vor recomanda României, cel mai 
devreme în noiembrie, să adopte statutul 
minorităților, proiectul gândit de UDMR și 
blocat în parlament de cinci ani, potrivit 
Adevărul.

Proiectul de lege privind Statutul 
minorităților naționale garantează autonomia 
culturală a minorităților naționale. Asta 
înseamă dreptul și capacitatea comunității 
unei minorități naționale de a lua decizii în 
probleme de țin de identitatea culturaă, 
lingvistică și religioasă proprie, prin consilii 
alese de către membrii săi. Pentru aceasta, 
proiectul elaborat de UDMR, negociat și 
renegociat de formațiune la fiecare partici

pe în coalițiile de guvernare, dar blocat în 
Legislativ, propune înființarea Consiliului 
Național al Autonomiei Culturale.

Comitetul ONU pentru Elimnarea 
Discriminării Rasiale a analizat la începutul 
acestei săptămâni, la Geneva situația 
României. Cu această ocazie, delegația 
română a prezentat experților internaționali 
al 19-lea raport periodic privind respectarea

de către România a reglementărilor îm
potriva discriminării. Anterior, potrivit ade- 
varul.ro, trei asociații maghiare au trimis la 
ONU un "Raport din umbră" prin care se 
cere autonomia teritorială a Ținutului Secui
esc.

"Despre ONG-urile maghiare s-a arătat 
că Convenția (Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare, la care 
România a aderat la 15 septembrie 1970, 
n.r.) nu garantează drepturile colective ale 
unei comunități ci doar drepturile individ
uale. Autonomia (teritorială, n.r) este o 
chestiune vagă, nedeterminată și descen
tralizarea în sănătate, educație, etc, este o 
formă de autonomie", a zis șeful delegației 
române la ONU, Asztalos Ferenc Csaba.

Intre posibilele recomandări pe care le 
va face ONU se numără necesitatea adoptării 
legii educației și a legii privind statutul 
minorităților naționale. De asemenea, 
Comisia a sfătuit statul român să protejeze 
grupurile vulnerabile în fața crizei econom
ice. Majoritatea propunerilor specifice se vor 
referi la problema romilor și o posibilă reco
mandare de acest fel va fi o mai bună 
colectarea a datelor.

Numărul înmatriculărilor de vehicule
noi a scăzut în iulie cu aproape 4,1%

înmatriculările de vehicule noi au scăzut în 
iulie, față de aceeași lună a anului trecut, cu 
£1%, la 11.899 unități, iar înregistrările de auto
turisme au avut un declin de 2,2%, la 10.381

unități, potrivit datelor Direcției Regim Permise 
Conducere și înmatriculare a Vehiculelor (DRP- 
CIV).

Față de luna anterioară, în iulie, 
înregistrările de vehicule au crescut cu 2,8%, iar 
cele de autoturisme cu 1%.

în primele șapte luni ale anului, comparativ 
cu aceeași perioadă din 2009, înmatriculările de 
autoturisme noi au scăzut cu 36%, la 47.017 
unități.

în luna iulie, la DRPCIV au fost înregistrate 
168 de mopede și motociclete, cu 29% mai 
puține față de aceeași lună din 2009.

Totodată, înmatriculările de autovehicule de 
transport de mărfuri au coborât cu 22%, la 717 
de unități.

Chiar dacă a înregistrat o scădere de 7,4% 
față de iulie 2009, Dacia fost cea mai vândută 
marcă de autoturisme, cu 3.864 de unități.

Marca autohtonă a fost urmată în clasament 
de Skoda și Renault, cu 1.074 unități (creștere de 
27,3%) respectiv, 870 unități (creștere de 12%).

Preoții recunosc că tot mai 
puțini sunt credincioșii care vin să 
se roage pentru sufletul lor și care 
înțeleg adevărata putere a 
rugăciunii. Românii se roagă pen
tru orice, așa că rugăciunea și-a 
pierdut din menire, aceea de 
mulțumire sau laudă adresată de 
credincioși divinității. Nici acatis
tele nu mai sunt imnuri de 
mulțumire și de preamărire, 
credincioșii le consideră mai 
degrabă niște "bilețele" trimise lui 
Dumnezeu.

Conform datelor
STISOC2010, studiu dat recent 
publicității, 95% din români cred în 
Dumnezeu și aproape 88%, în put
erea rugăciunii. Credința în 
existența Iadului este cel mai puțin 
răspândită în rândul populației, mai 
arată cercetarea. Pentru 64% biser
ica reprezintă locul unde au loc slu-
jbele religioase, deci mai mult un 
loc de practicare a religiei decât un corp spiritual.

Conform "Studiului Valorilor Europene", România este țara ortodoxă cu practica religioasă cea 
mai crescută. Nivelul practicii religioase în spațiul privat este și mai ridicat decât cel al frecventării 
bisericii, 73% din românii chestionați declarând că se roagă cel puțin o dată pe săptămână.

Astfel, surclasăm țări precum Cipru (46%), Polonia (38%) sau Bulgaria (17%). La polul opus 
se află țări precum Cehia (9%) și Germania (8%).

La capitolul participare la slujbe religioase suntem depășiți de Polonia (70% din locuitori 
declară că merg la slujbă cel puțin o dată pe lună), Irlanda (57%) și Cipru (56%).

Dacă analizăm practicarea religiei punct de vedere sociologic am putea spune că este mai 
degrabă un "troc cu divinitatea".

„La noi, sentimentul religios este mai degrabă mistic, seamănă cu cel al popoarelor primitive 
care se roagă la Zeul Lup să facă sau să nu facă", a declarat sociologul Mircea Kivu. Și asta din 
cauză că "gradul de cultură teologică este extrem de redus", a mai spus el.

CONCURSUL LITERAR „VISUL”
Ediția a V-a

1 august -15 septembrie 2010

Secfiuni: - POEZIE
-PROZĂ SCURTĂ
- VOLUME PUBLICATE în anii 2009 și 2010

Perioada de desfășurare: 1 august — 15 septembrie 2010. Textele sau volumele sosite după această 
dată nu vor mai participa la concurs.

Modal de desfășurare:
• pentru secțiunea de poezie concurenții vor trimite TREI texte, iar pentru secțiunea de proză 

scurtă, UN SINGUR TEXT, de maxim 5 pagini Word A4, scrise cu caractere de 12, m attach 
prin e-mail Ia adresa: concurs@norema.ro, în format .doc sau .docx. Scriitorii care lucrează 
cu programe free de redactare, au posibilitatea, oferită de aceste programe de a salva documentul 
.doc. Nu se acceptă alte extensii in afara celor menționate. E-mailuI va avea drept subiect: 
concursul literar „VISUL”.

Paginile trimise NU VOR FT SEMNATE!
In locul semnăturii, concurentul va trece o parolă la alegere (un dicton, un vers, un cuvânt 
oarecare, un număr etc). Aceeași parolă se va trece pe TOATE paginile, de preferință în header. 
Separat, la c-maitul: office@florema.r0, sc va trimite în attach o pagină care să conțină 
PAROLA ALEASĂ, numele, prenumele, data nașterii, (eventual pseudonimul literar) 
adresa de corespondență, uit număr de telefon valid, o adresă de e mail și o scurtă 
autobiografic literară.

• pcffiru secțiunea dc volume publicate, concurenții vor trimite un exemplar dintr-un volum 
personal apărut în cursul anilor 2009 sau 2010, la adresa: ASOCIAȚIA FLOREM A RESIGN, 
Str.Aurel Vlaicu nr.4, cod poștal: 335700, ORĂȘTIE. Volumele trimise nu se vor restitui 
concurențelor, ci vor rămâne în biblioteca Asociației. Din acest motiv, concurenții sunt rugați să 
ofere Asociației și csac nn autograf.

Volumele vor fi trimise recomandat prin poșta română sau prin curier rapid, cu specificarea pe 
colet a numelui Și adresei autorului. Taxele aferente trimiterii cărții vor fi suportate de către 
concurent.

Un concurent poale participa la toate secțiunile concursului. Nu există niciun lei de restricții sau 
îngrădiri. Pol participa persoane de caice vârstă, cu orice pregătire profesională, cu sau Iară apariții editoriale.

Orice întrebări legate de concurs pot fi trimise prin e-mail Ia adresa: office@florenja.ro.

Câștigătorii vor fi anunțați în data dc 26 septembrie 2010, după ora 19:00, prin intermediul sitc-ului: 
http://visul.florema.ro;

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secțiune (diplomă și trofeu).

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secțiunea la care a participat i se va acorda 
TROFEUL „VISUL 2010”.

Premiile vor fi trimise la adresa menționată de către concurent, în termen de 3® de zile de la publicarea 
câștigătorilor. Taxele pentru trimiterea premiilor vor fi suportate de către organizatorul concursului.

Succes tuturor!
Partener media: Radio Color Orăștie și Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

varul.ro
mailto:concurs@norema.ro
mailto:office@florema.r0
mailto:office@florenja.ro
http://visul.florema.ro
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Muntele sacru (III)
Unul din drumurile de acces în 
Parcul Național al Retezatului 
pornește de la Subcetate Hațeg 
și urcă dincolo de Comuna Să
lașul de Sus, peste apele învol

burate ale văii Pietrele, spre 
cabana cu același nume, cu
ibărită în versantul nordic al 
celui mai interesant masiv de 

roci granitice din Carpații Ro
mânești... Retezatul Mare.

Chemare irezistibilă 
a înălțimilor

Pe potecile Retezatului au tre
cut, de-a lungul timpului, nu doar 
localnicii, cu turmele spre înălțimi 
sau excursioniștii, ci și naturaliștii 
prin strădania cărora, încă din anul 
1927, va lua ființă Rezervația 
Științifică de la Gemenele.

Se spune că, indiferent de an
otimp, pe ploaie, sau ninsoare, sub 
ceață ori sub cerul senin, uriașul 
munte fascinează și atrage ca un 
magnet, iar cine a sorbit măcar 
odată din apa limpede și rece, 
prelinsă din tăurile glaciare de sub

creastă, o viață întreagă va fi mistuit 
de dorul reîntoarcerii.

Oameni de știință, cercetători, 
profesori și academicieni precum 
Nicolae Botnariuc sau doctorul 
Nicolae Toniuc și-au legat destinul 
de Rezervația Științifică de la 
Gemenele și de Parcul Național al 
Retezatului.

Mai sus de lacul de acumulare 
de la Gura Apei, unde se împreună 
râurile mari ale Țarcului, Godeanu- 
lui și Retezatului, dincolo de cabana 
Rotunda, drumul ce urcă pe valea. 
Lăpușnicului spre izvorul Bucurei 
se strecoară pe sub crestele 
Stănuleților. Simt primele bastioane 
ale Retezatului Mic sau Calcaros, 
paradis al peșterilor și avenelor, 
multe dintre ele neexplorate încă. El 
domină spre sud, prin Piatra Iorgo
vanului, de la două mii și pais
prezece metri altitudine, versantul 
stâng al văii Lăpușnicului.

De aici, spre nord, în celălalt 
versant al văii se înfig adânc pin
tenii de roci granitice ai Retezatului 
Mare, masiv muntos care, după cum 
vom vedea, continuă să îi intrige pe 
oamenii de știință printr-o serie de 
particularități genetice și de evoluție 

care îl transformă într-un unicat la 
nivelul ariei carpatice.

Un uriaș încă 
neadormit

Se pare că încet, dar sigur, 
acest impresionant sâmbure de 
granite născute cu milioane de ani 
în urmă, undeva la peste o sută și 
cincizeci de kilometri adâncime în 
crusta terestră, continuă să se ridice. 
Dovedesc acest lucru și cheile în
guste ale Lăpușnicului care 
continuă să se adâncească an de an, 
după fiecare viitură. Până în urmă 
cu cincisprezece mii de ani, în tim
pul ultimei glaciațiuni, pe această 
vale se scurgea cel mai mare ghețar 
din Carpații românești, care avea 
peste treisprezece kilometri 
lungime și o grosime de treisute de 
metri.

Odată cu schimbările climatice 
și retragerea ghețurilor, vegetația a 
cucerit muntele pas cu pas, ocupând 
până și cele mai neospitaliere 
stâncării de sub Creasta aflată la 
peste două mii de metri altitudine. 
Ureăm pe firul văii Lăpușnicului, 
prin acest paradis botanic, spre 
izvorul Bucurei, prin pădurea de 
molid ce îmbracă ambii versanți la

această altitudine. Pe aici trebuie să 
fi urcat cu mai bine de un secol și 
jumătate în urmă și primii 
naturaliști fascinați de impresion
anta băgăție floristică a Retezatului.

în ceea ce privește limitele nat
urale ale masivului Retezat, mai 
există încă dispute între geologi și 
geografi. Primii delimitează clar 
masivul de roci granitice situat la 
nord de valea Lăpușnicului, ceilalți 
asociază acestuia, periferic și zona 
calcaroasă din sud și sud-est, 
cuprinzând munții de la izvoarele 

Jiului. Astfel, sub numele de 
Retezatul Mic - calcaros, au fost 
grupați munții Pleșa, Piuele, c 
trei Scorote, Albele, Piatra Iorgov
anului și Stănulețele, iar sub numele 
de Retezatul Mare, masivul 
cristalin-granitic.

Unii botaniști încă mai 
asociază, aceleiași provincii, cele 
două unități, deși vegetația zonei 
calcaroase prezintă deosebiri funda
mentale față de cea din zona 
cristalin-granitică.
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în inima Retezatului

La mai bine de douăzeci și 
cinci de kilometri de barajul de la 
Gura Apei, din versantul drept al 
văii Lăpușnicului, pe sub Poiana 
Peleghi, coboară izvorul Bucurei. 
Locul, denumit și Gura Bucurei a 
ajuns deja celebru printre grupurile 
de excursioniști. El se numără, 
alături de valea Pietrele în nord și 
Valea Rîului Bărbat în nord-est, 
printre cele mai cunoscute porți de 
acces către zona centrală a masivu
lui Retezat.

Apele, strânse în scocul văii de 
aici, coboară de undeva de sus, din 
inima masivului după ce străbat, 
poate cel mai spectaculos traseu, 
unic nu doar prin varietatea 
formelor pe care le îmbracă relieful, 
ci și prin mulțimea de lacuri 
glaciare și deschiderea amplă a 
peisajului. Ne aflăm la o altitudine 
de aproape o mie șase sute de metri, 
în plin etaj al pădurilor de conifere, 
sau molidișurilor cum le mai 
i esc specialiștii.

Dincolo de versantul abrupt 
poteca se strecoară pe sub poale de 
pădure către Poiana Peleghii, un im
portant loc de popas pe drumul care 
duce la Bucura și mai departe peste 
creastă și Vârful Retezat, la Cabana 
Pietrele de pe versantul nordic al 
masivului.

Ne apropiem de inima Retezat
ului.. . un triunghi de dimensiuni ci
clopice care închide între văile Râul 
Mare în vest, Lăpușnicul Mare și 
Jiul de Vest în sud, Băniței și Streiu- 
iii în est și nord-est, o suprafață de 

peste șaptesute cincizeci de kilo
metri pătrați. Masivul este singular 
1 ivelul ariei Carpatice nu doar 
pnn poziția geografică, morfologia 
și evoluția geologică, ci și prin 
asociațiile unice de plante și de an
imale care viețuiesc aici.

Mai evident ca oriunde aici în 
Retezat, poziția geografică, 
variațiile climatice și frământările 
geologice care au ridicat spre cer 
pintenii de granite, au avut ca efect 

etajarea vegetației, de jos în sus, 
funcție de altitudine.

Brâurile verzi 
ale muntelui

Mai sus de o mie și opt sute de 
metri, pădurea de molid dispare, 
locul ei fiind preluat treptat de o 
asociație caracteristică etajului alpin 
inferior alcătuită dintr-o masă 
aproape compactă de jnepeni căreia 
i se alătură uneori molizii piticii, 
ienupărul, scorușul de munte și 
smirdarul. Acest „brâu” de culoare 
verde închis, ce urcă pe versanți și 
se pierde la altitudini mai mari de 
două mii două sute de metri nu este 
întrerupt decât de lespezile uriașe de 
granite sau de câmpurile de stânci 
ori grohotișuri.

Deasupra jnepenișului se 
ridică pe alocuri exemplarele de 
zâmbru, o specie deosebit de 
frumoasă care se dezvoltă numai 
aici. Lăsăm în urmă, undeva, pe 
firul văii, în mijlocul pânzei de 
jnepeni, inima uriașă a „Liei”, 
primul din salba de lacuri glaciare 
cu nume de fete de sub Judele și 
Poarta Bucurei.

Doar de aici de sus ochiul 
poate cuprinde de jur împrejur, în
tregul peisaj până dincolo spre sud, 
către Piatra Iorgovanului. Pe malul 
lacului Bucura, la peste două mii și 
patruzeci de metri altitudine, 
ajungem odată cu seara și cu ploaia, 
ce vine parcă de dincolo de Vârful 
Judele.

Bucuria Bucurei

începe o nouă zi în inima 
Retezatului. Născute parcă din 
picăturile de rouă, în lumina blândă 
a soarelui de august, freamătă 
grăbite să-și trăiască viața, în scurta 
vară de peste an, ultimele flori. 
Cercetările au evidențiat un fapt ex
trem de interesant.

Din cele peste o mie și cin
cizeci de specii de plante, descrise 
în Retezat, mai bine de o treime

trăiesc aici în zona alpină. E 
dimineață, iar în apele străvezii ale 
lacului Bucura se reflectă mai puțin 
amenințători, colții de granite de 
sub vârful Judele. Cu o adâncime 
maximă de cincisprezece metri și 
jumătate și o suprafață de aproape 
nouă hectare Bucura este cel mai 
mare lac glaciar din Carpații 
Românești, rămas în urma topirii 
unui impresionant ghețar care acop
erea odinioară în întregime versanții 
pe care pasc astăzi nestingherite 
turmele de capre negre. 
Douăsprezece mii de ani ne despart 
de vremurile acelea când întregul 
lanț carpatic, odată cu încălzirea 
globală a climei, se dezmorțea de 
sub greutatea ghețurilor veșnice.

Procesul amplu de modelare a 
reliefului început atunci, va fi con
tinuat de variațiile climatice se
zoniere, de procesele de insolație 
sau de îngheț-dezgheț, de vânturi, 
de ploi, dar și de mișcările tectonice 
care ne amintesc din când în când 
că muntele trăiește, că sâmburele 
uriaș de granite al Retezatului se 
ridică încă în medie cu câțiva 

milimetri pe an.
A rezultat un impresionat relief 

ruiniform, dominat de grohotișurile 
nesfârșite parcă, de sub zona de 
creastă, din care se decupează clar 
vârfurile. Așa s-au născut probabil 
legendele despre uriașii care au 
retezat cândva vârfurile munților, 
luptându-se între ei, dar poate și 

poveștile despre haiducii care, 
odinioară, sub Judele, pe malul lac
ului cu nume tainic, „Tăul Porții”, 
își judecau ortacii și își ascundeau 
comorile.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Mircea Radu revine la /f R, la 10 de ani după ce a părăsit postul pu
blic. I edeta T\ a câștigai concursul de realizatori la televiziunea pu
blică, potrivit paginadetnedia.ro. Mircea Radu a obținut o poziție la 
Departamentul minorități, secția emisiuni pentru minorități.

Prințul William se va 
căsători în iunie 2011

Prințul William al Marii Bri
tanii își va anunța logodna în 
luna noiembrie a acestui an 
și se va căsători cu iubita sa, 

Kate Middleton, în iunie 
2011, informează presa brita

nică, citată de 
femalefirst co. uk.

Tina Brown, biografa prințesei 
Diana, a afirmat la începutul aces
tui an că logodna prințului William, 
al doilea în ordinea succesiunii la 
tronul Marii Britanii, urma să fie 
anunțată în iunie, căsătoria fiind 
programată în noiembrie 2010.

însă, potrivit cotidianului bri
tanic Daily Star, sursele biografei 
Tina Brown au încurcat datele celor 
două anunțuri oficiale, deoarece, 
potrivit celor mai recente 
informații, logodna va avea loc în 
noiembrie 2010, iar nunta în iunie 
2011.

Capela St. George a castelului 
Windsor, unde tatăl prințului 
William, prințul Charles, s-a 

Loredana Groza
nu ține diete

căsătorit cu Camila Parker Bowles, 
în urmă cu cinci ani, va fi locul 
unde va avea loc una dintre cele 
mai fastuoase nunți regale ale în
ceputului de secol, potrivit presei 
britanice.

După ceremonia religioasă, va 
avea loc o petrecere la palatul 
Buckingham, reședința oficială a 
reginei Elizabeth a Il-a.

Prințul William și Kate Mid
dleton, care s-au cunoscut pe când 
erau studenți la Universitatea St 
Andrews din Scoția, au relație de 
aproape 10 ani, marcată de câteva 
despărțiri și reîmpăcări.

Potrivit unor surse apropiate 
cuplului, Kate Middleton, în vârstă 
de 28 de ani, numită de presa 
britanică "Waity Katie" (Katie care 
tot așteaptă), deoarece așteaptă de 
mulți ani ca prințul William să o 
ceară în căsătorie, a renunțat la slu
jba pe care o avea în compania on
line specializată în organizarea de 
petreceri, ce aparține părinților ei, 
în special pentru a se concentra 
asupra relației pe care o are cu 
prințul britanic.

Halle Berry e cea mai sexy 
mămică din lume

Are 44 de ani, a câștigat un 
Oscar pentru rolul din „Mon
ster’s Ball”, dar Halle Berry 
primește noi și noi distincții. 
Actrița a fost desemnată cea 
mai sexy mămică din lume.

Vedeta care are o fetiță de doi 
ani cu modelul Gabriel Aubry a 
reușit să se impună în topul întocmit 
de Askmen în fața altor frumuseți 
consacrate, dar interesant este că 
principala ei contracandidată a fost 
Monica Bellucci, mai vârstnică 
decât ea cu un an.

Iată Top 10: Cele mai bot 
mămici din lume

1. Halle Berry - 44 ani
2. Monica Bellucci - 45 ani

Cântăreața Alanis Morissette este însărcinată
Alanis Morissette este însărci
nată, cântăreața canadiană ur
mând să devină mamă pentru 

prima oară, informează revista 
Us Weekly, citată de contac- 

tmusic.com.
Dacă informația va fi confir
mată, acesta va fi primul copil 

al cântăreței canadiene cu 
soțul ei, rapperul Mc Souleye.

Alanis Morisette a fost logodită în 
trecut cu actorul Ryan Reynolds, dar s- 
a căsătorit cu rapperul Mc Souleye în

3. Kate Beckinsale - 37 ani
4. Jessica Alba - 29 ani
5. Salma Hayek - 43 ani
6. Sofia Vergara - 38 ani
7. Milla Jovovich - 34 ani
8. Heidi Klum - 37 ani
9. Gisele Bundchen - 30 ani
10. Bridget Moynahan - 39 ani

De remarcat că ocupantele ul
timelor două poziții din top 10 au 
câte un copil cu același bărbat - 
jucătorul de fotbal american Tom 
Brady.

Și demn de reținut este faptul 
că șapte dintre laureate au peste 35 
de ani, dar au reușit să se impună în 
fața unor concurente mult mai 
tinere, dar care nu i-au convins pe 
cititorii celebrului site că au același 
sex-appeal.

luna mai, după o relație de șapte luni.
Vestea că Alanis Morisette va avea 

un copil a apărut prima oară în tabloidul 
american Us Weekly, detalii și alte 
informații suplimentare urmând să 
apară în ediția viitoare a revistei.

La rubrica "25 Things You Don't 
Know About Me" (25 de lucruri pe care 
nu le știți despre mine) publicată în 
această revistă, afirmația "Sunt 
însărcinată!" făcută de Alanis Moris
sette apare pe poziția a 25-a din această 
listă.

Cântăreață și compozitoare, Ala
nis Morissette și-a făcut debutul în 
lumea muzicii la vârsta de zece ani,

când a înregistrat primul single din 
carieră - "Fate Stay With Me". La 14 
ani a semnat primul contract cu o casă 
de discuri, iar în 1991 a lansat albumul 
"Alanis", al cărui succes i-a adus discul 
de platină în Canada și un Juno Award 
(Grammy-ul canadian), la categoria 
"cea mai promițăroare interpretă".

Debutul său pe plan internațional 
a avut loc în 1995, odată cu albumul 
"Jagged Little Pill", care a intrat în is
toria muzicii drept cel mai bine vând'-* 
material discografic de debut al unei 
artiste solo. Urmează alte patru albume 
cu vânzări record, precum și numeroase 
single-uri care au urcat în topuri - u 
Oughta Know", "All I Really Want", 
"One Hand In My Pocket", "Ironic", 
"You Learn", "Head over Feet", "Unin
vited" (inclus pe coloana sonoră a fil
mului "City of Angels"), "Thank U", 
"That I Would Be Good", "Hands 
Clean", "So Pure", "King of Pain".

Apreciată pentru vocea sa, dar și 
pentru originalitatea versurilor, Alanis 
Morissette a fost recompensată de-a 
lungul carierei cu nu mai puțin de 12 
premii Juno și șapte Grammy, înreg
istrând vânzări de peste 55 de milioane 
de albume în întreaga lume. De altfel, 
Alanis este considerată una dintre artis
tele cu cele mai mari vânzări din indus
tria muzicală. în 2008, cântăreața a 
concertat la București, pe scena festi
valului B'estfest.

JK
A lansat recent un album, a 
filmat un concert 3D și ui
mește pe toată lumea prin 
lookul pe care îl afișează.

Dar Loredana Groza refuză 
să țină un regim alimentar și 

își oferă tot ce poftește.

Filosofia artistei este foarte 
simplă, iar despre eficiență nici nu se 
pune problema, de vreme ce 
cântăreața pur și simplu nu pare 
atinsă de trecerea anilor. „Mănânc 
orice, cred că dietele în general 
creează frustrări, cred că orice dieta

îți creează până la urmă o lipsă pe 
care după aia organismul o 
compensează. De aceea am încercat 
să îmi exchilibrez dieta , să mănânc 
din toate ca să nu poftesc și poftele 
alea să le plătesc după aia”, a explicat 
Loredana pentru Replica vedetelor.

în rest, încearcă să mai practice 
yoga - „din păcate fac doar acasă, 
pentru că în București nu prea sunt 
multe centre” - și își dorește să se țină 
mai curând de actorie decât de tele
viziune, micul ecran consumând prea 
mult timp. Indiferent însă ce ar vrea 
să facă, este greu de crezuit că nu va 
avea succes. Ambițioasă și talentată, 
Loredana nu s-a bazat niciodată doar 
pe fizic. Dar nici nu l-a neglijat. WWWRADI0C0LDRR0

«
i

paginadetnedia.ro
tmusic.com


Fostul președinte al FC Dinamo^Ci^sile lanul, a declarat într-un 
interviu că «rea să revină în fotbal, intenționând să candideze la 
președinția FRF.
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Hunedoara și Simeria merg
mai departe, Deva iese din Cupă

FC Hunedoara, echipă ce va 
evolua în Liga a treia a câștigat partida 
din Cupa România, faza a treia, prin 
neprezentarea adversarului. Minaur 
Zlatna. Echipa dimn județul Alba, nu s- 
a mai prezentat la Hunedoara din cauza 
faptului că avea un lot format din doar 
7 jucători. In aceste condiții arbitrii au 
dat meci câștigat cu scorul de 3-0 pen
tru Hunedoara. Și pentru ca lumea să nu 
plece dezamăgită că nu a văzut fotbal 
formația hunedoreană a jucat un meci 
școală între proprii jucători.

CFR Marmosim Simeria a învins, 
în deplasare, scor 1-0, pe Poli 2002 
Timișoara și s-a calificat în utmătoarea 
fază a Cupei României, unde va întâlni 

echipă de Liga a II a. Singurul gol al 
partidei a fost marcat de Pepenar în 
minutul 80, acesta a înscris din interi
orul careului, după o acțiune personală.

Mureșul părăsește
Cupa României

Mureșul Deva a fost eliminată de 
Luceafărul Oradea la loviturile de la 11

Rezultatele fazei a III a din Cupa României
Recolta Stoicănești - FC Argeș II 3- 

0 (FC Argeș II s-a retras)
Dămila Măciuca - Atletic Bradu
FC Podari - Universitatea Craiova II

2- 2, 4-2 după prelungiri (Teodosiu 77, 
90+5, Badea 97, Preda 101-pen / S. Lupu 
51, R. Căle 53)

Luceafărul Oradea - Mureșul Deva 1- 
1,2-2 dp, 7-6 lp (Tăut, Micaș / Sătmar, Dâr
varu)

Avântul Reghin - FC Cisnădie
<rî Lăpușul Tg. Lăpuș - Gloria Bistrița II
3- 2 - / T. Moldovan (42), A. Enescu (57 - 
pen.)

CC Hunedoara - CS Zlatna 3-0 
sfoldoforest Moldova Nouă - FC

Timișoara II 0-2 - Pătraș (45), Al. Boștină

Luncoiul pierde pe linie în amicale
Aliată în pi in stagiu de pregătire, 

echipa de Liga a V a Spint Luncoiul 
de Jos va întlni. sâmbătă, de la ora I 7. 
Zarand Crișcior intr-un meci amical.

După ce a fost învinsă de Aurul 
brad cu scorul de 6-2, rn mimul meci 
de pregătire, luncoienii au pierdut și cu 
Șoimii Bălța cu scorul de 4-0, intr-un 
meci disputat la Brad.

Au fost testați câțiva tineri 
ju«ătoi[ det-16*^-7 aci care vor juca și 
in meciul cu Zarand Crișcior.

m, cu scorul de 7-6 după ce la sfârșitul 
timpului regulamentar scorul a fost 1- 
1. Echipa din Deva a avut avantaj de 
două ori prin golurile marcate de 
Sătmar în minutul 34 și Dârvaru în 
minutul 98, dar de fiecare dată bi- 
horenii au reușit să revină. Prima dată

(76)
Gloria Arad - ACS Recaș 2-1 - 

Dubeștean (15 - pen.), Negru (88) / Enciu 
(5)

Politehnica 2002 Timișoara - Mar
mosim Simeria 0-1 - Pepenar (82)

CS Termo Dr. Tr. Severin - Minerul 
Jilț Mătăsari 0-2 - Luca (40), Nicolovici 
(48)

Rapid Dumești - Rapid CFR 
Suceava 1-2 - Marin (86) / Negru (46), 
Șuleru (56)

Flacăra Brușturi - Petrotub Roman
FCM Huși - FCM Bacău
Politehnica II Galați - CS Panciu 1- 

1 (4-5 la loviturile de departajare)
CS Eforie - Callatis

Antrenorul formației din Luncoi, 
Florin Gavrilă s-a declarat mulțumit 
de jocul echipei sale și crede că a fost 
un test util de pregătire unde rezltatul 
nu contează.

“Am vrut să vad unde suntem cu 
pregătirea, am întâlnit un adversar 
foarte bun, care ne-a pus probleme de 
la început. S-a văzut clar diferența de 
valoare între cele două echipe. Era nor
mal să ne aștentăm la un astfel de 
rezultat, pentru că cei de la Bălța au 

a egalat Tăut în minutul 42 din penalti. 
Micaș a detonat “bomba” în ultimul 
minut al prelungirilor, acesta reușit să 
aducă egalarea și să trimită partida la 
loviturile de departajare. Devenii au 
pierdut cu scorul de 6-7 și au fost 
eliminați din Cupa României.

MangaliaCSM Râmnicu Sărat - CS 
Voluntari

CS Tunari - Unirea Slobozia 2-2 (6-7 
la loviturile de departajare)

ACS Berceni - Tricolorul Breaza 3-0
Bolintin Malu Spart - Viitorul 

Domnești 0-3 (Meciul s-a decis la masa 
verde. Salvarea a venit la 45 de minute după 
ora oficială a începerii meciul. Cele două 
echipe au jucat totuși, însă un amical)

Rapid București II - Dinamo 
București II 5-2 - Dobroiu (12,55,75,78), 
Tene (15) / Stănescu (23), L. Goian (62)

FC Zagon - Conpet Ploiești 0-2
Municipal 3 Târgoviște - Chimia 

Brazi 0-1 - Irimescu (86 - pen.)

jucători foarte experimentați, câțiva 
dintre ei au jucat în divizia B. Am rulat 
tot lotul de jucători, am vrut să-i vad pe 
toți la treabă. Avem câțiva jucători de 
perspectivă foarte tineri, de numai 16 
ani. Sper să facem o echipă cât mai 
omogenă până începem campionatul” 
A declarat antrenorul echipei Sprint 
Luncoiul de Jos Florin Gavrilă

/Inrfrez Hms»

/ A

Kalai, Gherghel
și Mărmăneanu 
au părăsit Minerul

Oficialii echipei Minerul Lupeni 
s-au arătat dezamăgiți de faptul că 
fundașul Iosif Kalai a ales să plece la 
o altă echipă cu puțină vreme înainte 
de începerea sezonului 
competițional.

"E adevărat că nu stăm într-un 
jucător anume, dar nu e nici fair- play 
cum a procedat. Lui Kalai nu i-a con
venit o virgulă la contract și a ales să 
plece la o altă echipă la fel cum a 
făcut și Ange Hebga", a declarat 
președintele echipei Mihai Basarab. 
Acesta a mai spus că nici jucătorii de 
la Dinamo 11 nu s-au mai ținut de 
promisiune și i-au lăsat cu ochii în 
soare. "Atât Gherghel, cât și 
Mărmăneau nu au mai venit. Nu ne 

Programul 
etapei a IV-a a Ligii I

Programul partidelor care vor avea loc vineri, sâmbătă, duminică și 
luni, în etapa a patra a Ligii I:

Vineri, 13 august:
CFR Cluj - Astra Ploiești, ora 20.00, GSP TV
Gloria Bistrița - Pandurii Tâgu Jiu, ora 22.00, GSP TV

Sâmbătă, 14 august:
Unirea Urziceni - Universitatea Cluj, ora 18.30, Digi Sport
FC Vaslui - FC Brașov, ora 20.30, Digi Sport

Duminică, 15 august:
Gaz Metan Mediaș - Sportul Studențesc, ora 18.00, GSP TV
Dinamo - Rapid, ora 20.00, Digi Sport
Universitatea Craiova - FC Timișoara, ora 22.00, Digi Sport

Luni, 16 august:
Oțelul Galați - FCM Târgu Mureș, ora 18.00, GSP TV
Steaua - Victoria Brănești, ora 20.45, Antena 1.
I/

facem griji că vom găsi soluții, dar 
nouă ne plac oamenii de cuvânt", a 
punctat președintele.

Acesta a mai precizat că 
Minerul a mai testat în această 
perioadă un număr de 20 de jucători, 
dar doar cinci au mai rămas.

Președintele Minerului, Mihai 
Basarab a declarat că la Lupeni sunt 
mari probleme cu suprafața de joc din 
cauza precipitațiilor din urmă cu 
câteva zile. "Evităm să ne pregătim 
pe terenul mare pentru că plin de 
mocirlă. încercăm să-l reparăm până 
la data primul meci acasă cu CFR 
Gaz Craiova", a spus oficialul lupe- 
nean.

PROGRAM - uoliș culoare;
zilnic 08-21 I-BOIIȘ lUCIU;
Dnminica 09-171 - tapițerie CU SOlUțli SPCCifiCC;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gratis!
- legitimație lexterlor + Interior 16 ron]>

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTA 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00
Pe drumul mătăsii

08:00 Armăsarul sălbatic
08:30 Noah și Saskia

Verde-n față (rel.) Episodul 9
Vezi România! Episodul 11 08:00

09;I$ Transformarea
. Bffl Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 30.)
09-00

H». Garantat 100% (talk show, rel.)
12:05 Amintiri din istorie 16.00
12:15 Ochiul magic (rel.) 38'
12:50 Cronicile frumoasei luptătoare
14’00 Telejurnal; Sport; Meteo 11:00
15:20 Descriptio Moldaviae Ep. 5
IB50 Bună ca viața!
16:20 M.A.I. aproape de tine 14:30
16:55 Palatele lumii Episodul 4 15:00
17:20 Planeta arborilor 16:00
IK® Vizor monden
18:20 Amintiri din istorie
118« Vezi România! (rel.) Ep. 11
18:36 Cronicile frumoasei luptătoare !W
IMB învinge apele!
19:45 Sport 18:00
2M6 Telejurnal; Meteo
21:10 Muzici și tradiții în Cișmigiu 

Partea a doua
20:00
20:30

i»r CSI - Crime și investigații (se
rial de acțiune, 2000 - 24.) 45' 
Ultimul episod cu Marg Hel- 
genberger, George Eads, Paul

il:@a 
2130
22:®
23:10

Guilfoyle, Eric Szmanda

TW1

07:00 Pro Patria 07:®
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
<>8:00 :
09:00 i

0»

09:00
09:30
09:40

Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Religie și creativitate științifică
Spectacolul lumii
Arca lui Noe (rel.) 
Agenda Expo Shanghai 2010 
Desene animate - Clubul Dis-

BMS
10:30 1
11-00
11:30 1
12:00 1

IO:.l5v
ney
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 6.) 30' cu Miley Cyrus, 
Emily Osment; Mitchel Musso,

12:35
J 3:35 :
15:60
15:30

Jason Earles
11:30
12:00
13:00
14:00
14:20

Zile și nopți
Vezi România! 
Profesioniștii...
Telejurnal; Sport; Meteo 
Vedeta familiei Best of

16.00

16:30

17:00
15:10 Dragoste și fotbal (englez co

medie romantică, 1997) 18:00 1
17:00
17:30

Călător pe viață
Verde-n față (rel.) Episodul 10 20:30
TeleEnciclopedia (1965, rel.)

18:30 Tezaur folcloric 21:®
10:40 învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo ■ 1
21:10 Dragoste și dans (SUA dramă 

romantică, 2009) 22:68
Familia Simpson (SUA serial 23:.0

de desene animate, 1989 - 2.)
23:45 Verde-n față (rel.) Episodul 10

A
Vizor monden (divertisment)

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 12.) 50' cu Francis Ful
ton-Smith, Christina Plate, Ul
rich Pleitgen, Uta Schom 

învinge apele!
Studio 24 (francez film , 2008, 

rel. - 13.)
Darul (australian serial, 1997 - 

5.) cu Gillian Alexy, Joseph At- 
herden, Kate Beahan
Telejurnal
Timpul chitarelor (rel.) 
Povești din sălbăticie 
Telejurnal
Doi care doinesc
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15' 
împreună în Europa
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 12.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom
Studio 24 (francez film , 2008 

- 15.) cu David Clark Priscilla 
înot Campionatele Europene.

Budapesta 2010
Puterea legii (talk show, 2010)
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Lex et Honor
Ora de știri (show de întâlniri) 
Concert - Amy Winehouse

8M0 . Observator 
08:00 Liber la vacanță 
10:M Xena: prințesa războinică 

Jocul seducției (SUA polițist, 
li 1993) 

13:® Observator 
14.00 Alertă mondială (SUA film de 

catastrofă, 1999) 86' cu Harry
II Hamlin, Nastassja Kinski, Brit

tney Irvin, Julie Patzwald 
Observator 
Bun de cinste (reality show) 
Să te prezint părinților 
Observator 
Infernul (SUA film de acțiune, 

1999) 96' cu Jean-Claude Van 
Damme, Pat Morita, Danny 

"Trejo, Gabrielle Fitzpatrick 
Mh30 Ringul de foc: Lovitura leului 

(SUA film de acțiune, 1994) 88' 
cu Don "The Dragon" Wilson, 
Jonathan Wayne Wilson, Bobbie 
Phillips, Marcus Aurelius

wffl 1 Happy Hour (emisiune de di- 
vertisment, 2007, rel.)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 ! Omul care aduce cartea
10:® : Peștera monstrului sacru 4
12:00

07:10 Universul credinței 07:00
08:40 Ca la carte 08:00
@9:30 Desene animate - Clubul Dis- j 08:30

ney 09:®
10:0f Repere sacre Sfânta Maria 09:30
11:25 Verde-n față (rel.) Episodul 9 ,10.®
15:30 Viața satului 111:00
12:85 Vezi România! Episodul 12 |11:30
13:00 Zbor peste inimi (englez serial, 1 112:00

2008 - 5.) cu Claudie Blakley
14:110 Telejurnal; Sport; Meteo 112:35
14:20 Descoperă Europa ta! (4.) Câr- 

nații de Pleșcoi
113:35

14:45 Filmoteca veseliei ÎÎ15-.15
15:10 La naiba cu sărăcia (italian co

medie romantică, 2009)
#5:30
116:00

17:00 Nemuritorii anilor '60 16:30
1 -:40 Chariot debutează (SUA come

die, 1915)
-17:00

18:00 Vezi România! (rel.) Ep. 12 18:00
•8:10 De ce-1 iubim pe Florin?
19125 Tragerile Jocker, Loto 5/40,

Loto 6/49 și Noroc
ip:00
Hfa:3<i

1S:4) învinge apele! 11:00
9-45

20:00
Sport
Telejurnal; Omologarea trage

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 
6/49 și Noroc; Meteo

21JI0 O noapte cu regele (dramă, 22:00

Ais
73:2f

2006) cu Tiffany Dupont, Luke 
Goss, John Noble, Omar Sharif
Verde-n față (rel.) Episodul 9
Gala premiilor muzicale brita

nice

23:10

îngerașul
Săracii tineri bogați 
Legământul 
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Marina

| Victoria
1 Vremea de ACASĂ 

Legământul 
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați

■ Cealaltă față a Analiei (SUA 
serial, 2008) cu Martin Karpan, 

■Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 
y rona, Jose Guillermo Cortines 
|2;3>S Cuibul de vipere (brazilian se- 
p > j rial de comedie, 2006) 45' cu 
|| | Hi Lăzaro Ramos, Daniel de Oli- 
p j veira, Carolina Dieckmann, Ma- 

" riana Ximenes

!

08:20
OM: 15
0U:45

Camera de ras
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Sport cu Florentina
Nimeni nu-i perfect
Ruffian (SUA dramă biogra

fică, 2007)
Galileo
Sport, dietă și o vedetă 
Cine știe...câștigă!
Fularul de la Kiss FM
O familie în pericol
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Gazdă de profesie
Litera stacojie (SUA dramă, 

1995) 135' cu Demi Moore, 
Gary Oldman, Robert Duvall, 
Edward Hardwicke
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007) 180' cu Dean 
Cain, Anthony Michael Hall, 
Ernie Hudson, Sunny Mabrey

Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel. - 3799.)
Știrile Pro TV
Totul pentru copilul meu (SUA 

dramă, 1985)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

11973 -3800.)
17:00 Știrile Pro TV
SB45

16:00

13.15
14:30
15:38 
list® 
18:00
19:06

întreabă-i pe copii! (SUA 
dramă, 2001) 91' cu Virginia 
Madsen, Jeffrey Nordling, Gra- i 
ham Beckel, Robert Joy

Știrile Pro TV
Serviți, vă rog!
Killshot - Ținte sigure (SUA 

film de acțiune, 2007) cu Diane 1 
Lane, Mickey Rourke, Thomas I 
Jane, Rosario Dawson

22:00

15:45
16:15
16:45
19:00 
20:0019:30 

20:00 
21:55 
22:30

19:00
20:30
22:30

i

1Popasuri 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 (australian film , 

1999 - 43.)
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
Atenție, se cântă!
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor (documen

tar)
Lumea de aproape (documen

tar)
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
înot Campionatele Europene, 

Budapesta 2010
Lecția de management (docu- 

nentar - 7.)
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/6.) cu Douglas Henshall, Ju
liet Aubrey, James Murray, An
drew Lee Potts

Ora de știri (show de întâlniri) 
Bărbatul din casă (SUA film 

romantic, 1995) 100' cu Eliza
beth Perkins, Gwyneth Paltrow, 
Jon Bon Jovi, Kathleen Turner

^TV^2

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă
Motomagia (2007) 
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Doi care doinesc
Pescar hoinar (rel.)
Piatra magică (australian film, 

1999-44.) cu Nikki Coghill
H...ora prichindeilor
Moștenire cu bucluc (SUA co

medie, 1996)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Atlas
Chip și asemănare
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
înot Campionatele Europene, 

Budapesta 2010
Tânăr, caut carieră
ConturRo
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/7.) cu Douglas Henshall, Ju
liet Aubrey, James Murray, An
drew Lee Potts
Ora de știri (show de întâlniri) 
Călărețul singuratic (SUA wes

tern, 2008) cu Lou Diamond 
Phillips, Stacy Keach, Vincent 
Spano, Marta DuBois

s 1M0
17:00
i»
19:®

16:30 întâlnire cu spartanii (SUA comedie, 2008)
83' cu Sean Maguire, Ken Davitian, Carmen Electra 
17:55 Vicky Cristina Barcelona (SUA-spaniol film

romantic, 2008) 96' cu Rebecca Hall, Scarlett Johansson
Filme și vedete
Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 7.) Ispășire cu Bill Paxton 
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 4.) 30'
Carantina (SUA horror, 2008) cu Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, 

Johnathon Schaech, Steve Harris

Observator
Fata cu cercel de perlă (dramă 

i, 2003, rel.)
____spre Shiloh (SUA 

dramă de război, 1968)
3:00 J Observator

Hl 3:15 | Maddie și David (SUA serial, 
Ș1985) 45' cu Cybill Shepherd 

114:0O| Cartea junglei: Mowgli și co- 
|moara (SUA aventură, 1998)

Observator
Mr. Bean (englez serial de co

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

Burlacul
Observator
Legenda dragonului roșu 

(hong-kong film de acțiune, 
1994)95' cu Sung Young Chen, 
Jet Li, Damian Lau 

22:30 Detectiv fără voie (SUA-ger- 
man comedie, 1999)93' cu 
Martin Lawrence, Luke Wilson

biografică.
Nt 1:00 Drumul s
K

I

: 17:00 
'19:00 
20:30

g

20:00
20:30
21:00

Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 5.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.) 
Antrenament de lux (SUA comedie, 1989)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 10.) 60' cu Kristen Bell
Nopți interzise (SUA dramă, 1990) 96' cu Melissa Gilbert,

Robin Shou, Victor Wong, Tzi Ma
Dispărut în misiune (SUA film de acțiune, 1984) 101' cu Chuck Nor

ris, M. Emmet Walsh, David Tress, Lenore Kasdorf

06:00 Happy Hour 07:00
07:00 Știrile Pro TV @8:15
10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010, rel.)
09:45
11:15

11-30 Noile aventuri ale lui Tequila și 
Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 13.)

12:30
13:30
14:00

12:30 Pro Motor 15:30
H3:0O Știrile Pro TV 16:25
13:05 Confesiunile unei actrițe de la 16:30

■5:00

17:00

Hollywood
Oliver Twist (englez-ceh-fran- 

cez-italian dramă, 2005)
Din nou pe pământ (SUA-ca- 

nadian comedie romantică, 
2001) 84' cu Chris Rock, Re
gina King, Chazz Palminteri

17:30

18:30

19:30

20:30
19-00 Știrile Pro TV
20:30 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009)
122:30 Indiana Jones și ultima cru

ciadă (SUA aventură, 1989) 127' 
cu Harrison Ford, Sean Connery, 
Denholm Elliott, Alison Doody

23:45

Îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Din culisele modei (serial) 
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Al șaptelea cer (SUA serial de 

comedie, 1996)
împreună pentru totdeauna 

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

lumbian serial, 2009)
Granița cu iubirea (SUA 

dramă, 2005)
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)
Trădarea (SUA-columbian se

rial, 2008, rel.) 45' cu Mario 
Cimarro, Danna Garcia, Harry 
Geithner, Cesar Mora

07:00 
: 08:00 
I 09:00 
i 09:30

10-30
11:00
11:30
12:00
13:00

14:00
14:30
16:00

18:00
19:00

19:30
20:30

23:30

Cu lumea-n cap
Gazdă de profesie
Shinzo
Autoforum
Camera de râs
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
Focus Monden
Căsătorește-ți părinții! 
Samurai Girl (SUA serial, 

2008 - 3.) cu Jamie Chung
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Gazdă de profesie
Infanteria stelară (SUA film d« 

acțiune SF, 1997)
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007) 180' cu Dean 
Cain, Anthony Michael Hall, 
Ernie Hudson, Sunny Mab

!

16:25 Polițist, adjectiv (român dramă, 2009)
18:20 Povești de adormit copiii (SUA comedie,
2008) 100' cu Adam Sandler, Dana Goodman, Keri Russell 

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 2.) 30' 
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 6.)
Vorbește cu mine (SUA dramă biografică, 2007) 118' cu Cedric the 

Entertainer, Don Cheadle, Chiwetel Ejiofor, Taraji P. Henson
Frați vitregi (SUA comedie, 2008) cu Will Ferrell, John C. Reilly, 

Mary Steenburgen, Richard Jenkins

15:45
16:15
17:15
19:00

20:00
22:00

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 32.)
Huff (SUA serial, 2004 - 12.) cu Hank Azaria
Oglinda (român dramă, 1993)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/8.) cu Goran

Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer, Parminder Nagra 
Austin Powers: Goldmember (SUA comedie, 2002)
American Ninja (SUA film de acțiune, 1985) 95' cu Michael Dudi- 

koff, Steve James, Judie Aronson, Guich Koock23:00

12:00

16 30

2230 23.-45

16:00
17:00
19:00

l»;BM
-

07.-00
10:00

13:00
13:05
14:30

Observator
Zestrea domniței Ralu (român 

film de acțiune, 1970)
Cartea junglei: Mowgli și co

moara (SUA aventură, 1998, 
rel.) 89' cu Antonio Baker
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.) cu Cybill Shepherd
Nume de cod: K-9 (SUA ac- 

jiune-comedie, 1989)97' cu 
James Belushi, Mel Harris, 
Kevin Tighe, Ed O'Neill
Observator
La bine și la rău (SUA come

die, 1997) 115' cu Tim Allen, 
Kirstie Alley, Jay O. Sanders, 
Michael Lerner
Observator
Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010)
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'

Node aventun ale lui Tequila și 
Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000, rel. -13.)

Știrile Pro TV
Oliver Twist (englez-ceh-fran- 

cez-italian dramă, 2005)
Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 14.)

Știrile Pro TV
Pistruiatul (serial, 1973 - 5.) 
Din nou pe pământ (SUA-ca- 

nadian comedie romantică, 
2001, rel.) 84' cu Chris Rock
Indiana Jones și ultima cru

ciadă (SUA aventură, 1989, rel.)
Știrile Pro TV
O răpire cu bucluc (SUA co

medie, 1994) cu Joe Mantegna
Marea lovitură (acțiune-come- 

die, 1998) cu Mark Wahlberg, 
Lou Diamond Phillips, Christina 
Applegate, Bokeem Woodbine

203d
22:45

îngerașul (mexican serial)
Săracii tineri bogați 
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna 
Din culisele modei (serial) 
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați (SUA-co

lumbian serial, 2009)
Ce e mai bun în viață
Cuibul de vipere (brazilian se

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

Trădarea (SUA-columbian se
rial, 2008) 45' cu Mario Ci
marro, Danna Garcia, Harry 
Geithner, Cesar Mora

14:30 
16:00 
18:00 
19:00
19:30
20:30 
22:00
23:30

Camera de râs
Gazdă de profesie
Shinzo
Casă, construcție și design 
Cu lumea-n cap
Camera de râs
Levintza prezintă
Galileo (emisiune de divert), 

ment, 2010, rel.) 45'
Fularul de la Kiss FM 
Hipnoza, jocurile minții 
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.) 30'
Cronica de 10 ani 
Figurantul 
Focus 18 90'
Focus Sport
Gazdă de profesie
Cearta-n bucate 
întâlnire pe întuneric
Duete ( comedie, 2000) cu 

Maria Bello, Andre Braugher, 
Paul Giamatti, Huey Lewis

■

18:00
20:00
21:50
23:45

14:30 The Dukes (SUA comedie, 2007) 96' cu
Chazz Palminteri, Robert Davi, Peter Bogdanovich 
16:10 Aurul nebunilor (SUA film romantic de

aventură, 2008) 113' cu Kate Hudson, Matthew McConaughey
Șapte suflete (SUA dramă, 2008) 123' cu Rosario Dawson
Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică, 2009) 
Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 7.) Ispășire cu Bill Paxton 
Semiprofesionist (SUA comedie, 2008) 99' cu Will Ferrell, Woody 

Harrelson, Andre Benjamin, Maura Tiemey

20:00

22:15

Huff (SUA serial, 2004 - 13.) cu Hank Azaria 
înfruntarea secolului ( film de aventură fantastică, 1987) 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/9.) 45' cu 

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer
Dacii (român-francez dramă istorică, 1966) 112' cuAmza

Pellea, Marie-Jose Nat, Pierre Brice, Emil Botta
Pe muchie de cuțit (SUA film de acțiune, 1990) 97' cu Gene Hac

kman, Anne Archer, James Sikking, M. Emmet Walsh
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani fierar betanist î operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar I instalator instalații tehnicn-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel

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

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială

bucătar șef 2 șef de sală restaurantțmaitre 
d'hotel) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal. Ia demol. clădiri,zi da
ne,mozaic,faianță,  gresie, parchet

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-decorator inginer mecanic 1

frezor universal I
coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen- 

tare/nealimentare 3
inginer rețele electrice 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2 2

dulgher(exclusiv restaurator)
1 șef raion/adjunct șef raion de măr

furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

electromecanic 2
maistru ind.textilă,pielărie 1

femeie de serviciu 2
șofer de autoturisme și camionete

2
mecanic întreț. și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919
Simeria

harman 1 Telefon:0755.999.921

fierar b etani st I

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

inginer șef în agri cultură, silvicul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

inspector(referent) resurse umane
1

maistra construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

inginer construcții civile, industriale 
agricole 1

tehnice an electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

amb ala tor manual 4

barman 5

brutar 3

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

bucătar 1 ștanțator 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

montator aparate aer condiționat
1

mimc.necaLla demiLcladiri, zi dă 
ric,mo7aic,faianță,gresie 1

Telefon: 0755.999.922

ospălar-chelner 1 I

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

zidar samotor

10

8

zidar rosar-tencuitor
cusător piese din piele și înlocuitori

1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 manipulant mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 1

munc.necal. Ia asamblarea, monta-
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

operator prelucrare mase plastice
14

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

lansator produse

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic, zidari e,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 rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț. drumuri,p o - 
duri,baraje 1

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

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1
lucrător gestionar

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

subinginer mecanic automobile
1

motorist la moto agregate și mașini 
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4
văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

IMOBILIARE
Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 

diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și cu
rățenia casei. Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru in
formații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: activmaiket@yahoo.com. 
www.activmarket.cabanova.ro

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, Sta50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

Vând cărucior nou născut, în stare foarte bună + landou, culoare al
bastru, preț 250 lei negociabil. Relații telefon nr. 0723005637.

Ofe cială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097 DIVERSE

k
Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Schimb casă în Bretea Mureș ană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
Sta3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon Sta 6m, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.000lei 
.Tel. 0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. Tel.0722.582097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, 
bucătărie, cămară, hol, anexe, grădinăStal 500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal se
parat sau schimb cu casă. Preț 70.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, Sta78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

/Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et3, deco
mandat, amenajat, Sta58mp. Preț 95.000Iei. Tel 0730.346.219

închiriez garsonieră decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobilată 
și utilată (termopane, frigider, aragaz, tv., mașină spălat automată). Nu sunt agenție imobiliară. 
Tel. 0722.252.603

Vând apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătățiri, zona micro nl5, et.9 (lift defect). 
Preț 75.000ron. Tel.0771.676.597, după ora 16.00.

Vând apartament 2 camere, ultracentral, b-ul Decebal, zona magazinului Tineretului, fără in
termediari. Tel.0724.227.206, 0761.159.857

Vând apartament 2 camere în Brad, zonă centrală, amenajat, gresie, parchet, geamuri, tenno- 
pan, balcon închis, 60mp, 75.000ron neg. Tel.0788.426.109

Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, termopane, 2 balcoane, vedere în
2 părți, zona Decebal. Preț 190.000 lei neg. Tel. 0746.150.763

Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, centrală termică, 
garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 0730.111.962

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 20eur/mp. Tel. 
0740.965.191

I
agent securitate

asistent medical

femeie de seviciu 1 fierar betonist

mecanic utilai
1

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924 munc.necal.la demol. clădiri,mo-

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

mașinist la mașini mobile pt trans- 
porturi interioare 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

administrator

neg.

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynetO 7 @y ahoo. com

Dante-bcxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. TeL 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, con
tainere fier, piese: Dacia 1100„ Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, fe
restre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere. unelte 
agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe el, tip mobilă traviata phis 1 OOdicuri cu 
muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. CA. 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. Tel.0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie noua. 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-engleza și en 
gleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Ger
mania la destianție, cu mașini modeme cl im aii zale. TeL 0721.285.100

AUTO

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron 
Tel. 0747.344.288

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, Orăștie, 
Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. Informații supli
mentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

.. Prenume.......

.....Nr...... Bl.
Județul...........

Sc..... Ap.

nr................................
......DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.108

Vând CD MP3 auto marca Sony cu boxe, față detașabilă, stare perfectă. Preț 260ron neg. Tel.0740593108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro neg. TeL 
0740.593.108

Vând Dacia 1310, stare bună, acte la zi. Preț 1.4G0ron. TeL 0740.593.108

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

I
I

I

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, amenajat, preț 85.000Îei 
neg. Tel.0730.346.219

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva

http://glasulh
mailto:activmaiket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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leiAonal22,00Nisip

23,00 lei/tonăSort spălat 4 - 8mm

23,00 lei/tonăSort spălat 8- 16mm

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

25,00Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm lei/tonă
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

«■iMMietaa,

S.C.fUl.VA I.EMiVTEX
»ut Chimbidia. Hr.lîlO, ivtnunu Ilăriia,
Itt/fux: O3&4/3O1021/22, e-mail: xilea(â)smur1.ra

(îliiMil publicitate 
lei. 0771.67

silvaSl.

LEMNTEX
$1 comercializează 

tâmplărie din lemn triplu stratificat
ași șl ferestre de cm mal Mni calitate, 

wrcliei 
paltin

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

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


