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g Sănătate

Afecțiuni care ne pot 
compromite 

vacanța de vară

hd
Știrea zilei

de Irina Năstase

O nouă generație 
de micuți dansatori

Șase mici dansatori, formați la școala 
profesorului Istvan Mezei au susținut ieri 
examenul de absolvire a cursurilor de 
dans de societate. Micii dansatori, cu 
vârste cuprinse între 11 și 13 ani au 

prezentat un program pe parcursul căruia 
și-au probat aptitudinile și talentul. 
Elegamță, ritm, energie, vitalitate, sunt 
doar câteva dintre atributele însușite pe 
parcursul oreloe de dans de micuții artiști. 
Pentru obținerea notei de absolvire, elevii 
au fost testați la mai multe tipuri de dans, 
fiindu-le în același timp notate execuția 
tehnică, talentul și ritmul muzical. Micii 
artiști au învățat pe parcursul a 48 de 
ședințe, să danseze atât pe ritmuri latino, 
dans de club cât și vals, rock & roll, tango 
și multe altele.

Generația care și-a primit ieri 
diplomele este cea de-a șaptezecișidoua 
promoție care absolvă cursurile de dans 
de societate sub îndrumarea profesorului 
Istvan Mezei, trupa de dans a acestuia, 
fiind înființată în 1975. Din această 

generație, cca mai bună dansatoare, care 
a primit și titlul de Șefă de promoție este 
Anastasia Popescu. Ea a absolvit cursul 
de dans cu nota 9,20. Anastasia a susținut 
de curând un examen de admitere la 
Școala de Balet din Cluj, pe care l-a pro
movat, iar din toamnă va urma cursurile 
școlii de dans.

„Spun cu mândrie că este a 
șaptezecișidoua generație care absolvă 
cursurile de dans. Cei șase elevi 
absolvenți acum sunt foarte talentați și mă 
bucur nespus că pe viitor câțiva dintre ei 
au ales să-urmeze această cale. Dansul 
este pasiune și această pasiune nu se 
stinge, după cum se vede în cazul meu, 
niciodată” povestește mândru de 
performanțele sale Istvan Mezei.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu
► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
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► DN 7 Vețel - Leșnic

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

Deva

Brad

Petroșani 16/ 22, 8/13

16/21. 8/13

Ziua Noaptea
16/22, 11/13

greco-catolic
înălțarea Domnului 

și Dumnezeului nostru Isus 
Hristos. Sf. m. Glicheria;

■f* romano-catolic 
înălțarea Domnului; 

Sf. Fecioară Maria de la Fatima

< ________ J
< _ X

RețelB-xilei

Frigărui

Ingrediente:

500 g ceafă sau pulpă de 
porc(sau orice altă came)

200 g câmați
200 g bacon sau costiță
10 ciuperci
2 cepe mari
3 roșii
1 ardei
1 dovlecel
1 capatână usturoi
sare, piper, cimbru, condi

mente pentru fripturi

Mod de preparare:

Se taie carnea cubulețe cu 
latura de aproximativ 3 cm. Se 
freacă cu condimente bine. Se 
taie și restul de ingrediente 
după preferință; cubulețe sau 
felii. Se pun pe bețe câte o 
bucată din fiecare ingredient 
apoi se reia.

De preferat se lasă peste 
noapte la rece. Dacă nu aveți 
timp să le lăsați să stea măcar 
câteva ore nu e nici o problemă. 
Se prăjesc la grătar pe jar.

Poftă bună!

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

—^■Sfântul Zilei
înălțarea Domnului

înălțarea este unul dintre cele 
12 mari praznice împărătești ale 
Bisericii noastre. în această zi 
prăznuim momentul în care, în 
prezența apostolilor Săi, Domnul 
nostru, Iisus Hristos s-a înălțat la 
cer de pe Muntele Măslinilor. 
Aceasta a avut loc la 40 de zile de 
la înviere.

întâlnindu-se Iisus cu ucenicii 
după înviere, și deschizându-le 
mintea ca să priceapă Scripturile, 
le-a spus: "așa este scris și așa tre
buie să pătimească Hristos și să în- 
vieze din morți a treia zi (...) Voi 
sunteți martorii acestora. Și iată, 
Eu trimit peste voi făgăduința 
Tatălui Meu; voi însă ședeți în 
cetate, până ce vă veți îmbrăca cu 
putere de sus. Și i-a dus afară până 
spre Betania și, ridicându-Și 
mâinile, i-a binecuvântat. Și pe 
când îi binecuvânta, S-a despărțit 
de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, 
închinându-se Lui, s-au întors în 
Ierusalim cu bucurie mare" (Luca 
24:45-52).

Iar în Faptele Apostolilor se

spune: Iisus s-a arătat ucenicilor 
timp de patruzeci de zile "vorbind 
cele despre împărăția lui Dum
nezeu. Și cu ei petrecând le-a 
poruncit să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aștepte făgăduința 
Tatălui, pe care (a zis El) ați auzit- 
o de la Mine: Că Ioan a botezat cu 
apă, iar voi veți fi botezați cu 
Duhul Sfânt, nu mult după aceste 
zile (...) Ci veți lua putere, venind 
Duhul Sfânt peste voi, și îmi veți 
fi Mie martori în Ierusalim și în 
toată Iudeea și în Samaria și până 
la marginea pământului. Și acestea 
zicând, pe când ei priveau, S-a 
înălțat și un nor L-a luat de la ochii 
lor".

înălțarea Domnului este toto
dată o garanție și a înălțării noas
tre: "Iar Eu când Mă voi înălța de 
pe pământ, îi voi trage pe toți la 
Mine" (loan 12:32). Nu este vorba 
numai de o înălțare spirituală, ci va 
participa și trupul nostru. După cu
vintele Sfântului Pavel aceasta va 
avea loc după învierea celor 
adormiți și a transformării

trupurilor celor aflați în viață în 
trupuri nestricăcioase și nemuri
toare: "Nu toți vom muri, dar toți 
ne vom schimba (...) Căci trâmbița 
va suna și morții vor învia 
nestricăcioși, iar noi ne vom 
schimba. Căci trebuie ca acest trup 
stricăcios să se îmbrace în 
nestricăciune și acest (trup) muri
tor să se îmbrace în nemurire" (I 
Corinteni, 15:51-53).

HOROSCOP
Răbdarea și toleranța, faptul că 

respecți dorințele celorlați îi face pe 
aceștia să te admire și să țină și mai
mult la tine. Prin tact și diplomație reușești să 
duci la îndeplinire ideile tale actuale.

Nativii în cuplu rezistă cu greu 
unei tentații devastatoare. Consecin
țele însă vor fi mai drastice decât plă
cerea de scurtă durată. Primești bani dintr-o
sursă necunoscută.

Relaxează-te mai mult, fără să-ți 
pierzi concentrarea asupra treburilor 
profesionale. Odihnește-te des, sau fâ
pauze. Te preocupă mult viitorul profesional, 
îți dezvolți aria de contacte.

Este un moment bun pentru a-ți 
înfrânge timiditatea și a face ceva 
pentru o mai mare încredere în tine. 
Prezentările în fața unui public pot fi un pas 
important.

Riști să fii dezamăgit foarte tare i/A 
de anumite persoane care se declară 
prietenii tăi, mai ales dacă sunt din 
aceeași zodie. Nu te consuma prea 
mult pentru lucruri pe care nu le poți schimba.

Te exprimi cu ușurință și comu
nici familiei nevoile de schimbare. 
Această zi poate fi una foarte bene
fică dacă ții cont de sfatul unui apro
piat, evitând astfel să faci greșeli.

13 mai
de-a lungul timpului

1846: Statele Unite declară război Mexicului; în
ceputul războiului mexicano-american

1860: Bătălia de la Catalafim: trupele conduse de 
Giuseppe Garibaldi înfrâng armata napoletană

1917: La Fatima, important loc de pelerinaj din Por
tugalia, trei copii, cu vârste între 7 și 10 ani, au avut viz
iuni cu Fecioara Maria.

1943: Al doilea război mondial: Lipsită de sprijin 
' eficient de la Berlin, armata germană din Africa de Nord 
I (Afrika Corps) sub conducerea mareșalul Erwin Rom

mel, capitulează
1981: A avut loc, la Roma, tentativa de asasinare a 

I Papei loan Paul al 11-lea de către turcul Mehmet Aii Agca

S-au născut:
1840: Alphonse Daudet, scriitor francez (d. 1897) 
1904: Elvira Godeanu, actriță româncă de teatru și

Bancurile zilei
© © ©

In apartamentul unei 
familii care iama a cerut de
cuplarea de la centrala care 
furniza energie termică și 
electrică, un reporter în
treabă:

- Ce faceți dacă vă este 
fng?

- Ne strângem în jurul 
lumânării.

- Dar dacă este foarte 
frig?

- Ne apropiem și mai 
mult de ea.

- Dar dacă este ger cu 
temperatură sub -20 C?_

- în acest caz, aprindem 
lumânarea...

© © ©
Un cetățean merge la 

casa de bilete a aeroprtului

Hunedoarei
cotidian de 'rtwnutrl sport, divertisment,

film (d. 1991)
1938: Ludovic Spiess, tenor român (d. 2006)
1950: Stevie Wonder, cântăreț și compozitor amer

ican
1954: Johnny Logan, cântăreț și compozitor irlan

dez
1955: Dinu Manolache, actor român de teatru și 

film (d. 1998)
1968: Oana Sârbu, cântăreață și actriță româncă de 

film

Comemorări:
1806: Samuil Micu, istoric, reprezentant de scamă 

al Școlii Ardelene (n. 1745) ■
1930: Fridtjof Nansen, explorator și om politic 

norvegian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861)
1938: Charles Edouard Guillaume, fizician 

elvețian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861)
1969: Ion Bâlea, scriitor român (n. 1883)
1974: Stephan Roll, (Gheorghe Dinu) poet și proza

tor român (n. 1903)
2008: Colea Răutu, actor român de teatru și film (n.

1912)

J.F.K. și îi spune domniței 
de acolo:

- Un bilet până la Penta
gon aș dori și eu, vă rog!

- Păi, stimabile, avionul 
ăsta nu merge la Pentagon...

- Pe pariu?
© © ©
Om de știință renumit. 

Vin niște oaspeți în vizită. 
Când intră în cameră, ob

servă că deasupra patului 
are o potcoavă.

- Cum se întâmplă așa 
ceva? Doar nu sunteți su- 
persțitios?

- Nicidecum, dar mi-a 
zis cineva că îi ajută și pe 
cei care nu cred în supersti
ții.

© © ©

Ai relații constructive cu cei din 
familie. îți ajuți rudele, iar acestea își 

’aizta recunoștință. Dacă îți cauți de
lucru, va fi nevoie de organizări serioase și 
eforturi susținute.

Acorzi prioritate vieții sociale. 
Strălucești in anturajul in care te afli. 
Fii atent la unii amici care par dră
guți și amabili, dar vor doar să te ex
ploateze. La locul de muncă apare un conflict
cu un superior.

Ai succese de ordin sentimental, 
grație puterii tale de seducție. Saturn 
avantajează nativii care fac tranzac
ții financiare. Ești abil în afaceri și reușești să
câștigi sume considerabile.

Ești prins între tendințe contra
dictorii. Dorești să-ți menții o im
agine intactă, însă pe de altă parte, 
tinzi să treci peste convenții. Dacă ai vreo în
tâlnire de afaceri, trebuie să fii foarte atent la 
deciziile luate și la modul în care îți judeci 
partenerii.

Nimic nu te deranjează mai mult 
decât conflictele cu prietenii. S-ar 
putea totuși să nu poți evita un astfel 
de moment. Este o zi prielnică pentru
cei care se mută sau se află în căutarea unr
noi locuințe.

Privești cu mai mult optimism 
viitorul tău amoros. Vezi lucrurile cu 
multă claritate și acest lucru îți per
mite să judeci corect persoanele cu care ai
putea lega o relație. La locul de muncă trebuie
doar să ai încredere în tine.
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Pensionarii au „asediat” Prefectura Hunedoara
Peste 200 de pensionari au protestat împotriva măsurii
de diminuare a pensiilor
Pensionarii hunedoreni s-au 
alăturat semenilor lor din în

treaga țară în protestul general 
împotriva măsurilor de redre
sare economică, anunțate de 

Guvern. Nemulțumiți de redu
cerea cu 15 la sută a pensiilor, 

vârstnicii din județul Hune
doara au protestat în fața Pre- 

fecturii, în speranța că 
doleanțele lor vor avea ecou la 

București.

Peste două sute de pensionari din 
Deva. Hunedoara, Brad și mai multe 
comune din județ și-au manifestat 
nemulțumirile în fața Prefecturii. Cu 
pancarte în mâini, oamenii scandau loz- 

ci ca: „Jos Băsescu”, „Mincinoșii”, 
,■» Guvernul”.

„Este inadmisibil ce se întâmplă. 
In județul Hunedoara, 40 la sută dintre 
pensionarii au venituri minime. Sunt 
oameni care, după reducerea celor 15 
procente, nu vor mai avea din ce să 
trăiască”, a declarat Aureliu Rădoane, 

președintele Ligii Pensionarilor, Filiala 
Hunedoara.

Au ajuns 
la capătul răbdării

Cu lacrimi în ochi, pensionarii 
strânși în fața Prefecturii și-au spus 
păsul jurnaliștilor și jandarmilor. Oa
menii cred că au fost folosiți de toate 
partidele în campaniile electorale în 
urma cărora s-au ales doar cu promisi
uni neonorate. „Am muncit peste 30 de 
ani și acum nu am cu ce să îmi cumpăr 
medicamente. Pensionarii sunt cei care 
au ridicat Casa Poporului și tot ei sunt 
acum căleați în picioare. Asta 
merităm?”, se întreba o pensionară 
plângând. „Domnii de la Parlament s- 
ar putea descurca cu 600 de lei pe lună, 
din care să le mai taie și 15 procente?”, 
striga un alt pensionar.

„Eutanasiere 
pensionarilor”

Asta scria pe una dintre zecile de 
pancarte, fluturate de protestatară în

fața Prefecturii. „La asta se va ajunge. 
Să ne eutanasieze ca să scape de noi”, 
a afirmat o deveancă. După aproxima
tiv o oră de scandări, o delegație a pen
sionarilor a intrat la discuții cu prefectul 

Attila Dezsi. Nu au obținut însă 
răspunsul mult așteptat din partea 
autorităților. Reprezentantul Guvernu
lui în teritoriu le-a spus protestatarilor 
că mitingul lor este nejustificat, pentru 

moment, deoarece nu există încă o 
Ordonanță de Guvern prin care să se 
reducă pensiile.

Andreea Lazăr

Inscripția “Deva în curând “Reva” Noaptea albă a muzeelor

sau “Eva”
De mai bine de 10 ani, cetatea 
din municipiul Deva este pu- 
rnic evidențiată de inscripția 

cu numele orașului, amplasată 
pe dealul cetății.

Idea primarului Mircia Mun- 
teanu de a pune inscripția pe 
dealul cetății, asemeni Brașo

vului sau celebrului cartier 
american — Hollywood, atrage 
privirile tuturor chiar și după 
atâția ani. In idea de a pro

mova frumusețile cetății aflate 
în vârful dealului și de aseme
nea evidențierea municipiului 
de la poalele acestuia, inscrip
ția “Deva ”, de-a lungul anilor 
a devenit un simbol pentru lo
calnici și nu punct de ghidare 

pentru turiștii care 
vizitează orașul.

Odată cu începerea lurărilor de 
consolidare a cetății, inscripția 
“Deva”, care este amplasată în afara 
zidului, a început să se deterioreze. 
Astăzi, trecătorii și vizitatorii care 
se plimbă pe străzile orașului și își 
îndreaptă privirea către dealul 
cetății, nu mai pot identifica cu ex
actitate mesajul.

“Cetatea se repară, dar 
inscripția care ar trebui să fie 
“Deva” se tot deteriorează. Acum 
tot ce mai pot să observ este “eva”. 
Cu siguranță rămășițele literei “D”

* A

o să dispară de tot, iar pentru 
primărie cred că este o investiție 
mare - o tablă vopsită în alb și două 
șuruburi....” a afirmat un localnic 
care se plimba prin centrul vechi al 
orașului.

Trecătorii deduc faptul că pe 
deal este pus numele orașului și 
apreciază că pentru un nou venit în 
municipiu, inscripția în forma 
actulă ar putea crea o confuzie.

“Noroc că locuiesc aici. Dacă 
aș vedea inscripția pentru prima 
oară cu siguranță aș fi derutată... 
Numele orașului este Deva, dar pe 
deal scrie “Reva”, a spus o tânără, 

aflată la plimbare.
Reseponsabilii din primărie 

planifică înlocuirea inscripției 
montată cu mult timp în urmă, dar 
abea peste doi ani, când lucrările de 
la cetate se vor finaliza.

“în 2012, odată cu terminarea 
lucrărilor de consolidare a cetății, 
vom înlocui și această inscripție. Va 
fi montată pe schelet metalic și 
iluminată. Până atunci nu vom in
terveni în nici un fel, deoarece sc 
lucrează în zonă și reparațile ar fi 
inutile”, a afirmat Cosmin Costa, 
viceprimarul Devei.

hunedorene
Sâmbătă, 15 mai, se vor 

desfășura la muzeele din Deva și 
Orăștie o serie de manifestări 
cuprinse sub genericul „Noaptea Albă 
a Muzeelor” care se organizează în 
fiecare an în preajma Zilei 
Internaționale a Muzeelor. Programul 
manifestărilor cuprinde o prezentare 
de costume dacice și romane, precum 
și o demonstrație de luptă susținută 
de Asociația Terra Dacica Aetema din 
Cluj - Napoca. Scopul asociației este 
redarea cât mai fidelă a unor frag
mente din viața cotidiană, civilă și 
militară a celor două civilizații în 
scopul familiarizării publicului larg 
cu valorile antichității daco - romane. 
De asemenea, va fi prezentat un con
cert de muzică și dansuri susținut de 
Formația Renaissance. Membrii aces
teia doresc să aducă în atenția pub
licului muzica renascentistă și barocă. 
Artiștii vor interpreta muzică italiană 
și franceză din secolul al XVI-lea și 
muzică din Anglia secolului al XVII- 
lea. Acțiunile se vor desfășura la 
clădirea Magna Curia, sediul muzeu
lui devean, începând cu orele 19.30. 
Participanții la eveniment vor putea 
să viziteze și expoziția „De la primele 
scrieri la multimedia. O scurtă istorie

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 

și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

a comunicării și mai mult”. Accesul 
este gratuit începând cu orele 17.00.

Tot sâmbătă, de la orele 20,00 
iubitorii de cultură vor putea participa 
la manifestări expoziționale și artis
tice și la muzeul din Orăștie. Oferta 
culturală a muzeului orăștian 
cuprinde expoziția „Păstoritul 
tradițional în Munții Șureanu” și un 
simpozion intitulat „Ținutul 
Orăștiei”, la care vor susține 
comunicări științifice cercetători și 
muzeografi de la diferite instituții 
muzeale. în cuprinsul acțiunii vor fi 
realizate o serie de prezentări foto și 
video, în ideea de a oferi informații 
suplimentare publicului prezent la 
eveniment.

Alexandru Avram
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„Toate lăcașurile de cult aflate în diferite stadii de construcție și cele care ur
mează să fie ridicate trebuie finalizate fie și într-un°ritm mai lent, chiar dacă 
România se confruntă cu o severă criză economico-financiară, consideră Pa
triarhia. ca răspuns la sugestiile privind oprirea lucrărilor. gl

■

g
Dosar penal 
pentru evaziune 
fiscală

Administratorului unei socie
tăți comerciale din Deva este cer
cetat de polițiștii Serviciului de 
Investigare a Fraudelor Hune
doara pentru săvârșirea infracțiu
nii de evaziune fiscală. Oamenii 
legii au stabilit că în perioada 
2008 - 2009, administratorul nu 
a înregistrat în evidențele conta
bile ale societății venituri în va
loare de aproximativ 19.300.000 
lei, bani proveniți din relația co
mercială cu o societate din Sime- 
ria, sustrăgându-se astfel de la 
plata TVA-ului și a impozitului 
pe profit cu suma de aproximativ 
5.600.000 lei.

Țigări de
I contrabandă 

confiscate

Un bărbat în vârstă de 47 de 
ani, din Hunedoara, a fost prins 
de polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigare a Fraudelor Hune
doara, în timp ce comercializa, în 
zona Cartierului Micro 5 din Hu
nedoara, țigări fără marcaj fiscal 
sau cu marcaj din Republica 
Moldova. Bărbatul a fost sancțio
nat contravențional conform 
Legii 12/1990 republicată și s-a 
dispus confiscarea unei cantități 
de 10.000 țigarete diverse mărci, 
în valoare de 3.000 lei.

28 de șoferi au 
rămas fără 
permise

Un număr de 28 de conducă
tori auto au rămas fără permisele 
de conducere în trei zile. In urma 
unei acțiuni cu efective mărite, la 
care au fost folosite 11 autospe
ciale dotate cu aparatură radar, 
polițiștii Serviciului Rutier au 
constatat 933 abateri de la regi
mul circulației rutiere. In 686 din 
cazuri conducătorii auto au depă
șit viteza legală. Ca urmare a 
acestei acțiuni, polițiștii au apli
cat sancțiuni contravenționale în 
valoare de peste 73.000 lei și au 
reținut 28 de permise, în vederea 
suspendării dreptului de a con
duce și au retras 4 certificate de 
înmatriculare.

Mihaela Tăntaș

Tâlhar prins de polițiști
Un tânăr din Deva a fost reținut de polițiști după ce i-a furat telefonul mobil unui minor

Băiatul, în vârstă de 14 ani, a 
fost urmărit în incinta unui 
centru comercial din locali

tate, iar în momentul în care a 
ieșit a fost victimă sigură a in
fractorului care l-a lăsat fără 
telefonul mobil în valoare de 

500 de lei.

Modul de operare al infractoru
lui a fost unul cât se poate de simplu. 
Mircea C., în vârstă de 25 de ani, din 
Deva, recidivist, și-a urmărit victima 
în incinta unui complex comercial, iar 
la ieșire l-a abordat sub pretextul că 
dorește să îi vândă un telefon mobil. 
Minorul, care avea la rândul său un te
lefon mobil în mână, a refuzat 
„oferta”, moment în care suspectul i-a 
smuls telefonul și a fugit. Deși cauza 
a rămas inițial cu autor necunoscut, 
polițiștii deveni au reușit să îl identi
fice pe autor și să recupereze prejudi
ciul, în valoare de 500 lei.

Trimis după gratii
Pe numele lui Mircea C., a fost 

întocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhă
rie. Tânărul a fost reținut pe bază de 
ordonanță pentru o perioadă de 24 ore, 
fiind depus în arestul Poliției Munici-

F Tâlharul își va petrece următoarele 29 de zile în arest, după care, probabil, 
ji își vă relua nestingherit activitatea infracțională

piului Deva. Ieri, acesta a fost prezentat 
judecătorilor care au emis pe numele 
său mandat de arestare preventivă pen
tru 29 de zile. „Cercetările în acest caz 
continuă în vederea stabilirii întregii ac
tivități infracționale a tânărului, exis
tând indicii că ar mai fi comis și alte 
fapte cu un mod de operare asemănător, 
în care victime sunt minori sub 14 ani”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al In
spectoratului de Poliție al Județului Hu
nedoara, inspector Bogdan Nițu.

Ziua Eroilor, sărbătorită în județ
Autoritățile publice locale și 

județene organizează, astăzi, o serie de 
acțiuni în cinstea eroilor. Astfel de 
manifestări vor avea loc în Deva și 
Hunedoara începând cu ora 11.00. In 
municipiul Deva, programul mani
festărilor cuprinde primirea raportului 
Gărzii de Onoare de către prefectul 
județului Hundoara, intonarea imnului 
de stat al României, oficierea unui ser
viciu religios, rostirea de alocuțiuni 
referitoare la Ziua Eroilor, depunerea 
de coroane, jerbe și buchete de flori 
precum și defilarea Gărzii de Onoare. 
Toate vor avea loc la cimitirul eroilor.

în municipiul Hunedoara, au
toritățile vor depune coroane și jerbe 
de flori la „Troița eroilor martiri” din 
apropierea Primăriei. De asemenea, 
vor avea loc discursuri ale oficial
ităților și intonarea imnului de stat.

Andreea Lazăr

ANUNȚ PUBLIC
9

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC VALONES SRL 
cu sediul în jud.Hunedoara, comuna Boșorod, sat Chitid, anunță 
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiectelor 
“Păstrăvărie - Piatra Roșie” și “Pensiune turistică” propuse a fi real
izate în comuna Boșorod, sat Luncani, jud.Hunedoara, care este ur
mare a procedurii simplificate de avizare, fără acord de mediu și fără 
evaluare a impactului asupra mediului.
Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectelor 
propuse pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, 
str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 
16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la sediul SC VALONES SRL din co
muna Boșorod, sat Chitid.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Hunedoara, 
din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în termen de 5 zile 
de la data apariției anunțului.

Recomandările polițiștilor ------------
Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, poliți
știi le recomandă minorlori, femeilor, persoanelor în vârstă sau 
aflate sub influența alcoolulu) să nu afișeze la vedere bunuri de 
valoareși să evite deplasările pe timp de noapte în zone izolate. în 
cazul în care sunteți victime sau martori ai unei infracțiuni de 
tâlhărie, anunțați Poliția la numărul unic de urgență 112 și spri
jiniți activitatea polițiștilor de identificare a autorilor, cu cât mai 
multe informații privind identitatea sau semnalmentele acestora.

Prins în trafic fără permis de conducere
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Râmnicelu, județul Buzău, a fost 

depistat în trafic de polițiștii deveni în timp ce conducea o autoutilitară pe DN7, 
pe raza municipiului Deva, fără a deține permis de conducere corespunzător ca
tegoriei din care face parte autovehiculul. în cauză, s-a întocmit dosar de cerce
tare penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permis 
de conducere necorespunzător.
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Școala Generală „I. G. Duca” din Petroșani
va avea dotări ca-n filmele SF
Școala Generală „I. G. Duca ” 
din Petroșani se va moderniza. 

Potrivit lui Alexandru Lău- 
taru, inspectorului școlar ge

neral, la finalizarea proiectului 
de modernizare, școala din Pe-

L 4
II

Alexandru Lăutaru. 
inspector școlar general 

a! I$J Hunedoara 

troșani se va situa în topul pri
melor cinci unități de învăță

mânt primar și gimnazial 
din țară.

Cea mai mare școală din județul 
Hunedoara, Școala Generală „I. G. 
Duca” din Petroșani, este totodată și 
una dintre cele mai vechi din județ, 
fiind inaugurată în 1936.

Din acest motiv, cele două cor
puri ale școlii au nevoie de o reabil
itare de proporții. Valoarea 
proiectului se ridică la peste 1,2 mil
ioane euro.

„Prima etapă a licitației pentru 
începerea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare s-a derulat deja, iar 
lucrările se vor desfășura în perioada 
vacanței. Până în toamnă lucrările vor 
fi încheiate, școala devenind una din
tre cele mai modeme din țară”, afirmă 
Alexandru Lăutaru.

Tabla inteligentă

Inspectorul școlar general spune 
că fiecare sală de clasă va fi dotată cu 
tablă inteligentă, laptop, videoproiec- 
tor, sistem wireless, tablă handwriting 
și copiator multifuncțional.

Tablele Smart sunt de forma 
unor ecrane de mari dimensiuni cu 
raze infraroșii conectate la orice com
puter, acesta fiind la rândul lui cuplat 
la un videoproiector a cărui proiecție 
se poziționează pe tablă. în momentul 
în care un utilizator atinge ecranul 
tactil cu degetul, senzorii din ecran 
determină poziția degetului și execută 
comanda asociată cu această „tastă”, 
în acest fel, toate operațiile care s-ar 
face cu tastatura computerului pot fi 
făcute direct pe ecran.

Sistemul este dotat cu un set de 
markere și burete care nu necesită ba
terii sau alte consumabile, cablu

USB. Prin intermediul setului de 
markere puse la dispoziție, se pot re
aliza adnotări, observații sau 
completări chiar pe documentul acce
sat. Prin intermediul acestei 
tehnologii elevii și profesorii pot 
interacționa mai eficient, deoarece au 
posibilitatea de a folosi simultan 
suprafața de lucru, utilizând mark- 
erele speciale sau simpla atingere cu 
degetul. Mai mult, elevul nu mai tre
buie să se deplaseze la tablă, ci poate 

să scrie direct din bancă prin inter
mediul tablei handwriting.

Sistemul convertește scrisul de 
mână în scris electronic, iar rezultatul 
poate fi salvat, tipărit sau trimis prin 
e-mail. Astfel, profesorul va putea 
„livra” părinților acasă „producțiile” 
elevului. Cu ajutorul acestei sistem se 
pot realiza lecții la toate materiile.

Cătălin Rișcuța

S-a modificat codul de procedură fiscală Termen scadent pentru declarațiile

Fiscul anunță că decizia a fost 
luată pentru îmbunătățirea 
practicilor de gestionare a 

creanțelor fiscale și arieratelor 
și a creșterii eficienței manage

mentului fiscal.

Actul normativ de modificare a 
codului de procedură fiscală va pro- 

e efecte începând cu data de 1 
tune, dar de la 28 aprilie 2010, data 
publicării actului normativ, au fost 
abrogate prevederile referitoare la 
cesiunea creanțelor fiscale adminis
trate de Agenția Națională de Ad
ministrare Fiscală.

Contestațiile vor fi 
soluționate de ANAF

Tot de la aceeași dată, 
contestațiile formulate împotriva 
deciziilor de impunere, a actelor ad
ministrative fiscale asimilate decizi
ilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situației emise în con
formitate cu legislația în materie 

Penalitățile de întârziere încep să curgă de ia aata intrării in » 
vigoare a ordonanței, respectiv 1 iulie 2010. X

vamală, a măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin 
dispoziție de măsuri care au ca 
obiect impozite, taxe, contribuții, 
datorie vamală, accesorii ale aces
tora, în cuantum de până la 3 mil
ioane lei, se soluționează de 
structura specializată de soluționare 
a contestațiilor din cadrul direcțiilor 
generale ale finanțelor publice 
județene iar cele în cuantum de 3 
milioane lei și peste această sumă 
vor fi soluționate de Direcția 
Generală de Soluționare a 
Contestațiilor din cadrul ANAF.

Dobânzi și penalități 
de întârziere

începând cu 1 iulie 2010, pen
tru neachitarea la termenul de 
scadență a obligațiilor de plată, con
tribuabilii vor datora atât dobânzi de 
întârziere, cât și penalități de în
târziere.

Dobânda de întârziere pentru 
neachitarea la termenul de scadență 
a obligațiilor de plată va fi de la 1 

iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare 
zi de întârziere.

Penalitățile de întârziere se sta
bilesc, în funcție de data stingerii 
obligațiilor fiscale principale, astfel: 
dacă stingerea se realizează în 
primele 30 de zile de la scadență, nu 
se datorează și nu se calculează 
penalități de întârziere pentru 
obligațiile fiscale principale stinse; 
dacă stingerea se realizează în 
următoarele 60 de zile, se datorează 
o penalitate de 5% din obligațiile 
fiscale principale stinse; dacă stin
gerea se realizează după expirarea 
celor 90 de zile de mai sus se 
datorează o penalitate de 15% din 
obligațiile fiscale principale rămase 
nestinse.

Excepții: nu se datorează 
dobânzi și penalități de întârziere 
pentru sumele datorate cu titlu de 
amenzi de orice fel, obligații fiscale 
accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silită, chel
tuieli judiciare, sumele confiscate, 
precum și sumele reprezentând 
echivalentul în lei al bunurilor și 
sumelor confiscate care nu sunt 
găsite la locul faptei; nu se 
datorează și nu se calculează 
dobânzi și penalități de întârziere 
pentru creanțele fiscale născute an
terior și ulterior datei deschiderii 
procedurii insolvenței, după data 
deschiderii procedurii insolvenței.

Pentru creanțele fiscale care au 
scadența anterior intrării în vigoare 
a ordonanței, dobânzile și 
penalitățile de întârziere încep să 
curgă de la data intrării în vigoare a 
acestei ordonanțe, respectiv 1 iulie 
2010.

Nicolae Grecu

la cota de lapte
Mâine expiră termenul până la care 

producătorii de lapte care dețin cotă pen
tru vânzări directe și cumpărătorii care 
achiziționează lapte de la producători mai 
pot depune declarațiile anuale pentru anul 
de cotă 2009/2010 fără să plătească 
penalizări. Declarația privind cantitatea 
de lapte vândut sau cumpărat în anul 
precedent se depune la sediul Agenției 
pentru Plăți și Intervenție în Agricultură 
(APIA) din Deva, la centrele din Brad, 
Ilia, Orăștie, Hunedoara, Sântămărie - 
Orlea și Petroșani sau prin poștă. Pentru 
producătorii deținători de cotă de lapte 
care nu depun documentul până la data 
limită, perioada de depunere se va pre
lungi cu o lună, până la 14 iunie, per- 
cepându-se însă o penalizare de 0,01 la 

Pur și simplu eleganță

sută pe zi calculată din cantitatea deținută 
pentru vânzări directe. Pentru aceeași în
târziere, cumpărătorii vor fi penalizați tot 
cu 0,01 la sută, în funcție de cantitatea de 
lapte care le-a fost livrată. Producătorii 
care nici după această dată nu au depus 
declarația, vor fi somați și vor primi încă 
o amânare de 15 zile, după care cota de 
lapte a acestora va fi retrasă definitiv la 
rezerva națională. De asemenea, 
cumpărătorul care nu trimite declarația 
anuală riscă să piardă dreptul de a 
achiziționa lapte de la deținătorii de cotă, 
prin retragerea aprobării. în județul 
Hunedoara- sunt înregistrați 8.512 
producători care dețin cotă de vânzare 
directă.

Cătălin Rișcuța

1
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O amplă operațiune de protecție a fost organizată în 
Marea Britanie, cu polițiști patrulând zi și noapte în jurul 
"obiectivului", pentru a-l feri de orice vătămare. Pare des
tul de ciudat, având în vedere că obiectivul e... o floare.

Korn concertează Claudia Schiffer, însărcinată, apare goală
la festivalul Peninsula

vor
Eu-

mai

Trupa americană Kom 
concertează la cea de-a opta ediție a 
festivalului Peninsula, care se 
desfășoară la Târgu Mureș, în pe
rioada 26 - 29 august, informează or
ganizatorii.

De asemenea, la festival 
concerta Tricky, The Rasmus, 
rope, Ska-P și Babylon Circus.

Kom este una dintre cele 
mari și mai influente formații de 
metal de la sfârșitul anilor '90, care a 
vândut peste 35 de milioane de al
bume în toată lumea. Formația de nu- 
metal, care combină stilurile hip-hop, 
alternative și elementele electronice, 
a devenit vocea unei generații. Vo
calul Jonathan Davis, basistul Fieldy 
și colegii de trupă nu transmit doar 
muzică, ci un fel de a trăi, ceea ce i- 
a propulsat în topul celor mai bune 
albume, cu "Life is Peachy", "Follow 
the Leader" sau cu "Issues". "Korn 
111 - Remember Who You Are", albu-

mul care va apărea în luna iulie, va 
avea cu siguranță aceeași priză la 
public ca toată discografia Kom.

Câștigători ai premiului 
Grammy, aflați pentru prima oară în 
România, membrii trupei Korn vor 
încheia seria concertelor de pe scena 
mare a Peninsulei.

pe coperta revistei Vogue
Top modelul german Claudia 

Schiffer, care este însărcinată cu al 
treilea copil, a pozat goală pentru cop
erta ediției germane a revistei Vogue 
din luna iunie, fiind fotografiată de 
celebrul designer Karl Lagerfeld, au 
anunțat marți reprezentanții acestei 
publicații.

Fotografia amintește de cea 
realizată de Annie Leibowitz în august 
1991, cu actrița americană Demi 
Moore, însărcinată în șapte luni, 
apărând goală pe coperta ediției ameri
cane a revistei Vogue. Această imagine 
a provocat atunci un mare scandal.

"Ceea ce a contat pentru noi a fost 
să arătăm cât este feminitatea de 
frumoasă și că a avea o imagine 
pozitivă despre propriul corp este posi
bil în orice circumstanțe", a declarat 
Claudia Schiffer, în vârstă de 39 de ani, 
care va naște peste câteva zile cel de-al 
treilea ei copil.

Următorul număr al revistei 
Vogue, care apare miercuri, îi este ded
icat în întregime. Aceasta este cea de-a 
13-a apariție a celebrului model german 
pe coperta Vogue Germania, prima din
tre ele petrecându-se în urmă cu exact 
20 de ani.

"Prima mea copertă pentru Vogue 
a fost un moment foarte special. 20 de 
ani mai târziu, acest număr mă face din 
nou să simt din nou acele lucruri puter
nice. Nu mă așteptam", a declarat mod
elul german.

Claudia Schiffer este căsătorită de 
opt ani cu britanicul Matthew Vaugh, 
cu care are un fiu, Casper, în vârstă de 
șase ani, și o fiică, Clementine, în 
vârstă de cinci ani. Familia locuiește în 
Marea Britanie, unde are o vilă la Lon
dra și o casă de vacanță în comitatul 
Suffolk.

Claudia Schiffer, descoperită într- 
o discotecă din orașul Diisseldorf din

vestul Germaniei în 1987, va împlir 
de ani pe 25 august. Grație compa 
tului ei, Karl Lagerfeld, directorul i 
tic al casei Chanel, Claudia Schiffet 
câștigat celebritatea pe plan mon 
după ce a devenit imaginea renur 
case de modă pariziene.

Caria Bruni a vorbit despre sex 
cu Michelle Obama

Caria Bruni i-a tăcut confesiuni de 
natură sexuală primei doamne a SUA, 
Michelle Obama, cu ocazia unei vizite 
a cuplului prezidențial francez în Amer
ica, mărturisindu-i acesteia că ea și 
soțul ei, Nicolas Sarkozy, l-au lăsat pe 
un șef de stat să aștepte, deoarece au 
preferat să facă sex.

Potrivit abcnews.com, această 
informație a fost dezvăluită în cartea 
"The Promise: President Obama, Year 
One" de către Jonathan Alter, editorul 
revistei Newsweek.

"Carla Bruni a dorit să afle dacă, 
la rândul lor, Michelle și Barack 
Obama au lăsat și ei pe cineva să îi 
aștepte", a relatat jurnalistul american. 
"Michelle Obama a râs și a spus că 
acest lucru nu s-a întâmplat", a adăugat 
Jonathan Alter.

Această "picanterie" despre viața 
sexuală a cuplului prezidențial francez 
i-a determinat pe anumiți analiști 
politici să afirme că demnitarul în cauză 
ar fi regina Elizabeth a Il-a a Marii Bri

tanii, deși numele ei nu a fost menționat 
în discuția dintre Caria Bruni și 
Michelle Obama. în timpul unei vizite 
oficiale în Marea Britanie, președintele 
Sarkozy și soția sa au petrecut o noapte 
la castelul Windsor, reședința reginei 
Elizabeth a II-a, la puțin timp după cel
ebrarea căsătoriei lor.

Cuplul Nicolas Sarkozy-Carla 
Bruni este renumit pentru faptul că nu

este punctual. în 2008, cei doi i-au făcut 
pe prințul Charles al Marii Britanii să 
aștepte, cu ocazia celebrării celei de-a 
90-a aniversări a Armistițiului din 
1918.

Cartea "The Promise: President 
Obama, Year One" va fi lansată în 
Statele Unite ale Americii săptămâna 
viitoare.

Perna în formă de sâni, lansată în Croația
O companie croată a lansat pe 
piață o pernă în formă de sâni, 
asigurându-i pe utilizatori că 
vor beneficia de o mai bună

poziție a gâtului în timpul som
nului și de o odihnă plăcută, 

potrivit presei locale.

Confecționată din lână, această 
pernă nu are pereche atunci când per
soana care o folosește se uită la televi
zor, deoarece "îi menține gâtul într-o 
poziție corectă", a afirmat compania 
producătoare în fișa tehnică a produsu
lui, postată pe site-ul www.globustr- 
govina.biz.

Goran Tonkic, creatorul acestui 
produs, a declarat pentru publicația Ve- 
cernji List că oamenii din Croația ezită 
încă să expună acest obiect insolit pe 
canapelele din sufrageriile lor.

"Nu văd care este problema, din 
moment ce forma sa este anatomică și 
permite utilizatorului să aibă un somn 
agreabil. Nu există nicio conotație 
sexuală", a declarat Goran Tonkic, 
adăugând că a omologat această pernă 
specială pe piața europeană.

Compania sa, Globus, cu sediul în 
orașul Slavonski Brod, este specializată 
în confecționarea pieselor de mobilier.

Pro TV 3D va fi i
în acest an

Pro TV 3D va fi implementat anul 
acesta, fapt pentru care SC Pro TV SA a 
solicitat și obținut de la ANCOM o 
licență de a emite experimental în 3D, a 
declarat marți Claudiu Paraschiv, Head 
of TV Technology al grupului Central 
European Media Enterprises (CME), din 
care face parte Pro TV.

"Suntem cu toții martorii evoluției 
tehnologiei de tip 3D, în.special în cin
ema, și credem că tehnologia 3D va avea 
un.mai marc succes decât HD. 3D aduce 
o experiență nouă, este o a treia dimensi
une (...) Suntem pregătiți să oferim 
conținut 3D. Am solicitat ANCOM o 
licență pentru a emite 3D și intenționăm 
să implementăm canalul anul acesta. 
Acest canal nu va fi în simulcast cu pro
gramul Pro TV. Credem că nu avem su
ficiente motive astăzi să transformăm 
transmisia HD într-o transmisie emina
mente 3D", a spus Claudiu Paraschiv, 
marți, în cadrul International Digital 
Forum 2010.

Pe lângă planurile privind trans
misia 3D, Claudiu Paraschiv a dezvăluit 
și câteva dintre planurile pentru imple
mentarea tehnologiei HD ale SC Pro TV 
SA, compania care deține posturile de 
televiziune Pro TV, Acasă, Pro TV Inter
national, Pro Cinema, Sport.ro și MTV 
România.

"Atât CME, cât și Pro TV au încer
cat să fie mereu înainte, oferind cele mai 
înalte tehnologii în statele în care au op
erat (...) CME a fixat ca o prioritate pen
tru toate operațiunile sale tranziția la HD. 
Asta s-a întâmplat cu 4-5 ani în urmă. 
Strategia este în concordanță cu strategia 
de investiții", a spus Claudiu Paraschiv.

El a precizat că în 2006 a început să 
fie implementat Pro TV HD în România, 
aceasta fiind prima televiziune din 
România care a început emisia în High 
Definition. Ulterior, tehnologia HD a fost

implementată și în țările în care C 
operează.

"Intenționăm ca în 2010 să adu 
un nou canal HD în România, care ’ 
distribuit eminamente pe cablu" , a 
spus Claudiu Paraschiv. El a prccizt 
noul canal High Definition lansat pâr 
această toamnă va fi Acasă. "Toată ir 
structura o avem deja, este pregătit: 
spus Claudiu Paraschiv, precizânt 
pentru lansarea Acasă HD s-au inv 
câteva sute de mii de euro.

Potrivit lui Paraschiv, pe lângă 
TV HD, în prezent emite și Sport.ro 
și, teoretic, sigla HD poate fi aplicai 
la MTV România și la Pro Cinema. "1 
teoretic, putem aplica sigla HD la ori 
din canalele noastre, singura probi 
este legată de distribuitorii care vor 
tribui canalele. Nu avem conținut su 
sută HD pe canalele astea, dai 
conținutul de bună calitate, convert 
HD, arată foarte bine", a exp 
Paraschiv.

"Toate transmisiile noastre HD
în simulcast cu cele SD (Standard f 
nition, n.r ). Nu am renunțat la transn 
terestră și nici nu avem de gând 
facem foarte curând", a exp 
Paraschiv.

El a mai afirmat că Pro TV su:
procesul de tranziție de la televizii 
analogică terestră la televiziunea dig 
terestră, proces pe care România s-< 
gajat în fața Uniunii Europene să îl 
plementezc până la 1 ianuarie 2012.

"Digitalizarea vine în spri 
strategiei noastre de a oferi cal 
superioară telespectatorilor. CME 
suporter al tranziției la digital în 1 
țările în care operează, inclusiv în Ri 
nia, rămâne să vedem cum va ave, 
această tranziție și în ce condiții fi 
ciare", a concluzionat Claudiu Paras

abcnews.com
http://www.globustr-govina.biz
Sport.ro
Sport.ro


„După cum nu este de nici un folos medicina, dacă nu 
alungă boala din corp, tot așa nu e de nici un folos 
filozofia, dacă nu alungă răul din suflet" (Pitagoraf
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Afecțiuni care ne pot compromite
vacanța de vară
Razele soarelui sunt din ce în 
ce mai ademenitoare. Tentația 
de a petrece cât mai mult timp 
la ștrand, pe malul mării sau 
la plajă trebuie temperată cu 

precauții privind efectul nega
tiv pe care îl are expunerea la 

radiațiile ultraviolete și cu 
grija de a nu ne „pricopsi” cu 

ciuperci de piele.
\ ț________________________

încă de la începutul secolului tre
cut pielea bronzată a fost simbolul 
sănătății și al stării de bine. Bronzul 
este răspunsul pielii la leziunile produse 
de razele ultraviolete. Din păcate un 
bronz fără riscuri nu este posibil. Gând 
pielea este expusă radiaților ultravio
lete, se produce o substanță numită 
, 'lanină” care are rolul atât de a pro- 
tc,„ pielea, cât și de a de a-i da culoare 
(bronz). Atunci când corpul nu poate 
produce suficientă melanină apar bine
cunoscutele arsuri solare, care în ter
meni medicali înseamnă o reacție 
inflamatorie cutanată care apare după 
câteva orc după expunerea îndelungată 
la soare. Arsurile solare se manifestă 
prin dureri la nivelul pielii, înroșire și 
usturime și în cazurile cele mai grave 
apariția flictenelor (bășicuțe cu lichid). 
De asemenea, arsurile solare pot 
f zVoca dureri de cap, febră sau stări de 
oboseală.

Efectul razelor UV 
asupra pielii 
depinde de gradul 
de sensibilitate

Radiația ultravioletă este compusă 
din UV (razele ultraviolete) A, B și C 
din care doar razele A (împărțită în UV- 
A 1 și UV-A 11) și zece la sută din cele

Insolația și remediul ei
Insolația apare după expunerea 

îndelungată la razele soarelui atunci 
când temperaturile trec peste 35 de 
"rade. Se instalează chiar mai rapid în 
zilele când umiditatea din aer este 
mare. Este provocată de razele ultravi

UV-B ajung pe pământ, restul fiind fil
trate de stratul de ozon al atmosferei. în 
general, arsurile de piele sunt provocate 
de radiația UV-B care poate duce chiar 
și la alterarea ADN-ului, dar cel mai 
frecvent efect este eritemul solar (ar
sura acută). Persoanele care se expun la 
soare pot fi afectate, mai mult sau mai 
puțin, de razele UV, fapt care depinde 
de pigmentația fiecărui individ. Există 
șase feluri de fototipuri ale pielii. Ast
fel, persoanele care se caracterizează 
prin fototipul I (piele foarte albă, 
pistrui) nu se bronzează niciodată, dar 
se ard întotdeauna. Indivizii a căror 
piele se caracterizează prin fototipul II 
se bronzează cu dificultate, iar cei cu 
fototipul III al pielii se ard doar în unele 
cazuri. Există, de asemenea, persoane 
care nu se ard niciodată, oricât s-ar ex
pune la razele soarelui. Acestea au fo
totipul pielii IV, V și VI (negri).

Tratamentul 
arsurilor

Din fericire arsurile solare nu sunt 
amenințătoare de viață, iar de cele mai 
multe ori persoanele care s-au expus 
prea mult la soare apelează la tratamen
tul profilactic care constă în băi reci sau 
aplicarea unor comprese reci, 
hidratarea pielii cu loțiuni calmante pe 
bază de aloe vera sau ungerea zonelor 
afectate cu iaurt. în cazul arsurilor se
vere, urmate de apariția flictenelor este 
recomandat consultul unui medic spe
cialist. „în cazul arsurilor solare pro
funde apar pe piele flictene cu lichid. 
Ruperea acestora poate lăsa semne per
manente. De aceea persoana afectată 
"trebuie să consulte un medic specialist, 
care prescrie un tratament de regener
are a pielii, pe bază de vitamina A și E 
care au un aport important în regener
area țesuturilor pielii. Tot medicul spe
cialist este cel care înțeapă bășicuțele 
cu un ac steril și aplică un dezinfectant 

olete de tip B. Copiii și vârstnicii sun 
mai vulnerabili la insolație. De aseme
nea, cardiacii, persoanele suprapon
derale sau cu probleme de metabolism 
sunt mai predispuși la a face insolație. 
Expunerea directă la soare (mai ales a

local , ne spune Carmen Stoica, medic 
primar dermatolog. Alte reacții nega
tive care apar pe termen lung, în urma 
expunerii excesive la soare, sunt: can
cerul de piele, imunosupresia, formarea 
cataractei sau foto-îmbătrânirea.

Prevenirea arsurilor

Prevenția este cea mai eficientă 
terapie pentru arsuri solare. în general 
bărbații sunt cei care prezintă cel mai 
frecvent arsuri solare la nivelul pielii 
din cauza protecției minime pe care o 
folosesc atunci când se expun la soare. 
Pentru evitarea arsurilor solare se 
recomandă folosirea cremelor sau 
loțiunilor de corp cu SPF (Factor de 
Protecție Solară) adecvat tipului de 
piele. Produsele fotoprotectoare au 
rolul de a preveni arsurile solare, re
ducând chiar și procesul de foto- 
îmbătrânire indus de radiațiile UV. 
Alegerea acestor produse se face în 
funcție de fototipul pielii. Cu cât fac
torul de protecție este mai mare, cu atât 
și protecția este mai mare. Un alt factor 
care trebuie luat în considerare este in
tervalul orar de expunere la soare, 
radiațiile UV atingând intensitatea 
maximă între orele 11 și 16. „Trebuie 

capului), activitatea intensă și 
deshidratarea duc la instalarea 
insolației, care se manifestă la început 
printr-o stare generală de slăbiciune, 
oboseală și somnolență la care se 
adaugă dureri puternice de cap și 
amețeli. însă caracteristica principală a 
insolației este vărsătura. în cazurile 
grave pot apărea stări de leșin, con
fuzie, chiar stări de halucinație.

Dacă o persoană este afectată de 
insolație trebuie, în primul rând, dus la 
umbră sau într-un spațiu răcoros și tre
buie învelit în cearceafuri umede pentru 
a ajuta scăderea temperaturii corpului.

Pacientul trebuie să consume 
minim 1,5 litrii de lichid rece în două 
ore. Capul acestuia trebuie să stea mai 
ridicat decât restul corpului, iar mâinile 
și picioarele îi trebuiesc masate pentru 
a-i stimula circulația sanguină.

Recomandat pentru prevenirea 
insolației este acoperirea capului cu o 
pălărie sau șapcă atunci când ne ex
punem la soare, consumul de multe 
lichide reci și evitarea băuturilor alcoo
lice.

evitată expunerea la soare în perioada 
când radiațiile UV au intensitate 
maximă. De regulă pe timpul verii sunt 
recomandate hainele albe, de bumbac, 
chiar umede. Crema de protecție tre
buie aplicată cu 30 de minute înainte de 
expunerea la soare, indiferent dacă 
mergem la plajă sau nu și totodată tre
buie reaplicată din două în două ore. 
Astfel, este evitat efectul de foto- 
îmbătrânire și este eliminat riscul de 
apariție al cancerului de piele”, 
recomandă dr. Carmen Stoica.

Atenție de ciupercile 
„culese” de la ștrand

Oricât de plăcut ar fi să te răcorești 
într-o zi toridă pe marginea unui ștrand, 
trebuie avut în vedere riscul de a con
tacta ciupercile de piele. Cele mai 
frecvente astfel de afecțiuni ale pielii 
sunt micozele sau ciupercile piciorului. 
Contaminarea se face prin contact di
rect cu suprafețele infectate: suprafața 
ștrandului, grătarul de la duș, șezlongul, 
etc. Unghiile devin friabile, își modifică 
culoarea și apare hipercheratoza 
subunghială. Tratarea acestor afecțiuni 
ale unghiilor se face cu antimicotice ad-

Tratamentul naturist 
al migrenelor și insomniilor

Temperaturile de vară care 
depășesc cu mult 30 de grade pot crea 
un dezechilibru al organismului, care 
poate duce la insomnii și migrene. 
Migrenele sunt crize cu dureri vio
lente localizate pe o jumătate a capu
lui, cu pulsații spre tâmple și frunte. 
Ele pot dura de la câteva ore la câteva 
zile. Cel mai bun remediu în caz de 
migrene este uleiul de levănțică. 
Patru picături de ulei se diluează în 
150 ml de apă și se bea între mese, de 
trei ori pe zi. Tot pentru tratarea mi
grenelor se poate face gargară cu 
tinctură alcoolică de levănțică, se ung 

ministrate oral și local. De asemenea, 
este necesară fierberea lenjeriei și a 
prosoapelor, deoarece la intrarea în 
contact cu acestea, chiar dacă a fost 
tratată, ciuperca poate reapărea. „Cea 
mai des întâlnită ciupercă este cea a pi
ciorului. Apariția ei poate fi favorizată, 
mai ales în perioada anotimpulukcald, 
de umezeala piciorului.

Vara trebuie evitat pe cât de mult 
posibil pantofii închiși și șosetele din 
material sintetic”, ne spune dr. Carmen 
Stoica, medic primar dermatolog. Tot 
de la ștrand ne putem „pricopsi” cu ciu
percile dermatofite, care produc boli ale 
pielii. Cea mai întâlnită este Tinea, care 
afectează toate zonele corpului de la 
scalp, mâini, față și picioare până la 
zona inghinală. De altfel, pe piele mai 
pot apărea pete acronice albe. Acestea 
apar cu precădere în zonele bogate în 
glande sebacee cum ar fi pieptul, 
spatele sau gâtul. Pentru prevenirea 
contactării acestor ciuperci este 
recomandată o igienă foarte riguroasă, 
dușuri repetate și folosirea șamponului 
pe bază de disulfură de seleniu în locul 
gelului de duș.

Irina 1\ăstase

de vară
tâmplele și fruntea. Efecte bune au și 
infuziile din flori de tei, levănțică, 
mușețel, iasomie, frunze de mentă și 
roiniță.

Insomnia este o tulburare a som-1 
nului care constă fie în imposibili
tatea de adormire într-un timp 
îndelungat de la urcarea în pat, fie în 
trezirea bruscă din somn după o 
perioadă scurtă din momentul 
adormirii. Plantele medicinale au 
efecte în eliminarea stărilor de insom
nie. Un amestec care și-a dovedit 
eficiența este cel din talpa gâștei (40 
g), flori de tei (20 g), mătăciune (20 
g), flori de păducel (10 g) și șovârf 
(10 g) - se face infuzie și se beau 2-3 
ceaiuri pe zi sau cel din rădăcină de 
valcriană (40 g), flori de levănțică (30 
g), mușețel (15 g) și mentă (15 g), se 
face o infuzie și se consumă o cană 
înainte de culcare.
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După ce touroperatorii noștri au prelungit cât au putut de mult pe
rioadele de reduceri pentru vacanțele de vară, ultima dată stabilită a 
ofertelor early-booking fiind pentru finele lunii mai, acum se pare că 
vom avea parte de alte scăderi de prețuri, potrivit www.incont.ro.

Economia României rămâne 
în recesiune

Mineritul din România un sac fără fund
pentru banii publici

Economia României a rămas în re
cesiune în primul trimestru al acestui an, 
după ce PIB s-a contractat în termeni 
ajustați sezonier cu 0,3sută față de ul
timele trei luni ale anului trecut și cu 
2,5sută comparativ cu trimestrul unu din 
2009, potrivit primelor estimări ale Insti
tutului Național de Statistică.

"Conform primelor estimări, Pro
dusul Intern Brut în trimestrul unu 2010 
a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,3sută 
comparativ cu trimestrul IV 2009 (date 
ajustate sezonier). Față de același 
trimestru din anul 2009, Produsul Intern 
Brut a înregistrat o scădere cu 2,6sută pe 
seria brută și cu 2,5sută pe seria ajustată 
sezonier", se arată într-un comunicat al 
INS.

Datele publicate miercuri de INS 
sunt apropiate de media estimărilor 
analiștilor economici contactați de ME
DIAFAX, care au anticipat o scădere de 
0,5 la sută față de trimestrul patru al anu
lui trecut și de 3sută față de primele trei 
luni din 2009. Opiniile acestora au fost 
diferențiate, prognozele lor fiind cuprinse 
între -lsută și +0,4sută pentru evoluția 
față de trimestrul patru și între -2,2sută și 
-4sută față de cea din primul trimestru al 
anului trecut.

Fondul Monetar Internațional 
estimează pentru acest an o creștere

Alegerea conducerii PDL 
ar putea fi amânată până în iarna 
lui 2010 sau primăvara lui 2011

măsurilor dure de reformă pe care actualul 
Executiv dorește să le implementeze în pe
rioada imediat următoare, care coincide cu

Liderii PDL au discutat, marți, în 
Biroul Permanent Național, posibilitatea 
amânării Convenției Naționale în cadrul 
căreia urmează să se voteze noua conducere 
centrală pentru iarna lui 2010 sau chiar 
primăvara lui 2011, motivația fiind ges
tionarea crizei economice.

O decizie în acest sens urmează să se 
ia la Colegiul Director al PDL, care va fi 
convocat cel mai probabil săptămâna vi
itoare și în cadrul căruia se va analiza 
această modificare a calendarului alegerilor 
interne din PDL.

Propunerea privind amânarea alegerii 
conducerii PDL a fost făcută, în ședința 
BPN de luni, de mai mulți vicepreședinți, 
printre care Sorin Frunzăverde, lider al PDL 
Caraș-Severin, care a motivat această cerere 
prin faptul că partidul trebuie să se concen
treze în perioada următoare pe actul 
guvernării și nu pe tensiunile interne gener
ate de alegerea conducerii partidului.

Frunzăverde a declarat, că se dorește, 
astfel, finalizarea până la finalul acestui an 
a alegerilor la nivel național din structurile 
locale și județene, pentru conducerea 
centrală - președinte, secretar general, prim- 
vicepreședinți, vicepreședinți, secretari ex
ecutivi, secretari generali adjuncți - urmând 
să se organizeze o Convenție Națională la 
sfârșitul acestui an sau la înccptul lui 2011.

Potrivit unor surse din partid. liderii 
partidului doresc ca tensiunile din interiorul 
formațiunii, inerente în procesul de alegere 
a unei noi conduceri, să nu afecteze și mai 
mult imaginea partidului, în contextul

economică de Osută, dar nu exclude o 
contracție de până la 0,5sută, a spus luni 
șeful misiunii FMI de evaluare a acordu
lui cu România, Jeffrey Franks.

Franks a menționat că datele pentru 
primele luni din acest an s-au plasat sub 
așteptările Fondului, atât din cauza 
condițiilor meteorologice nefavorabile, 
cât și a evoluției slabe a partenerilor com
erciali ai României.

Economia a intrat în recesiune în 
trimestrul al treilea din 2008, odată cu 
scăderea Produslui Intern Brut în termeni 
ajustați sezoneri, față de precedentele trei 
luni, cu 0,1 sută. începând de atunci, PIB- 
ul a înregistrat scăderi în fiecare 
trimestru, exceptând creșterea ușoară, de 
0,1 sută, din trimestrul al treilea din 2009.

Convenția Națională, convocată pentru 16 
iulie. Astfel, se preconizează că o amânare 
a alegerilor pentru structura dc conducere a 
partidului va mai ridica din tensiunea asupra 
premierului Emil Boc și a celorlalți lideri ai 
partidului angrenați în procesul de gu
vernare, au menționat sursele citate.

Potrivit acelorași surse, odată cu 
amânarea Convenției Naționale se dorește 
și închiderea, pentru o perioadă, a subiectu
lui modificării Statutului în sensul eliminării 
celor patru funcții de prim-viccpreședinte 
sau păstrarea unei funcții de prim- 
vicepreședinte, cu atribuții de președinte ex
ecutiv.

Modificările la Statut s-ar relua, astfel, 
în preajma Convenției Naționale, în iama 
lui 2010 sau primăvara lui 2011.

Vicepreședintele PDL Gheorghe Flu
tur anunța, în 19 aprilie, după o ședință a 
BPN, calendarul alegerilor interne din par
tid. Flutur menționa că alegerile interne din 
PDL se vor organiza de jos în sus, potrivit 
noului Statut al PDL, începând din 27 
aprilie până în duminica dinaintea 
Convenției Naționale, din 16 iulie.

în 16 - 17 iulie este prevăzut să aibă 
loc Convenția Națională a partidului și Con
siliul Național de Coordonare. în cadrul 
cărora să se aleagă-noua conducere centrală 
a PDL - președintele, prim-vicepreședinții, 
vicepreședinții, secretarii executivi, secre
tarul general și secretarii generali adjuncți.

Statul a făcut și refăcut zeci de 
studii despre cum ar trebui or
ganizat sectorul energetic, dar 
specialiștii spun că în ultimii 
20 de ani au fost puține reali

zări notabile. In energie se vor
bește mult, dar se face puțin. 
Niciodată nu a fost un lucru 

serios și coerent.

"Nicio strategie nu a durat mai mult de 
o guvernare, iar lipsa unei viziuni vorbește 
de la sine: majoritatea termocentralelor au 
durata de viață expirată, sistemul de trans
port al gazelor și al energiei este depășit 
tehnic, companii cu valori de piață de peste 
10 miliarde de euro sunt incapabile de a de
veni jucători regionali sau măcar de a face 
investiții în unități orientate spre noile 
tendințe ale energiei: centralele pe gaz sau 
cele în energia eoliană. Pe de altă parte, doar 
în ultimii trei ani subvențiile acordate de 
Ministerul Economiei au fost de peste 1,5 
miliarde de lei, cea mai mare parte a banilor 
fiind pompată în Compania Națională a 
Huilei care are datorii de un miliard de euro, 
imposibil dc recuperat.

Energia “de stat” 
un domeniu 
“energofag”

Deși anul acesta companiile subordo
nate Ministerului Economiei spun că au 
fonduri de peste 2 miliarde de euro, cu 65 
la sută mai mult comparativ cu anul trecut, 
rezultatele nu se văd. însă pe partea privată 
a energiei, investitorii se întrec în ridicarea
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Coreea de Nord a realizat fuziunea nuclearr

Coreea de Nord a realizat fuziunea 
nucleară, un "progres decisiv" în dez
voltarea tehnologiei nucleare de către 
regimul de la Phenian, a anunțat miercuri 
presa oficială nord-coreeană.

Anunțând vestea, Rodong Sinmun, 
cotidianul partidului comunist aflat la put
ere, nu a făcut nici o aluzie la o eventuală 
folosire în scop militar a acestei tehnologii 
ce permite fabricarea bombelor termonu
cleare ("bomba H").

"Succesul fuziunii nucleare este un 
mare eveniment care demonstrează cate
goric dezvoltarea rapidă a cercetării și 
tehnologiei DPRK", Republica Populară 
Democrată a Coreei, anunță cotidianul 
regimului președintelui Kim Jong-il, care 
revendică deja deținerea bombei A, bazată 
pe fisiune nucleară.

Publicația partidului unic dă 
asigurări că cercetătorii din restul lumii 
studiază fuziunea nucleară pentru a obține 
"o nouă energie sigură și care să protejeze
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de turbine eoliene făcând din Dobrogea cea 
mai fierbinte zonă a momentului din punct 
de vedere energetic sau sunt pe cale să fi
nalizeze investiții pe gaz, mai mari decât un 
reactor de la Cernavodă.

"Nimeni nu este nevinovat în ultimii 
20 de ani de neperformanța tranziției prin 
care a trecut România . Așa că toată clasa 
politică trebuie să-și asume insuccesul 
tranziției către economia de piață și va tre
bui să încercăm să facem ce trebuie făcut 
pentru România, ca să nu perpetuăm 
greșelile din trecut. Deci, va trebui să vedem 
rezultatele subvențiilor acordate", a afirmat 
Adriean Videanu, actualul ministru al 
economiei.

Astfel, în al doisprezecelea ceas, min
istrul economiei spune că ani de-a rândul s- 
au acordat subvenții pentru activități care nu 
au fost restructurate, care nu au generat 
niciun fel de performanță.

"Trebuie să analizăm eficiența 
subvențiilor, nu ne mai putem permite acor
darea fără eficiență. Analizăm acest lucru 
inclusiv la Compania Națională a Huilei 
(CNH), mai ales că la finele anului 2010 
subvenția va lua sfârșit, din 2011 nu va mai 
fi posibil să dăm subvenții la huilă. Eroarea 

mediul", făcând aluzie la demersurile oa
menilor de știință din țările occidentale 
pentru a construi centrale nucleare bazate 
de fuziune, tehnologie prin care se reduc 
considerabil deșeurile nucleare.

Potrivit Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică (AIEA), este vorba 
despre o "provocare foarte mare", ce 
implică o cooperare internațională, potrivit 
site-ului AIEA.

Specialiștii nord-coreeni au muncit 
asiduu pentru a dezvolta prin propriile 
metode această tehnologie, conform 
publicației.

Coreea de Nord a "obținut un pro
gres decisiv în vederea dezvoltării unei noi 
energii și a inaugurat o nouă etapă în dez
voltarea la nivel național a cercetării și 
celor mai recente tehnologii", a subliniat 
publicația oficială.

Anunțul a fost făcut ca urmare a 
vizitei lui Kim Jong-il în China, unul din
tre aliații săi, de unde a plecat vineri.

«RADIO

din ultimii 20 de ani nu mai tre|,'‘,e 
continuată. Practic, s-au dat subvenții 
niciun fel de performanță", a precizat 
Videanu.

Compania Națională a Huilei, cel mai 
mare datornic al momentului, a beneficiat 
anual de zeci de milioane de euro, dar în 
lipsa unei strategii de reorganizare compa
nia a continuat să acumuleze datorii uriașe 
care azi au ajuns la un miliard de euro.

Potrivit bugetului Ministerului 
Economiei, în ultimii trei ani au fost ? 
date subvenții de peste 1,5 mid. lei pei>uu 
companiile subordonate, cea mai marc parte 
a banilor fiind înghițită de CNH.

"în anii ’95-'96 lucrau peste 200.000 
dc oameni în industria huilei și lignitului. 
Acum mai sunt cam 20.000 de oameni cu 
perspectivele de a fi reduși în următorii ani. 
Nu se poate extrage huilă din România fără 
subvenții indiferent de tehnologie. Ce pot să 
fac?", se întreba în urmă cu c?teva 
săptămâni secretarul de stat în Ministerul 
Economiei Tudor Șerban.

Răspunsul pentru această problemă 
pare să prindă contur: falimentarca c«' 
paniei care ani de-a rândul a înghițit fonduri 
mari de la bugetul de stat.

Regimul nord-coreean desfășoară de 
zeci de ani un program de armament nu
clear bazat pe plutoniul produs la reactorul 
din Yongbyon. în septembrie, Phenianul a 
anunțat pentru prima oară că a reușit să 
ajungă la faza finală a procesului de 
îmbogățire a uraniului, cealaltă tehnologie 
de fabricare a armei atomice. Ulterior, în 
martie, autoritățile nord-coreene au 
anunțat începerea construirii "în curând" a 
unei centrale nucleare pe bază dc apă 
ușoară, alimentată cu combustibil nuclear 
local. Coreea de Nord s-a alăturat la 9 oc
tombrie 2006 unui cerc restrâns de puteri 
nucleare militare, efectuând un test nu
clear și încălcând un angajament luat în 
septembrie 2005 cu partnerii săi din ne-, 
gocierile în care acceptase să renunțe la 
activitățile nucleare.

Consiliul de Securitate al ONU a 
adoptat în iunie 2009 o nouă serie de 
sancțiuni împotriva regimului de la Phen
ian ca urmare a testării unor rachete. ; 
______________________________y

http://www.incont.ro


Mecijntterupt la Clui
Partida dintre Universitatea Cluj șiArieșul Turda a fost întreruptă, miercuri, din cauza 
ploii. Scorul era 2 — 1 pentru clujeni în derby-ul local, iar arbitriui au fost nevoifi să 
reia meciul după numai un minut, deși continua să plouă torențial. Motivul: lăsarea 
întunericului.
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Cetate Deva - Rapid București 41 - 40
ouă jucătoare de câmp, din- 
re care doi portari, iar un al 
reilea portar transformat în 
ătoare de câmp. Atât a putut 

rimite antrenorul Liviu An- 
'rieș pe teren, pentru Cetate 
leva, în ultimul joc de cant
onat cu Rapid București. Pe 
tzele puținilor spectatori pre- 
.enți la meci era întrebarea, 
ică va mai exista viață pentru 

Cetate și după meciul cu 
Rapid.

j,lr*Mpă cum au jucat în prima 
ifhîă devencele, răspunsul este mai 
ilt nu. Meciul din Sala Sporturilor a 
eput „strategic” cu câteva minute de 
ârziere. Și asta pentru că la Brașov, 
ciul dintre Rulmentul și HCM 
zău avea ora de începere tot 18. Rul- 
ntul și Rapid se aflau la egalitate de 
nete, pe locurile 12 și 13, astfel că 
■.uitatele din ultima etapă decideau 

itre cele două formații urma să 
rogradeze. Cetate a început fuimi- 
nt, cu o Laura Poenaru imbatabilă 
re buturi. Pe contraatac, Bardac 
irca gol după gol, astfel că, în minu- 
cinci, Cetate avea 4 -1 avantaj. Spe
te parcă de faptul că se vor distanța 
prea multe goluri și Rapidul se va 
nsforma în personalul de Oltenița și 
le va mai prinde din urmă, handbal- 
ele devence au redus motoarele, 
eșeli de junioare în atac, cât despre 
fenșivă a fost sublimă, dar a lipsit cu 
Cerșire. Până prin minutul 15, s-a 
:rs cap la cap, niciuna dintre cele 
uă formații nereușind să se distanțeze 
măcar două goluri. Apoi a început să 
Acționeze și poarta Rapidului, Cetate 
atat și două aruncări de la 7 metri, iar 
f de apărare aceeași lejeritate. Era 
ir ca handbalistele echipate în negru, 
ie de la Cetate Deva, nu se omoară cu 
ea pentru a câștiga în fața unui adver- 
• mediocru pe parcursul acestui cam- 
mat. Cum și la Brașov se anunța 
arul care le trebuia rapidistelor, sce

nariul pregătit dinainte era în grafic. La 
pauză, echipa oaspete a intrat în avan
taj, 22- 19.

Partea a doua, aceeași regie. 
Rapidul condus și la patru goluri 
diferență, 27 - 23, în minutul 39. Când 
echipa bucureșteană a început să dea 
rateuri, au mai „întors” și arbitrii vreo 
două faze, nu cumva să se întâmple 
ceva neprevăzut, care să strice planurile 
făcute pentru acest joc din ultima etapă. 
Pentru a mai odihni câte o jucătoare, 
Laura Poenaru a trecut din poartă, în 
teren, atunci când Cetate era în 
defensivă. Și în sezonul precedent 
Cetate a suferit din pricina efectivului 
și ne aducem aminte că blonda portăriță 
a fost „sacrificată” și trimisă la bătaie 
pe semicerc. Crainicul din sală anunța 
că la Brașov, Rulmentul și Buzăul erau 
la egalitate, 26 - 26, cu nouă minute 
înainte de final. La Deva, Rapidul și-a

păstrat avansul constant, 35-31, în 
minutul 48. Ne aducem aminte că la 
meciul din tur, Cetate Deva, cu Cosmin 
Hendrea pe bancă, a învins la trei 
goluri. Cam orice echipă de la locul opt 
în sus a bătut Rapidul. în minutul 55, 
Cetate s-a apropiat la un singur gol, 35 
- 36. Imediat o handbalistă de la Cetate 
a fost trimisă două minute pe bancă, iar 
Rapidul a refăcut diferența de trei 
goluri. Cum la Brașov meciul deja s-a 
terminat cu victoria gazdelor, 30 - 28, 
era clar că Rapidul nu mai avea nicio 
șansă să se salveze de la retrogradare, 
chiar dacă învingea la Deva. Iar în ul
timele cinci minute handbalistele de la 
Cetate au jucat handbal, suficient cât șă 
întoarcă rezultatul, 41 - 40 în favoarea 
lor. Până la urmă am asistat la un aran
jament nereușit, zădărnicit de victoria 
Rulmentului cu HCM Buzău

ero barat la meciurile din deplasare

JTA - Mureșul Deva 4-1
Mureșul Deva a mai bifat un meci 

deplasare în acest retur, din care s-a 
*rs cu mâna goală. UTA a tratat se- 

«s jocul cu codașa Mureșul Deva și s- 
mpus fără probleme, 4 - 1.

Arădenii au avut nevoie de o mână 
ajutor din partea adversarului pentru 
luneta pe tabela de marcaj, după care 
armat descătușarea. în minutul 25,

portarul Călin Moldovan a respins 
exact în Dosan șutul trimis de Tobă, 
după care mingea a ricoșat în poarta 
Mureșului. Și asta după ce devenii au 
scăpat cu fața curată la lovitura liberă a 
lui Mitu. După alte zece minute, UTA 
punctează din nou. Mingea circulă pe 
traseul Tobă-Batin-Țucudean și ultimul 
îl execută pe Călin Moldovan din inte

riorul careului mic. Mureșul a părut că 
relansează meciul în finalul primei 
reprize, când juniorul Alexandru dan a 
marcat primul său gol din carieră în 
Liga a Il-a, după o centrare venită din 
flanc de la Grigoruță,.

Simplu foc de paie reușita deve- 
nilor, care s-au stins de tot în actul se
cund. Tobă face 3 - 1, în minutul 55, cu 
un lob de efect peste Moldovan, de la 
circa 25 de metri și zarurile erau arun
cate. Arădenii au continuat să preseze 
și după ce arbitrul i-a iertat pe elevii lui 
Gheorghe Barbu de o eliminare, rez
erva Nădăban pune cireașa pe tort, în 
minutul 79, 4 - 1. Gheorghe barbu a 
folosit o garnitură în care și-au găsit loc 
mai mulți jucători de atac: Bajko, 
Grigoruță, Tîmovean și Apetri.

Degeaba însă, căci și de la Arad, 
Mureșul Deva s-a întors cu mâna goală. 
Echipa hunedoreană este singura 
formație din seria a II-a care în retur nu 
a obținut nici un punct în deplasare.

Deși au avut etapă de pauză...

Feroviarii simerieni schimbă
„șeful de tren”

Lovitură de teatru la CFR Mar- 
mosim Simeria! Sponsorul Alina State 
a decis, într-o ședință fulger, să îl 
demită pe antrenorul Mirel Biriș, cel 
cu care a colaborat și la Dacia Orăștie, 
vreme de doi ani.

Deși simerienii sunt pe locul 
cinci în clasament și au pierdut numai 
patru jocuri, nu rezultatele echipei sunt 
cele care au dus la concedierea 
antrenorului. Mirel Biriș a fost anunțat 
că, de marți, nu se mai ocupă de des
tinele echipei, interimatul urmând a fi 
asigurat până la finalul campionatului 
de către Marius Opric, cel care a ocu
pat funcția de antrenor secund. Se pare 
că Alina State a avut motive să creadă 
că la jocul de vineri, cu Gloria Arad, 
pierdut cu 1 - 3, echipa pe care o 
finanțează nu a jucat la întregul său 
potențial și nici antrenorul nu s-a 
omorât cu firea să pregătească acest 
joc. Acuzațiile sunt foarte grave, iar 
singurul care a plătit este antrenorul 
Mirel Biriș. Acesta a început colabo
rarea fotbalistică cu regretatul Marin 
State, la Dacia Orăștie, pc vremea 
când echipa era în Liga a IV-a. Tre
cerea prematură și neașteptată în 
neființă a omului de afaceri nu a oprit 
finanțarea echipei de fotbal, iar din 
vară banii au început să curgă la Sime
ria, nu la Orăștie. „Au cele mai bune 
condiții, ca la echipe din liga secundă, 
sunt cu toți banii la zi, nu cred că sunt

jucători mai bine plătiți în această serie 
de Liga a IlI-a. Nu accept o rușine ca 
cea de la Arad”, a spus Alina State. 
Mirel Biriș spune însă că nu s-a pus 
niciodată problema să le ceară 
jucătorilor să se dea la o parte, dar că 
în meciurile care s-au terminat cu în
frângeri pentru simerieni ar trebui 
căutați vinovății din teren, care sunt 
mereu aceeași și care greșesc în detri
mentul echipei simeriene.

Marți, CFR Marmosim ar fi tre
buit să joace cu Retezatul Hațeg. Cum 
însă „zimbrii” s-au retras în retur din 
campionat, partida a fost câștigată „la 
masa verde”, scor cu care simerienii au 
urcat pe locul cinci în clasament, cu 43 
de puncte acumulate. Surpriza rundei 
s-a produs la Arad, acolo unde ACU a 
fost învinsă în propriul fief de către 
echipa din orășelul vinului, ACS 
Recaș, ca 2 - 0. Dacă ar fi reușit să 
câștige, ACU s-ar fi apropiat la numai 
două puncte de liderul Pandurii II 
Târgu Jiu.

Minerul Lupeni mai 
face un pas spre salvare

Minerul Lupeni a plecat 
neînvinsă de pe terenul celor de la 
Silvania Șimleul Silvaniei. Echipa 
antrenată de Petre Gigiu a remizat, 
scor 1-1, într-o confruntare care a 
complicat rău de tot apele la echipa 
sălăjeană. Șimleul a deschis rapid 
scorul, în minutul patru, prin Dănilă, 
care a transformat un penalti. 
Egalarea avea să vină în minutul 40, 
când Omoduemuke a marcat și a adus 
un puent de aur pentru formația din 
Valea Jiului. Minerul are mari șanse 
să scape de la retrogradare, însă nu

același lucru îl putem spune despre 
echipa din Șimleul Silvaniei, care cu 
cele două puncte cedate, ieri, pe teren 
propriu, a ajuns la un alarmant minus 
11 în clasamentul adevărului, la fel de 
slab ca Mureșul Deva. Iar cum echipa 
de sub Măgură a câștigat deja jocurile 
cu FC Drobeta și Jiul, finalul de cam
pionat se anunță unul plin de prob
leme pentru FC Silvania. Lupeniul 
și-a atins obiectivul la meciul de 
miercuri, plecând neînvinsă de pe un 
teren unde greu s-a câștigat în acest 
retur._______ >

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 Iei

O
Abonamentele 

se pot face: 
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale
din județ;

- la sediul redacției
din Deva, 

str. Mărăști, bl. D 4, 
sc. I, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101
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Viorel Naghi - VLADIMIRESCU
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Acest thriller îl are în prim-plan pe Jean-Claude Van Damme 
în rolul unui expert în arte marțiale, colonelul Guile. Acesta 
trebuie să intervină cînd oamenii infamului general Bison; de
turnează un autobuz plin cu angajați ai Forțelor Naționale. 
(Pro TV; 20:30; Ultima bătălie)

îngrădit

Creangă 

Amurg 

Seu!

Dicționar: Iți, Str., Cra, Icar, Cleni.
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f TV^2f TV*71
07:00 Telejurnal: Sport; Meteo 07:00 Centrul dc frumusețe (italian
07:30 La prima oră serial, 2001-71.)
08:00 Trezirea la apel! 08:10 Heidi, fetița munților (SUA
09:00 Telejurnal film dc familie, 1993, rcl.)
09:15 Trezirea la apel1 09:55 Învingătorii
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:00 Telejurnal; Sport

nian serial. 2008 - 253.) 10:15 Povești din Paris (francez sc-
11:15 Semne (reportaj, 2007, rcl.) rial dc comedic, 2008 - 3.)
11:40 Lumină pentru eroii neamului 10:45 întâlnire pc 2
12:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 12:00 Telejurnal

rccan serial, 2003, rcl. - 7.) cu 12:45 Popasuri folclorice (2008)
Ycong-ae Lee, Yang Mi-kvcong 14:30 Tribuna partidelor parlamen-

14:00 Telejurnal: Sport; Meteo tare (rcl.)
14:45 Pur și simplu delicios 15:00 împreună în Europa
14:50 Oamenii Deltei (film serial do- 16:00 Centrul dc frumusețe (italian

cumentar, 2010) serial, 2001. rcl. - 71.)
15:30 Akzcntc (magazin cultural) 17:00 Asul din mânecă (SUA dramă,
17:00 Interes general (talk show, 2003 - 14.)

2000) 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
18:00 Tragerile Jockcr, Loto 5 /40, mânia

Loto 6/49 și Noroc 18:15 Povești din Paris (francez se-
18:25 Amintiri din istorie rial dc comedie, 2008. rcl. - 3.)
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 8.) cu
18:45 Miracole (italian serial dc 

dramă, 2007 - 238.)
Ycong-ae Lee, Yang Mi-kycong,: 
Park Chan-hwan, Ktm Hyc-scon

19:20 Hcidi. fetița munților (SUA 
film dc familie, 1993)

19:40 Sport 21:00 Imaginea Succesului
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 21:30 Dincolo dc hartă (documentar)
21:10 Arena publică 22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri)
22:25 Ochiul magic 38' 23:10 Dantc 01 (francez S.F., 2008)
23:00 Dr. House (SUA serial. 2004 -

11.) 60' cu Hugh Lauric, Lisa 
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

88' cu Lambert Wilson, Linh. 
Dan Pham, Dominique Pinon. 
Yann Collette
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 

CORAL, GEDIJLOTI, INADERENTE, 
INELEGANTA, IRĂ, ÎNCOLONAT I, 

întârâtată’lebădâ, măcelăriri, 
MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 

POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOT 
STÂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 

TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAC
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8 9 3 7 5
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06:00 Observator 07:00 Știntc Pro TV (2009) 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Nimeni nu-t perfect (român s
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii rial dc comedic - 21.)
10:00 în gura presei 10:00 Crimă în trei acte (SUA poli- 09:45 Maria Mercedes 07:30 Pitici și tătici
11:00 Familia Bundy (SUA serial dc țist, 1986, rel.) 11:15 Luna fermecată ( serial, 2007) 08:20 Sport cu Florentina
12:00 Miami Vice (SUA film serial 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Galileo

dc acțiune, 1994)45' cu Don 1973, rcl. - 3733.) 14:00 Cele două fețe ale Anei 09:30 Vedete la matură
Johnson. Philip Michael Tho- 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta dc ACASĂ 10:30 CSI - Crime și investigații
mas, Edward James Olmos, 13:45 Uraganul (SUA thriller, 1999) 15:30 Destine furate (serial, 2007) 13:00 Camera dc râs
Saundra Santiago 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:25 Vremea dc ACASĂ 14:00 Neveste disperate (

13:00 Observator 1973 -3734.) 16:30 Maria Mercedes 15:15 Gazdă dc profesie
14:00 Dragoste cu năbădăi (SUA co- 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 16:15 Galileo

medie, 2003) 94' cu Laura Har- 17:45 Happy Hour 18:30 împreună pentru totdeauna 17:00 Trăsniți i
ring, Roy Werner, Gerardo 19:00 Știrile Pro TV 19:30 Cameleonii 18:00 Focus 18 90'
Mejia, Victoria Regina 20:30 Ultima bătălie (SUA-japoncz 20:30 Predestinați 19:00 Focus Sport

16:00 Observator film dc acțiune, 1994) cu Jean- 21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 19:30 Gazdă dc profesie
17:00 Acces Direct Claude Van Damme, Kvlic Mi- serial. 2008, rcl.) 20:30 Mondenii Show
19:00 Observator noguc, Raul Julia, Ming-Na Wen 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:00 Focus Monden
20:30 Să te prezint părinților (cmi- 22:15 State dc România (român serial dc divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial dc comedie,

siunc dc divertisment, 2009) dc comedic, 2009 - 108.) cu 23:30 India (brazilian-indian film se- 2007 -48.)
22:00 Bun dc cinste (reality show) Ghcorghc Visu, Carmen Tănasc, rial dc aventură. 2009) cu Ju- 23:15 Valul ucigaș (acțiune. 2007)
23:00 Observator Doinita Oancca, Octavian Stru- liana Pacs, Mârcio Garcia, cu Angus MacFadycn, Karine
23:45 Un Show Păcătos (emisiune dc nilă Rodrigo Lombardi, Caio Blat Vanasse. Tom Skcrritt, Louis

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV Philippe Dandcnault

HB© 12:40 Toți prietenii mei pleacă din Brisbane (australian co
medie romantică, 2007)
14:00 Vicky Cristina Barcelona ( film romantic, 2008) 

Duffy în concert
Numere fatale (australian film dc acțiune. 2009)
Mamă dc ocazie (SUA comedie de familie, 2009)
Proiectul Alzheimer (SUA serial documentar, 2009 - 4.)
Panică la Hollywood (SUA dramă. 2008) c
Vânătorii dc extratereștri (SUA horror, 2008) cu Carlos Bernard

14:15
15:15
15:45
16:45
17:15
19:00
20:00
21:00
22:00

Rebel în California (SUA serial, 2003 - 3.) cu Peter Gallagher 
Traveler (SUA film serial dc acțiune, 2007 - 3.)
Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990 - 135.)
Furia răzbunării (SUA film dc acțiune, 1986) cu Michael Dudikoff

Rebel în California (SUA serial, 2003, rcl. - 2.)
Adevărul gol-golul (serial de comedie, 1995, rcl. - 5.) 
Seinfeld (SUA serial dc comedie. 1990, rcl. - 133.)
Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 6.) 
Didi, un cupidon nesăbuit (brazilian comedie. 2003)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva mate și automate 1 fasonator mecanic (cherestea) 1 croitor 1 zidar rosar-tencuitor 2 Orăștie bucătar 1 Petrila

Telefon: 0755.999.916
ospătari chelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze 

1
consilier fi nan ci ar-bancar 1 Lupeni

absolvent în v.preuni verși tar fără 
nestat prof. 5

recepționer hotel 1
Telefon: 0755.999.922

munc.necal în ind. confecțiilor
8 Telefon: 0755.999.928

șofer de autoturisme și camionete
2

lăcătuș montator 5
dulgher (exclusiv restaurator)

6 Telefon: 0755.999.919 manipulant mărfuri 3 vânzător 1 agent comercial 1

montator subansamble I
igeni contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

electricean de întrținere și reparații
1

barman 1 mun.necal.în agricultură 7 Hațeg îngrijitor clădiri 1

tâmplar manual/artizanal 1 munc.necal.în agricultură 1

tgenl de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

vânzător 5

lannan 2

iu că tar 3

cameristă hotel I

contabil șef 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

zidar rosar-tencuitor 6

Hunedoara
pregătitor piese încălțăminte

22

dulgchcr (exclusiv restaurator)

electromecanic

ttf necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet

6

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție 8

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 113

operator mașini unelte semiauto

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
37

electricean de întreținere și repara
ți' 1

faianțat 1

Telefon: 0755.999.917
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 7

electrician în construcții 1 

femeie de servici I

fierar beton ist 5

finisor asambla tor obiecte din mase
plastice 1

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 2

bucătar 1 munc plantații și zona verde
1 Telefon: 0755.999.925

gestionar depozit 1

munc.necal.la ambalarea prod.so
lide și demisolide 1

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

specialist în domeniul calității
1

mașinist la mașini
pt.terasamente(ifonist) 1

munc.necal.la demil.cladiri, zidă- 
ne, mozaic. faianță, gresie 4

șofer autocamion/mașină mare tonaj 
I

drujbist 1

șofer de autoturisme și camionete
1

Brad
inginer autovehicule rutiere 1

munc.necal.la demol.zidărie, mo
zaic.faianță, gresie, parchet 1

munc.radioelectronist 4
mecanic auto 1

tâmplar universal 1

zidar rosar-tencuitor 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.923 primitor-distribuitor materiale și 
scule 1

munc.necal.în ind confecțiilor
1

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 19

șofer de autoturisme și camioanete 
1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

agent vânzări 1

brutar 2

bucătar 1

coafor 2

confecționer-asamblor art. din tex
tile 13

sudor manual cu arc electric
6

mecanic utilaj 1 Telefon: 0755.999.920
cusător piese din piele și înlocuitor 

11

subinginer mecanic automobile
1

sudor în mediu proleclor 1

Aninoasa

cosmeticean

vânzător 9
munc.necal.ia demol. clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, greș ie, parchet

1

văzător 3

zidar samotor 1

Petroșani
munc.necal.în ind confecțiilor

2

Telefon: 0755.999.918
ospătar (chelner) 1

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

lucrător comercial 1

vânzător 1

dulgher (exclusiv restaurator)
I

Telefon: 0755.999.927

lucrător bucătărie (spălător vase

Ilia
agent securitate 2

agent vânzări 1

barman 1

bucătar 2

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer-asambleor articole din
textile 9

pizzar 1 Simeria
șofer de autoturisme și camionete

I Telefon:0755.999.921
sudor manual cu arc electric

3
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 1

sudor 1 contabil 1

tâmplar universal 1

vânzător ]

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5

mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 12

operator cracare, deformare și fabri
care bitum 1

ospătari chelner) 3

paznic 3

tălpuitor industrial 5

Telefon: 0755.999.926

dulgheri exclusiv restaurator) 1

electricean mont.și rep.echip.el.în
centr.,stații și posl.transf. 1

fierar betonist 1
electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist ia mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

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

mecanic utilaj 1

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,mozaic,faianță, greș ie, parchet 1

munc.necal.în ind.confecțiilor 1

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924
munc.necal.la demol. clădiri, mo-
zaic.zidărie,faianțâ,gresie,parchet

1

zidar pietrar 1

Mica publicîfate
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Cumpăr urgent garsonieră în Deva. Pot oferii 70.000 lei. Tel.0725.389.514 g
Vând casă în Deva , 2 camere, baie, bucătărie , hol, teren 500mp, zonă bună.
Tel.0751.176.178

Teolog caut loc de muncă în educație, cultura. O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, filosofie, 
translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, dinamic, crea
tiv. Tel. 0733.287.190

Joi, 13 mai 2010, se împlinesc 50 de ani de la otrăvirea 
Episcopului Aradului și al Hunedoarei, Andrei Magieru.

Alte otrăviri: Patriarhul Nicodim în 27 martie 1948, 
Mitropolitul Sebastian Rusan, în 15 septembrie 1956, 

Mitropolitul Irineu Mihălcescu, în 3 aprilie 1948 și Episcopul 
de Oradea, Nicolae Popovici, în 20 octombrie 1960.

Vând casă în Com. Ilia sau schimb ap. în Simeria sau Deva. Garaj, temiopan. 2 
băi.2 camere, gresie, faianță. Tel.0743.832.083

Câștigați 2000-50001ei/lunar. muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm colaboratori 
din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbral auloadresal la: Lucaci Nicolae. O.P. 1-CP 
122. Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522
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C ă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria. bloc de cărămidă, preț 
45.OOOlei. Tel. 0735.066.695

Ofertă specială! Vând casă in Simeria, 2 camere, hol, curte, toate utilitățile, preț 
60.000 lei neg. Tel. 0730.346.219

Ofertă specială! Vând casă în Simeria, 1 cameră, bucătărie, hol. anexe. Preț 
60.000 lei neg. Tel. 0722.582.097

Super ofertă! Vând casă în Bacia, 1 cameră, bucătărie, hol, grădină. 700 mp, preț 
65.000 lei neg. Accept 2 rate. Tel. 0730.287.975

Vând casă în Băcia, zonă bună.3 camere, bucătărie, hol. anexe, preț 45.000 eur. 
Tel.0735.066.695

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare. de
clarații buget, balanță. E-mail: nicuirufașft^yahoo.com, tel. 0723.409.007

TALON DE MICA PUBLICITATE

Țin contabilitate primară: nir. registru casăjumale. contabil experiența, inspector resurse umane, 
angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: 
nicutrufaș@yahoo.coin, tel.0723.409007

I 
I 
I

DIVERSE
Ofer boxer pentru montă. Vând bicicletă “ Creativ” 150 lei, vând sau închiriez garaj. Tel. 
0743.832.083

Vând-schimb casă în Bretea-Mureșanâ, zonă liniștită, 3 camere, bucătărie, cămară, 
pivniță, anexe, curte mare, grădină, 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
+diferența. Preț 140.000 lei neg. Tel. 0729.015.069

Vând frigider “Zill” în stare perfectă, plus motor nou separat, preț 400 lei.

Vând pantofi sport Nike (import SUA) la prețuri atrăgătoare. Tel. 0745.076.959

Vând casă în Băcia, 1 cameră, bucătărie, hol cu grădină, st~700mp, zonă liniștită, 
preț 65.000 lei. Tel. 0740.965.191

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm ’’Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 701ei neg. 
Tel. 0254.228.748

ițnd garsonieră în Simeria, zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 50.000 
iei. Tel. 0730.287.975

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Preț dc criză! Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, hol, grădină, 220 
mp. Apă, gaz. curent, canalizare, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

Vând casă in Tâmpa, nr.91 cu toate utilitățile și lOOOmp grădină, preț 75.000 lei. 
Tel. 0741.167.892

Vând fân în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad. nr. 198, or. Brad.

Închiriez apartament 4 camere în Simeria. mobilat și utilat, preț 250 eur/lunâ. Tel. 
0729.015.069

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, AlbrechL antene noi Midland și Sirio originale, im
port Italia, la comandă. Tel.0723.911.241. 0723.911.241

Vând teren intravilan, suprafață 406 mp. Deva, zona Zăvoi - Archia, vis-a-vis de 
blocurile ANL, deschidere 16 m. ideal pentru construcții. Preț negociabil. Telefon: 
0724.283.204.

Vând geam termopan l,65m/l ,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu). 2 ca- 
nate l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam 1.80/0,80m .preț 100 lei. Țiglă veche, preț 
(),501ei. Tel. 0254.217.402
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura
Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, jazz, 
șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

Vând apartament 4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez.
Tel.0762.644.558

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695
DECESE

■

Vând spațiu în Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558

Vând teren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț nego
ciabil. Tel.0733.287.190

Familia Dr. Petrui loan Dorin este alături de nașii lor, familia 
Jr. Brătilă Adrian și Cristina, în greaua încercare pricinuită 

de decesul mamei lor.

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 curo ne
gociabil. Tel. 0734.310.133

Dumnezeu să o odihnească în pace pe “mama Ina”!

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

Sc......Ap. ...

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

și 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;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

yahoo.com


Joi, li mui 2010
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Fabhca de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.I..
sat Cihimindia, nr.tZiD,cumanii llicruu,
let/f uxi 0354/50102 1/22, u-maili sitvafâsmurLrr»
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Supremația calității

Adeziv flexibil

V At :V

Ne puteți citi pe internet la 
http:/falasulliuned(Mirei.blogspot.coni/

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

Silvadez
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

www sitvouez.ro
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