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Editorial
de Ștefan Ciocan

Statul fără apărare
Cât de slab poate fi un stat care se lasă 

batjocorit și huiduit de toți infractorii fără să 
aibă nici o reacție? Orice găinar, prins la 
furat, cu mâna în buzunarul victimei, urlă ca 
din gură de șarpe că este persecutat politic. 
Ca să nu mai vorbim de marii tâlhari, șanta- 
jiști sau mai nou traficanți de droguri. Pe de 
altă parte, oamenii cinstiți se simt vulnerabili 
în fața unui sistem în care justiția și poliția 
sunt acuzate chiar și atunci când își fac da

toria. Sau mai ales atunci. Un primar din Ro
mânia susține în sediul primăriei o conferință 
de presă și își permite să acuze DIICOT că 
face poliție politică, fără să aducă nicio 
probă prin care să-și susțină acuzațiile. Și 
statul român nu are nicio reacție. în orice țară 
civilizată, unde funcționează un adevărat stat 
de drept, primarul respectiv ar fi dat soco
teală pentru afirmațiile calomnioase la adresa 
puterii judecătorești. în România nu are să 
se întâmple așa ceva. Pentru că România este 
țara în care fiecare are voie să-l împroaște pe 
celălalt cu noroi fără să pățească nimic. Res
pectul față de instituțiile statului a dispărut 
cu desăvârșire, dacă a existat vreodată. Frica 
față de miliția comunistă a fost înlocuită de 
disprețul față de organele statului. Pentru că 
statul nu a fost capabil să se impună în fața 
șmecherilor, a beizadelelor, a „bazaților”.

Polițiștii sunt batjocoriți în drum de cocalarii 
care le râd în nas din Q7, M5, sau alte ase
menea combinații de cifre și litere ce consti
tuie semnul bunăstării în România. 
Procurorii sunt acuzați că fac poliție politică. 
Justiția este mereu terfelită și împroșcată cu 
noroi. Și statul Român nu are nicio reacție. 
Ce pretenții să aibă contribuabilii cinstiți, 
acei copii care pot fi mâine victimele trafi- 
canților de droguri sau bătrânii înșelați de es
croci lăsați fără protecție față de un stat care 
nu este în stare să-și apere nici măcar pro
priile instituții? Trăim, din păcate, într-un 
stat anarhic nu democratic. Un stat în care 
infractorii se transformă în victime pentru ca 
adevăratele victime să fie apoi batjocorite. 
Un stat care nu se poate apăra în fața infrac
torilor nu merită să existe...dar nu putem 
șterge România de pe mapamond.
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Pui cu țelină

300 g came de pui, 1 albuș mic, 
2 linguri de amidon, 1 țelină 
(25()g), 1 ardei iute, VB. ceapă mică 
sau un fir de ceapă verde, 1 lingu
riță de ghimbir tocat, 1 linguriță 
rasă de zahar maro (light brown 
sugar, 1 lingură de vin de orez chi
nezesc, sate.

Mod de preparare:
Se taie țelină în 8 apoi în felii 

subțiri (1-2 mm). Ceapa se taie cu- 
bulețe mici, iar ardeiul în felii sub
țiri.

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

ie încălzesc 2-3 linguri de ulei 
și se prăjește puiul avăndu-se grijă 
să nu se lipească bucățile între ele. 
Când s-a prăjit se scoate și se ține 
la cald. Se poate pune pe un șerve
țel să se absoarbă surplusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas și se pune (elina, arde
iul iute, ghimbirul, ceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zahărul, vinul. Se pot 
adauga la sfârșit și câteva picături 
de ulei de susan. Se servește cald 
cu orez.

Poftă bună!■.________7

-ț-Sfântul Zilei--------
Pomenirea Preacuviosului
Pimen

Acest preacuvios a fost 
egiptean de neam. Și osebindu- 
se cu toți frații lui, s-au făcut 
monahi. Iar maica lor, după 
mulți ani, arzând de dorința ce 
avea pentru dânșii, s-a dus să-i 
vadă. Dar ei au închis ușile, și ea 
plângând striga cu jale. Atunci 
Ava Anuv, unul din frați, îi zise 
lui Pimen: „Ce vom face 
bătrânei acesteia?” Atunci 
Pimen apropiindu-se de ușă, a 
zis către dânsa dinăuntru: „De ce 
plângi, bătrâno?” Iar ea auzind 
glasul, că nu-1 vedea fiind ușa 
încuiată, răspunse: „Doresc să 
vă văd, fiule, că ce voi strica de 
vă voi vedea? Au doară nu vă 
sunt mamă? Nu sunt bătrână?” 
Și Pimen zise: „Aici vrei să ne 
vezi, sau în cealaltă lume?” Iar 
ea punând în gândul ei cele 
auzite, s-a dus de la dânșii cu bu
curie fără a-i vedea.

Dar într-o zi domnul țării 
prinzând pe feciorul surorii sale 
cu o vină, îl băgă în temniță, și 
dorea să vadă pe Ava Pimen; dar 
acesta nu a vrut să vadă pe 
domn. Atunci a mers și sora sa, 
și nu i-a răspuns; iar ea se jeluia, 
zicându-i: „Nemilostivule, fie-ți

milă de mine că-mi este unul- 
născut”. Dar el îi porunci prin 
oarecine, zicând: „Grăbește de te 
du de aici, că Pimen nu a născut 
copii”. Iar domnul îi porunci: 
„Poruncește numai cu cuvântul, 
și-l voi slobozi”; iar bătrânul 
zise: „Cercetează-1 după lege, și 
de este vrednic de moarte, să 
moară; iar de nu, fă cum ți-e 
voia”. Atunci domnul mirându- 
se foarte, a slobozit pe copil.

Odată l-a întrebat oarecine 
zicând: „De voi vedea greșeala 
fratelui meu să o acopăr?” Bă
trânul a zis: „De vei acoperi 
greșeala fratelui va acoperi și 
Dumnezeu ale noastre”.

Acest fericit lucrând toată 
bună fapta, toți părinții și 
sihaștrii cei din Egipt și din 
Tebaida, îl aveau ca pe un 
părinte, și erau îndreptați și 
învățați de către dânsul. Deci în 
aceste fapte petrecându-și viața, 
de trei ori fericitul, își primi 
sfârșitul, bătrân fiind și plin de 
zile.

HOROSCOP
Dacă mănânci și bei prea mult, te 

vei confrunta cu unele neplăceri. 
Evită alimentele bogate în zahăr și
grăsimi. Vei fi nevoit să suporți discursul unui
coleg sau unui superior.

Străduiește-te să rezolvi o pro
blemă familială astăzi. Mai târziu nu 
vei mai reuși să-ți domini nervozita
tea, iar relațiile cu cei apropiați devin 
dureroase. Un proiect îndelung pregătit este
anulat sau amânat în ultimul moment.

Azi ești foarte activ în zona co
municării. Este important să trans
miți mai mult mesajele afective, 
decât pe cele verbale mai ales în re
lația de cuplu. Este posibil să primești o veste
bună.

Azi vei avea o zi agitată. Vei 
primi noi proiecte, pe care trebuie să 
le termini într-un timp foarte scurt.
Nici la capitolul dragoste nu stai prea bine.
Azi este foarte posibil să te cerți cu partenerul
de viață, din cauza stresului.

Apropiații sau prietenii îți pro
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă
Luna te îndeamnă să aprofundezi relația ac
tuală.

27 august 
de-a lu

ș

Dacă ești încă singur, climatul 
astral ți-ar putea facilita o întâlnire 
excepțională. De data aceasta nu vei 
mai scana persoana în cauză, supu-

9 588: Tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul, domn 
al Moldovei, cu Blisabeta, regina Angliei.

9 883: Explozia principală a erupției vulcanului Krakatau 
(Indonezia), considerată cea mai mare catastrofă naturală a 
mileniului.

1910: Maica Tereza, misionară de origine albaneză, 
laureată a Premiului Nobel (d. 1997)

19)8: Leon Levițchi, lingvist, filolog, shakespearolog 
român (d. 1991)

1928: Mircea Zaciu, critic și istoric literar român (d. 
2000)

1930: Zigu Omea, critic literar român (d. 2001)
1949: Mihai Caffița, actor român
9950: Mihai Mălaimare, actor și politician român
1959: Ciaudiu Bleonț, actor român de teatru și film

nând-o unei mulțimi de teste, o vei considera
direct vrednică de tine.

Apare o șansă neașteptată de câș
tig, în a doua parte a zilei. Vei simți 
de dinainte că este vorba despre ceva 
important și astfel ai mari șanse să 
profiți de oportunitatea ivită.

1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis
oficializarea limbii române și trecerea ia alfabetul latin.

1991: Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de 
■dependență a Republicii Moldova.

fi* 1991: Comunitatea Europeană recunoaște independența 
pi ilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania.

2003: Planeta Marte se află la cea mai mică distanță de 
din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 
5 Pământ.

l£

5-«« născut:

H858: Giuseppe Peano, matematician italian (d. 1932)

Comemorări:

1574: Bartolomeo Eustachi, medic italian (n.1500)
1635: Lope Felix de Vega Carpio, scriitor spaniol (n. 

1562)
1943: Constantin Prezan, mareșal român (n. 1861)
1958: Ernest Orlando Lawrence, fizician american (n. 

1901)
1965: Eusebiu Camilar, scriitor român (n. 1910)
1970: Ștefan Giobotărașu, actor român de teatru și film 

(n. 1910)
2009: Serghei Mihalkov, scriitor rus (n. 1912)

Nativii singuri trebuie să fie 
atenți la persoanele pe care le întâl
nesc acum, pentru că li s-ar putea 
oferi o șansă frumoasă. Viața de

Bancurile zilei
© © ©
Clientul îi face semn 

chelnerului care de apropie 
prompt și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul 
care mi l-ai dat nu se poate 
mânca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm 
și vă aducem în loc un cot
let excepțional.

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

- Și din cotlet s-a mân
cat foarte puțin.

© © ©

Scos din pepeni, vânză
torul explodează:

- Dragă domnule, ați în
cercat până acum vreo trei
zeci de perechi de

pantaloni! Dacă nu vă deci
deți să cumpărați totuși o 
pereche, nu vă spun pe 
unde mai sunt cei pe care i- 
ați dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant e 

ăsta? Supă nu mai este, to
căniță nu mai este, salată nu 
mai este. Adu-mi, te rog,

paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

neata? întreabă polițistul.
- Nicăieri. Sunt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul 

dumnealui.

Ești obligat să-ți asumi respon
sabilități familiale importante. Tre
buie să ai puțină răbdare, totul se va 
aranja în curând.

cuplu este caracterizată de vise romantice, cu 
prinți încântători și femei ideale.

Ai putea să câștigi foarte mult la 
niște jocuri de noroc, însă există po
sibilitatea și să-ți pierzi uzul rațiunii. 
Uneori primul impuls nu este cel po
trivit.

în viața sentimentală te simți 
atras de o persoană care se află acum 
în apropierea ta și a cărei farmec reu
șește să te cucerească. Vei vedea însă că este 
vorba despre ceva pasager.

La începutul zilei, o problemă fi
nanciară ar putea să-ți dea bătăi de 
cap. Păstrează-ți picioarele pe pă
mânt și nu fă presupuneri nici în legătura ci 
situația ta, nici cu a altora. Prietenii se vor do
vedi de ajutor.
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Furnizarea apei este sistată. astăzi, intre orele (18.01) și 18.00, pe străzile; ivrit 
lattcu (tie la bulevardul IDecembrie până Iu bulevardul Decebal). Andrei £«- 
guna, Octavian Gaga, I leva Magnoliei. Huria (de la Avram lattcu la 1h Fe
bruarie), \xente Sever. t ribunul Salomon, llruniștei, \leea Parcului, Plevnei. 
Bucegi, Balata.

Parcările rămân gratuite în centrul Devei
Problema gratuității parcărilor 
din Deva, ridicată într-una din 
ședințele anterioare de către 

consilierul liberal Sandu Bor- 
beanu și îmbrățișată apoi de 

către alți șase consilieri, a iscat 
dispute aprige de-a lungul în

tâlnirii desfășurate ieri, 
la sediul CL.

După dialogurile aprinse dintre 
susținătorii hotărârii și contestatarii 
acesteia, devenii vor parca, cel puțin 
până la următoarea ședință de consiliu, 
gratis, pe unul din cele aproape 850 de 
locuri aduse în discuție. Votarea 
hotărârii, aflată pe ordinea de zi a CL, 
a dus la nenumărate păreri, pro și con
tra, în ceea ce privește plata unei taxe 
pentru parcarea în zonele centrale ale 
municipiului.

Criza, teama 
de un precedent și 
eventualele pierderi 
ale primăriei 
au dus la respingerea 
proiectului

Astfel, viceprimarul Cosmin 
Costa a ținut, încă de la începutul 
discuției, să precizeze că se va abține 
de la votarea hotărârii de teama creări 
unui precedent. „îmi este frică să votez 
pentru parcări gratuite, tocmai pentru 
că s-ar putea crea un precedent. Dacă 
devenii nu vor plăti o taxă pentru par
care, există riscul ca mai târziu să ne 
trezim și că nu vor mai vrea să 
plătească intrarea la Aqualand sau bile
tul la telecabina ce duce spre cetate. 
Tocmai de aceea mă voi abține la acest 
vot”, a menționat liberalul.

Și celălalt viceprimar, Marcel 
Morar, a ținut să exprime câteva argu
mente privind inițiativa colegului său 
de partid. Acesta a menționat că, înainte 
de a propune acest proiect, Sandu Bor- 
beanu „a uitat” faptul că parcările au 
fost construite de administrație și 
aceasta nu mai are acum fonduri nece
sare pentru a le întreține, existând riscul 
ca, odată cu neplata unei taxe, locurile 
să intre în paragină. Mai mult, acesta a 
ținut să puncteze că hotărârea 
„populistă” a neplății locului de parcare 
poate face o discriminare între per
soanele care plătesc locuri în fața 
blocului și cele care vor parca mașinile 
grautit în zonele importante din oraș. 
Argumentul de bază, pe care vicepri
marul Morar l-a exprimat, a fost acela 
că Deva riscă să fie una din singurele 
reședințe de județ în care nu se plătește 
taxă pentru staționare. „Atâta timp cât 
noi, când mergem la Alba, Sibiu, ori 
Timișoara, plătim pentru locul de par
care, nu înțeleg de ce nu ar plăti și cei 
care vin la noi în oraș”, declară vicepri
marul Morar.

De asemena, o serie de consilieri 
din cadrul PDL au îmbrățișat argumen
tul viceprimarului, motivând că și în 
țările vestice, în fiecare oraș, în zona 
centrală, nu există spații în care par
carea să fie gratuită.

în replică, inițiatorul hotărârii a 
susținut în continuare ideea că și așa de
venii plătesc suficiente taxe și impozite, 
adăugând că o eventuală plată a 
parcărilor ar crea o „debandadă” de 
nedescris în privința alegerii unei 
societăți care să se ocupe de adminis
trarea locurilor de parcare, iar trecerea 
ei în atribuțiile Consiliului Local nu ar

face decât să îngreuneze și mai mult 
situația, având în vedere bugetul și per
sonalul și așa restrâns al Primăriei.

în consecință, hotărârea privind 
gratuitatea utilizării parcărilor publice 
a fost respinsă, urmând ca la proxima 
întâlnire a CL să se decidă soarta aces
tor locuri de parcare. Până atunci de
venii pot parca liniștiți fără a plăti vreo 
taxă pentru staționarea în zonele cen
trale ale orașului.

O altă hotărâre 
respinsă

în altă ordine de idei, consilierii 
locali au respins și cea de-a doua 
hotărâre de pe ordinea de zi. Anularea 
hotărârii prin care aleșii locali au apro
bat eliberarea autorizației de construcție 
pentru un ■ investitor imobiliar, care 
dorește să construiască un bloc de 
locuințe în zona magazinului Trident, 

nu a fost votată de către consilierii lo
cali. Astfel, aceștia „au scăpat” de o 
eventuală acționare în instanță, în cazul 
în care titularul autorizației, odată 
eliberată și apoi anulată, i-ar fi putut 
acționa în instanță. Chiar dacă o parte 
dintre consilieri sunt de părere că de
mararea construcției imobilului este 
aberantă, atâta timp cât aceasta va fi 
exact în fața bisericii ortodoxe de lângă 
Trident, iar spațiul de joacă ce a costat 
municipalitatea în jur de 2 miliarde de 
lei vechi, din imediata vecinătate, va 
dispărea aproape sigur, votul a decis 
respingerea cererii de anulare a 
hotărârii inițiale.

Astfel, hotărârea nu face decât să 
alimenteze gurile rele, care spuneau că 
la mijloc există o serie de interese, 
deoarece imobilul va fi construit de 
către firma viitorului ginere al 
președintelui PNL, Mircea Moloț.

Claudiu Sav

Spațiile verzi, câinii vagabonzi și termofîcarea,
în dezbatere publică
Peste 200 de deveni au partici
pat, ieri, la o dezbatere publică 
privind situația spațiilor verzi 
și a câinilor fără stăpân din 

municipiul reședință de județ. 
Totodată, locuitorii orașului au 
putut afla în ce mod se va rea
liza contorizarea individuală a 
apartamentelor, în cadrul un 
proiect propus în parteneriat 

de către Primăria Deva și S.C. 
Electrocentrale Mintia.

La întâlnirea cu locuitorii urbei au 
participat, pe lângă reprezentanți ai ter
mocentralei de la Mintia, administra
torul public al orașului, Corina Oprișiu, 
însoțită de membri ai serviciului de 
Salubritate din Deva și funcționari din 
cadrul Primăriei.

Astfel, cetățenii orașului și-au 
putut exprima părerile privind amena
jarea spațiilor verzi, precum și re
zolvarea problemei câinilor vagabonzi 
de pe străzile orașului. Administratorul 
public, Corina Oprișiu, a ținut să îi 
înștiințeze pe cei prezenți la dezbatere 
că spațiile verzi din jurul blocurilor vor 
rămâne în continuare în administrarea 
Primăriei, care, va încerca cel puțin o 

dată pe lună să curețe aceste zone. 
Aceasta i-a îndemnat pe locuitori să dea 
o mână de ajutor celor de la SPIGM, 
atunci când va începe acțiunea de 
curățare a spațiilor, având în vedere că 
posturile din acest serviciu s-au dimin
uat odată cu noile măsuri guvernamen
tale.

Corina Oprișiu a mai specificat 
faptul că, în procesul de reabilitare a 
spațiilor verzi din zona centrală, copacii 
care au fost tăiați vor fi înlocuiți cu alții 
într-un timp foarte scurt.

Totodată, fostul viceprimar a 
promis locuitorilor orașului că, în cel 
mult o lună, situația câinilor fără stăpân 
va fi rezolvată, odată cu terminarea 
adăpostului de la Sântuhalm, loc unde 
vor fi duși maidanezii care „populează” 
străzile orașului de ani buni.

Pensionarii interesați 
de posibilitatea 
contorizării 
individuale

Punctul cel mai așteptat pe ordinea 
de zi a dezbaterii, de cei mai mulți din
tre cei prezenți în sala Casei de Cultură, 
majoritatea pensionari, a fost cel legat 
de modalitatea prin care locuitorii 
Devei se pot branșa la sistemul de ter- 

moficare prin intermediul unui contor 
individual, diferit de repartitoarele pe 
care mulți dintre aceștia le au în case.

Reprezentanții termocentralei de 
la Mintia au prezentat pe larg, modul în 
care se vor face aceste branșări, ex
punând avantajele pe care conectarea la 
serviciul de termoficare le are în dauna 
centralelor termice de apartament pe 
gaz.

Astfel, devenii se pot branșa 
numai dacă toți locuitorii unei scări de 
bloc vor dori acest lucru, urmând ca, 
după acordul Adunării Generale a 
Asociației de Locatari, angajații firmei 
de termoficare să demareze lucrările. 
Costurile pentru montarea unui contor 
individual vor fi suportate de către Ter
mocentrala Mintia, pentru ca materi
alele necesare instalării să fie finanțate 
rambursabil, de către Primărie.

Totodată, pierderile survenite în 
spațiile comune vor fi suportate integral 
de către furnizor, urmând ca locatarul 
să plătească exact atât cât consumă. 
Modelul branșării la sistemul de ter
moficare este identic cu cel prin care se 
fac branșamentele la gaz.

Furnizorii energiei termice au 
ținut să sublinieze faptul că prețul gi- 
gacaloriei nu se va modifica în 
următorii doi ani.

Claudiu Sav

ANUNȚ PUBLIC
SANTOMAURO SAVERIO, cu domiciliul în localitatea Simeria-Uroi, 

str.Principală, nr.84, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programu- 
lui PUZ - “Pensiune IL CAVALIERE și împrejmuire” în localitatea Banpo- 
toc, aflat în apropiere de UTR 1, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 
- 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str. Amurgului, nr.l în termen de 15 zile calendaristice de la data 
primului anunț.
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Recursul înaintat de lotul „ketamina”, acuzat de trafic., consum și 
deținere de stupefiante, va fi judecat, potrivit informațiilor oferite de 
reprezentanții Curții de Apel Alba lulia, în data de luni, 30 august.

Dosar penal 
pentru prostituție

ORĂȘTIE. O tânără, în 
vârstă de 26 de ani, din Geoagiu, 
s-a ales cu dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
prostituție, după ce a fost prinsă în 
flagrant de oamenii legii.

Aurelia B. a fost surprinsă de 
o patrulă de ordine publică, mir- 
curi spre joi noaptea, puțin după 
miezul nopții, în timp întreținea 
raporturi sexuale cu un tânăr din 
Hațeg, Ciprian C., de 24 ani, într- 
un autoturism oprit pe strada Târ
gului din Orăștie.

în schimbul favorurilor sex
uale femeia a pretins și a primit 
suma de 20 lei. Pe numele Aureliei 
B. a fost întocmit dosar de cerc
etare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de prostituție.

Șoferi băuți, la plimbare 
cu mașinile pe drumurile 

publice

HUNEDOARA. Trei șoferi 
hunedoreni sunt cercetați de oa
menii legii, după ce au fost prinși 
în timp ce conduceau mașinile, pe 
drumurile publice din județ, fiind 
sub influența băuturilor alcoolice.

Unul dintre șoferii 
inconștienți a fost prins de 
polițiști, în trafic, în timp ce con
ducea autoturismul pe o stradă din 
municipiul Vulcan, conștient fiind 
că a consumat, înainte de a urca la 
volan, băuturi alcoolice. Bărbatul, 
în vârstă de 63 de ani, Ion V., a re
fuzat testarea eu aparatul etilotest, 
motiv pentru care a fost condus la 
Spitalul Municipal Lupeni, pentru 
recoltarea probelor biologice de 
sânge, în vederea stabilirii al
coolemiei. Și acolo, bărbatul a re
fuzat recoltarea probelor biologice 
de sânge, polițiștii fiind astfel 
nevoiți să-i întocmească dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de refuz de recoltare 
a probe biologice.

Nici polițiștii din Brad nu au 
dus lipsă de șoferi turmentați. 
Așadar, miercuri noaptea, în jurul 
orei 22:10, au oprit în trafic un au
toturism condus de Petru I., de 54 
de ani, din municipioul Brad, pe 
strada Transilvaniei din localitate. 
Pentru că avea o concentrație 
alcoolică de 0,88 mg/1 aleool în 
aerul expirat, oamenii legii l-au 
condus la Spitalul Municipal 
Brad, unde i s-au recoltat probe de 
sânge în vederea stabilirii al
coolemiei și „l-au premiat” cu un 
dosar de cercetare penală.

„O frumusețe” de dosar penal 
a „câștigat” și un devean. Acesta, 
un tânăr de 26 de ani, a fost depi
stat în trafic, de oamenii legii, ieri 
dimineață, în jurul orei 05:15. 
Băut fiind, Alex U. conducea un 
autoturism pe strada I. L. Cara- 
giale din Deva, iar în urma testării 
cu aparatul etilotest s-a constatat 
că avea o concentrație alcoolică de 
0,69 mg/1 alcool pur în aerul expi
rat.

(M.T)

Trimit deșeurile „la plimbare”
Locuitorii municipiului Oră

știe, ai orașelor Simeria și 
Geoagiu și ai localităților 

aparținătoare au ocazia să 
scape de aparatele electrocas- 
nice, stricate, care le ocupă de
geaba spațiul, în curți sau în 

locuințe.

Acțiunea de colectare a deșeurilor, 
organizată de Asociația Română pentru Re
ciclare „RoRec”, împreună cu cele trei 
primării, va avea loc mâine. Persoanele care 
doresc să se debaraseze de aparatura 
nefuncțională o pot duce la centrele de 
colectare care funcționează în Piața Victo
riei din Orăștie, pe strada Avram Iancu (lat
eral de Casa de Cultură) din Simeria și în 
fața Casei de Cultură „loan Budai-Deleanu” 
din Geoagiu. Cei care nu au mașină sau au 
cantități foarte mari de deșeuri, pe care 
doresc să le „trimită la plimbare”, pot suna 
la numărul de telefon 0732.627.179, între 
orele 9:00 și 15:00, pentru a solicita ajutorul 
asociației „RoRec” în transportul acestora. 
Asocitația va asigura, la cerere, transport 
gratuit. Toți cei care se vor debarasa de 
aparatele vechi sau defecte pot participa la 
o tombolă cu premii ce constă în biciclete 
sau tichete de cumpărături în valoare de 100 
de lei. Tichetele pot fi folosite la 
achiziționarea oricărui produs din gama 
„Whirpool” de la magazinul „Flanco” din 
Deva, în perioada 30 august - 30 septem
brie.

Judecătorul Valentin Popescu,
3 ani și 6 luni, la răcoare

Curtea de Apel Alba lulia a hotărât, 
ieri, condamnarea judecătorului 
Valentin Popescu la 3 ani și șase luni de 
închisoare și interzicerea, pe o perioadă 
de 2 ani, după executarea pedepsei prin
cipale, a dreptului de a alege și de a fi ales 
în autoritățile publice, de a ocupa o 
funcție implicând exercițiul autorității de 
stat, de a ocupa o funcție sau de a exercita 
o profesie ori de a desfășura o activitate, 
de natura aceleia de care s-a folosit con
damnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

„Sentința Curții de Apel Alba lulia 
nu este definitivă și poate fi atacată cu re
curs în termen de 10 zile de la comuni
care. Considerentele care au stat la baza 
acestei sentințe vor putea fi făcute publice 
după ce hotărârea va fi motivată”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al Curții de 
Apel Alba lulia, Cosmin Muntean.

în 31 martie, Curtea de Apel Alba 
lulia a dispus arestarea preventivă pentru 
29 de zile a lui Valentin Popescu, 
judecător și vicepreședinte al Judecătoriei

Societate comerciali 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

Reciclarea, un bine 
făcut naturii

Deșeurile adunate în cadrul acțiunii de 
sâmbătă vor ajunge la cele trei fabrici de re
ciclare din țară. Părțile lor reciclabile vor fi 
reciclate, iar bucățile inutile vor fi tratate 
astfel încât să nu mai aibă un efect toxic 
asupra mediului. „Acțiunea aceasta de 
colectare are numeroase beneficii. In primul 
rând, îi ajutăm pe oameni să scape de elec- 
trocasnicele vechi sau stricate, care zac prin 
gospodării, încurcându-i. Apoi prevenim 
situațiile în care acestea ar ajunge în natură, 
poluând-o și stricând peisajul. Nu în ultimul 
rând, există avantajul reciclării: dintr-un 
frigider se pot recicla 90 la sută din compo
nente, economisindu-se, astfel, resursele 
naturale”, declară directorul de comunicare 
al asociației „RoRec”, Andreea Idriceanu. 
Specialistul arată că este important ca 
fiecare bucățică a aparatelor electronice să 
ajungă la centrele de colectare și apoi la cele 
de reciclare. „O baterie de telefon mobil, cât 
este de mică poluează aproximativ un metru 
pătrat de pământ și 100 de litri de apă”, 
spune Idriceanu.

Edilul Orăștiei, adept 
al ideilor ecologiste

Primarul municipiului Orăștie, princi
palul partener al acțiunii, se declară foarte 
interesat de orice acțiune ecologică din

Petroșani, acuzat de către Direcția 
Națională Anticorupție Serviciul Teritor
ial Alba de săvârșirea mai multor 
infracțiuni. Măsura arestării preventive a 
fost prelungită de către Curtea de Apel 
Alba lulia succesiv, astfel încât, incul
patul a fost judecat până în prezent, în 
stare de arest.

Mihaela Tămaș

Andreea Idrișanu. directorul de comunicare al asociației RoRec. atrage 
atenfia că. in România, oamenii nu conștientizează importanta 

colectării și reciclării deșeurilor, (ara noastră fiind 
printre codașii Europei la acest capitol

urbea pe care o conduce. „Nu este prima 
dată când încercăm să colectăm deșeurile 
electronice, la Orăștie. Ne dorim un mediu 
cât mai curat și mai sănătos, iar Primăria 
face tot posibilul să îl asigure. Pentru a 
reuși, avem nevoie și de contribuția local
nicilor. Sper să răspundă cât mai bine la 
acțiunea pe care o organizăm sâmbătă. Eu 
mă bucur foarte mult pentru ajutorul venit

Primarul Hațegului 
recunoaște că fiica sa 
a consumat droguri

Primarul orașului Hațeg, Nicolae 
Timiș, a simțit nevoia, ieri, după ce fiica 
sa â fost reținută pentru trafic și consum 
de droguri de risc, respectiv ketamină, să 
facă publice acuzațiile pe care le aduce la 
adresa procurorilor DIICOT și polițiștilor 
de la Crimă Organizată, în cadrul unei 
conferințe de presă. Timiș îi acuză pe 
aceștia de poliție politică și neprofesion- 
alism.

Edilul Hațegului a „comandat” și un 
blog, prin care încearcă să atragă de 
partea sa cât mai multe persoane care să 
îi susțină punctul de vedere. Titlul mate
rialului postat în prima pagină a blogului 
este: „Salvați zâmbetul Oaneil”. Dar oare 
de ce nu i-a salvat acest zâmbet familia? 
Mai ales că primarul Hațegului 
recunoaște că știa că fiica lui consumă 
stupefiante: „Oana a consumat ketamina 
ocazional de la acel tânăr (n.red. - fostul 
prieten), dar nu s-a drogat. Drogat'e prea 
mult spus. Nu trebuie pedepsită doar pen
tru că este fiica primarului Timiș”. De ce 
în momentul în care a știut că fiica sa 
consumă droguri nu a dus-o la dezintoxi
care, dacă nu se putea altfel? Acum i-a 
rămas doar să spună că totul este o 
manevră politică. Ba mai mult, își 
amintește că în primăvară a fost avertizat 
de un ofițer de la Crimă Organizată că i 
se pregătește ceva. „Am fost în primăvară 
la ziua unui ofițer de la Crimă Organizată 
și unul de acolo mi-a spus: «Ai grijă 
Timiș, că ți se pregătește ceva!» Eu m- 

din partea RoRec și sper ca, alături de c?' 
lalte două Primării vecine, să punem baz 
unui parteneriat de lungă durată. Oamenii 
trebuie să înțeleagă că locul deșeurilor nu 
este nici în casă, nici pe marginea străzii”, 
își expune punctul de vedere primarul 
Alexandru Munteanu.

Doriana Matei

am gândit că e vorba de mine. Dar dacă 
nu au putut să-mi facă nimic, nu au găsit 
nimic la mine, s-au luat de fiica mea”.

De asemenea, primarul Hațegul 
face presiuni asupra justiției să nu-și facă 
treaba. „Nu există probe care să o incrim
ineze pe fiica mea că a traficat droguri. 
Au arestat-o acum pentru că e vacanță 
judecătorească, iar dosarul va ajunge pe 
mâinile unui judecător de la altă spe
cializare, care nu va aproba eliberarea ei 
și va sta în arest până revin judecătorii din 
vacanță”, a mai declarat Timiș. „îi acuz 
pe procurorii DIICOT și polițiști de la 
Crimă Organizată de poliție politică. îmi 
asum această declarație”, conchide pri
marul Hațegului, Nicolae Timiș.

Prin aceste declarații primarul 
Hațegului continuă să dea o conotație 
politică dosarului în care este anchetată 
fiica sa alături de alți 28 tineri. încă din 
ziua arestării fiicei sale, primarul a invo
cat implicarea politicului în derularea an
chetei, ținta fiind discreditarea sa îj 
calitate de posibil candidat pentru funcția 
de deputat, rămasă liberă după decesul 
fratelui său. Dar ceea ce nu iasă la un sim
plu calcul matematic este faptul că an
cheta oamenilor legii a început cu mult 
înainte de moartea deputatului loan 
Timiș. Să fii știut primarul sau ancheta
torii ce rezervă viitorul? Greu de crezut.

Mihaela Tămaș

„Primând Nicolae Timiș nu face 
altceva decât să pună presiune pe or
ganele de anchetă, care trebuie să-și 
facă treaba. Mai mult, nu văd de ce 
discută despre un dosar, în care nu este 
implicat, într-o instituție publică, cum 
este Primăria”, a declarat șeful Brigăzii 
de Combatere a Criminalității Organi
zate și Antidrog, comisarul șef Traian 
Berbeceanu.



Mihai Dumitru, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a ttmnțuleă Guvernul'a 
aprobat, priutr-o hotărâre adoptată în ședința de miercuri, continuarea Programului 
școlar "Fructe în școli". "Această schemă constă în acordarea zilnică, pe o perioadă 
de 93 de zile, incepind de la I noiembrie, a unui măr pentru copiii din clasele /->///'. 
a precizat ministrul Dumitru. De Programul școlar "Fructe în școli" vor beneficia 
peste 1.702.000 de copii.

Ministrul Sănătății a solicitat deblocarea
a 5.000 de posturi în sistemul medical
Ministrul Sănătății a solicitat, 
în ședința Guvernului, deblo
carea a 5.000 de posturi nece
sare sistemului medical, dar 
premierul a spus că nu se 

poate debloca decât un post la 
șapte eliberate, ceea ce în

seamnă 1.000, iar eventuale 
suplimentări vor trebui nego

ciate în toamnă cu FMI.

Surse oficiale au declarat agenției 
MEDIAFAX că ministrul Sănătății, 
Cseke Attila, a prezentat o informare în 
care a arătat că necesarul de angajări în 
sistemul medical este de circa 5.000 de 
cadre medicale.

"Premierul a acceptat deblocarea 
posturilor doar conform principiului o 

■gajare la șapte posturi eliberate și a 

arătat că, dacă în urma analizelor Min
isterului Sănătății, va fi nevoie de de
blocarea altor posturi, va trebui să se 
negocieze cu Fondul Monetar 
Internațional, în toamnă, când 
reprezentanții instituției vor reveni la 
București", au precizat sursele citate.

Potrivit acelorași surse, în 
condițiile respectării angajamentelor 
asumate cu FMI și a aplicării principi
ului o angajare la șapte posturi eliber
ate, nu vor putea fi deblocate decât 
1.000 de posturi în sănătate.

Premierul Emil Boc declarase, 
marți, că deocamdată în sistemul med
ical nu se poate angaja decât o persoană 
la șapte posturi eliberate, arătând că în 
urma cererii ministrului Sănătății de de
blocare a angajărilor în sistem a cerut o 
reevaluare a tuturor posturilor disponi
bile ca urmare a restructurării.

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, 
a cerut în ședința de Guvern din 18 au

gust deblocarea de urgență a posturilor 
din sistem care trebuie ocupate imediat. 
El spunea atunci că o decizie în acest 
sens ar putea fi luată de Executiv în 
următoarea ședință.

"Nu cred că vor putea fi deblocate 
toate posturile, dar măcar cele care tre
buie urgent ocupate", a precizat min
istrul Sănătății.

Premierul Emil Boc declara, 
sâmbătă, că în luna septembrie se va 
face o analiză cu privire la posturile 
care pot fi deblocate în sistemul sanitar 
și la numărul acestora, menționând că 
este vorba și despre posturi din justiție, 
administrație și învățământ superior.

Propunerea ministrului Sănătății 
de deblocare a posturilor a fost făcută 
în urma incendiului care a avut loc în 
16 august, la Secția de Terapie Nou- 
Născuți de la Maternitatea Giulești, în 
urma căruia cinci bebeluși au murit și 
șase sunt răniți grav.

SUA confirmă că au ajutat Republica Moldova 
în depistarea traficului de uraniu
Statele Unite au afirmat, mier
curi, că au oferit asistență teh
nică autorităților moldovene 

care au confiscat aproape 
două kilograme de uraniu 238 
de la traficanți care se pregă
teau să îl vândă cu nouă mi

lioane de euro.

"Felicităm Ministerul
moldovean de Interne pentru că a 
dejucat această gravă tentativă de 
trafic", a declarat purtătorul de cu
vânt al Departamentului de Stat, 
Mark Toner.

"Am oferit asistență tehnică în 
materie de forțe de ordine Minis
terului moldovean de Interne", a 
adăugat Toner, precizând că acest 
ajutor a fost acceptat.

O echipă a poliției federale 
americane (FBI) a colaborat cu 
poliția moldoveană în privința anal
izelor tehnice.

Un purtător de cuvânt al Min- 
jșterului moldovean de Interne a 
anunțat marți captura de uraniu. El 
a precizat că a început să se inter-

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor în construcții și construcții 
hidrotehnice. Se oferă salar motivant.

* Șofer pentru Dumpar;
* Mecanic utilaje (buldoexcavator și volă);
* Instalatori, dulgheri, zidari, echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.
Informații la telefon: 0254/234.448 ; 0723.15-4.204 

de luni până vineri între orele 8 — 16.

seze de un grup de șapte traficanți 
la jumătatea lui iunie, "când acesta 
a început să caute o posibilitate de 
a-1 vinde".

"In cadrul anchetei, polițiștii au 
cumpărat un gram de substanță, 
care a fost trimisă în Statele Unite 
pentru expertiză. Aceasta a confir
mat că este vorba despre uraniu 
238. Suspecții au fost arestați la 20 
august", a declarat el..

Uraniul este folosit în reac

toarele atomice la producerea en
ergiei electrice, dar și la fabricarea 
armelor de distrugere în masă. Pen
tru o bombă atomică sunt necesare 
16 kilograme de uraniu.

După prăbușirea regimului so
vietic, experții au avertizat că riscul 
de trafic de materiale fisionabile și 
de alte materiale radioactive per
mite fabricarea de bombe radiolog- 
ice.

■ \

Majoritatea francezilor 
aprobă expulzarea romilor 
către țările lor de origine

Majoritatea francezilor (48 la 
sută) sunt de acord cu expulzarea 
romilor către țările lor de origine, 
potrivit unui sondaj realizat de insti
tutul CSA și publicat joi de Le 
Parisien, în ediția electronică.

Dintre cei chestionați, 42 la sută 
se opun aceste măsuri, iar 10 la sută 
nu s-au pronunțat.

Acest subiect provoacă un im
portant clivaj dreapta-stânga. Astfel,

Nemții nu vor mai putea 
să-și urmărească angajații 
pe Facebook

Potrivit unui proiect de lege 
german, o firmă poate căuta pe site- 
urile de business, cum ar fi 
Linkedln, profilurile angajaților săi, 
dar nu poate deveni prieten pe Face
book cu angajatul pentru a verifica 
activitatea acestuia.Ministrul de in
terne german, Thomas de Maiziere 
a prezentat miercuri un proiect de 
lege privind intimitatea datelor cu 
caracater personal ale angajaților. 
Angajatorilor li se va interzice să 
citească e-mail-urile angajaților, să 
îi urmărească pe rețelele sociale și 
Google "Street View" și să am
plaseze camere de luat vederi.

Foxnews informează că legea 
este un răspuns la indignarea 
publică pe care a stâmit-o în Ger
mania faptul că angajații sunt 
spionați și li se verifică e-mail-urile 
în timpul pauzelor de cafea.

Ministrul german a spus că o 
parte dintre prevederile noii legi vor 
fi dificil de aplicat și sunt multe as
pecte la care trebuie încă lucrat. De 

ț exemplu, o firmă poate căuta pe 

simpatizanții dreptei (70 la sută) și ai 
extremei drepte (83 la sută) aprobă 
această măsură, în timp ce 
simpatizanții stângii o resping în 
proporție de 61 la sută (65 la sută 
susținătorii PS și 83 la sută cei ai PC).

Sondajul a fost efectuat prin 
telefon în 24 și 25 august, pe un 
eșantion național reprezentativ de 
1.000 de persoane adulte.

site-urile de business, cum ar fi 
Linkedln profilurile angajaților săi, 
dar nu poate deveni prieten pe Face
book cu angajatul pentru a verifica 
activitatea acestuia.

Va fi însă greu de demonstrat 
motivul pentru care angajatorul a 
devenit prieten cu angajatul pe 
Facebook și dacă o anumită măsură 
punitivă a fost luată pe baza unor 
postări ale angajatului. De aseme
nea, legea prevede ca în cazul în 
care se poate dovedi că o persoană 
nu este angajată din cauza profilului 
pe Facebook, firma să poată fi dată 
în judecată și să i se ceară 
despăgubiri.

Noua lege interzice și am
plasarea camerelor de luat vederi în 
toalete și vestiare, amenzile putând 
merge și până la 300.000 de euro. 
Camerele de luat vederi vor fi ad
mise în spațiile publice, cum ar fi 
supermarketurile, uzile sau de
pozitele, dacă angajatul este infor
mat de prezența lor.



Țara Hațegului - Bisericile (T)
Undeva la poalele Retezatului, 
de pe înălțimile stâncoase ce 
domină Valea Râușorului și 

depresiunea Țării Hațegului, 
mai veghează încă, tăcute și 
enigmatice, ruinele cetății 

Colț. De aici începe călătoria 
noastră pe la vechile lăcașuri 

de cult ortodoxe din Țara 
Hațegului.

Sub ruinele
Cetății Colțului

La poalele versantului opus, se 
ascunde o micuță biserică din piatră 
despre care se știu extrem de puține 
lucruri. Atestat documentar încă din 
secolul al XIV - lea, acest complex 
arhitectonic atribuit familiei de 
cnezi români Cânde din Râu de 
Mori, pare astăzi mai degrabă un 
refugiu romantic. în micuța biserică 
recuperată în urmă cu câțiva ani, cu 
mari eforturi și grele încercări de 
către părintele Călinic Teslevici, 
odată cu primele perechi de tineri 
aduse de nași în fața altarului, se 
reînoadă, peste veacuri, firul uneia 
dintre cele mai dramatice pagini de 
istorie a ortodoxiei românești de pe 
aceste meleaguri.

începuturile

Din rațiuni strategice și eco
nomice, prin veacul al IlI-lea după 
Cristos, împăratul Aurelian aban
dona provinciile romane de la nor
dul Dunării.

După creștinarea și scindarea 
Imperiului Roman în două entități 
distincte, se vor adâncii și 
rivalitățile dintre noile capitale, 
Roma în apus și Bizanț în răsărit, 
încet dar sigur, sub presiunea val

urilor migratoare venite din est în
treaga Europă se pregătea să intre în 
ceea ce istoricii vor numi secole 
mai târziu „Evul mediu întunecat”. 
Nu se știu prea multe despre în
ceputurile creștinismului în acest 
ținut al Țării Hațegului, îmbibat de 
istoria multimilenară a unui popor 
care s-a încăpățânat să existe și 
după retragerea administrației ro
mane la sud de Dunăre.

Istoricii admit în unanimitate 
că germenii creștinismului au ajuns 
în Dacia încă de timpuriu, pe 
aceleași căi prin care s-au propagat 
pe întreg cuprinsul Imperiului 
Roman de la acea vreme. Contro
versele în rândul specialiștilor sunt 
extrem de numeroase însă în ceea 
ce privește coagularea religiei 
creștine în jurul bisericii ca 
instituție, mai ales aici în Țara 
Hațegului, inima fostei provincii 
Dacia Felix.

Până la marea schismă din anul 
1054 dintre biserica de la Roma de 
rit catolic și cea de la Constantino- 
pole sau Bizanț de rit ortodox, toate 
teritoriile locuite de români, deci și 
Țara Hațegului, au fost sub 
influența romanității orientale.

Spre deosebire de teritoriile de 
la sud de Carpați, care și-au contin
uat și după această dată evoluția 
firească, în Banat, Transilvania și 
Țara Hațegului, ortodoxismul s-a 
confruntat direct cu prozelitismul 
de rit catolic având ca vîrf de lance 
Regatul maghiar aflat în plină ex
pansiune.

Biserica Sfântului
Gheorghe de pe malul 
Streiului

în fața acestei agresiuni, feu
dalii autohtoni s-au străduit să-și

păstreze poziția și să se afirme în 
calitate de ctitori de biserici, cum 
este și cea de la Streisângeorgiu. 
Cercetările arheologice au demon
strat faptul că actualul edificiu din 
piatră a fost ridicat pe la mijlocul 
secolului al XII-lea,'pe locul unei 
construcții mai vechi din lemn. într- 
o inscripție contemporană cu fres
cele din anii 1313 și 1314 este 
menționat zugravul Teofil și preotul 
Naneș.

Această veche ctitorie cnezială 
va fi restaurată pe la începutul sec
olului al XV-lea, după cum 
dovedesc înscrisurile, de către Gân
dea Lațcu și Jupânița Nistora 
împreună cu cei doi fii ai lor. în 
navă și altar se mai păstrează încă 
fragmente din pictura veche. 
Aceasta construcție de pe malul 
Streiului pare însă extrem de bizară. 
Deasupra fundațiilor din piatră 
brută stau blocuri mari smulse din 
edificiile romane mai vechi. 
Umpluturile dintre ele ca și restul 
Construcției sunt din cărămidă.

j
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Dincolo de râu

Aceleași elemente construc
tive, tipice după cum susțin 
specialiștii pentru edificiile de acest 
gen din Țara Hațegului le regăsim 
și la o altă biserică la fel de veche 
situată pe malul opus al Streiului, în 
calitatea cu același nume din 

apropiere de Călan. Cele mai vechi 
părți ale construcției, ce se ridică 
ac<r>zi în mijlocul cimitirului de pe 
tu .sa înaltă a râului Strei, sunt 
clopotnița, nava și absida. 
Săpăturile din anii ‘70, făcute cu 
prilejul lucrărilor de restaurare a 
monumentului, efectuate de Radu 
Popa și Gheorghe Lazin au scos la 
iveală faptul că cimitirul și biserica 
suprapun practic o villa rustica, 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Strei

locuință romană asemănătoare fer
melor din zilele noastre.

Un document de la sfârșitul 
secolului al XlII-lea, atestă aici o 
curte cnezială, dar și o capelă de 
curte cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”. Construcția îmbină 
arhitectura romanică cu elementele 
gotice timpurii. Odinioară exteri
orul bisericii era împodobit și el cu 
picturi.

Din păcate, nu s-au mai păstrat 
decât cele din interior, o ciudată 
sinteză de elementele iconografice 
bizantine cu trăsături stilistice nord- 
italiene și o puternică amprentă 
romană.

O inscripție din a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea, 
atribuie picturile de aici meșterului 
Grozie.

Schismaticii trebuiau 
să dispară

Timp de secole, populația 
românească din Transilvania sau 
Banat ca și aici în Țara Hațegului, 
s-a identificat cu ortodoxismul. 
Opoziția ei în fața ofensivei catoli
cismului impus pe orice căi de re
gatul maghiar, a fost atât de 
puternică încât la 20 iulie 1366 
regele Ludovic de Anjou poruncește 
nobilimii să-i prindă pe toți preoții 
schismatici ortodocși. împreună cu 
familiile lor, aceștia vor fi izgoniți 
sau chiar exterminați, iar în locul lor 
își vor face apariția călugării fran
ciscani ce vor construi convente 
chiar și în Hațeg.

Ceva mai târziu, în anul 1428, 
regele maghiar Sigismund de Lux
emburg confiscă averile nobililor 
români din Sebeș, Mehadia și Hațeg 
ce continuau să își boteze copiii în 
religia ortodoxă, refuzând catolicis
mul. Doar maghiarizați și convertiți 
la religia oficială cnezii români vor 
reuși să-și păstreze averile și privi
legiile. Ce ironie a soartei făcea ca 
Roma, aflată de astă dată în spatele 
ofensivei catolice împotriva bis
ericii ortodoxe considerate schis
matice, să modifice pentru a doua 
oară, cu brutalitate istoria acestor 
locuri? Ortodoxismul va supraviețui 
totuși la nivelul restului populației 
compacte și majoritar românești 
chiar dacă, lipsite de sprijin, unele 
biserici își schimbă destinația, iar 
altele vor fi distruse. Iată de ce este 
aproape un miracol persistența în 
timp a acestor enigmatice monu
mente arhitectonice românești de rit 
ortodox care. împânzesc Țara 
Hațegului.

Un monument 
celebru: Densuș

Printre schițele generalului 
austriac Joseph von Hohenhausen 

publicate la Viena în 1775 după o 
vizită în Țara Hațegului, alături de 
diferitele monumente romane se 
află și Biserica de la Densuș. Ajuns 
deja celebru, acest edificiu bizar, 
din apropierea ruinelor fostei capi
tale a Daciei romane de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, construit 
din bolovani de râu, cărămidă cu 
inscripții romane, capiteluri și pietre 
funerare, continuă și astăzi să îi in
trige pe specialiști. Pictura semnată 
de zugravul Ștefan amintește de cea 
a bisericii Sfântul Nicolae din 
Curtea de Argeș realizată prin sec
olul al XIV-lea. După ani și ani de 
investigații, se presupune doar că a 
fost ridicat prin secolul al XlII-lea. 
în rest tăcere. Monumetul 
supraviețuitor al acelui ev întunecat, 
își păstrează cu îndărătnicie taina.

Satul Sfântului Petru

Undeva la poalele Retezatului 
pe valea Sibișelului, în vatra satului 

Sânpetru se ridică o altă veche 
biserică. Construcția este datată un
deva între secolele al XIV-lea și al 
XV-lea și a fost realizată, într-o 
tehnică asemănătoare cu bisericile 
de la Strei și Sântămăria Orlea, pe 
locul unui cimitir anterior, care tre
buie să fi avut la rândul lui o 
biserică de lemn cu hramul „Sfântul 
Petru”. Doar așa s-ar putea explica 
denumirea localității. Prin dimensi
uni, monumentul pare să fi avut 
rolul de biserică parohială, ridicată 
în folosul celor douăzeci... 
douăzecișicinci de familii, cât tre
buie să fi avut satul pe atunci.

în acele vremuri tulburi, s-au 
păstrat vii și neîntrerupte legăturile 
dintre românii de aici din Țara 
Hațegului cu frații lor de dincolo de 
munte.

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța
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Cântăreața americană Mariah Carey este însărcinată în patru luni, in
formează în exclusivitate site-ul RadarOnline.com, specializat în știri des
pre celebrități. Atât cântăreața, cât și soțul ei, \ick Cannon, sunt extrem 
de bucuroși, însă au hotărât să nu vorbească deocamdată în public des
pre sarcina artistei.

Stela Enache „a murit” odatăf________________________

8 Paris Hilton a fost
speriată de un cuțitar

"înfricoșător, abia mă trezisem 
și un tip care ținea în mână două 
cuțite a încercat să intre în casă. 
Polițiștii au venit să-l aresteze", a 
scris Hilton pe Twitter.

Paris Hilton s-a trezit cu un ma
niac înarmat cu două cuțite de 
bucătărie la ușa casei sale, potrivit 
thesim.co.uk.

"Nu-mi vine să cred că avea 
cuțite. Mulțumesc lui Dumnezeu că 
polițiștii au ajuns repede", a declarat

Sebastian Papaiani 
e dezamăgit 
de realitatea cruntă

Scena a fost viața lui și ajuns 
la 74 de ani, Sebastian Papa
iani pare un izvor nesecat de 
povești. Neobosit, dar mereu 

lovit de realitatea cruntă, 
maestrul își păstrează mereu 

zâmbetul pe buze.

„Trăiesc într-o lume nesigură. 
Am fost într-o bancă, am întrebat 
dacă mi-a intrat indemnizația de 
merit. Trebuia să intre pe 17, dar 
nu a intrat. Trăiesc în lipsă de cu
vânt, printr-o serie întreagă de 
scârboșenii. Te plictisești și începi 
să mori înainte de a fi înmormân
tat”, a mărturisit actorul pentru Ju
rnalul Național.

Dacă ar fi să schimbe ceva în 
România, asta ar fi „totul”, iar 
dacă s-ar face un Guvern numai 
din actori, pe „Mircea Albulescu 
l-aș pune prim-ministru. Eu m-aș 
duce la Drumuri și Poduri”, a 
completat vedeta.

Nu uită cum a ajuns actor, 
dintr-o pură întâmplare. „Lucram 
la «Centrofarm» Pitești și eram un 
copil bun la toate. Ca fiecare în
treprindere care se respecta, 
aveam o trupă de teatru. Eu nu 
făceam parte din ea. Acolo era 
îndrumător o femeie foarte 
frumoasă, Crina Cojocaru, o fostă 
Miss România. Pe mine m-au 
trimis să iau sifoane și când m-am 
întors cu ele în sală am vrut să fac 
pe grozavul, le-am ridicat și apa 
din ele a țâșnit. Doamna Crina Co
jocaru mi-a văzut mimica feței și 
s-a dus la tata să-l roage să mă lase 

k______________________________  

socialita Hilton.
Polițiștii i-au spus că a avut 

noroc că bărbatul nu a reușit să intre 
în locuință.

Un purtător de cuvând al staru
lui spune că a fost salvată de sistemul 
de alarmă și de camere. "Paris 
tremura, dar este teafără și 
nevătămată".

Poliția l-a reținut pe Nathan Lee 
Parada și i-a stabilit cauțiunea la 
50.000 de dolari.

să dau la actorie. Prima decorație 
pe care am primit-o este de la Fes
tivalul Pelicanul, care avea loc la 
Mamaia. Era o medalie de plumb, 
grea de tot. îmi rupea reverul de la 
cămașă când trebuia să o port. 
Medaliile mele sunt aplauzele”.

Și nici de momentele nostime 
de la filmări nu a uitat. „Mi-a fost 
frică atunci când am filmat seriile 
B.D. Trebuia să lucrez cu un câine 
căpitan. Ne-am împrietenit abia 
după ce am început să umblu cu 
bucăți de ficat în buzunar”, a mai 
spus maestrul.

Cu toate acestea, în sufletul 
marelui actor înmugurește 
tristețea că generația lui s-a 
împuținat și că rând pe rând 
adevăratele valori de la noi pleacă 
într-o lume mai bună.

„într-o zi m-a oprit un om pe 
stradă și m-a rugat să nu mor, pen
tru că nu mai are de cine să râdă. 
Mi-a plăcut foarte mult de acel 
om, dar și mai mult mi-a plăcut 
ceea ce mi-a spus. La moartea lui 
Pintea, o doamnă a venit la mine. 
Mi-a mângâiat obrazul cu finețe și 
mi-a zis că am început să fim din 
ce în ce mai puțini. Eu fac parte 
dintr-o generație de actori care a 
umplut memoria românilor. Mem
orie care acum nu mai are memo
rie pentru noi”, a mai declarat 
Sebastian Papaiani pentru Jurnalul 
Național.

O constatare dură, dar atât de 
reală. Rând pe rând, ne 
condamnăm marii actori la uitare. 
Iar asta pentru un artist este mai 
rea ca moartea.

cu soțul ei
O iubire superbă, care a rezis
tat în fața morțiu Asta a trăit 
Stela Enache alături de com
pozitorul Florin Bogardo. Și 
acum, interpreta recunoaște 

că, de când soțul ei a dispărut 
dintre noi, a murit și ea.

Cântăreața va urca pe scenă, 
totuși, la Festivalul de la Mamaia, care 
a început joi seară, dar acest lucru nu 
semnifică o revenire a ei: „Pe plan pro
fesional, m-am retras definitiv, pentru 
că nu se mai poate. La anumite eveni
mente festive, cum e «Mamaia» sau 
ceva de genul ăsta, mă mai duc, dar al
tfel, nu. în plus este și vârsta... Pot să 
dau indicații, pot ajuta oamenii să-și 
găsească un drum. însă eu, ca 
interpretă, «am murit»”, a dezvăluit ea 
pentru Evenimentul Zilei, precizând și 
când s-a petrecut acest lucru: „De când 
a murit soțul meu, am murit și eu, pen
tru că nu mai am jumătatea cu care 
încercam să las ceva de calitate în 
urmă. Vreau să mai scot un CD cu 
munca soțului meu, el a scris multe lu
cruri simfonice, vreau să scot acest CD 
care să-i pună în valoare partea 
simfonică, parte care nu este deloc 
cunoscută. Am scos deja un album cu 
el, Electrecordul va scoate acum încă 
unul. Am o grămadă de treabă, nu mă 
voi plictisi. în plus, trebuie să termin 
casa. Ca interpretă, consider că ce am 
avut de spus am spus”.

Marilyn Monroe e „cea mai tare blondă
din toate timpurile”.

A fost un adevărat sex simbol al 
anilor '50-'60, dar Marilyn Monroe 
continuă să Se folosită drept etalon de 
frumusețe. Așa se face că actrița a fost 
numită recent „Cea mai tare blondă 
din toate timpuide”.

Diva a reușit să lase în urma ei 
vedete contemporane, precum 
Cameron Diaz, Madonna sau Scarlett 
Johansson. A fost însă urmată de alte 
icoane ale perfecțiunii din trecut, pre
cum actrița Grace Kelly sau Brigitte 
Bardot.

Purtătorul de cuvânt de la Clairol 
Nice'n Easy, companie ce a Scut son
dajul, a declarat: ,,Marilyn Monroe a 
fost mereu cunoscută pentru părul

Stela Enache este dezamăgită de 
cum au ajuns lucrurile acum. Festivalul 
în mod cert nu mai este ce a fost 
cândva: „înainte tremuram de emoție, 
ne trezeam la șapte dimineața să 
mergem la repetiții, acum totul se face 
așa, la comandă. Vii, cânți și pleci, fără 
nicio altă chestie. Merg acum doar pen
tru memoria lui Florin. S-a împlinit un 
an de la moartea acestui mare compoz
itor, făcând abstracție de faptul că a fost 
soțul meu. La prima ediție a festivalu
lui, Florin a luat premiul întâi cu piesa 
«Cum e oare», așa că voi cânta această 
piesă”.

blond. Dar este uimitor câni te 
gândești că și în ziua de astăzi, după 
aproape de jumătate de secol de la 
moartea ei, a învins blonde modeme. 
Părul ei este sinonim cu strălucirea 
anilor 1950, dar a rezistat probei tim
pului în ciuda stilurilor de coafat sau 
a culorilor, care au venit și au plecat 
de-a lungul vremii”.

Iată top 20 Cele mai tari 
blonde din toate timpurile:

1. Marilyn Monroe;
2. Grace Kelly;
3. Brigitte Bardot;
4. Cameron Diaz;

Evident, din recitalul pe care cel
ebra cântăreață îl va susține nu va lipsi 
șlagărul „Să nu uităm nicicând să iubim 
trandafirii”, piesă emblematică pentru 
regretatul Florin Bogardo. Din păcate, 
cele spuse de Stela Enache sunt triste și 
dureros de adevărate. Una dintre cele 
mai mari sărbători ale muzicii 
românești a ajuns un festival făcut pe 
sub mână. Chiar dacă în fiecare an este 
așteptat de public, Festivalul de la Ma
maia sufejă din cauza indiferenței, în 
primul rând a celor care nu găsesc 
niciodată bani pentru ceea ce 
caracterizează, de fapt, România.

5. Holly Willoughby:
6. Joanna Lumley;
7. Scarlett Johansson;
8. Stevie Nicks; J*
9. Olivia NewKin-Joiin;
10. Debbie Harry;
11. Madonna;
12. Boris Day:
13. Goldie Hawn:
14. Gwen Ștefani:
15. Denise Van Outen;
16. Barbara Windsor;
13. Honor Blackman;
18. Tess Daly;
19. Charlize Ttaojii
20. Paris Hilton.

RadarOnline.com
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Pasionuțli de raliu-vite:/t sunt ușteplitii wcekend-ul acesta în stațiunea Straja, din județul Hunedoara unde are 
lac a doua ediție a Cupei Straja, din cadrul Campionatului Național de Viteză pe Traseu Montan. După ce wee- 
kend-ul trecut înipă tini iții vitezei și-au dat întâlnire la Alba talia, sâmbăta aceasta vor avea loc etapele 111 și IV 
ale Campionatului Național VTM. Traseul eu o lungime de circa 10 kilometri este unul din cele mai pericu
loase din cauza numeroaselor serpentine care leagă Tupetmtl de stațiunea Straja. Startul se va da sâmbătă, iar 
cicrulatia va fi închisă între 07.30 și 13M, respectiv 14.30 și 17:30.
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CFR Simeria și FC Hunedoara atacă promovarea
CFR Simeria și FC Hunedoara debutează, astăzi, în noul sezon al ligii a treia, seria a V-a

Cele două grupări hunedorene 
își doresc promovarea, la fi

nele acestui sezon, iar investi
țiile făcute în această vară de 
către finanțatori, poziționează 
cele două echipe în rândul clu
burilor care vor lupta pentru 

supremație.

Astfel, în decursul acestei veri, 
ambele echipe s-au reorientat spre 
antrenori noi, în curtea celor de la 
Simeria poposind, Gheorghe Comea, în 
vreme ce pe Cema, noii investitori au 

us un cuplu de antrenori format din 
Eusebiu Șuvagău și Sebastian Moga. 
Noii tehnicieni ai celor două formații 
hunedorene au adus o serie de jucători 
care să întărească lotul deja existent, 
astfel că, după cantonamentele 
presărate cu meciuri de pregătire și par
tide de calificare în fazele superioare 
ă upei României, cele două grupări 
să declare la unison că doresc pro
movarea.

Liniște și siguranță 
la Simeria

Micuțul club, din orașul aflat la 
doar câțiva kilometri de reședința de 
județ, a avut parte de o perioadă bună 
de pregătire, precum și de un parcurs la 
fel de bun în Cupa României. Trupa lui 
Gheorghe Comea a ajuns până în faza 
a patra a competiției, fiind eliminată la 

Jj locul acestei săptămâni de Unirea 
Alba Iulia, după un meci care a avut 
nevoie de prelungiri. Lotul echipei 
finanțate de o femeie (Alina State) a 
1 t o serie de rezultate pozitive și în 

meciurile amicale disputate cu echipe 
din județ, astfel că, înaintea debutului 
oficial în noul sezon al ligii a treia, fanii 
și conducerea „galbenilor” speră că la 
finalul acestui campionat, CFR să se 
numere printre nou-promovate. Sime- 
rienii vor primi, mâine cu începere de 
la ora 18.00, vizita celor de la Mille- 
nium Giarmata. Sezonul trecut cele 
două formații împărțindu-și punctele, 
simerienii învingând acasă cu 1-0, în 
timp ce bănățenii au dispus acasă, în 
retur, de CFR, cu același scor.

Antrenorul principal al hunedore- 
nilor are la dispoziție întreg lotul, toți 
jucătorii fiind apți înaintea startului par
tidei. Meciul va fi arbitrat de o brigadă 
din județul Alba, formată din Costin 
Vasile, la centru, respectiv Damian Alin 
și Mărginean Adrian la cele două tușe. 
Conducerea clubului speră la un debut 
victorios, astfel încât echipa să se în
scrie în din primele etape ca o 
candidată serioasă la promovare.

Conducere nouă, 
obiectiv îndrăzneț 
la Hunedoara

Deși, inițial, FC Hunedoara ratase 
șansa de a promova în liga a treia, 
pierzând barajul în dauna celor de la 
Unirea Florești, echipa fanion a 
orașului de pe Cema, va evolua anul 
acesta în liga a treia grație achiziționării 
unui loc în al treilea eșalon național. 
Odată' cu realizarea acestui lucm, pri
marul Ovidiu Hada a adus doi noi 
finanțatori în ograda clubului, care au 
instalat în funcție un cuplu de antrenori 
din afara județului. Chiar dacă majori
tatea hunedorenilor erau circumspecți 
în ceea ce privește soarta formației lor

preferate, lucrurile au început ușor-ușor 
să se așeze, iar jucătorii aduși de 
tandemul Suvagău-Moga au confirmat 
în numeroasele partide de pregătire dis
putate de alb-albaștri.

Mai mult aceștia se pot lăuda cu 
un parcurs notabil în Cupa României, 
FC Hunedoara fiind alături de Mineml 
Lupeni, calificată în faza a V-a a 
competiției, asta după ce „corbii” au 
lăsat, pe rând, acasă, Pandurii II Târgu 
Jiu, CS Zlatna și Arieșul Turda, ultimii 
fiind învinși în această săptămână cu 8-' 
0 (formația din Turda prezentându-se 
cu juniorii A ai echipei). Noul staff are 
la dispoziție un lot lărgit din care fac 
parte atât jucători care au mai evoluat 
la acest nivel, cât și juniori din propria 
pepinieră, juniori care au reușit de altfel 
clasarea pe prima poziție, sezonul tre
cut în liga a IV-a.

FC Hunedoara va debuta, mâine, 
tot de la ora 18.00, împotriva celor de

la Bihorul Beiuș, meciul de pe 
„Michael Klein”, fiind arbitrat de o 
brigadă din Timiș care îl va avea la cen
tru pe Călin Botaș, iar la cele două tușe 
vor sta Cristian Pleșa și Râul Ghici- 
ulescu.

începe Liga a IV-a 
Hunedoara

Echipele hunedorene, de seniori și juniori, înscrise în liga a IV-a, se întorc 
la muncă începând de sâmbătă. Meciurile se vor disputa cu începere de la ora 
11.30 (seniori), după care vor intra în scenă și echipe de juniori (excepție 
făcând doar partidele disputate în Valea Jiului și în Țara Moților, care vor în
cepe la ora 12, respectiv 10.) Noutatea acestui nou sezon competițional este 
că FRF a decis ca toate echipele să trimită în teren, pe toată durata jocului, 
minimum trei jucători născuți după data de 01.01.1989.

Printre echipele înscrise la startul competiției se numără și Jiul Petroșani, 
echipă ce s-a confruntat cu grave probleme fianciare în acest an, pierzând 
locul în liga a treia, datorită datoriilor.

Claudiu Sav

Hunedorenii speră să continue 
seria bună de rezultate, victoria fiind 
singura opțiune pentm această primă 
partidă de „sub furnale”.

Claudiu Sav

Componența celor două loturi cu care hunedorenii
...™..™^tacă promovarea fa sezon:

CFR SIMERIA:
Portari: Iancău, Dragotă, A. Popescu.
Fundași: Vartan, Zaha, Buta, Lazăr, Stroia, 
Păduraru, Șoit.
Mijlocași: Ungureanu, Damian, Vișan, Goronea, 
Găceanu, Făgărășanu, Alexandru, Bud, Pepenar, 
Ivașcu, Riviș.
Atacanți: Dăscălescu, Păcurar, Suciu, Chelariu, 
Bobelica.

j _>trenor: Gheorghe Comea.

FC HUNEDOARA:

Portari: C. Moldovan, Băieșu, Mihoc.
Fundași: Oltean, A. Rus, Sabou, Boloș, Costea, 
Kelemen, Geacă, Trășcan.
Mijlocași: Ban, Păcurar, Hodor, Onofrei, Corobea, 
Barbuloviciu, Stanciu.
Atacanți: Zelencz, Șandor, Doroi.

Antrenori: Eusebiu Șuvagău, Sebastian Moga.

etapă a ligii a ISI-a - Hunedoara, se desfășoară
următoarele

CS Vulcan - Jiul Petroșani 
Minerul Uricani - Zarandul BMșcta 

Inter Petrila - Minerul Aninoasa

A
CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- poliș culoare;
- potiș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940
- 5 spălări 11 gratis!
- legitimație [exterior + Interior, 16 ron]y

OFERTĂ 
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

OV
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Telejurnal
Cu 80 de tablouri la căpătui 
lumii (reportaj, 30 minute) 
Armăsarul sălbatic 
Noah si Saskia
Verde-n fata 
Vezi Romania!
Noile Paradisuri 
Dovada de iubire 
Garantat 100%
Festivalul International de Film 
Anonimul 2010
Tezaur folcloric 
Telejurnal
Mediterana 27 
Buna ca viata!
M.A.I. aproape de tine 
Schite Muzicale
Palatele lumii
Magazin UEFA Champions 
League

18:00 Vizor monden 
18:30 Amintiri Din Istorie 
18:35 Vezi Romania!
ISeW Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (Coreea, 2007, serial) 
IStM învinge apele!
19:41 Sport 
20:00 Telejurnal 
21:05 Studio UEFA Super Cup
21 :40 Fotbal: Intemazionale Milano - 

Atletico Madrid
23:50 Studio UEFA Super Cup

07:00
07:30

08:00
08:30
09:00
09:10
09:15
10:15
11:15
12:15

/TV/?1

07:00
07:55

Cercul vieții
învinge apele!
Jocurile Olimpice ale Tineretu
lui

09:00 Darul The Gift
10:00 Telejurnal
10:1S Poate Nu Știai
10:30 i'impul chitarelor
11:50 Vorbe peste timp
120(1 Telejurnal
!!■ Doi care doinesc
IBs 15 Zestrea romanilor (documentar)
1 SiMTeleshopping (reclame) 
14:30 Utopia (2008, 15 minute)
15:00 Împreuna in Europa 
16:00

17:00

Cercul vieții Familie Dr. Kleist 
(Germania, 2004, serial, color, 
50 minute)
Jocurile Olimpice ale Tineretu
lui
Jurnalul Euronews pentru Ro
mania
învinge apele!
Vorbe peste timp
Povesti din sălbăticie
Puterea legii (2010, talk show) 
Sansa si nesansa
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Lex et Honor
Ora de știri (show de întâlniri) 
Coldplay: Atunci si acum
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07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul Amintirii... Amintirile 

Cântecului
07:55 Semne (2007, reportaj)
08:25 Spectacolul lumii
09:00 Arca lui Noe
09:30 Agenda Expo Shanghai 2010 
09:40 Desene Animate - Clubul Disney 
10:35 Hannah Montana (Statele Unite 

ale Americii, 2006, serial)
11:30 Xile si nopți (2010, magazin cul

tural, color, 25 minute)
12:00 Vezi Romania!
13:00 Profesioniștii... (talk show, color) 
Î&00 Telejurnal 14:20 Vedeta familiei 
14:5'5 Formula 1: Calificări pentru Ma

rele Premiu al Belgiei
KMMnainte si după 
JfiîM Mioritza Niuz
i 7:00 Calator pe viata 
îsMW Verde-n fata
13:3® TcleEnciclopedia (1965)
18:30 Tezaur folcloric (emisiune de di

vertisment)
19140 învinge apele!
19:45 Sport
Mi Telejurnal 
gjhigiCand barbatii nu-ti dau pace

Familia Simpson (Statele Unite 
_ ale Americii, 1989, serial de 

desene animate, color, 20 mi
nute)

23:50 Verde-n fata
In Vizor monden

07:00 Popasuri folclorice (2008) 
08:0@ABC... De ce? (program pentru 

j copii)
09:00 Atentie... copii (emisiune de di

vertisment)
09:35 Liber pe contrasens 
10:30 Zon@ IT (2007) 
H :00 Bugetul meu (reportaj) 
11:30 Intre Cer Si Pamant 
12:00 Piatra magica Thunderstone 
12:35 p ale lu Mitica (reportaj) 
HM® Atentie, se canta! (emisiune de 

(divertisment)
15:00 Nutura si aventura ( color, 25 mi

nute)
15:30 Zestrea romanilor (documentar) 
16:00 Lumea de aproape (documentar) 
MM8 Imaginea Succesului (2009, emi

siune de divertisment)
17:00 Timpul chitarelor
18:00 Doctor Who (Anglia, 2005, film 

serial de aventura, color)
W:00 Cu toate pânzele sus (2010, se-

] rial documentar)
20:30 Fotbal Red Bull Salzburg -

\ Steaua (Amical-DIRECT)
I 1:00 Calatori din preistorie Primeval 

( Anglia. 2007, film serial de 
aventura, color) 

lltib Ora de știri (show de intalniri) 
0:10 Lecția de scrima By the Sword 

(Statele Unite ale Americii, 
1991, film de acțiune, color, 87 
minute)
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07:10 Universul Credinței
09:00 Ca la carte
0ShM Vezi Romania!
09;O Desene Animate - Clubul Disney 
10:50 Spune-mi ce te doare (emisiune 

de divertisment) 
11:38 Viata satului
ÎS® Verde-n fata
13:00 Zbor peste inimi (Anglia, 2008,

: serial)
14:80 Telejurnal

Descoperă Europa ta!
IIS Formula 1: Marele Premiu al 

Belgiei
W® Nemuritorii anilor 60

Varsta de aur a comediei: Chariot 
s brutar

III» Vezi Romania!
18il| Asta seara petrecem in familie
IBîl® Tragerile Jocker, Loto 5/40, Loto 

6/49 si Noroc
IBsSB învinge apele!
111» Sport
ÎS® Telejurnal
Iii» Noua Franța (Canada-Franta-An- 

. glia, 2004, drama romantica, 
color, 142 minute) 

Promisiunea

anței£^

În A șosea zi. donarea umană este interzisă prin lege- Și totuși, întnrcâittlli-se acasă 
dintr-a misiune, tdum (libson ( truold Schwarzenegger) - pilot de elicopter și erou de
corat in Războiul Pădurilor tropicale - are surpriză să constate că urc un dubiu, mai 
precis că in familia și casa lui s-u instalat a cloni, si că el a devenit im obiecții care tre
buie anihilat. De fapt, fusese donat din greșeală, iar asasinii trimiși pc urmele lui sunt 
nrartir indestructibili, căci pdfidcntufL,(.Antena ISumhătâ.ișiuiU

Miami Vice serial, acțiune, SUA 
£54:45 Secrete in Paradis 
06:00 Observator
08:00 Liber la vacanta (2010, matinal) 
10:00 In gura presei
11:15 Senator Fara Scrupule Columbo: 

Candidate for Crime film, poli
țist, SUA, 1973

13:00 Observator
14:00 Ninsoare In August Snow in Au

gust film, drama, SUA, 2001 
îi® Observator
O® Bun de cinste (reality show) 
IM Sa te prezint părinților (2009, 

emisiune de divertisment) 
19:00 Observator
20:30 Fotbal: FC Dinamo București - 

FC U Cluj
iltH Strain la usa ta (Australia-Noua 

Zeelanda-Statele Unite ale 
Americii, 2001, thriller de ac
țiune, color, 98 minute)

00:00 Mesaje de dincolo The Gost Wis- 
perer

01:00 Triunghiul His Mistress 
Știrile Pro TV

03:30 Dupa 20 de ani (talk show) 
04:30 Romania, te iubesc! (2008, ma

gazin cultural)
06:110 Happy Hour 
07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Peștera monstrului sacra 5 
12:00 Tanar si neliniștit 
13:00 Știrile Pro TV ( color) 
13:46 Taizan, omul maimuța
I isiii® Tanar si neliniștit The Young and 

the Restless (Statele Unite ale 
Americii, 1973, serial) 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Stafiile Trecutului Blind Terror 

film, thriller, SUA, 2001 
19:00 Știrile Pro TV ( color) 
MM Serviți, va rog! 
22:30 Spărgătorii de nunti

12:35 CJ7 Cheung Gong 7 hou (Hong Kong, 2008, comedie)
14:05 Secretul celor doua Lotte
15:25 Concert Pink: Funhouse

16:30 Vrei sa te insori cu mine? The Proposal
18:20 The Rocker The Rocker (comedie, color, 102 minute)
20:00 Viata e grozava
21:00 Nu te pune cu Zohan You Don't Mess with the Zohan (Statele Unite ale 

Americii, 2008, comedie, color, 113 minute)
22:55 Caut cavaler de onoare

0is» Secrete in Paradis
Observator

(io1)11 (iodzilla
11:30 In Cautarea Lui Kitty
HhM Observator
13:15 Maddie si David Moonlighting
14:00 Micul războinic Magic Kid (Sta

tele Unite ale Americii, 1994, 
film de aventuri de familie, 
color, 90 minute)

16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (Anglia, 1990, serial 

de comedie, color)
3 Burlacul (2010, emisiune de di

vertisment)
10:00 Observator

sasea zi The 6th Day (Statele 
Unite ale Americii-Canada, 
2000, film de acțiune, color, 123 
minute)

MliS Plăcintă Americana: Tabara De 
Muzica American, film, come
die, SUA, 2005

07:00 Îngerașul
08:15 Săracii tineri bogati
09:15 Teleshopping (reclame)
09:45 r-egamantul
10:45. Teleshopping (reclame)
11:15 Predestinați
12:15 Teleshopping (reclame) 
12:30 împreuna pentru totdeauna
13:30 Teleshopping (reclame)
14.0!) Marina Marina
15:30 Victoria Victoria
IKîiS Vremea De Acasa - emisiune
16:30 Legământul
17:30 Povestiri adevărate
18:30 împreuna pentru totdeauna
1 <>:30 Săracii tineri bogati
20:30 Predestinați Sortilegio (Mexic, 

2009, serial, color, 45 minute) 
21:30.Cealalta fata a Analiei
2B3B India Caminho das A ndias 

(Brazilia-India, 2009, film serial 
de aventura, color)

8M8 Camera de ras 
07:30 Gazda de profesie

Sport cu Florentina 
08:30 Teleshopping (reclame) 

109:18 Nimeni nu-i perfect 
<»:45 Motel
11:45 Galileo 
ISiSHTeleshopping (reclame) 
13:15 Sport, dieta si o vedeta (2008) 
13745 Teleshopping (reclame) 
14:30 Prima zi (reality show) 
15:3® Fularul de la Kiss FM 
16:00 Răzbunare pe autostrada 
18:00 Focus 18 (90 minute) 
19:00 Focus Sport
19:30 pazda de profesie (2010, reality 

show, color)
Satul The Village (Statele Unite 
ale Americii, 2004, thriller, 
color, 108 minute)

22:365 Domnul 3000

14:30 Poza la minut
15:30 Spitalul de urgenta E.R.
16:30 Un barbat bun la toate
17:00 Inimi de vanzare
19:00 Serii fara limite: Veronica Mars
20:00 Serii fara limite: CSI New York "CS.I.: NY" (polițist,40 minute) 
21:00 Comedia in esența tare: Poza la minut
22:00 Filmul de 10: Noul Alcatraz
00:00 Cobra 11 in alerta

■

acasa
01 :t)0 Tarzan, omul maimuța 
02130 Spărgătorii de nunti 
04:30 Apropo Tv
06:00 Happy Hour (2007, emisiune de 

divertisment, color)
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Frumusețe pe muchie de cutit 

(2010, reality show)
1:30 Noile aventuri ale lui Tequila si 

Bonetti Tequila and Bonetti (Ita
lia, 2000, film serial de acțiune, 
color, 60 minute)

12:30 Pro Motor (2007, emisiune spor
tiva)

13:00 Știrile Pro TV
113:05 Vizitatorii 2 - Culoarele timpului 
’15:00 La vanatoare de dragoni
H7XW pin jungla in jungla Jungle2Jun- 

eleigle
XX) (Știrile Pro TV
30 Serviți, va rog!

| -.30 Războiul Stelelor: Imperiul con
traataca

07:00 îngerașul 
08:00 Teleshopping (reclame) 
08:15 Sărăcii tineri bogati 
09:15 Teleshopping (reclame)

Legământul 
11:15 Predestinați 
12:30 împreuna pentru totdeauna 
13:30 Din culisele modei (serial) 
14:00 Marina 
15:30 Victoria 
li® Vremea De Acasa - emisiune 
16:30 Legământul 
18:30 împreuna pentru totdeauna 

(Mexic, 2008, serial de drama, 
color, 45 minute) 

Ml Sărăcii tineri bogati (Statele
Unite ale Americii-Columbia, 
2009, serial) 

20:30 Cinema ACASA: Nu mai locuim 
aici (Statele Unite ale Americii- 
Canada, 2004, drama, 101 mi
nute)

22:30 India (Brazilia-India, 2009, film 
serial de aventura)

MlHTCu lumea-n cap 
07:3|!Teleshopping (reclame) 
08:M Gazda de profesie 
09:00 Regele Shaman (Japonia, 2003, 

serial de desene animate, color) 
09:30 Auto foram 
10:30 Camera de ras 
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dieta si o vedeta (2008) 
18:80 Căminul de 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvati-mi casa (2010, 

reality show, color, 60 minute) 
Cearta-n bucate

15:30 Samurai Girl 
1B:3S Cartea junglei 2

Focus 18 (90 minute) 
19:00 l ocus Sport 
19<M Gazda de profesie 
20:30 Dispari in 60 de secunde Gone i

Sixty Seconds (Statele Unite ale 
Americii, 2000, film de acțiune, 
color, 117 minute)

23:15 Orașul Halloween 2: Razbunarea 
lui Kalabar

«■ MW MM
' 11:30 Veronica Mars Veronica Mars (serial, 60 minute) 

12:30 Entertainment News (reluare) - episodul 9 
13:30 Un adevar incomod

20:00 Stand-Up CafA© Stand-Up CafA© (2008, serial de comedie, 30 minute) 15:30 Din culisele Hollywood-ului (2008, documentar) 
20:30 Bine dotat (serial de comedie, 30 minute) 16:00 Huff
21:00 Stand-Up CafA© Stand-Up CafA© (2008, serial de comedie, 30 minute) 17:00 Ringul (Romania, 1985, drama, color) 
21:30 Adventureland
23:15 Citeste si arde Bum After Reading (Statele Unite ale Americii, 2008, po

lițist, 96 minute)

14:55 Iepurașul casei
16:35 îndoiala
18:20 Fugi, grasane!

07:00 Popasuri folclorice (2008) 
08:00 Natura si aventura
08:30 Dincolo de harta
09:00 Motomagia (2007, color) 
(Ml Un Zâmbet Pe... 4 Roti!
10:00 Ferma
H® Doi care doinesc 
11:30 Pescar hoinar
IMN Piatra magica
IMS H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
ÎBtM Șoricelul Perez 2 (Spania-Ar- 

gentina, 2008, film de animație, 
color, 90 minute)

IMS Poate Nu Știai
Ms88 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver (An

glia, 2002, film serial documen
tar, color)

IM Atlas 
16:30 Chip si asemanare

Muzica si muzichie (emisiune de 
divertisment)

18:00 Doctor Who (Anglia, 2005, film 
serial de aventura, color)

MMI Campionii
19:35 Videoterapia (2010, emisiune de 

divertisment, 48 minute)
MlM ConturRo
81:00 Calatori din preistorie (Anglia, 

2007, film serial de aventura, 
color)

22® Ora de știri (show de intalniri) 
SUIM Ce caut eu aici? (Italia, 2006, 

aventura, color, 89 minute)

01:15 Noul Alcatraz
03:00 Un echipaj trăsnit
04:45 101 dalmatieni
07:00 Observator
@9:00 Toamna bobocilor
11:00 Micul războinic
13:0Î) Observator
13:15 Maddie si David (Statele Unite 

ale Americii, 1985, serial, color, 
45 minute)

14:90 K-9: Câinele detectiv (Statele 
Unite ale Americii, 2002, ac- 
tiune-comedie, color, 95 mi
nute)

IMUObservator
IMS Mr. Bean (Anglia, 1990, serial 

de comedie, color)
ISiOOSBowfinger
19iW Observator
20:® Iubirea face farse (2010, emi

siune de divertisment)
22:00 SuperBingo Metropolis (2009, 

emisiune concurs, 300 minute)

19:00 Spitalul de urgenta E.R. (serial, 45 minute) 
20:00 World Trade Center: Urmele supraviețuitorilor 
22:45 Inger si demon

01:15 Pericol nuclear
03:00 Vizitatorii 2 - Culoarele timpului 
04:45 Noile aventuri ale lui Tequila si

Bonetti (Italia, 2000, film serial 
de acțiune, color, 60 minute) 

06:00 Happy Hour 
OS00 Știrile Pro TV
10:0(1 La vanatoare de dragoni 
E&W Noile aventuri ale lui Tequila si

Bonetti (Italia, 2000, film serial 
de acțiune, color, 60 minute) 

Bdl Știrile Pro TV 
HhH Pistruiatul 
14:30 Din jungla in jungla 
16:30 Războiul Stelelor: Imperiul con

traataca
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Catwoman (Statele Unite ale

Americii, 2004, aventura) 
Teroare la magazin (Germania-
Statele Unite ale Americii, 1998, 
film de acțiune, color, 85 mi
nute)

07:00 îngerașul
08:15 Sărăcii tineri bogati
09:45 Legământul
12:30 împreuna pentru totdeauna
13:30 Din culisele modei
14:00 Marina

15:30 Victoria
16:25 Vremea De Acasa - emisiune 
16:30 Legământul (serial) 
18:30 împreuna pentru totdeauna 

(Mexic, 2008, serial de drama, 
color, 45 minute)

19:30 Săracii tineri bogati (Statele 
Unite ale Americii-Columbia, 
2009, serial, color)

20:30 Cinema ACASA: De-as da tim
pul inapoi (Statele Unite ale 
Americii, 2009, comedie, color, 
90 minute)

22:30 India (Brazilia-India, 2009, film 
serial de aventura, color)

07:00 Camera de ras 
NH Gazda de profesie 
09 I Regele Shaman 
09:30 Casa, construcție si design 
IBM Cu lumea-n cap 
11:00 Levintza prezintă 
11:30 Galileo
12:00 Fularul de la Kiss FM 
IMS Hipnoza, jocurile mintii 
1.3:30 Focus Monden 
fi® Apărătorii dreptății 
16:00 Baiatul din balon 
18’00 Focus 18 (90 minute) 
19® Focus Sport 
IMS Gazda de profesie 
28:30 Cearta-n bucate (2009, reality !

show, color)
22:00 întâlnire pe intuneric (2010, rea

lity show, color, 90 minute)
K® Simon Birch (Statele Unite ale 

Americii-Canada, 1998, drama, 
color, 113 minute)

08:45 Bruce si Lloyd
09:55 întâlnire cu spartanii
11:20 Polițist, adjectiv (Romania, 2009, drama, 115 minute)

13:15 Rachel se mărită ( drama romantica, color, 114 minute)
15:10 Horton (Statele Unite ale Americii, 2008, film de animație, 88 minute) 
16:35 Războiul mireselor
18:05 Legende pentru viata
20:00 Transformers: Răzbunarea celor invinsi
22:25 Furtuna tropicala (comedie, 105 minute)

12:00 Spitalul de urgenta
13:00 Huff
14:00 Ringul (Romania, 1985, drama, color)
16:00 Lumea Pro Cinema (reluare)
16:30 Huff
17:30 Print pentru o zi (Statele Unite ale Americii, 1995, color, 105 minute)
19:30 Spitalul de urgenta E.R. ( serial, 45 minute)
20:30 Mircea (Romania, 1989, drama, color)
22:00 Viata ca o casa



/Ve puteți citi pe internet ia
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva muncitor necal. Ia asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar 1 Petroșani fierar betonist 1 operator mase plastice 7 munc.necai în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecție ner-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 vânzător 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel

conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la de mol. clădiri,zi da
rie, mozaic , fai anță, gr esie ,p archet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-dec orator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1
coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj

șofer de ao to turisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist I

inspector(referent) resurse umane
1

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

&

șef departament de mărfuri alimen
tar e/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

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

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman 1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2

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

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase
mar' 2

maistru' construcții civile, indus
triale și agricole 1

i? - construcții civile, industriale 
șl agricole 1

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar I

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

ospătar-chelner

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

brutar 3

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

pregătitor piese încălțăminte
18

montator aparate aer condiționat
1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

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

bucătar 1 ștanțator I
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

1

io

zidar samotor 8

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie,^mozaic, fai anță, greș ie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) I

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 m ani pul an t mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. 1. Slavici.18, sau schimb cu apartament 3 
c' ^e, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
h^iĂ)49560.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej
muit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
074c " ’’6.454,0764.075.470

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.OOOlei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568

Caut chiriași în Deva, serioși, pt. apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat. Tel. 
0734.957.389

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962.

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

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 Iei neg. Tel.0722.582.097

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

Schimb casă în Bretea Mureș ană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, 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 Sfc= 6m, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț I25.0001ei .Tel. 
0721.805.675

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună_ Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi Ia 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.000lei neg. Tel.0735.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
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, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.000Iei. Tel 0730.346.219

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând Ia jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații Ia telefon nr. 0744200903.

g DIVERSE

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

conducător imm,patron(girant)-co
merț 1

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură Isubinginer mecanic automobile 

]

munc. radio elecroni st 4
văzător 3

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

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara
ții .1 asistent medical |

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

3

paznic 1

mecanic
1

5tălpuitor industrial14 munc.necal.in silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subans amble

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner)

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare

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

munc.necal.la demol. clădiri,mo-

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia 

Tel. 0254.236.555

Vând încălțăminte pentru femei, numere între 36 - 39, din piele, în stare bună. Preț între 3 și 80 lei, 
negociabil. Informații la tel: 0254.228.748.

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte buna. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.PricazuIui 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/2001, CUI RO 
14271549, organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație 
electrică” cu nr. de inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Doamnă 53 de anfanti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 
0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 
0755851962

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, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer 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

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

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

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

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume. Prenume
.Nr.

Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de

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

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț l.OOOlei. Tel.0745.494.954

AUTO

Strada.

Semnătura

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț 1 OOOeuro neg. Tel. 
0740.593.108

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. Vițeazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

Județul
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 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

http://glasulhuneiloarei.blogspot.coni/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


S-A«

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara SI LV 

LEMNTEX 
traduce țiceaercializead

■șl șl ferești
Mdin lemn trinlu stratificat

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

Silvadez

25x :

S-AI
Adtziv flexibil

e n

www ntvodei ro

paltin
din lemn de tai.

Silvadez^
mortare uscate adezivi, sape autoniveiante

Supremația calității 1

.S.C..SH.VA LEMNTEX S.R.K
Met Chimindia. nr.t 21D, comuna IlUrdu,
lel/fax: O35~r/SOi 021/22, c-muil: iih'u(a>im<Arl.ro

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte rr.r ~

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

jPiatră concasată (criblură) 4 - 8mm

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
22,00 lei/ton>

23,00 lei/tonă

23,00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

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


