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de pupat.. de blamat..."

Administratorul public 
al municipiului Deva, 
Corina Oprișiu

Pentru că se implică în proiecte care vin în spri
jinul devenilor, precum cel de contorizare individuală a 
energiei termice.

fa. 
măria

Consilierul local PSD, 
Vasile Țonea

Pentru că se împotrivește cu vehe
mență proiectului de contorizare indivi

duală, care are drept scop reducerea 
facturilor devenilor la căldură, pe motiv că pri

măria Deva e prea generoasă. în schimb face acuze 
nefondate, fără a se documenta în prealabil.
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► DN 7 Deva - Santuhalin
. W ► DJ 687 C'ristur- Hunedoara
at

► DJ 687 Hunedoara - llășdat 
a ► DN 66 C'ălan - Băcia
< ►DN 7 Mintia - Vetel

► DN 7 Vețel - l.eșnic

► DN 7 l.eșnic - Sâeămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Bur.juc
► DN 7Burjue-Zam
► DN 76 Câinel - Bejan
► Petroșani

A

t greco-catolic
Cuv. m. Anastasia Romana; 
cuv. Avramie.

ț romano-catolic
Sf. Narcis, patriarh 
de Ierusalim

/ __________  >
Rețeta zilei

Ciorbă grecească 
de pasăre

Ingrediente:
Măruntaie și came din spate, 

cu mai mult os, de la pui sau de 
la altă pasăre, morcov, pătrunjel, 
țelină (în total, circa 300 g), o 
ceapă mijlocie, 30 g orez, o lă- 
mîie, un gălbenuș, 100 ml smân
tână sau 200 ml iaurt, pătrunjel, 
sare.

Mod de preparare:

Carnea, tăiată în bucățele, se 
pune în 3 1 de apă rece, împreună 
cu o linguriță rasă de sare, lă- 
sându-se să stea 15 minute de
oparte, ca să treacă în apă cît mai 
multe substanțe hrănitoare, pen
tru a-i da ciorbei un gust mai 
bun, apoi se pune pe foc. Cînd 
clocotește, se adaugă zarzavatul 
și ceapa, tăiate în sferturi, se lasă 
să fiarbă Ia foc mic, acoperite, 
pînă cînd se înmoaie bine toate, 
și apoi se strecoară. Se pune ore
zul, amestecând bine, ca să nu se 
lipească de fundul oalei, și se 
fierbe 20 minute. în supă, se 
adaugă carnea (fără zarzavaturi), 
completând până la 2 1 de apă, 
dacă a scăzut, și se adaugă o lin
guriță cu vârf de "Vegeta", lăsând 
să mai fiarbă câteva clocote. Se 
ia apoi de pe foc, se potrivește 
gustul cu sare și zeamă de lămâie 
(specificul ei) și se drege cu găl
benuș și smântână sau iaurt. Pen
tru aromă, se pune pătrunjel tăiat 
mărunt.

Telefoane utile

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

Sfânta Preacuvioasa 
mare Muceniță 

Anastasia Romana
Aceasta a trăit pe vremea 

împăraților Deciu (250-253) și Va
lerian (253-260) guvernator al 
Romei fiind Prov, pe când se por
nise, iarăși, mare prigoană îm
potriva creștinilor. Romană de 
neam, tânără cu vârsta, Sfânta 
Anastasia se afla pe atunci într-o 
mică mănăstire de fecioare, 
pierdută printre livezi și grădini, 
din apropierea Romei, unde era 
stareță o îmbunătățită călugăriță, 
anume Sofia. Rămasă orfană la 
vârsta de trei ani, ea fusese luată 
de bătrâna Sofia și crescută la 
mănăstire, unde covârșea cu 
frumusețea și cu dragostea către 
Hristos pe toate celelalte tinere de 
vârsta ei. Oricât de ferită de lume 
era, oamenii tot aflaseră de 
frumusețea și înțelepciunea ei și 
mulți o ceruseră în căsătorie. Dar

fecioara rămânea neclintită în 
dragostea ei către Hristos și voia 
cu înfocare să rămână pentru toată 
viața mireasă a Domnului Iisus. 
Auzind Prov, dregătorul, de 
această fecioară, a trimis ostași să 
o caute și, aflând-o, au adus-o 
înaintea lui, în lanțuri. Și o sfătuia 
dregătorul să-și caute un bărbat și 
să se mărite și, întorcându-se, să se 
închine zeilor, ca frumusețea ei să 
nu se piardă în zadar. Iar ea a 
răspuns: „Viața și veselia mea este 
Domnul meu Iisus Hristos, pentru 
Care de o sută de ori, de ar fi cu 
putință, simt gata a muri.” Auzind 
acest cuvânt, Prov a poruncit de au 
bătut-o peste obraz și i-au sfâșiat 
veșmintele, au afumat-o cu fum 
înecăcios de pucioasă și de 
smoală, apoi au bătut-o cu toiege 
și i-au zdrobit pe roată oasele, în

► j
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vreme ce fecioara nu înceta a 
mărturisi pe Hristos. înfuriat, Prov 
a pus-o la și mai cumplite chinuri, 
cât se spune că poporul din Roma, 
care era de față, a început a mur
mura împotriva acestor cruzimi, 
iar mulți s-au apropiat de credință 
și s-au lepădat de idoli, botezându- 
se. Cât despre Sfânta, scoțând-o 
afară din cetate, la urmă, i-au tăiat 
capul.

HOROSCOP
S-a găsit soluția pe care o căutai, 

pentru ca din discuții și din schimb de 
idei se nasc azi cele mai bune rezol- I
vări. A fost un efort colectiv, ai pus umăru 
această reușită iar acum a venit vremea să s 
bătoriți evenimentul.

Nu aștepta doar mulțumiri și 
laude de la ceilalți, pentru că au mai 
contribuit și alții la acest succes, ca
atare laudele trebuie să fie reciproce și la
de intense, pentru că ați lucrat echitabil, co
cot.

Este bine ca în această zi să îți pui 
la punct un program, pentru că ai ( 
foarte multe de făcut și prea puțin 
timp la dispoziție. Organizarea va fi 
cheia succesului pentru tine.

Chiar dacă lucrezi mult, îți faci 
timp să te dedici celui pe care îl iu- i 
bești. Plăcerea de a fi împreună este 
suficient de mare pentru a trece cu bine p< 
problemele zilnice.

29 octombrie
de-a lungul timpului

1923: Turcia devine republică în urma dizolvării Imperi
ului Otoman

1928: "Graf Zeppelin" este primul dirijabil care a traversat 
Atlanticul, de la New York la Berlin

1944: începe "Operațiunea Budapesta" la care participă 
Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române

1947: Are loc, la București, în sala de festivități a Școlii 
Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului 
Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu

1956: Amata israeliană atacă Egiptul pe peninsula Sinai 
pentru a câștiga controlul asupra zonei canalului Suez

1958: F. Mason Sones Jr, medic cardiolog la Clinica din 
Cleveland, realizează prima angiogramă coronariană

1967: S-a inaugurat Stadionul Central din Craiova, cu 
ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele României 

: șî Poloniei

S-au născut:
1924: Zbigniew Herbert, scriitor polonez (d. 1998) 
1930: Radu Cosașu, prozator și publicist român

1930: Niki de Saint Phalle, artistă franceza \d. 1966)
1938: Ralph Bakshi, regizor american de film
1940: Frida Boccara, cântăreață franceză (d. 1996)
1944: Marcel Dragomir, compozitor român
1946: Peter Green, cântăreț american (Fleetwood Mac)
1947: Richard Dreyfuss, actor american
1948: Marin Constantin, politician român
1950: Abdullah Gul, politician turc

Comemorări:
1050: Gustav al V-lea al Suediei, rege a Suediei din 1907 

până în 1950 (n. 1858)
1959: Iacob Iacobovici, medic chirurg român, fondatorul 

școlii chirurgicale din Cluj (n. 1879)
1969: Cecilia Cutescu-Storck, pictoriță româncă (n. 1879)
1971: Ame Wilhelm Kaurin Tiselius, chimistă suedeză (n. 

1902)
1971: Duane Allman, muzician american (Allman Broth

ers) (n. 1946)
1985: Aurel Avramescu, inginer român (n. 1903)
1992: Doina și Ion Aldea Teodorovici, compozitori și 

cântăreți români
1995: Terry Southern, scenarist american (n. 1924)
1997: Anton Szandor LaVey, fondator a organizației 

Church of Satan, (n. 1930)

Este o zi prielnică pentru cei care 
se mută sau se află în căutarea unei 9 
noi locuințe. Dacă apare o nouă per- 
soană în viața ta, lucrurile vor fi des
tul de nesigure la început, însă se 
îmbunătăți pe parcurs.

Vezi lucrurile cu multă claritate și 
acest lucru îți permite să judeci corect / 
persoanele cu care ai putea lega o re- 
lație. La locul de muncă trebuie doar să a: 
credere în tine, ca lucrurile să se desfășc 
bine.
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Bancurile zilei
© © ©

Un pescar, chinuindu-se să 
aducă la mal un pește mare pe 
care tocmai îl prinsese, căzu în 
apă și începu să strige:

- Ajutor! Nu știu să înot!
- Și ce-i cu asta? îi replică 

un om care tocmai trecea pe 
acolo. Nici eu nu știu să pescu
iesc, dar nu strig în gura mare.

© © ©

Un curios se uită și el la 
niște pescari.

La un moment dat, unul 
dintre ei reușește să prindă un 
somn de toată frumusețea. îl 
scoate din cîrlig și îl aruncă în
apoi în apă.

- Ce faci, omule? strigă cu
riosul.

- Ce să fac cu ditamai peș
tele cînd tigaia mea e lată doar 
de-o șchioapă?

© © ©
în unele părți ale 

Groenlandei, peștele uscat se 
găsește în asemenea cantități, 
îneît este folosit ca monedă de 
schimb.

- Extraordinar de intere
sant! Păi, și atunci când au ne
voie cum izbutesc să-1 bage în 
aparatele telefonice sau în au
tomatele cu Coca-Cola?

© © ©
Tăticule, care este 

cel mai mare pește pe care l-ai 
prins?

- întreab-o mai bine pe 
maică-ta. Am cam uitat ce i-am 
spus.

© © ©
Pescuiești?

- Aș! înec rimele care mi
au invadat grădina.

Ține cont de propunerile de lucru r 
numeroase și importante care ți se fac “1 
din exterior. în viața sentimentală te ■> 
simți atras de o persoană care se află 
acum în apropierea ta și a cărei farmec 
șește să te cucerească.

Buna dispoziție pe care o afișezi 
la servici atrage simpatia colegilor și 
colaboratorilor, suficient cât să poți 
profita de slăbiciunea acestora pen
tru a le solicita sprijinul.

Evită să iei hotărâri tranșante și 
păstrează-ti calmul în discuțiile cu 
cei din anturaj. Ai o situație finan
ciară destul de bună, dar predispozi
ția către idealism nu te avantajează ni< 
afaceri și nici în investiții.

în cursul dimineții primești o W 
veste de la o rudă apropiată, care îți 2 
schimbă planurile în legătură cu o că- w 
lătorie. Evită activitățile care necesită o ; 
ție deosebită. Lipsa simțului practic te ț 
conduce la eșecuri.

Dacă vei ajunge la un compromis < 
cu persoana iubită, relația voastră va 
dura în timp. Vei ajunge la concluzia 
că este exact ce îți dorești și vei lupta pe i 
cale pentru a o păstra.

Viața ta sentimentală nu mai este J 
satisfăcătoare’, în ultimul timp, din " 
cauza singurătății sau a unei neînțe
legeri. Acum poți redresa situația.
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IPersoanele care, indiferent de motiv, nu au cotizat la sistemul de 
pensii vor avea dreptul să plătească retroactiv, dar numai pentru 
ultimii cinci ani. în baza unei ordonanțe de urgență adoptată, 
joi, de Guvern.

Actualitate 3
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Locuințele ANL, prea scumpe pentru tinerii deveni
Programul ANL, derulat în Deva, ar putea fi întrerupt din cauza prețurilor piperate impuse 

pentru achiziționarea locuințelor
Doar doi, din cei 94 de tineri 

deveni cărora li s-au repartizat 
apartamente ANL, au posibili
tatea să le achiziționeze, din 
cauza prețurilor piperate cu 

care acestea au fost scoase la 
vânzare. Astfel, Agenția Națio
nală pentru Locuințe (ANL) ar 
putea stopa programul derulat 

în Deva din cauza lipsei de 
fonduri.

Reprezentanții ANL s-au întâlnit, 
a\, cu conducerea administrației locale 
Deva, pentru a discuta problema 
vânzării unitățiilor locative, construite 
>rin acest program. Din cele 94 de 
inități locative, construite prin progra- 
nul ANL, în Deva, au fost întregistrate 
loar două cereri de cumpărare. între 
'mp, unul din doritori a renunțat să 
^hiziționeze locuința din cauza 
ormalităților programului „Prima 
2asă”.

30 de mii de euro, 
pentru un apartament 
în ANL

Unul din motivele pentru care 
partamentele ANL nu sunt 
chiziționate de tinerii cărora le-au fost

repartizate este prețul mult prea mare.
Un apartament într-un bloc ANL 

costă cu mult mai mult decât un aparta
ment de pe piața liberă a imobiliarelor. 
Cu un preț de 407 euro pe metru pătrat, 
un apartament într-un bloc ANL ajunge 
să coste peste 30 de mii de euro, pe 
când o garsonieră poate fi achiziționată 
cu 22 de mii de euro. Fapt care face ca 
mulți chiriași să opteze pentru alte 
locuințe.

Costurile mari ale locuințelor sunt 
motivate de faptul că acestea nu sunt 
vândute luându-se în considerare 

spațiul locuit, ci spațiul construit, ceea 
ce include casa scării, uscătorii, spații 
de depozitare și subsoluri.

„Trebuie înțeles faptul că nu 
dorim să punem presiuni pe cei care 
locuiesc în apartamentele ANL. Noi 
vindem la prețul de înlocuire, în ideea 
că fondurile obținute prin vânzare le 
vom investi în construirea altor blocuri 
de locuințe, iar prețul este la fel în toată 
țara. Dacă nu se poate cumpăra la acest 
preț, acum, anul viitor prețul va fi mai 
mare”, a precizat directorul coordona
tor ANL România, Liviu Marchiș.

Chriașii 
pot fi evacuați

Programul ANL prevede constru
irea de locuințe destinate tinerilor până 
în 35 de ani-. Dacă îndeplinesc anumite 
criterii și însumează un anumit punctaj, 
aceștia pot ocupa locuințele, în baza 
unui contract de închiriere cu o durată 
de cinci ani, timp în care chiriașii 
plătesc o sumă modică. Odată expirat 
acest contract, chiriașii pot achiziționa 
apartamentele în care locuiesc. în caz 
contrar, acestora li se mai acordă o 
perioadă de grație, de un an, după care 
chiria apartamentelor crește consider
abil. Scopul acestui program este acela 
de a construi noi locuințe pentru tineri, 
iar costurile să fie acoperite din vân
zarea apartamentelor deja închiriate. 
Directorul coordonator ANL România, 
Liviu Marchiș, a anunțat în ședința de 
ieri că, începând cu anul viitor, 
condițiile de repartizare a acestor 
locuințe se vor înnăspri. Mai mult, în 
localitățiile în care apartamentele deja 
ocupate nu sunt vândute, nu vor mai fi 
construite altele noi, chiar și în ciuda 
cererilor mari înregistrate de 
administrația locală. în astfel de situație 
se află și municipiul Deva. Totodată, 
reprezentanții ANL au mai sugerat că, 
actualii chiriași care au depășit vârsta 
de 35 de ani și al căror contract de 

închiriere a expirat, dar nu au posibili
tatea de achiziționare a apartamentelor, 
ar trebui evacuați.

Irina Năstase

„în toate județele ne-am con
fruntat cu asemenea probleme. 
Chiriașii să nu creadă că vrem să-i 
dăm afară. Noi doar vrem să 
asigurăm continuitatea acestui pro
gram. Băncile au condiții de acor
dare a creditelor, pentru locuințe, 
mult mai elastice. Acest program dă 
posibilitatea administraților locale 
să sprijine categoriile de tineri de 
care au nevoie. Statul nu poate 
subvenționa la nesfârșit. Speram la 
un procent de vânzare în Deva de 
cel puțin 20 - 30 de procente, pen
tru a putea conștrui în continuare”, 
a declarat directorul coordonator 
ANL România, Liviu Marchiș.

Primăria Deva a acordat primul sprijin 
financiar pentru contorizarea individuală
insilierii locali ai Devei au aprobat, 

eri, alocarea sumei necesare din bu
fetul local pentru susținerea lucrări

lor instalare a dispozitivelor de 
ontorizare individuală. Prin progra
mul de contorizare individuală, Pri

măria Deva, în parteneriat cu 
dectrocentrale Mintia, vine în spriji
nul devenilor pentru a-și reduce con
siderabil factura la energie termică 

pe timpul iernii.

Din bugetul local de Devei, a fost 
:ordat sprijinul financiar de 65.765,69 lei 
sociației de proprietari nr. 188, în vederea 
;hiziționării materialelor necesare pentru 
alizarea sistemului de contorizare 
idividuală a blocului M3.

Program în prijinul 
devenilor

Programul de contorizare individuală 
fost conceput de administrația locală a 
evei, împreună cu Electrocentrale Mintia, 
î scopul de a reduce facturile la căldură a 
:venilor, prin instalarea de contoare indi- 
duale. în consecință, devenii vor plăti atât

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori; 

cât consumă. De altfel, Primăria Deva și-a 
luat angajamentul de a suporta costurile ma
terialelor necesare implementării acestui 
program, banii urmând a fi restituiți de ben
eficiari, în rate lunare, pe o perioadă de până 
la zece ani. Manopera pentru lucrările efec
tuate este gratuită, fiind asigurată de Elec
trocentrale Mintia. Materialele necesare 
sunt achiziționate de reprezentații Electro
centrale Mintia, fără a percepe comision. 
Toate acestea sunt prevăzute în contractul 
de parteneriat semnat între Primăria Deva și 
Elecrocentrale Mintia.

Consilierul PSD, 
Vasile Țonea nu vrea 
ca deveni să aibă 
facturi mai mici 
la încălzire

Cu toate că acest program este con
ceput în interesul cetățenilor, iar derularea 
acestuia se face cu mare transparență, unii 
consilieri deveni se împotrivesc cu 
vehemență. în ședința de ieri a CL Deva, 
consilierul PSD, Vasile Țonea, a adus acuze 
inițiatorilor acestui program, fără însă a se

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

documenta în prealabil. Ca de fiecare dată, 
consilierul PSD s-a opus proiectului care 
vine în sprijinul devenilor, pe motiv că 
Primăria Deva este prea generoasă. „Progra
mul acesta, la prima vedere pare foarte gen
eros, dar ascunde vicii. Primăria acordă 
sprijin financiar unei firme care execută 
lucrările, apoi își recuperează banii de la oa
meni în rate. Asociațiile de proprietari ar fi 
trebuit să acceseze împrumuturi de la bancă, 
nu să primească de la primărie”, a comentat 
consilierul PSD, Vasile Țonea.

Irina Năstase

Consilierii deveni 
au prioritizat investițiile
Aleșii locali au fost chemați, 
ieri, să rediscute bugetul de 
venituri și cheltuieli a muni
cipiului Deva. Bugetul a fost 
votat, fără prea multe discu

ții, excepție făcând patru 
amendamente propuse de 

consilieri

Unul din amendamente se 
referă la continuarea lucrărilor de 
finalizare a parcului acvatic din 
Deva.

Astfel, a fost relocată suma de 
120 de mii de lei, din care 80 de mii 

Societate comercială 
angajează

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

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

a fost destinată amplasării de 
panouri informative cu Aqualand, 
iar 40 de mii pentru semnalizarea 
interioară a parcului acvatic.

Banii au fost luați de la 
lucrările la rețeaua termică. Alt 
amendament s-a referit la relocarea 
sumei de 20 de mii lei pentru re
alizarea Studiului de Fezabilitate, 
pentru reabilitarea Liceului Sigis
mund Toduță.

De altfel, alte două amenda
mente s-au făcut pentru reabilitarea 
a două străzi din municipiul, strada 
Privighetorii, respectiv strada 
Nucet.
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Elevii claselor priinure intră, <le luni, în vacantă
Elevii claselor diti mvățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi in 
vacanță, începând de luni, 1 noiembrie, până în " noiembrie. Timp de o săptămână, cei 
mici vor putea răsufla ușurați. T'âră teme, fără trezit dimineața. Următoarea vacanță pe 
care o vor avea atât elevii din ciclul primar, cât și cei din celelalte forme de învățământ 
începe din 19 decembrie 2t)10, până pe .? ianuarie 2011. (P. T.)

Zeci de profesori din Valea Jiului nu au intrat la ore
Manifestare comemorativă 

la Brad

Mâine va avea loc în mu
nicipiul Brad o manifestare 
comemorativă pentru a marca 75 
de ani de la trecerea în neființă a 
inginerului miner Adolf Sieber, 
directorul Societății „Mica” în 
perioada 1921-1935. Comemo
rarea este organizată de către 
Casa de Cultură a municipiului 
Brad, Fundația „Auraria - 
Barza” Brad și Asociația „Brad- 
Mileniul III”. în cadrul 
manifestării va avea loc, la ora 
11, un parastas la Biserica 
ortodoxă din Brad, iar de la ora 
12 se va desfășura, la Casa de 
Cultură, o sesiune de 
comunicări. Vor prezenta lucrări 
prof. univ. dr. Volker Wollmann 
(Germania), prof, univ, dr. 
Mircea Baron (Universitatea 
Petroșani), geologul Grigore 
Verdeș și economistul Nicolae 
Stoica. De asemenea, va fi 
deșchisă o expoziție de fo
tografie, filatelie și documente.

' (C.R.)

Ambulanță implicată 
în accident la intrare 

în Hunedoara

Șoferul unoi ambulanțe, 
Dumitru M., de 59 de ani, din 
Deva, care se deplasa, ieri, pe 
DJ687, din direcția Deva -spre 
Hunedoara, având semnalele 
acustice și luminoase în 
funcțiune, pe fondul nepăstrării 
distanței în mers, a tamponat în 
partea din spate un autoturism 
Volvo, condus de Lucian F., de 
34 de ani, din Hunedoara, care 
era oprit pe banda a Il-a (întrucât 
acorda prioritate de trecere auto
turismelor care circulau din sens 
opus) și urma să vireze spre 
stânga. în urma impactului nu s- 
a soldat cu victime, însă cele 
două autovehicule au fost avari
ate. Oamenii legii urmează să ia 
măsuri de sancționare 
contravențională conducătorului 
auto, vinovat de producerea 
tamponării.

Accidentat grav, în timp ce 
traversa strada pe „roșu”

Un bătrân, în vârstă de 71 
de ani, din Deva, a ajuns în stare 
gravă la spital după ce a fost ac
cidentat de un autoturism, în 
timp ce traversa strada pe cu
loarea roșie a semaforului.

Accidentul s-a produs ieri, 
în jurul orei 09:55. Constantin V. 
s-a angajat în traversarea străzii 
pe culoarea roșie a semaforului 
electric, la intersecția Căii 
Zarandului cu bulevardul Iuliu 
Maniu, moment în care a fost 
surprins și accidentat grav de au
totractorul condus regulamentar 
de Traian D., 59 ani, din Arad. în 
cauză s-a întocmit dosar de cerc
etare penală pentru vătămare

k corpora | j din culpă

Zeci de profesorii din județul 
Hunedoara s-au alăturat cole
gilor lor din alte județe la pro

test și au refuzat să intre la 
ore. Nemulțumiți de traiul pe 
care aceștia îl duc, de Legea 

salarizării unice și Legea pen
siilor din sectorul bugetar, ca

drele didactice au ieșit în 
stradă, după ce în urmă cu câ
teva zile au fost la București la 

miting.

Acțiunea de protest spontan, 
declanșat de cadrele didactice din Valea 
Jiului, i-a determinat pe unii dintre ei să 
nu intre la ore. Principala nemulțumire 
a profesorilor este modul în care Gu
vernul îi tratează, de veniturile mici pe 
care aceștia le au și de Legea Educației. 
Unitățile de învățământ, în care profe
sorii nu au intrat la ore, au fost Liceul

Reținut de polițiști, după ce

Un tânăr în vârstă de 27de 
ani, din Petrila, a fost reținut 

de oamenii legii după ce, în pe
rioada iulie — octombrie, a 
furat bunuri în valoare de 

peste 14 mii de lei, din cinci lo
cuințe și din garaje situate în 

aceeași localitate.

în urma unei acțiuni comune a 
polițiștilor Birourilor de Investigații 
Criminale și Ordine Publică din cadrul 
Poliției orașului Petrila, a fost depistat 
autorul mai multor furturi din locuințe 
și garaje.

Potrivit polițiștilor, Moise B. a 
pătruns în locuințe și garaje prin 
efracție, de unde a furat bunuri în val
oare totală de 14.600 de lei, o parte din
tre acestea fiind recuperate.

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .de
cembrie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complex
ului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri mod
eling & photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

Teoretic din Lupeni și o parte din 
școlile și liceele din Petrila și Vulcan, 
în câteva dintre aceste școli au existat 
anumiți profesori, care au intrat totuși 
la ore pentru a nu-i lăsa pe elevi singuri 
în clase.

Elevii liceului din 
Lupeni au plecat 
acasă

La liceul din Lupeni, liceenii au 
făcut cale întoarsă spre casă, fără ca 
cineva să le ceară lucrul acesta. Princi
pala nemulțumire a profesorilor este 
modul în care Guvernul îi tratează, de 
veniturile mici pe care aceștia le au și 
de Legea Educației. „Profesorii susțin 
că este un protest spontan. Nu cred, 
însă, că acesta se poate numi spontan, 
deoarece ei știau cu o zi înainte, că 
astăzi (ieri - n.r.) nu vor intra la orele de 
curs. Au mai avut intenții de protest și 
în orașele Hațeg și Brad, însă acolo

A intrat pe fereastră și 
a furat electrocasnice 
și bijuterii

Ultima „lovitură” pe care a reușit 
să o dea tânărul infractor i-a adus și 
arestarea. Acesta, în noaptea de 14 spre 
15 octombrie, a pătruns prin efracție, 
prin escaladarea ferestrei, în locuința 
unui petrilean, aflată pe strada 8 Martie, 
din localitate, de unde a furat electro
casnice și bijuterii, în valoare de 8.000 
de lei. Oamenii legii au reușit să recu
pereze doar un serf din bunurile furate. 
Bărbatul a fost reținut pe bază de 
ordonanță de reținere pentru 24 ore, iar 
ieri a fost prezentat magistraților 
petroșăneni care au emis pe numele 
acestuia mandat de arestare preventivă 
pentru 29 de zile pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

spiritele s-au calmat. Orele de curs s-au 
derulat în mod normal”, a declarat in-

profesorii care ieri nu au intrat la ore, c 
să-și reia activitatea,m conform progra-

spectorul școlar adjunct din cadrul IȘJ mului. 
Hunedoara, Ilie Pârvan. De astăzi, lu
crurile vor intra pe făgaș normal, iar

Istoria Teatrului devean
transpusă în file de carte

Actrița și scriitoarea Isabela 
Hașa își va lansa în data de 5 
noiembrie volumul „Teatrul de
vean la moment aniversar”. Volu
mul actriței este de fapt o lucrare 
bine documentată, dedicată istoriei 
instituției culturale, Teatrul, care 
împlinește 50 de ani de la 
înființare. în filele cărții, scri
itoarea surprinde firul cronologic 
al activității teatrului, fiind astfel 
evocate momentele de glorie, dar 
și perioadele de impas. De altfel, 
sunt evocați artiști importanți, care 
au evoluat pe scena teatrului de
vean, artiști hunedoreni, dar și 
personalități de anvergură, de 
nivel național. Lucrarea este 
prefațată de criticul și istoricul lit
erar Valeriu Râpeanu, care îi 
recunoaște calitățiile deosebite 
precum și importanța editării aces
tui volum. Lansarea va avea loc în 
5 noiembrie, la orele 16, la Casina 
restaurant Bachus. (l.N.)

Aproximativ 1300 de elevi beneficiază
de „Bani de liceu”

Lista elevilor care vor beneficia 
banii oferiți de Ministerul Educației, 
Cercetării și Tineretului din cadrul pro
gramului „Bani de liceu”, a fost afișată 
ieri, la toate unitățile de învățământ din 
județ. 1.352 de liceeni vor primi acest 
sprijin financiar în valoare de 180 de lei 
și se va acorda pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 
susținerii examenului de bacalaureat

Petronela Tămaș

sau de diplomă sau pe perioada prac
ticii. Elevii care vor acumula pe parcur, 
sul anului școlar mai mult de 20 de 
absențe nemotivate nu vor mai primi 
acești bani de la stat. Pentru a intra în 
acest program, elevii au fost nevoiți să 
depună o cerere, până la 1 octombrie 
2010, la unitatea de învățământ unde 
sunt înscriși.

Petronela Tămaș

mailto:office@exclusivevent.ro


Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate de imigraiiți din Italia, se arată într- 
un studiu realizat de reaHtatea.net. Conform studiului în ianuarie 2010, pe teritoriul Ita
liei erau 4.919.000 de imigranți, eu 200.000 mai puțini decât sunt înregistrați de 
Institutul italian de statistică. Comunitatea românească reprezintă 21% la sută din tota
lul imigranților. O pondere mare au și albanezii (11%) și marocanii (10,2%). Din 1990 
până în prezent, numărul imigranților a crescut în Italia de aproximativ 20 de ori.
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juvernul și-a asumat răspunderea pe Legea Educației
ipă ce, miercuri, Guvernul a 
'Ut piept moțiunii de cenzură 
tițiată de Opoziție, miniștrii 
abinetului Boc au dezbătut 
'ericele 1.000 de amenda- 
tente ale Legii Educației, în 

numai cinci ore.

Proiectul ordinii de zi a fost votat, 
toți parlamentarii prezenți, cu o 
șură excepție, un vot contra. La mo
ntul votului, parlamentarii Opoziției 
ăsiseră deja sala. Opoziția a decis să 
participe la ședința de asumare a 
tunderii pe Legea Educației întrucât 
ea nu ar întruni criteriile pentru 
mare și nu s-a respectat nici proce- 
, la dezbatere din Parlament.
Cele mai importante schimbări ale 

noului proiect legislativ vizează con
ducerea universităților și a școlilor. 
Dacă, în proiectul inițial, era stabilit ca 
rectorii să fie desemnați prin concurs, 
în noul proiect instituțiile de învățământ 
superior primesc libertatea de a opta 
între două modele distincte: alegerea 
rectorilor prin scrutin universal sau 
după modelul corporatist.

Dacă inițial li se interzicea direc
torilor de școală să fie membrii de par
tid, în noul proiect nu li se va permite 
să dețină funcții de președinte sau 
vicepreședinte în filialele formațiunilor 
politice.

O altă modificare se referă la "cla
nurile universitare". Astfel că rudele 
până la gradul III nu vor mai putea să 
dețină funcții de conducere în cadrul 
aceleiași universități, proiectul inițial 
vizând restricții doar la nivel de facul

tate.
Noua Lege a Educației mai 

prevede ca școlile în care învață puțini 
elevi să fie comasate. Mai mult decât 
atât, în actul normativ se recomandă și 
universităților din România să 
fuzioneze pentru a deveni mai puter
nice, inclusiv din punct de vedere fi
nanciar.

Potrivit noii legi a Educației ad
miterea la liceu se va face pe bază de 
protofoliu, cu două probe scrise și exa
men optional organizat de fiecare liceu 
în parte. Legea mai prevede ca evalu
area elevilor să se facă din doi în doi 
ani, iar profesorii vor fi obligați să facă 
un masterat didactic urmat de stagiu de 
practică. De asemenea, clasa 
pregătitoare va trece la învățământul 
primar, iar părinții vor fi nevoiți să 
plătească amenzi dacă elevii chiulesc.

iderii sindicali propun înreruperea voluntară 
lucrului de 1 noiembrie

Confederațiile sindicale au 
îcut un apel la populație și 
r să întrerupă activitatea în 
ată țara, inclusiv în mediul 
irivat. Liderul Cartel Alfa, 
ogdan Hossu a subliniat că 
>elul este făcut, deocamdată 
umai pentru luni 1 noiem- 
‘e, dar dacă nu se va rezolva 
iblema, se gândesc serios să 

repete acest protest 
în fiecare luni.

Marile confederații sindicale 
un apel la populație să se 
rupă lucrul în toată țara, luni, 1 

îtnbrie 2010 între orele 12:00 și 
)0.
Secretarul General al 

•ciației Oamenilor de Afaceri din 
nânia, Cristian Pârvan a spus 
i că angajații mediului privat nu 
jermit să participe la astfel de 
uni.
Pârvan a amintit situația critică 

3e piața muncii din acest mo
lt, subliniind că sunt puține 
iri de muncă în comparație cu 
:rea și chiar a spus că ultima

prognoză pentru noiembrie și de
cembrie anunță o scădere a 
numărului de locuri de muncă 
oferite pe piață.

Bogdan Hossu a subliniat că 
apelul este făcut, deocamdată, 

numai pentru cele patru ore din ziua 
de luni, dar dacă lucrurile nu se vor 
rezolva în următoarea săptămână 
vor continua sistematic, în fiecare 
luni, să repete această formă de 
protest.

Osama Ben Laden 
avertizează Parisul

Liderul rețelei Al-Qaida, Osama 
ben Laden, a lansat o avertizare la 
adresa Franței și a justificat luarea de 
ostatici francezi în Sahel, într-un nou 
mesaj audio, difuzat miercuri de pos
tul de televiziune Al-Jazeera, potrivit 
AFP.

Potrivit Al-Jazeera, ben Laden a 
cerut retragerea Franței din Afgan
istan.

"Singurul mod de a vă păstra se
curitatea este de a vă retrage din 
războiul Bush în Afganistan", a afir
mat el într-un mesaj din care postul 
de televiziune Al-Jazeera a difuzat 

mai multe fragmente.
Al-Qaida în Maghrebul Islamic 

(AQMI) a revendicat la 21 septem
brie răpirea, cu cinci zile înainte, în 
zona unei mine de uraniu a grupului 
francez Areva din Arlit (în nordul 
Nigerului), a cinci francezi, a unui to- 
golez și a unui malgaș.

Aproximativ 3.750 de militari 
francezi simt staționați în Afganistan.

Autoritățile franceze au dat 
asigurări că sunt pregătite să nego
cieze cu AQMI pentru a obține elib
erarea acestor ostatici.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. Patrol Exim S.R.L. cu sediul 

localitatea Șoimuș, nr.410 A, județul 
unedoara anunță depunerea solicitării 
mtru eliberarea autorizației de mediu 
mtru obiectivul “Spălătorie auto”, sit- 
it în localitatea Șoimuș, nr.410 A, 
d.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul 
PM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
laicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni 
ină joi (orele 8 16,30) și vineri (orele

14).

I Eventualele sesizări și reclamații 
)t fi depuse în termen de 10 zile 
crătoare de la data publicării 
lunțului.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. Usirom Invest S.R.L. cu 

sediul în mun. Orăștie, str. N. Titulescu, 
nr.60, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Operațiuni de mecanică generală”, sit
uat în mun. Orăștie, nr.60 , jud.Hune
doara.

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.

e-mail: 
motelgui@yahoo.com 
web: www.jiet.ro
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Ieri a începui cea de-a 4.1-a edific a / estivalului \afioual de Interpretare a Romanfei, “( rizantema de 
tar". Iii prima zi a festivalului ceiprezenfi au putut admira caricaturile lui Ștefan l’opa Popas la ceaiul 

de la ora 5 y i-au putut asculta pe cei II artiști au încântat publicul la concursul de interpretare.
Seara a continuat cu recitalul de exccpfie special pregătit pentru “( rizantema de tur", susfinut de lloria 
llrenciu și orchestra lui.

Monicăi Columbeanu Inna i-a cântat "La mulți ani"
îi priește viața în Los Angeles lui Jean Claude Van Damme

De câteva săptămâni, Monica 
Columbeanu a plecat în SUA, la Los 
Angeles, iar viața de acolo îi place 
atât de mult încât tânăra soție a omu
lui de afaceri Irinel Columbeanu a 
declarat că este tentată să se mute de
finitiv.

Potrivit Cancan, motivul pentru 
care Monica Columbeanu s-ar muta 
definitiv în Statele Unite poartă nu
mele Brandon Korff, tânărul 
moștenitor al familiei Redstone, pos
esoarea unui imperiu media de câteva 
miliarde de dolari.

Brandon Korff este nepotul lui 
Sumner Redstone, proprietarul Via
com, aflat în spatele companiilor 
Walt Disney, Time Wamer și News 
Corporation, al corporației media 
CBS, al rețelelor MTV și VH1 și al 
companiilor de producție și 
distribuție de film Paramount și 
Dream Works.

Jon Stewart a fost desemnat 
cel mai influent bărbat
din 2010

Prezentatorul TV Jon Stewart a 
fost desemnat, marți, cel mai influent 
bărbat din 2010, situându-se în frun
tea unei liste de 49 de personalități 
proeminente din politică, sport, in
dustria de divertisment, tehnologie și 
filantropie, în urma unui sondaj real
izat de site-ul AskMen.com.

MAGAZINUL MĂMICILOR PENTRU COPI
©otlet

p 11 'e p i iono

Mai mult, la evenimentele mon
dene de la care a devenit nelipsită, 
Monica apare însoțită de Brandon 
Korff, față de care are un comporta
ment mai mult decât familiar.

Monica a plecat în SUA după ce 
a semnat un contract cu prestigioasa 
agenție Elite Models. Ea și-a 
achiziționat deja un apartament la 
Los Angeles.

Jon Stewart, care îl va avea ca 
invitat pe președintele Barack Obama 
într-o ediție din această săptămână a 
emisiunii sale "The Daily Show with 
Jon Stewart" s-a situat pe prima 
poziție în topul realizat în urma aces
tui sondaj, la care au participat circa 
500.000 de cititori ai AskMen.com, 
un site de lifestyle dedicat bărbaților.

Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine, Bill Gates, fonda
torul companiei Microsoft, și Mark 
Zuckerberg, fondatorul platformei 
sociale Facebook. Steve Jobs, co- 
fondator și președinte executiv al 
grupului Apple, a ocupat poziția a 
patra, iar rapperul Kanye West s-a 
clasat pe locul al cincilea.

Președintele american Barack 
Obama ocupă doar poziția a 21-a. 
_______________________________ y

îmbrăcată într-un costum mulat 
din dantelă neagră, Inna i-a cântat "La 
mulți ani" lui Jean Claude Van Damme, 
la Kiev. Van Damme a declarat că este 
foarte fericit că prietena lui a venit să îl 
vadă și că plăcerea este de partea lui.

Jean-Claude a vrut cu orice preț să 
o cunoască personal pe Inna la în
ceputul acestui an după ce a urmărit din 
primul rând show-ul din Ucrania al 
româncei. După concert, Van Damme a 
așteptat-o pe cântăreață să-i ceară un 
autograf și să se fotografieze cu ea.

Cei doi au făcut schimb de adrese 
de mail și de poze.

Arnold Schwarzenegger
s-ar putea întoarce la actorie

Arnold Schwarzenegger, ce
lebru pentru fraza "Vil be 

back" (Mă voi întoarce) ros
tită în primul film din fran- 

ciza "Terminator", a 
declarat că ar putea reveni 
în curând pe marile ecrane, 

informează mirror.co.uk.

Supranumit "The Govemator", 
actorul american în vârstă de 63 de

ani va părăsi postul de guvernator al 
statului California săptămâna vi
itoare, după șapte ani petrecuți în 
această funcție. El a anunțat că s-a 
întâlnit recent cu James Cameron, 
regizorul primelor două filme din 
seria "Terminator", și că ar putea 
face un anunț important în viitorul 
apropiat.

Arnold Schwarzenegger a de
clarat că își dorește ca, după 
încheierea mandatului de guverna

tor, să susțină conferințe, să scrie 
carte - încă nu și-a lansat autob 
ografia - și să sprijine în conținu 
cauza ecologistă.

Arnold Schwarzenegger, om ( 
afaceri și al 38-lea guvernator 
statului american California, a intr 
în politică după o carieră de suca 
la Hollywood, pe care și-a coi 
struit-o după ce, inițial, a practic 
culturismul și a câștigat de șapte c 
titlul Mister Univers 
Schwarzenegger a început să fat 
culturism la vârsta de 15 ani și 
rămas o figură proeminentă 
lumea acestui sport și după r 
tragerea din competițiile oficiale, 
scriind numeroase cărți și artico 
despre culturism.

Schwarzenegger a deve 
celebru pe plan mondial cu filme 
de acțiune în care a jucat, precu 
"Conan Barbarul", "Predatoi 
"Total Recall" și, mai ales, franci 
"Terminator". Pe 7 octombrie 20C 
actorul a fost ales în funcția de g 
vemator al statului California, 
locul lui Gray Davis, revocat c 
funcție prin referendum. Amc 
Schwarzenegger a fost apoi real 
în noiembrie 2006, pentru un me 
dat complet.

AskMen.com
AskMen.com
mirror.co.uk
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Jn sat hunedorean „s-a mutat” în județul Sibiu
Satul Dragubrad sau, după 
numele vechi, Purcariu, din 
comuna Blăjeni, părăsit de 
ai mulți ani de ultimii săi lo
cuitori „s-a mutat” și el... în 
'dețul Sibiu. De acum, casele 
vechi, acoperite cu paie din 
dragubrad vor putea fi admi

rate doar la muzeu.

De curând, colecția secției în aer 
er de la Dumbrava Sibiului a muzeul 
>TRA s-a îmbogățit cu o gospodărie 
d șură mutate din satul hunedorean 
agubrad. Alte două case din același 
■ju luat drumul spre un viitor centru 

’tural ce va fi amenajat în satul 
rțișoara, tot în județul Sibiu. Locali
za Dragubrad există doar în scriptele 
măriei din Blăjeni, ultimii locuitori 
ăsind satul cu mai bine de cinci ani 
urmă. De când a fost lăsat în voia 
ții, fostele gospodării s-au degradat 

inuu, devastate de ciobani și dis- 
se de fenomenele meteorologice, 
lă în acest an, așezarea nu a benefi- 
t nici măcar de o cale de acces auto, 
um, pentru a putea fi mutate casele, 
ost tăiat un drum spre satul părăsit, 
țiativa salvării caselor din sat 
irține lui Ciprian Ștefan, originar din 
ijeni, absolvent al facultăților de 
logie și istorie din Timișoara, șeful 
ției în aer liber a muzeului sibian. 
m o datorie morală față de zona din 
e provin. Până acum am adus la 

eu case de peste tot, dar nu aveam

o casă specifică zonei de unde sunt. Am 
vrut să aducem o gospodărie tipică pen
tru casele vărarilor, care existau cândva 
în satul Vulcan, din comuna Blăjeni. 
Acolo au fost cândva 48 de vărari, 
acum au mai rămas doar doi. Cum nu 
am mai găsit nicio casă veche în satele 
Vulcan și Plai, am ales casele din 
Dragubrad. Am achiziționat de la Raț 
Dorica o casă, o șură și o fântână”, 
spune muzeograful sibian. Gospodăria 
respectivă a aparținut celui considerat 
cel mai bogat om din sat, Nicolae Raț, 
poreclit Ciunu.

„Peisajul cultural 
se pierde”

Ciprian Ștefan spune că imobilele 
au fost demontate cu oameni din zonă. 
Achiziția, demontarea și transportul s- 
au ridicat la suma de 40.000 lei. Casa 
lui Ciunu este confecționată în în
tregime din lemn. „Casa este din lemn 
de fag și s-a păstrat în condiții foarte 
bune, o singură talpă a fost afectată de 
foc și trebuie înlocuită. Probabil că a 
fost un incendiu stins repede. Lemnul 
de fag nu este bun pentru construcții 
dacă este prelucrat cu mijloace 
mecanice, pentru că porii lemnului se 
deschid și construcția se distruge în 
timp. în schimb, dacă lemnul este pre
lucrat „pe fibră”, cu barda, cum este și 
cazul acestei case, atunci lemnul rezistă 
mult mai bine”, ne explică muzeogra
ful. Cercetătorul spune că zona nu a 
fost studiată și valorificată din punct de 
vedere științific de către specialiști, iar 
în lipsa unei legislații, peisajul cultural 
se pierde. Eforturile sale sunt tocmai 
pentru păstrarea acestor elemente de 
civilizație veche românească.

Casa va fi 
reconstruită la vară

Pentru moment, gospodăria de la 
Dragubrad nu a fost reconstruită la 
Sibiu, din lipsă de fonduri. Ea a fost 
doar curățată, tratată și depozitată, ur
mând a fi reconstruită întocmai, după 
planul inițial și acoperită tot cu paie. 
„Zona Blăjeni este singura zonă din 
țară unde se mai cultivă păioase și se 
prelucrează cu îmblăciu, astfel încât 
paiele se păstrează intacte pe toată 
lungimea. De aceea, costurile de 
achiziție, transport și reconstrucție a 
acoperișului sunt foarte mari”, afirmă 
Ciprian Ștefan. Alături de imobilele 
achiziționate, muzeograful sibian

intenționează să construiască și un cup
tor de ars varul, apelând pentru aceasta 
la ultimii meșteri vărari din comuna 
Blăjeni. „Sper ca în vara anului viitor 
să reușim inaugurarea acestui nou ex
ponat de la muzeul nostru. Aceasta este 
o prioritate pentru mine. Voi chema 
atunci și comunitatea locală să vadă ce 
a rezultat, să-și preia moștenirea, pentru 
că trebuie să știe că aceste lucruri îi 
aparțin”, spune Ciprian Ștefan.

Gospodării mutate 
la Cârțișoara

Alte două case și mai multe anexe 
au fost demontate pentru a fi trans
portate la Cârțișoara. „Este vorba de
spre o fundație culturală care 
intenționează să construiască un centru 
educațional. Există acolo un fel de am
fiteatru natural în fața căruia vor fi am
plasate casele. Alături de gospodăriile 
de la Blăjeni, vor mai fi aduse câte 3-4 
case din Ținutul Pădurenilor, din 
Mărginimea Sibiului și din Țara Oltu
lui, adică din zonele acelea de graniță 
care au o identitate etnografică aparte”, 
spune Ciprian Ștefan. Cercetătorul mai 
afirmă că are și alte planuri de recuper
are a bunurilor etnografice din această 
zonă.

Cătălin Rișcuța
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Federația internaționala de Fotbal țFlFA) investighează Span iu .și 
Oatar, bănuind că forurile fotbalistice ale celor două țări și-au promis 
sprijin reciproc în acordarea voturilor pentru găzduirea edițiilor din 
2019 și 2022 a ( apei Mondiale, informează cotidianul iberic Marca.

Fiscul a trecut la executarea
silită a clubului FC Argeș

România, suspectată de corupție în scandalul 
atribuirii organizării Euro-2012

După rezultatele dezastruoase din 
acest tur de campionat, care au dus 
echipa la retrogradare, FCArgeș 
este foarte aproape de a pierde și 
bunurile mobile pe care le deține, 
din cauza datoriilor către Fisc. Di
recția Generală a Finanțelor Pu
blice Argeș vrea cu orice preț să 

recupereze datoriile pe care clubul 
alb-violet le are către stat și a tre
cut la măsuri de executare silită.

Anca Banu, purtătorul de cuvânt al 
Direcției Generale a Finanțelor Publice 
Argeș, spune că, în acest moment, FC 
Argeș are datorii la bugetul de stat de 
peste 3 milioane de euro, iar Fiscul a scos 
la vânzare mai multe bunuri, pentru a re
cupera o parte din bani.

Direcția Generală a Finanțelor Pub
lice Argeș a mai pus sechestru asigurător 
pe drepturile federative de joc a patru 
fotbaliști. E vorba de Elias Bazzi, Vali 
Stan, loan Cazan și Iulian Tameș. în acest 
moment, niciunul dintre cei patru pe care 
Fiscul a pus sechestru pe drepturile fed
erative nu mai evoluează pentru gruparea 
din Trivale. Bazzi s-a transferat, înainte 
de începutul acestui tur de campionat, la 
Dinamo și a renunțat la banii pe care îi 

mai avea de primit de la FC Argeș, pentru 
a pleca din postura de jucător liber de 
contract. Vali Stan a dat clubul în 
judecată, deoarece nu și-a primit banii pe 
anul trecut, și a câștigat litigiul. FRF a 
obligat clubul alb-violet să îi plătească 
jucătorului 20.000 de lei.

în afară de autocarul clubului, auto
turismul Matiz și porțile mobile, Fiscul 
vrea să mai execute și alte bunuri pe care 
oficialii clubului nu le-au pus la 
dispoziție. Finanțele au cerut ajutorul 
Poliției, pentru a le identifica și a le 
scoate la licitație.

Cătălin Barbu, managerul general al 
clubului piteștean, spune că datoriile lui 
FC Argeș către Fisc sunt mult mai mici 
decât suma prezentată de DGFP Argeș și 
a contestat această sumă în instanță: 
„Aceste datorii sunt inventate de ei. Ei au 
asimililat convențiile civile cu cărțile de 
muncă. La convențiile civile se plătea im
pozit către stat 16%, iar la cărțile de 
muncă, 68%. Au calculat pe nu știu câți 
ani în urmă. Noi ne judecăm în instanță 
cu Fiscul, pentru că nu recunoaștem 
această sumă. Așteptăm o informare de la 
ei despre suma exactă pe care le-o 
datorăm. în această situație nu suntem 
numai noi, ci mai multe cluburi din țară”.

__________________________________ /

Președintele FRF, Mircea 
Sandu, figurează printre mem

brii Comitetului Executiv al 
UEFA bănuiți că ar fi primit 
bani pentru a susține atribui

rea Euro-2012 Poloniei și 
Ucrainei, după ce un fost res

ponsabil al federației cipriote a 
acuzat că patru persoane din 
Consiliul Executiv al forului 

european au fost mituite.

Pe baza mărturiilor lui Spyros 
Marangos, fost trezorier al Federației 
Cipriote de Fotbal, cotidianul italian 
Gazzetta dello Sport a întocmit o hartă 
a distribuției celor 12 voturi ale mem
brilor Comitetului Executiv al UEFA la 
desemnarea organizatoarei Euro-2012. 
Conform acestei hărți, Anglia, Franța și 
Spania (semnalizate cu albastru) au 
votat pentru ca Italia să găzduiască 
Euro-2012, iar România, Rusia, Norve
gia, Olanda, Portugalia, Cipru și Malta 
(trecute cu portocaliu) au optat pentru 
Ucraina și Polonia. Turcia și Germania 
(cu roșu) au votat una pentru Italia și 
cealaltă pentru Ucraina-Polonia, însă 
nu este cunoscută distribuția exactă a 
votului. Votul pentur desemnarea orga
nizatoarei Euro-2012 a fost secret. 
Marangos, care nu a precizat niciun 
nume, susține că dintre cei opt votanți 
în favoarea Ucrainei și Poloniei, patru 
au fost mituiți, deținând probe clare în 
acest sens, iar trei au votat corect. Un

al optulea membru este bănuit de 
corupție, dar nu există probe în acest 
sens. Spyros Marangos a declarat că un 
membru al Comitetului Executiv al 
UEFA a votat Polonia și Ucraina în 
schimbul a 3,15 milioane de euro, iar 
alți trei au primit câte două milioane de 
euro pentru voturile lor. "în Germania 
se vorbește și despre a cincea persoană, 
dar eu nu am dovezi ", a spus Maran
gos.

Fostul oficial a precizat că este 
dispus să arate toate informațiile pe 
care le deține, dar în Cipru și numai în 
prezența unui avocat și a unei autorități 
publice cipriote. „Personal, nu îmi este 
teamă. Vreau să merg până la capăt. 
Dar mi-e teamă pentru soția mea, pen
tru copii, prieteni, martori, avocați și 
chiar pentru voi, jurnaliștii”, a adăugat 
Marangos. Nu este prima dată când 
Marangos face acuzații privind coru
perea unor membri ai Comitetului Ex

ecutiv al UEFA cu ocazia desemnări 
organizatoarei Euro-2012. La sfârșite 
săptămânii trecute, el a declarat pentr 
cotidianul german Siiddeutsche Zeitun 
că atribuirea turneului final al Eurc 
2012 Poloniei și Ucrainei s-a făcut î 
urma cumpărării de voturi și coruper 
unor membri ai Comitetului Execu 
al UEFA. Marangos a afirmat atunci c 
deține mărturiile mai multor persoan 
care au făcut aceste acuzații și că 
încercat, de mai mulți ani, fără succe: 
să-i aducă la cunoștință președinteh 
UEFA aceste informații.

Pe 18 aprilie 2007, Campionati 
European din 2012 a fost atribu 
Ucrainei și Poloniei, candidatura cek 
două țări primind opt voturi față de cel 
patru atribuite candidaturii Italiei. Ai 
mai existat o candidatură comună, ce 
a Ungariei și Croației, care nu a prin, 
niciun vot.

Flavius Koczi a câștigat Memorialul 
Gander/ Sandra Izbașa, pe locul al doilea
Gimnastul român Flavius Koczi a 

câștigat miercuri cea de-a 27-a edi
ție a Memorialului Gander, compe- 
titțe organizată în Chiasso, Elveția. 
Reprezentanta României în compe
tiția feminină, Sandra Izbasa, a în
cheiat concursul pe locul secund.

Memorialul Gander, competiție în care 
fetele au trebuit să evolueze la oricare trei 
aparate, iar băieții la oricare patru, onorează 
memoria lui Arthur Gander, fost președinte 
al Federației Internaționale de Gimnastică. 
După ce ediția trecută a Memorialului a

fost adjudecată de Marian Drăgulescu, în 
acest an România a rămas pe podium, Flav
ius Koczi având cea mai bună evoluție la 
individual compus.

Dublu campion național, Koczi a 
obținut un punctaj de 59.55, devansându-i 
pe olandezul Wammes și pe rusul Devya- 
tovsky. în competiția feminină, elvețianca 
Ariella Kaslin s-a clasat pe primul loc, fiind 
urmată de Sandra Izbașa și italianca 
Vanessa Ferrari.

Flavius Koczi și Sandra Izbașa vor 
participa, duminică, la Swiss Cup (Zurich), 
o competiție mixtă pe perechi.
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ute de copii s-au întrecut la „Cupa Cetății la Atletism”
roximativ 100 de copii roșii 
obraji și plini de energie s- 
întrecut, ieri dimineața pe 

‘a stadionului Cetate pentru 
Cetății la Atletism. Orga- 

ați în grupuri de către pro- 
sorii lor de educație fizică, 
•ărțiți după culoarea tricou- 
r (roșu pentru fete, albastru 
ntru băieți), elevii claselor 
III-IV ale școlilor Teglas 
bor, Andrei Șaguna, Andrei 
lureșanu, Sabin Drăgoi și 
IS Cetate au alergat pentru 
icoate cel mai bun timp pe 
ara pistei stadionului de la 

poalele cetății.

Cei mai buni dintre ei au primit la 
e probei de 50 de metri, pe lângă 
alii și trofee, câte un trening și un 
u inscripționat cu numele Colegiu- 

țional Sportiv Cetate. Astfel, cei 
rapizi dintre „prichindeii” 

’itimați ai claselor III-IV au fost, în 
te: Beatrix Szots (Teglas Gabor), 
andra Niculina (CNS Cetate) și 
;a Dalea (Școala Generală Sabin 
;oi), la fete, în vreme ce cei mai iuți 
;i au fost Rareș Tîrba (Șc. S. 
țoi), Robert Paveluc (Șc. A.

Șaguna) și Râul Banciu (Șc. S. Drăgoi).
Nici elevii claselor a cincea nu s- 

au lăsat mai prejos astfel că trei dintre 
cei mai rapizi elevi au fost premiați de 
organizatori: Emanuela Popăilă (CNS 
Cetate), Diana Buble (Șc. S. Drăgoi) și 
Denisa Preda (CNS Cetate) urcând pe 
podium la fete, în timp ce la băieți 
Alexandru Steopa (Șc. A. Mureșanu), 
Răzvan Retegan (Șc. A. Șaguna) și 
Robert Matyus (Șc. T. Gabor) au avut 
cei mai buni trei timpi.

Cetate Deva a luat tot 
la nivelul celor 
legitimați

Colegiul Național Cetate rămâne 
unul din cele mai puternice centre 
sportive din județ, rezultatele înregis
trate la întrecerile de la această 
competiție venind să confirme acest 
lucru. Deși Asociația Județeană de 
Atletism (unul din organizatorii eveni
mentului) a trimis invitații tuturor 
cluburile sportive din județ doar cei de 
la CS Vulcan și-au trimis sportivii pen
tru a participa. în aceste condiții CNS 
au urcat pe prima poziție a clasamentu
lui la toate probele, cu excepția celei de 
300 de metri - băieți, acolo unde 
Robert Vlăduț de la CS Vulcan s-a 
clasat primul.

Astfel, la 800 metri fete, primele

trei locuri au revenit Florentinei Mar- 
incu, Ralucăi Dragomir și Monicăi 
Bănică (toate Cetate), în vreme ce 
Ciprian Lucaci, Ion Diaconu, Dănuț 
Timișan (toți Cetate) au terminat primii 
aceeași probă.

în final, la proba de 300 de metri 
s-au impus Florentina Marincu, 
Cristina Bontaș, Sandu Ionela (toate 
Cetate) la fete și Robert Vlăduț (CS 

Vulcan), Ion Diaconu și Adrian 
Crăciunescu (ambii de la Cetate). La 
pentasalt - fete, locul 1 a fost ocupat de 
Andreea Todereanu de la Cetate, iar la 
băieți acesta i-a revenit lui Ion Diaconu, 
tot de la CNS.

Evenimentul organizat de 
Colegiul Național Sportiv „Cetate” cu 
sprijinul Primăriei Deva, al Direcției 
pentru Sport și Tineret Hunedoara și al 

Asociației Județene de Atletism din 
Huhedoara s-a dovedit a fi un real suc
ces în rândul celor mici, fiind totodată 
un bun prilej de a promova sportul în 
școli și de a vedea care este potențialul 
micilor sportivi.

Claudiu Sav

aința de a scăpa din subsolul clasamentului
’ersara de sâmbătă a Mure- 
ui din runda a zecea a ligii 
doua, are, fie și numai la 
?l de denumire, ceea ce le 

isește băieților lui Barbu, 
ița. Echipa de sub cetate se 
undă tot mai mult în zona 
iipurilor mișcătoare” și are 
voie de un rezultat pozitiv, 
iar dacă adversarii sunt în 
tinuare, singura echipă ne
învinsă din campionat

Sibienii vin după 120 de 
ite jucate la Timișoara, în Cupa 
âniei și se află la ceea de-a 

■> vizită în județ, în precedenta, 
de la Lupeni, „alb-verzii” 
gând în ultimul minut de joc 
tunete care, ulterior, le-au fost 
: din pricina retragerii echipei 
/ale.
Formația de pe Cibin a făcut o 
esie foarte bună de la pro- 
area în liga a doua. Băieți 
;nați de Alexandru Pelici sunt 
/inși, au ajuns până în optimile 
îi Român i, unde erau la un 
>ă elimine FC Timișoara și se 
în topul echipelor cu cele mai 
defensive de pe continent la 

ictuală. Cu toate acestea, de
ar putea profita de o eventuală 
de oboseală acumulată după 
120 de minute de pe Bega, 
acest lucru s-a mai întâmplat o 
în acest sezon, când la Deva 
seau slătinenii de la ALRO,

care eliminaseră din Cupă la 
penaltiuri Vasluiul, însă cu toate 
aoestea Mureșul n-a putut trece de 
ei, remizând 1-1 sub cetate.

Echipa cu antrenor 
„rapsod”, gata 
de investitori germani

Puțini sunt cei care știu că 
Alexandru Pelici este fiul regretatei 
interprete de muzică populară Mar
iana Drăghicescu, care s-a stins în 
Canada, la Toronto, în urmă cu mai 
bine de 13 ani. Și mai puțini știu că 
Sandu Pelici a și înregistrat câteva 
piese de muzică populară pentru a 
onora numele celei ce a fost „priv
ighetoarea Banatului”. „Am avut 
atunci o perioadă foarte grea. Am 
fost rupt de fotbal mai mult de o 

lună, în încercarea de a o readuce pe 
mama în țară”, a povestit cu tristețe 
Sandu Pelici, pentru banatsport.ro. 
Fostul fotbalist a și înregistrat o 
melodie în memoria mamei sale, la 
inițiativa actualului primar al 
Reșiței, Mihai Stepanescu. Fostul 
echipier al Politehnicii și al CSM- 
ului din Reșița a dezvăluit că dacă

V

n-ar fi îmbrățișat cariera de fotbal
ist, s-ar fi apucat de muzică 
populară. „Cu siguranță aș fi cântat. 
Tata îmi spune mereu că ar fi trebuit 
să mă forțeze în această direcție. 
Dar eu eram cu fotbalul... îmi place 
foarte mult folclorul, însă cel auten
tic. E a doua mea pasiune”, a spus 
Sandu Pelici.

Parcursul bun al echipei câr
muite de “antrenorul-rapsod” a 
atras rapid atenția unor potențiali in
vestitori. Astfel că, de câteva zile 

este vehiculat numele unuia dintre 
fii lui Franz Beckenbauer, Thomas, 
care a și efectuat o vizită marțea 
aceasta la Sibiu pentru a discuta cu 
oficialii clubului despre o eventuală 
colaborare, admițând că dacă va 
prelua echipa o va face din iarnă și 
nu de acum. Cert este că, Sibiul a 
dispărut de pe harta fotbalului nos
tru imediat după desființarea Interu
lui, Voința fiind acum singura 
alternativă la o echipă de primă ligă, 
asta deși Pelici crede că formația sa 
nu are nici o șansă la promovare, 
„în mare parte zarurile sunt arun
cate, cred, pentru Petrolul și 
-Mioveni. Dar rămâne de văzut. Sur
prize au mai fost și vor mai fi!”, a 
declarat cel ce a antrenat în trecut la 
Alba Iulia, Turda sau Reșița.

Claudiu Sav

Cu gândul la o pauză 
cât mai liniștită

FC Hunedoara speră ca astăzi să 
treacă și de ultimul hop, înaintea pauzei 
de două săptămâni care urmează. Hune- 
dorenii primesc vizita Gloriei Arad, 
echipă ce în ultima etapă a pierdut pe 
teren propriu în fața Unirii din Sânnico- 
laul Mare, meci la finele căreia jucătorii 
Constantin Bumbac și Gabriel Țurcaș 
au fost excluși din lot pe motive disci
plinare de către antrenorul Leontin 
Pința.

Deși mai mulți oameni din jurul 
echipei de pe Cema vroaiu să mute par
tida pentru ziua de sâmbătă, pentru a 
avea parte de cât mai multe locuri ocu
pate în tribune, până la urmă ora și data 
jocului au rămas neschimbate, astfel că 
există mari șanse ca stadionul să fie, din 
nou, mai mult gol decât plin. Au existat 
chiar și zvonuri cum că jocul cu arădenii 
va fi televizat, însă și această ideea a 

. căzut, cu toate că, Eusebiu Șuvagău a 
declarat că există posibilitatea ca jocul 
cu CSM Școlar Reșița să fie televizat.

Gloria Arad, echipă care își 
dispută jocurile de acasă pe un teren sin
tetic, nu este la prima întâlnire cu o 
echipă hunedoreană în acest sezon. 
Arădenii au mai jucat în Cupă cu „de
functa” Minerul Lupeni, fiind eliminați 
în ultimele minute de joc, printr-un gol 
al actualului echipier al Hunedoarei, 
Lucian Todea și în campionat, tot pe 
„Șega”, cu CFR Simeria, formație cu 
care au remizat, 1-1, la capătul unui joc 
cu scântei, în care gazdele i-au acuzat 
pe simerieni de lipsă de fairplay, la mar
carea golului egalizator, deoarece un 
jucător de-al lor era căzut pe teren.

Gloria Arad ocupă, după opt 
jocuri, locul opt în clasament cu... opt 
puncte, având un golaveraj inedit, 12- 
12.

Disputa de pe „Michael Klein” va 
fi arbitrată de o brigadă din Alba cu 
Sergiu Popa la centru, respectiv Florin 
Hanca și Alin Damian la cele două tușe, 
toți din Aiud.

Claudiu Sav

banatsport.ro
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18:00
18:30

19:30 
20:00 
20:40 
21:00

23:00
23:10

Dovadă de iubire
Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007, rel.) Prima parte
M.A.I. aproape de tine 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 50.)
Desene animate: Povești cu li

pici pentru cei mici
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vinul pe românește
Tribuna partidelor parlamen

tare
Parlamentul României (2008)
Curier TV
Meseria brățară de aur
Vizor monden (emisiune de di-, 

vertisment, 2010)
Telejurnal
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 -51.)
Amintiri din istorie
Tdcjutrul
Tema zilei
O dată-n viață (emisiune de di

vertisment) Prima parte
Vinul pe românește
Viață și moarte în Los Angeles : 

(SUA film de acțiune, 1985) cu 
William L Petersen, Willem 
Dafoe, John Pankow, Debra 
Feuer

TV/?1

08:10

10:00

11:00

12:00
12:30

14:30

15:30
16:00

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

20:10

22:00
23:00

Doctor la zoo (german serial, 
2006 - 16.) cu Elisabeth Lanz, 
Sven Martinek, Michael Lesch, 
Gunter SchoB
Tonomatal DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
Videoterapia (emisiune de di- i 

vertisment, 2010, rel.)
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
împreună în Europa (film edu

cativ)
Utopia (2008)
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 16.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal
Lex et Honor
Zon@ IT (2007, rel.)
PctcM homar
Ora de business (emisiune in- ’ 

formativă, 2010)
Oamenii iernii (SUA film ar

tistic, 1989) cu Kurt Russell, 
Kelly McGillis, Lloyd Bridges, 
Mitchell Ryan
Ora de știri (show de întâlniri)
Unora le place... (emisiune de [ 

divertisment)

antei^

a reușit să epateze mepu-performanța"Spider-Man 2"bandă desenată.
Considerat aproape unanim drept eea mai bună peliculă inspirată de o 
bandă desenata, "Spider-Man 2 " a reușit să epateze mepu-performanța 
de box office a primului film, strângând mai bine de 800 milioane dolari 
în lumea întreagă. (Pro TISâmbătă; 20:30: Omul păian jen 2)

Considerat aproape unanim drept cea mai bună peliculă inspirata de o

de box office a primului film, strângând mai bine de 800 milioane dolari
în lumea aitreagă. (Pro TI: Sâmbătă; 20:30; Omul păianjen 2)

06:00 
08:00 
10:00 
11:15

13:00
14:00

14:30

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

22:30

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Paradise Alley (SUA dramă, 

1978) cu Sylvester Stallone, Ar
mand Assante, Lee Canalito, 
Frank McRae
Observator
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

Marele câștigător (reality 
show, 2010, rel.)

Observator
Acces Direct
Observator
Fotbal: Dinamo - Gaz Metan 

Mediaș, Liga 1
Bubuială în Bronx (hong- 

kong-canadian acțiune-comedie, 
1995) cu Jackie Chan, Anita 
Mui, Francoise Yip, Bill Tung

06:00 
07:00 
09:55
10:00

13:00
13:45

15:00
16:00

17:00
17:45
19:00
20-30

Happy Hour
Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea 
în inima furtunii (SUA thriller, 

2004, rel.) cu Melissa Gilbert, 
Thomas Cavanagh, Brian Wim
mer, Marcus Lyle Brown
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3854.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell, Don Diamont

Știrile Pro TV
Apropo TV (emisiune de diver

tisment, rel.)
Land of Jokes
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3855.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

Știrile Pro TV
Happy Hour 
Știrile Pro TV
Dansez pentru tine

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:15 
16:15 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30

22:30

Pe cuvânt de femeie
Fructul oprit 
Rosalinda
Paradisul blestemat 
O mare de pasiune 
Marina 
Victoria 
Rețeta de ACASĂ 
Vremea de ACASĂ 
Rosalinda 
Poveștiri adevărate 
O mare de pasiune 
Fructul oprit 
Reîntâlnirea (german-SUA co

medie romantică, 2005) cu Pell 
James, Steven Strait, Shannyn 
Sossamon, Ashlee Simpson

7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Clâudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00
07:30

08:20
09:15

11:30
12:00
13:15
14:00

16:00
16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
20:30
22:15

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect (român 

rial de comedie - 36.)
Sport cu Fiorentina 
Cetățeanul Hearst (dramă, 

2001, rel.)
Mondenii
Focus Monden
Sport, dietă și o vedetă
Țintă mobilă (SUA-german 

italian acțiune-comedie, 199'
Focus Monden
Cine știe...câștigă! 
Voluntar de profesie
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Miss fata de la țară
Jocuri patriotice (SUA thril 

de acțiune, 1992) cu Harriso 
Ford, Anne Archer, Sean Be: 
Patrick Bergin

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

09:30

10:00

10:55
11:00

11:30
12:00
12:30
13:00

Pirații
Semne (reportaj, 2007) 
Arca lui Noe
Bebe magia (emisiune infor

mativă, 2010)
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 25.) cu Miley Cyrus, 
Emily Osment, Mitchel Musso, 
Jason Earles

Desene animate - Clubul Dis
ney
Agenda Expo Shanghai 2010 
Magazin UEFA Champions

League la TVR 1
Zile și nopți 
Vizor monden 
Pro Patria 
Fără frontiere

■ 14:15 Ziua în care s-a oprit Pământul (S.F., 2008)
16:00 Numere fatale (film de acțiune, 2009)
18:00 Mr. Bean în vacanță (englez comedie, 2007)

cu Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Jean Rochefort, Max Baldry 
Filme și vedete 
în furtună (dramă istorică, 2009) cu Brendan Gleeson, Iain Glen 
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.)
True Blood (SUA serial, 2008 ■ 7.) Eliberează-mă cu Anna Paquin, 

Stephen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

19:30 
20:00 
21:40 
22:15

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

Ultima prințesă (chinez-hong-kong-japonez-sud-coreean dramă, 200
Orhideea sălbatică (SUA film erotic, 1990) cu Carre Otis, Mickey 

Rourke, Jacqueline Bisset, Bruce Greenwood

Monk (SUA serial polițist, 2002, rel. - 14.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 18.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 1.)
Visurile copilăriei (SUA dramă, 1999)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 15.)

TV “2
07:00 
08:00 
09:00 
09:35 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:35 
13:35 
15:10

16:50
17:00
17:30

D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copii
Liber pe contrasens
Bazar (documentar, rel.)
Lumea de aproape 
între cer și pământ (2008)
Zestrea, românilor
Arena Leilor
Atenție, se cântă!
Străini în țara făgăduinței (ca- 

nadian-irlandez serial, 2001) cu 
Colm Meaney, Darragh Kelly, 
Aoife McMahon, Deborah Pol- 
litt

Poate nu știai
Telejurnal
Comorile din insule (rel.)

07:00
09:00

ll:00

13:00
13:15

14:00
16:00
16:45
17:00

Observator
Un caz de milioane (SUA co

medie, 2002) cu Charles Shau
ghnessy, Lindsay Lohan, Bug 
Hall, Ian Gomez
Aici sunt banii (SUA-german 

polițist, 2000) cu Paul New
man, Linda Fiorentino, Dermot 
Mulroney, Susan Barnes
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985) cu Cybill Shepherd, 
Bruce Willis, Allyce Beasley, 
Jack Blessing

Mamă de împrumut
Observator
Benny Hill
Hercule și regatul dispărut

06:00
07:00 
10:00 
10:45

12:30

13:00
13:05

14:00

19:00
20:30

Happy Hour
Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore?
Cursa pentru fermă (SUA co

medie de familie, 2009) cu 
Grant Barker, Siri Baruc, Kevin 
Sorbo, Dylan Alford
Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007, rel.)
Știrile Pro TV
Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007 - 3.) cu 
Blake Lively, Leighton Meester, 
Chace Crawford, Ed Westwick

Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.)

Știrile Pro TV
Omul păianjen 2 (SUA aven-

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
13:30 
15:30 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30

20:30

22:00

14:00 Telejurnal 18:00 Natură și aventură 1.9:00 Observator tură, 2004) cu Tobey Maguire,
14:20 Călător pe viață 18:30 Dincolo de hartă (documentar, 20:30 în puii mei Kirsten Dunst, James Franco 23:15
14:45

15:15
16:40
18:40
19:40 
20:00 
20:40 
21:10

23:05

Familia Simpson (SUA serial 
de desene animate, 1989-20.)
Ne vedem la TVR!
O dată-n viață- Prima parte 
TeleEnciclopedia (1965) 
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Bull Durham (SUA comedie 

romantică, 1988) cu Susan Sa
randon, Kevin Costner, Tim 
Robbins, Trey Wilson

Profesioniștii... (talk show)

07:10
09:00
10:00

11:00
11:30

13:00
14:00
14:20
15:00
16:00

17:00

18:00

18:10

19:25

19:40
20:00

20:40
21:10

19:00

19:55
20:10

21:45
22:00
23:00

rel.)
Arena circului: Cirque du So- 

leil: Varekai, Prima parte
Animal instinct
Sub semnul lui Neptan (fran

cez film, 2008) cu Jean-Hugues 
Anglade, Jacques Spiesser, He
lene Fillieres, Jeanne Moreau 
învingătorii
Ora de știri (show de întâlniri) 
Timpul chitarelor

îngerii lui Charlie: în goana 
mare (acțiune-comedie, 2003) 
cu Cameron Diaz, Drew Barry
more, Lucy Liu, Demi Moore

23:15 Frații Grimm (film de aventură 
fantastică, 2005) cu Matt 
Damon, Heath Ledger, Monica 
Bellucci, Jonathan Pryce

Pe cuvânt de femeie 
Fructul oprit 
Rosalinda 
Paradisul blestemat 
O mare de pasiune 
Esență pură 
Victoria 
Vremea de ACASĂ 
Rosalinda 
Poveștiri adevărate 
O mare de pasiune 
Fructul oprit (mexican serial, 

2009) cu Maite Perroni, Euge
nio Siller, Daniela Aedo, Da
niela Castro

Dansează cu mine (SUA film 
romantic, 1998) cu Chayanne, 
Vanessa L. Williams, Kris Kris- 
tofferson, Joan Plowright

7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

10:30
11:00
11:30
13:00
14:00

15:00
16:30
18:00
19:00
19:30

20:30

22:30

Autoforum
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o Vedetă (201 
Mondenii
îmblânzirea scorpiei (realit 

show, 2010, rel.)
Fermier. Caut nevastă!
Schimb de mame
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
Neînfricata Mulan (SUA dl 

ene animate, 1998) cu Mii£ 
Wen, Eddie Murphy, B. D. 
Wong, Harvey Fierstein

Miss fata de la țară (reality 
show, 2010, rel.)

u 
z. a

23:20

Universul credinței
Ca la carte
Desene animate - Clubul Dis

ney
Europa mea
Viața satului (magazin cultu

ral)
Ultima ediție
Telejurnal
Circ internațional
Vedeta familiei
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
Sport la TVR 1
Telejurnal (emisiune informa

tivă)
Tema zilei
Casa Rusia (SUA thriller, 

1990) cu Sean Connery, Mi
chelle Pfeiffer, Roy Scheider, 
Klaus Maria Brandauer

Garantat 100% (talk show) 45'

07:00
08:00

08:30
09:00

Timpul chitarelor (rel.)
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.)
Natură și aventură (rel.)
H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
Ferma
Pescar hoinar (rel.)
Chip și asemănare

10:00
11:00
11:30
Marius Oprea, istoric
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:30
15:10

16:50
17:00
17:30
18:00
19:00

20:10

22:00
23:00

Motomagia (2007)
Magazin olimpic
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
Zon@ IT (2007, rel.) 
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002 - 44.)
Atlas la TVR 2
Un strop de ciocolată (spaniol 

dramă, 2008) cu Hector Alterio, 
Daniel Briihl, Julieta Serrano, 
Marian Aguilera

Poate nu știai
Telejurnal
Comorile din insule
D'ale lu' Mitică (reportaj)
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010)
Orient în occident (englez co

medie, 1999) cu Om Puri, Linda 
Bassett, Jimi Mistry, Jordan 
Routledge
Ora de știri
Erasure la BBC

■ 15:35 Niciodată nu e prea târziu (comedie, 2009)
19:00 Războiul mireselor (comedie, 2009)
20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 -

7.) 30' Orientul Mijlociu cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, 
Charlie Saxton -

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 7.)
Un pic însărcinată (SUA comedie romantică, 2006) cu Katherine 

Heigl, Paul Rudd, Seth Rogen, Leslie Mann
Fratele dispărut (dramă, 2009) cu Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire

21:00
21:30

23:40

04:45

07:00
09:00
11:00
13:00
13:15

14:00

16:00
16:45
17:30
19:00
20:00

Mamă de împrumut (canadian- 
SUA polițist, 2007, rel.)
Observator
Șapte băieți și o ștrengăriță 
Hercule și regatul dispărut 
Observator
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
îngerii lui Charlie: în goana 

mare (SUA acțiune-comedie, 
003, rel.) cu Cameron Diaz, 
Drew Barrymore, Lucy Liu, 
Demi Moore

Observator
Benny Hill
în puii mei
Observator
Animalul (SUA comedie, 

2001) cu Rob Schneider, John 
C. McGinley, Colleen Haskell, 
Edward Asner

SuperBingo Metropolis (emi
siune concurs, 2009)

22:00

18:15
20:00
21:50

23:35

13:30
15:30
16:00
17:00
19:00

20:00
22:00

Visurile copilăriei (SUA dramă, 1999, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 43.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 8.)cu Tony Shalhoub
Răpirea fecioarelor (român film de acțiune, 1968)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 11.) cu Tom

Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack
Pierdut și (re)găsit (SUA film romantic, 1999)
Tache (român comedie, 2007) cu Mircea Diaconu, Constantin Drăg 

nescu, Mara Nicolescu, Gabriel Radu

06:00

07:00
10:00
11:00

13:00
13:05
14:15
15:00

18:00
19:00
20:45
21:45
22:45

Gossip Girl: Intrigi la New 
York (SUA serial, 2007, rel. - 3.)

Știrile Pro TV
După 20 de ani (talk show)
Vice versa (SUA comedie, 

1988) cu Judge Reinhold, Fred ; 
Savage, Corinne Bohrer

Știrile Pro TV
Apropo TV
Zâmbete într-o pastilă
Omul păianjen 2 (SUA aven

tură, 2004, rel.) cu Tobey Ma
guire, Kirsten Dunst, James 
Franco, Alfred Molina
România, te iubesc!
Știrile Pro TV
Land of Jokes
Serviciul Român de Comedie 
Raport special (SUA thriller de 

acțiune, 2002) cu Tom Cruise, 
Max von Sydow, Colin Farrell, 
Samantha Morton

07:00
08:15
09:45
11:15

12:30

13:30

15:30

16:25
16:30
17:30
18:30

20:30

23:15

Pe cuvânt de femeie
Fructul oprit 
Rosalinda
Rețeta de ACASĂ - Retrospec

tiva săptămânii
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.) cu Erika Bu- 
enfil, Mario Cimarro, Ninel 
Conde, Elizabeth Dupeyrân

Esență pură (SUA dramă ro
mantică, 1982)
Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
Vremea de ACASĂ
Rosalinda
Doamne de poveste 
Campionatul mondial de dans - 

Mexic, 2010
Bodyguard (SUA film de ac

țiune, 1992) cu Kevin Costner, 
Gary Kemp, Whitney Houston, 
Bill Cobbs

La naiba, să PoveȘtim!

07:00
08:00

09:30
10:30

11:00
11:30'

12:30 
13:30 
15:00 
18:00 
19:00 
19:30 
20:30 
22:00 
23:00

Camera de râs
Mama invizibilă 2 (SUA c 

medie, 1999, rel.)
Casă, construcție și desigr 
Cu lumea-n cap (emisiune 

divertisment, 2009)
Levintza prezintă 
Mondenii (emisiune de di 

tisment, 2006, rel.)
Voluntar de profesie 
Miss fata de la țară 
Cronica Cârcotașilor 
Focus 18 
Focus Sport 
Cireașa de pe tort 
Schimb de mame 
Clubul.de Poker
Agenta' CIA (francez-eng 

SUA comedie, 2000) cu Si; 
ney Weaver, Jeffrey Jones, 
Reathel Bean, Douglas Mc

13:30 Hannah Montana: Filmul
15:15 Dr. Dolittle 4 (comedie, 2008)
16:45 Marele Buck Howard (SUA comedie, 2008)

Mă dau în vânt după cumpărături (SUA comedie romantică, 2009) 
X-Men de la origini: Wolverine (SUA film de acțiune, 2009) 
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008) cu Jason Statham, Natalya 

Rudakova, Robert Knepper, Franțois Berleand
Un ghem de minciuni (SUA dramă, 2008) cu Leonardo DiCaprio, 

Russell Crowe, Mark Strong, Carice van Houten

13:30
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00

22:15

Răpirea fecioarelor (român film de acțiune, 1968, rel.) 
Lumea PRO CINEMA
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 9.) cu Tony Shalhoub 
Poirot: Moartea doamnei McGinty (englez polițist, 2008) • 
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 12.) I
Divorț...din dragoste (român comedie, 1991) cu Virgil Andriescu, I 

rin Anton, Magda Catone, Theodor Danetti
Lovitura (SUA thriller de acțiune, 1972) cu Steve McQueen, Aii V 

Graw, Ben Johnson, Sally Struthers

Clubul.de


3 Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.hlogspot.coni/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O ,F.M. Hunedoara
eva bucatar 1

’lefon: 0755.999.916
confcctioner-asamblor articole din 
textile 12

solvent înv.preuniversitar fara consultant fiscal 5
stra prof. 10

snt securitate 98

rman 1

iturist 1

antar 1

controlor calitate 1

cusător piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

isinistla mașini pt.terasamente
6 farmacist diriginte 1

mc.necal.în mine si cariere
1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

montator subansamble 5

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 10

munc.necal.la asamblarea.montarea 
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial

inc.necal.la spargerea si taierea
it.de construcții 3

incitor necal. la asamblarea, mon-
ea pieselor 27

zar 2

^ramator ajutor I

nelier 2

iplar universal 1

îzator 2

îzator la domiciliul clientului pe
ra de comanda 4

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța, greș ie, parchet

8

munc.necal.la în tret. drumuri,șo
sele, poduri .baraje 4

munc.necal.în ind.confectiilor
5

operata t xerox 1

.îedoara

-lefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

8

:nt comercial 1

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1

:nt de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

sudor manual cu flacara de gaze
1

cusator articole marochinarie
1

bucatar 1

sudor 28 dispecer 1
lucrator gestionar

vânzător 10 finisor terasamente 4
ospatar(chelner) 2

vopsitor industrial manipulant mărfuri 1

Vulcan
zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor ■ motorist la motoagregate si mașini 
bi ciMnOun 1

Telefon: 0755.999.920

Petroșani
redactor 2

0

SimeriaTelefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune

agent comercial I
secretara 1

Telefon:0755.999.921

agent vânzări lacatus mecanic 8
sef serviciu marketing 1

asfaltator 1 șofer autocamion/masina de mare

Lupeni
tonaj 1

textile 1 sudor 10

controlor calitate 2 Telefon: 0755.999.919 zidar rosar-tencuitor 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, faianța, greș ie,parchet 4

munc.necal.la asamblarea.montarea 
pieselor 9

operator confecții ind.îmbrac.-țesă
turi, tricot,mat. sintetice 10

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalator manual 4

brutar 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 8

croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

eleclricean în construcții 1

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospâtar(chelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic(ch eres tea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera 2

sortater produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc. rad ioelectronist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj 1

_ __ ___________ __ Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341, 0752.206.812

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

d apartament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3,Str.LiceuIui,garaj acoperit lângă bloc in- 
in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707 

d casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
J748.347.128 

d casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
135.0001eineg.Tel.0769839.694

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

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
Tel.0254.228.748

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto Dacia 
1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
etc.Tel.0733.955.113,0722.479.215

d garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.000lei. Tel.0735.066.695 Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

j garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

d casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
np, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

1 apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
lament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

Preiau câine talie mare (ciobănesc, carpatin, german jotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.0733.703.790

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

d casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații Ia tel.:0766396764 sau 0314221410.

d apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
feL0748.689.532

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la Ala Z, inclusiv declarații, Revisal, fișa 
postului firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: nicutrufaș@yahoo.corn Tel.0723.409.007

d apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
opan, amenajat. Preț 75.000 Iei.Tel.0769.839.694

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacri fi cat.Tel.0722.775.557

! (text maxim 50 de cuvinte)! -n r—T-.- ■ —. ~
; Nume..................................Prenume..........................................
! Strada....................................Nr........Bl................Sc......Ap. ...
; Localitatea........................ Județul.............
î C.I. seria............... nr.................................
I Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

; Semnătura

d casă și hală în Simeria, teren st=*2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

d apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.000lei 
Tel.0721.805.675

d apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp.
63.000lei.Tel.0748.347.128

1 casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
>748.689.532

3 apartament 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
i.066.695

d apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
decomandat. Preț 85,000Iei. Tel.0730.346.219 AUTO

Vând urgent vaucher auto SOOlei. Tel.0757.777.079

Vând Renault Kangoo,! 2i, a.f. 10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009.gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire în 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Preț 4.100eur. Tel.0757.777.079

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro neg.Tei.0734.965.619

Vând Seal Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.5OOeur neg. Tel. 0762.589.175, 
0734.965.619

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
ț amplasate în următoarele locații:
1 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
I și la redacție:
; Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3

http://glasulhunedoarei.hlogspot.coni/
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SILVA> 
LEMNTEX 
■ratate ți ceneiciilbciil

Barer etna Ionii de lai.

&C.S1 LVA LEMNTEX S.R.L.
mt Chimindia, nr.lliD, comuna Ităruu,
tid/fux: 0354/501021/22, e-mail: silva(ât>smuri.i

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.

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2:
Nisip 22,00 lei/ton

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tod

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton

Piatră concasatâ (criblură) 4 ~ 8mm 25,00 lei/ton

Piatră concasatâ (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tor

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20-


