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locurile politice și 
joaca de-a politica

în situația în care sc află România, sau mai corect 
pus românii lipsa de caracter a unora dintre politicieni 
oate să agraveze și mai mult criza. De fapt nici nu știu ce 
are criză distruge mai mult România, cea economică sau 
ea morală. Dacă situația economică este aproape o fatali- 
îte, criza fiind importată din statele puternic industrial
rate, criza morală care se manifestă de 20 de ani în 
Lomânia ne-a târât la coada Europei. în dorința lor de a 
une mâna pe putere, și implicit pe toate resursele econom- 
:e, politicienii fac tot felul de jocuri, care mai de care mai 
turdare. De fapt singurul țel al acestei specii de humanoizi, 

„homo politicon” este sporirea propriei averi. Baronii locali 
sau cum s-or mai fi numind cei care au puterea absolută în 
câte-un județ urzesc planuri, uneltesc împotriva a tot ceea 
ce ar putea să le încurce lor visele de mărire. în dorința de 
a pune mâna pe tot ce mișcă în județul Hunedoara, 
președintele Consiliurui Județean, Mircea Moloț încearcă 
să-și infiltreze oameni în toate partidele politice netezindu- 
și astfel calea peste doi ani spre un nou mandat. Că 
președintele PRM, Costel Avram este o trâmbiță a lui 
Moloț, răsplătit cu un post de vicepreședinte al Consiliului 
Județean pentru serviciile prestate este deja un lucru 
demonstrat. Dar cu o floare nu se face niciodată primăvară, 
chiar dacă floarea este din grădina lui Vadim. Imediat după 
ce a pus mâna pe conducerea PNL, trăgându-i preșul de sub 
picioare lui Mircia Muntean, omul care l-a ridicat mult mai 
sus decât i-ar fi permis statura și „talentul” politic, Moloț a 
început să-și planteze oameni în principalele partide. în 
PSD nu i-a fost greu. Pionul otrăvit este nimeni altul decât 
prietenul său Laurențiu Nistor. Relațiile dintre cei doi sunt 
cunoscute și s-au legat de mai multă vreme. Nistor mai vrea 
un mandat în Camera Deputaților iar Moloț încă unu! în 
fruntea județului. Cei doi se vor sprijini reciproc din partide 
diferite. PNL va scoate un candidat de „paie” în colegiul 
Brad - Valea Mureșului în timp ce PSD nu-1 va concura 

pe Moloț la președinția Consiliul Județean. în acest joc nu- 
și găsește locul președintele PSD Florin Cazacu, care nu se 
mai mulțumește cu primăria Brad și vrea la rândul său 
scaunul lui Nistor, obligându-1 pe acesta oarecum să se bată 
cu Moloț pentru Consiliul Județean. Cum între cei doi aliați 
nu poate exista o bătălie cel mai probabil Cazacu va fi sac
rificat. Dacă problema PSD a fost rapid rezolvată de liderul 
liberal nu la fel de ușor îi este să-și infiltreze un om în 
echipa PDL, unde senatorul Viorel Arion împreună cu pri
marii partidului îi stau ca un ghimpe în coastă. Pentru PDL 
Moloț a găsit un pion otrăvit în persoana deputatului loan 
Timiș fost FSN, fost, PD, fost PDSR, fost APR. fost, PSD, 
fost PNL, fost PLD, întors la PNL, actualmente PDL. Timiș 
a condiționat trecerea la PDL cu numirea sa în funcția de 
președinte la Organizația Hunedoara a partidului condus de 
Boc. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din 
„organizație” și o majoritate covârșitoare dintre pedeliștii 
care au ceva de spus în județ au refuzat intrusul. în timp ce 
Moloț urzește planurile prin care să controleze întreg 
județul, fără nici o opoziție, pensionarii se prăpădesc de 
foame sau din lipsă de medicamente, oamenii își găsesc din 
ce în ce mai greu de lucru, asistații sociali nu mai primesc 
indemnizații. Dar acestea sunt probleme minore pentru cei 
care gândesc totul doar în interesul puterii personale.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 74 Luncoi - Brad
► DN 76 Brad - Baia de Criș
► DN 76 Baia de Criș - Târ
nava de Criș
► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Bânița, DN 66
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i Calendar J -^Sfântul Zilei HOROSCOP
T greco-catolic
Sf. ep. Patriciu și cei 
împreună cu el.

romano-catolic
Sf. Celestin al V-lea, pp.

Aripioare 
la cuptor 
cu legume

Ingrediente:
7-8 aripioare de pui, 50 ml ulei, 50 
ml vin alb, 50 ml apă, o lingură de 
sos de soia, un cățel de usturoi, boia, 
sare, piper, verdeață mărunțită (pă
trunjel, țelină și salvie verde).

Legume: 300 grame de mazăre 
verde, 4 morcovi medii, 250 grame 
ciuperci forestiere asortate (gălbiori, 
ghebe, champinioane), o lingură ulei 
de măsline, sare, piper.

Mod de preparare:
Spălăm și ștergem aripioarele, 

le frecăm cu sare și le punem la 
marinat în sosul făcut din 
apă+vin+ulei+soia și verdeața și le 
lăsăm la rece o oră. După aceea le 
așezăm într-un vas termorezistet și 
turnăm sosul peste ele, asezonăm 
cu piper, boia și verdeață și sunt 
gata pentru a lua drumul la cuptor.

Se pun la cuptorul preîncălzit 
pentru 30-35 de minute. între timp 
ne ocupăm de legume, pregătim 
mazărea și ciupercile.

Le punem la foc cu o căniță de 
apă și o lingură de ulei de măsline, 
asezonate cu sare și piper. Nu se 
pun alte arome pentru că ciupercile 
sunt foarte aromate și nu mai tre
buie nimic în plus. Se combină 
foarte bine cu aripioarele crocante, 
este o masă foarte lejeră dar plină 
de arome. Se presară deasupra 
puțin mărar atât pentru decor cât și 
pentru aromă.

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 Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei
Scaunul Sfântului episcop 

Patrichie a fost cetatea Prusiei din țara 
Bitiniei. Acolo a propovăduit credința 
în Hristos, certând rătăcirea elinească 
și întorcând pe mulți de la închinarea 
idolilor la Hristos Dumnezeu. De 
aceea a fost prins de păgâni, împreună 
cu cei trei preoți: Acachie, Menandru 
și Polien. Ei au fost aduși spre cerc
etare la Iulie, ighemonul Bitiniei, slu
jitorul cel mai osârdnic al dracilor. 
Mergând el la apele cele calde, a 
poruncit să lege cu lanțuri de fier pe 
episcopul creștin și pe preoții lui și să- 
i aducă după sine. Ajungând la apele 
cele calde și, scăldându-se pentru 
sănătate, a adus jertfe zeilor acelor 
ape. Șezând apoi la judecată și, 
punând de față pe arhiereul Patrichie 
cu preoții săi, a cerut sfântului să 
jertfească zeilor. Grăit-a Sfântul 
Patrichie: „Sunt creștin și tot cel ce 
mărturisește această sfințenie a 
creștinătății și se închină adevăratului 
Dumnezeu al tuturor, are mintea plină 
de înțelepciunea dumnezeieștilor 
taine; deci, și eu, măcar că sunt om 
păcătos, însă, mărturisindu-mă, voi fi 
rob al fui Hristos".

Ighemonul Iulie, auzind unele ca 
acestea, s-a pornit spre mânie și îndată

a poruncit ca pe sfânt să-l arunce gol, 
chiar în locul acela de unde ieșea apa, 
care clocotea de fierbințeală. Iar sfân
tul, fiind aruncat, a strigat, zicând: 
„Doamne Iisuse Hristoase, ajută rob
ului Tău!” Când l-au aruncat și a căzut 
în apă, picăturile de apă care au sărit 
din acel izvor erau mai fierbinți decât 
scânteile focului și, ajungând pe cei ce 
stăteau împrejur, i-a vătămat cu 
arderea cea mare. Iar Sfântul Patrichie 
ședea în apele acelea ca într-o 
răcoreală fără vătămare, dănțuind și 
lăudând pe Hristos Dumnezeu. Pentru 
aceasta, ighemonul, aprinzându-se de 
mai multă mânie, a poruncit ostașilor 
să scoată pe sfânt din apă și să-i taie 
capul cu toporul, asemenea și preoților 
lui.

Deci, fiind adus la locul cel de 
tăiere, mărturisitorul și mucenicul lui 
Hristos și-a ridicat mâinile spre cer și 
a zis: "Dumnezeule, împărate și 
Stăpâne al tuturor. Cel ce ții cu puterea 
Ta toată făptura cea văzută și 
nevăzută, ascultătorule al tuturor celor 
ce te cheamă cu adevărat, care și 
aceste ape calde, spre mântuirea 
drepților și spre pedeapsa păgânilor le- 
ai zidit, stai acum mie de față, care 
mor întru mărturisirea credinței Tale".

Apoi, sfârșindu-și rugăciunea, și-a 
plecat sfântul său cap spre tăiere, și 
astfel s-a sfârșit prin secure. împreună 
cu el au fost tăiați și cei trei preoți ai 
lui: Acachie, Menandru și Polien și 
toți împreună au stat înaintea lui Hris
tos Dumnezeu, întru slava sfinților. 
Deci, Sfântul Patrichie a fost ucis 
împreună cu slujitorii săi, în 
nouăsprezece zile ale lunii mai, luând 
cununa cea de cinste a biruinței de la 
Iisus Hristos Domnul nostru.

Vă încăpățânați să acționați 
numai în stilul dumneavoastră, fără 
să acceptați că ar putea să existe și 
alte soluții la problemele cu care vă confrun
tați. Mai multă deschidere nu ar strica deloc.

Riscați să aveți o îndelungată dis
cuție în contradictoriu cu o persoană 
din familie. Ar trebui să mai lăsați de
oparte orgoliul când aveți de a face cu per
soane în vârstă, care nu mai pot renunța 1: 
vechile lor idei.

V-ați făcut un plan de bătaie într- 
o problemă importantă pentru dum
neavoastră și erați convins că nu are
nici un cusur. La prima discuție des
pre el însă, un prieten vă dezvăluie foarte 
multe puncte slabe și trebuie să refaceți țp*’il

Aveți de plătit mai multe facturi, 
iar persoanele apropiate vă anunță de 
apariția unor noi cheltuieli. în condi
țiile în care banii oricum nu sunt mulți, este
posibil să aveți un moment de descurajare.

Șeful dumneavoastră nu numai 
că face pe inabordabilul, dar dă do
vadă și de lipsă de înțelegere față de 
problemele angajaților atunci când în
sfârșit acceptă să participe la o discuție.

Simțiți că se impune revizuirea 
unora dintre concepțiile dumnea
voastră de viață, dar acest lucru nu vă
place deloc și preferați să faceți orice altceva 
decât să recunoașteți că ați greșit.

19 mai
de-a lungul timpului

1802: „Legiunea de onoare" (Legion d'Honneur) 
L este fondată de Napoleon Bonaparte

1919: A fost înființată organizația non 
l guvernamentală Save the Children pentru apărarea 
jp drepturilor copilului.

1922: Este înființată „Organizația de Pionieri" a 
Uniunii Sovietice

1962: Marilyn Monroe a cântat la aniversarea 
președintelui american John Kennedy

1971: Uniunea Sovietică lansează „Marș 2"
1999: A fost lansat filmul Războiul stelelor - 

‘ Episodul I - Amenințarea fantomei

S-au născut:

1762: Johann Gottlieb Fichte, filosof german (d.

1814)
1859: Nelly Melba, soprană australiană (d. 1^31)
1887: Ion Jalea, sculptor român, membru al Acad

emiei Române (d. 1983)
1890: Ho Și Min, politician vietnamez (d. 1969)
1898: Julius Evola, filosof italian (d. 1974)
1925: Pol Pot, dictator cambodgian (d. 1998)
1938: Herbie Flowers, muzician englez

Comemorări:

1296: Papa Celestin al V-lea (n. 1215)
1536: Anne Boleyn, a doua soție a lui Henric al 

VlII-lea al Angliei (executată) (n. cca. 1501)
1637: Isaac Beeckman, filosof, savant olandez (n. 

1588)
1825: Claude Henri de Rouvroy, conte de Saint- 

Simon, teoretician social francez (n. 1760)
1939: George Petcu, poet român (n. 1917)
1970: Tadeusz Breza, romancier polonez (n. 1905)

O afacere în care v-ați pus spe
ranțe foarte mari pare blocată. Pentru 
ca acest blocaj să nu fie definitiv, sun
teți de părere că este nevoie de un șoc,
rezultat al unei acțiuni hotărâte și imprev; ’i- 
bile.

în cazul unei ieșiri împreună în 
public, vă sfătuim să vă lăsați parte
nerul de viață să se îmbrace, să se 
comporte și să vorbească așa cum
dorește. Altfel, vor apărea probleme seric

Un tratament inspirat din cărți 
sau o cură de slăbire pe care o înce
peți doar pentru că așa v-a spus o 
prietenă nu reprezintă cele mai bune
opțiuni. Sfatul specialistului este indispensa
bil, în am.bele cazuri.

Sunt mai multe lucruri în viață pe 
care banii nu le vor putea cumpăra 
niciodată, iar dumneavoastră ur

Bancurile zilei
© © ©
Soldații americani, japo

nezi și somalezi se întreceau la 
tras cu tunul.

Americanii:5800 m.
Japonezii: 10000 m.
Somalezii: 10 m.
După ce au tras somalezii, 

generalul japonez îi spune so
malezului:

- Bine, mă, numai 10 m?
- Dacă ești mai tare, hai tu

și suflă-n țeavă.
© © ©

Ion se întoarce de la 
câmp. Maria îl ia la întrebări:

- Ai auzit că Leana a născut 
o fetiță?

- Treaba ei.
- Dar am auzit că-i a ta.
- Treaba mea.
- Atunci eu mă arunc în 

Mureș.
- Treaba ta.

© © ©
Ion și Maria pe terasă. 

Ion citește "Times". La un mo
ment dat, Maria îi spune lui 
Ion:

- Mă Ioane, vezi că vine 
ploaia! Acoperă fânul ăla cu 
ceva, c-o să-l ude!

Ion nu zice nimic și citește 
în continuare "Times". începe 
să picure. Maria se impacien
tează:

- Mă Ioane, începu ploaia! 
Pune mâna și acoperă fânul ăla 
că-1 udă, ce naiba!

Ion n-o ascultă. Plouă, 
fânul este ud, iar Maria supă
rată:

- Hai, mă Ioane, dă-o dra
cului de treabă! A udat fânul și 
tu stai și nu faci nimic!

Ion, tacticos, pune "Times" 
la o parte și spune: - Fă Mario, 
you have an obsession!

mează să vă dați seama cât de curând de ade
vărul absolut al acestei afirmații.

Este una din acele zile în care un 
pnețen se dovedește mai apropiat 
decât o persoană din familie. Nu este 
plăcut să constatați acest lucru, dar ni
se întâmplă fiecăruia, la un moment dat.

Sunteți nevoit să purtați o con
versație cu o persoană care încearcă 
neapărat să vă ofere ceva. Discursul
său este asemănător cu cel al unui agent de
asigurări, care vine cu tot felul de argumente 
pentru a vă face să îi acceptați oferta.
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Ministrul Finanțelor, Sebastian Hâdescu, a anunțat patronatele că 
transferurile pentru fondurile de pensii private obligatorii vor fi re
duse de la 2,5% din salariul brut la 0,5% din salariul brut, a declarat 
Ștefan Râdeanu, vicepreședinte al Uniunii Generale a Industriașilor 
din România.
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Soarta lui Dan Robert nu a fost decisă

Lipsa cvorumului a salvat, pentru moment, scaunul
viceprimarului Dan Robert
Demiterea lui Dan Robert din 
funcția de viceprimar al muni

cipiului Hunedoara a fost 
,boicotată” de consilierii PNL, 
UDMR și un ales local al PSD.

Ședința extraordinară a Consil- 
ului Local Hunedoara în care tre
buia hotărâtă schimbarea din 
uncție a viceprimarului Dan Robert 

Amânat din cauza lipsei de cvo- 
um.

La ședința organizată ieri nu s

au prezentat decât zece din totalul 
de 21 de consilieri.

Atât colegii de partid ai lui Dan 
Robert cât și consilierii UDMR, au 
absentat de la ședință. Amânarea s- 
a datorat și lipsei unui consilier 
PSD, Bianca Farcaș, fapt care a 
creat nemulțumiri în rândul celor 
prezenți, mai ales printre colegii de 
partid ai apsentei.

Proiectul de schimbare din 
funcție a viceprimarului Dan Robert 
a fost inițiat de consilieri PSD, PD- 
L și PC având la bază lipsa de co

operare dintre viceprimar și 
Instituția Primarului, precum și 
încălcarea mai multor dispoziții 
legale care au adus prejudicii în 
bugetul local al Hunedoarei.

Consilierii locali care au inițiat 
proiectul, intenționează să-și 
mențină poziția referitoare la 
demiterea actualului viceprimar, cu 
toate că unii dintre aceștia ar con
sidera mai oportună schimbarea din 
funcție a primarului Ovidiu Hada.

Irina Năstase

g
„Am organizat ședința extraordinară pen- 
, tru că în general pe ordinea de zi a ședințelor 
‘ ordinare nu intră decât ceea ce dorește pri
marul, proiecte alese pe criterii numai de el 

știute. Ceilalți consilieri trebuiau să vină și să-și ex
prime votul, indiferent care ar fi fost el. Cei de la PNL 
ar fi trebuit să vină cu argumente sau propuneri și să-și 
apere colegul. Era previzibilă o astfel de defășurare a 
ședinței.”

Ladislau Fărcaș, consilier PD-L

g
 „Colega noastră nu s-a prezentat astăzi. 

Am încercat să o contactăm, dar are telefoanele 
închise. Știam că trebuia să părărsească țara, 
dar și-a amânat plecarea. Cu siguranță va fi 

sancționată, pentru că ar fi trebuit să vină indiferent de 
votul pe care l-ar fi dat. Nu s-a urmărit schimbarea vi
ceprimarului ci tragerea unui semnal de alarmă, pentru 
că dacă ne-ar fi permis legislația de fapt toți am fi dorit 
schimbarea primarului.”

Dan Bobouțan, consilier PSD

g
 „Această ședință nu a avut nici un punct care să nu suporte 

amânarea până la introducerea lui pe ordinea de zi a viitoarei ședințe 
ordinare. Colegii mei din PNL m-au susținut tocmai prin 

neprezentarea la această ședință, iar domnul primar este ocupat, are o 
delegație.”

Dan Robert, 
viceprimarul municipiului Hunedoara

Bătrânul 
Nick din nou 
în concurs

Plutonierul major Alin Marian din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara a participat cu 
câinele său, Ulk V. Uferwald (Nick), Ia 
un concurs chinologic desfășurat, la 
sfârșitul săptămânii trecute, în municip
iul Arad. Deși câinele Ulk V. Uferwald 
are vârsta de șapte ani și nu a mai par
ticipat din luna octombrie 2009 la 
competiții, nefiind pregătit pentru un 
astfel de concurs, a obținut locul IV, 
depășind câini mai tineri. Jandarmul 
hunedorcan a acceptat să participe la 
această competiție la invitația expresă a 
organizatorului, care a dorit să aibă 
printre concurenți cât mai mulți câini de 
valoare. Plutonierul major Alin Marian 
și câinele său au participat la clasa 
muncă alături de alți 13 competitori din 
Ungaria, Bulgaria, Olanda, Germania și 
România.

Minerii protestează 
în capitală
Aproximativ 130 de mineri 

de la CNH Petroșani au ple
cat spre București pentru a 

participa la mitingul organi
zat de confederațiile sindi
cale. Aceștia protestează 

împotriva măsurilor anun
țate de Guvernul Boc, referi
toare la reducerea salariilor.

Printre liderii de sindicat din 
Valea Jiului care vor fi prezenți la 
București se află și Tiberiu Cozma, 
lider la mina Lonea, fratele lui Miron 
Cozma. Conduși de președintele 
Ligii, Zoltan Lacatas, minerii au ple
cat din Petroșani azi noapte, la ora 
3.00 , cu trei autocare de la Liga 
Sindicatelor Miniere din Valea Jiului 
(LSMVJ), iar al patrulea autocar a 
plecat cu minerii care fac parte din alt 
sindicat. Minerii susțin că vor 
protesta pașnic, îmbrăcați civil. La 
protestul organizat în București, 
alături de minerii din Valea Jiului 
participă și cei din Oltenia.

în timp ce minerii protestează în 
capitală, în Valea Jiului au loc alte

Numărul paturilor din spitalele 
hunedorene va fi redus

mișcări de protest. Astfel, la Lupeni, 
marșul de protest începe la ora 10.00 
din fața Cinematografului și protes
tatarii vor merge în coloană până în 
zona primăriei din localitate, în timp 
ce la Petroșani protestul va începe la 
ora 11.00 din Piața Victoriei, iar 
manifestanții, pensionari mineri, vor 
trece prin fața sediului Oficiului Pre
fectural și vor mărșălui până în par
cul de lângă Judecătoria Petroșani. 
Participanții la mitingurile din 
Petroșani și Lupeni susțin că încearcă 
astfel să-i determine pe guvernanți să 
renunțe la măsurile de criză pe care 
le-au anunțat și prin care veniturile 
lor vor fi reduse drastic.

(M.T.)

Ministerul Sănătății a 
decis că numărul de paturi din 
spitale se va reduce. Măsura va 
afecta și unitățile sanitare din 
județul Hunedoara, dar încă nu 
se cunosc detalii privind modul 
cum se va aplica reducerea în 
spitalele hunedorene.

în paralel cu procesul de 
descentralizare, Ministerul 
Sănătății a decis că cea mai 
bună soluție pentru eficienti- 
zarea activității și diminuarea
costurilor este reducerea numărului de paturi din spitale. Ministerul a aprobat deja reducerea 
cu 9.300 a numărului de paturi la nivel național.

„Ministerul a aprobat reducerea numărului de paturi, dar încă nu știm cum se va derula 
această măsură. în momentul când vom primi deciziile se va ști cum vor fi operate aceste 
diminuări pe secții în cadrul spitalelor din județ”, a declarat Dumitra Ștefan, directorul 
Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara.

(C.R.)

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.
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Curtea de Apel Alba lulia a dispus menținerea măsurii arestării preventive a judecătoru
lui și vicepreședinte al Judecătoriei Petroșani, Valentin Popescu. Judecătorul a fost acu
zat de trafic de influență în formă continuată, luare de mită, cumpărare de influență, 
abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, încheie
rea de tranzacții financiare incompatibile cu funcția deținută.

Naivitatea a costat-o 13 mii de lei
Gestionar trimis 

în judecată O pensionară din Deva a rămas fără bijuterii și bani după ce a primit în casă 
două persoane care au pretins că fac verificări la rețeaua de apă

Un bărbat în vârstă de 48 de 
ani, din comuna Vața de Jos, ges
tionar la o societate comercială 
din Târnava de Criș, a fost trimis 
în judecată de polițiștii Serviciu
lui de Investigare a Fraudelor 
Hunedoara pentru săvârșirea 
infracțiunilor de delapidare, abuz 
în serviciu contra intereselor per
soanelor și evaziune fiscală. In 
fapt, s-a stabilit că gestionarul al 
societății, în perioada 2006 - 
2009, a folosit și însușit bani și 
bunuri din gestiune în valoare de 
aproximativ 100.000 lei și s-a 
sustras de la plata taxelor și im
pozitelor datorate statului. 
Dosarul a fost înaintat Parchetu
lui de pe lângă Judecătoria Brad 
cu propunere de trimitere în 
judecată.

Menestrelii din 
Transilvania vor concerta 

la Strasbourg

Două persoane, încă neiden
tificate de oamenii legii, 

sunt căutate pentru comite
rea infracțiunilor de furt ca
lificat și violare de domiciliu 

în formă gravă.

Modul de «perare a celor doi 
infractori, un bărbat și o femeie, era 
unul cât se poate de simplu. Iși 
alegeau victimele din rândul per
soanelor vârstnice, care locuiesc 
singure, iar sub pretextulunor 
verificări la rețeaua de apă, femeia 
le distrăgea atenția, introducându-i 
în bucătărie sau în baia apartamen
tului.

în acest timp, complicele aces
teia pătrundea în locuință și 
sustrăgea bunuri și bani. Așa s-a în
tâmplat și în cazul bătrânei de 80 de 
ani, din Deva.

Suspecții au reușit să sustragă 
din sertarul unui dulap aflat în 
sufragerie, pe lângă bijuterii din aur, 
suma de 250 de euro și 8.200 de lei. 
Valoarea prejudiciului în acest caz 
depășește 13.000 de lei.

Polițiștii, pe urmele 
infractorilor

în urma sesizării părții 
vătămate, polițiștii deveni au în
ceput cercetările în vederea 
identificării autorilor. De asemenea, 
oamenii legii au întocmit un cerc de 
suspecți și analizează probele exis
tente la dosarul cauzei.

Semnalmentele 
suspectei

Anchetatorii au stabilit că 
infracțiunea a fost comisă de o fe
meie în vârstă de aproximativ 35 de 
ani, cu sprijinul unui complice.

Din descrierile părții vătămate, 
polițiștii au stabilit că suspecta are 
următoarele semnalmente: vârsta: 
35-40 de ani, înălțime: 1,70 metri, 
constituție atletică, față ovală, ten 
deschis, păr șaten, lung, prins în 
coadă, vorbește cu accent maghiar.

în cauză se continuă cercetările 
sub aspectul comiterii infracțiunilor 
de furt calificat și violare de domi
ciliu în formă agravată.

Mihaela Tămaș

Polițiștii vă recomandă
Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiști 

recomandă, în special persoanelor în vârstă, să nu permită accesul în locuință 
persoanelor care pretind că sunt reprezentante ale unor servicii publice decât 
după ce le verifică atent identitatea pe baza legitimației de serviciu. De aseme
nea, să solicite sprijinul unui vecin de încredere sau a șefului de scară pe durata 
prezenței acestora în locuință și să încuie ușa de acces. O altă recomandare a 
oamenilor legii este aceea de a nu ține în casă sume mari dc bani sau alte valon.

în cazul în care aveți suspiciuni în legătură cu persoanele care se prezintă 
la locuința dumneavoastră, sau dețineți indicii suplimentare privind identitatea 
autorilor faptei descrise, sunteți rugați să apelați Poliția la numărul unic de 
urgență 112.

Parlamentul European va 
găzdui, astăzi, la Strasbourg, con
certul intitulat „Menestrelii din 
Transilvania”. Evenimentul cul
tural se bucură de înaltul patronaj 
al președintelui Parlamentului 
European, Jerzy Buzek. Concer
tul va fi susținut de trei trupe 
hunedorene: „Huniadi Cantores”, 
care va interpreta muzică 
renascentistă, „Cimpoierii din 
Transilvania” vor aduce cu ei 
acordurile Evului Mediu, iar 
tinerii de la Liceul de Muzică și 
Arte Plastice „Sigismund 
Toduță”, din Deva, vor interpreta 
muzică populară din ținuturile 
hunedorene.

„A terizare ” forțată 
în albia unui pârău

în timp ce conducea un au
toturism pe DN 66, pe raza co
munei Bănița Ciprian P., de 21 de 
ani, din Târgu Jiu, a încercat să 
evite un obstacol, a virat brusc și, 
în condiții de carosabil umed, a 
derapat, a părăsit partea 
carosabilă, oprindu-se în albia 
unui pârâu. în urma accidentului 
a rezultat rănirea ușoară a 
conducătorului auto și a pasager
ilor Adriana A., de 21 ani, din co
muna Prigoria, județul Gorj și 
Damian C., de 21 de ani, din 
Târgu Jiu, precum și avarierea 
autovehiculului. în cauză s-a în
tocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă.

Mihaela Tămaș

Urmărit național
depistat de jandarmi

Modificări ale Codului Fiscal

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din 
județul Vrancea, urmărit național pentru 
comiterea unor infracțiuni la regimul 
circulației rutiere, a fost prins de jandarmii 
deveni în căminul social Rempes din local
itate.

Oamenilor legii le-a fost solicitat aju
torul pentru a aplana un scandal izbucnit 
între patru persoane, în căminul social. 
Ajunși la fața locului, jandarmii au aplanat 
scandalul și au identificat persoanele impli
cate.

în urma verificărilor efectuate au con
statat faptul că una dintre persoanele impli
cate în scandal, Constantin Ș., de 37 ani, 
domiciliat în județul Vrancea, era dat în 
urmărire pe plan național.

Pe numele său exista un mandant de 
executare a pedepsei cu închisoarea de 2 
ani, pentru infracțiuni săvârșite la regimul

Furt de paturi la sanatoriul
din Geoagiu

Patru bărbați din Geoagiu au fost 
prinși de jandarmii din cadrul Postului 
Geoagiu-Băi, în zona Sanatoriului de

circulației rutiere. Bărbatul a fost predat 
Poliției municipiului Deva. Totodată jan
darmii au sancționat trei persoane, implicate 
în scandal, cu amenzi în valoare dc 400 lei 
în conformitate pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice.

Mihaela Tămaș

Pneumoftiziologie din localitate, în timp ce 
transportau cu o căruță paturi metalice. în 
urma verificărilor efectuate jandarmii au 
constatat că bărbații, domiciliați în orașul 
Geoagiu, cu vârste cuprinse între 16 și 49 
ani, au pătruns într-o clădire anexă a sana
toriului de unde au sustras trei paturi met
alice. Hoții intenționau să valorifice 
paturile la un centru de colectare a fierului 
vechi. Jandarmii au întocmit în cauză acte 
de constatare cu privire la săvârșirea faptei 
de furt calificat, care au fost înaintate pen
tru continuarea cercetărilor Poliției 
orașului Geoagiu.

Mihaela Tămaș

Direcția Generală a Finanțe
lor Publice Hunedoara infor

mează contribuabilii că, 
începând cu 14 mai 2010, au 

intrat în vigoare o serie de 
modificări în ceea ce privește 

impozitele.

Astfel, nu vor mai intra sub 
incidența impozitului minim și nu vor 
mai fi obligați la plata acestuia contribua
bilii care se află in procedura insolvenței, 
de la data deschiderii acestei proceduri, 
potrivit legii și cei ale căror firme se află 
în dizolvare, de la data înregistrării aces
tei mențiuni în registrul comerțului sau la 
instanțele judecătorești. Pentru contribua
bilii ale căror firme se dizolvă ca urmare 
a expirării duratei de existență prevăzute 
în actul constitutiv sau în actul modifica
tor, scutirea de la plata impozitului minim 
operează de la data dizolvării prevăzute 
în aceste acte. Aceste prevederi se aplică 
și contribuabililor care se află în proce
durile precizate mai sus la data intrării în 
vigoare a acestei legi.

Nu intră sub incidența scutirii de la 
plata impozitului minim contribuabilii ai 
căror societăți se află în dizolvare fără 
lichidare (de exemplu: în cazul fuziunii 
ori divizării totale a societății sau în alte 
cazuri prevăzute de lege potrivit art. 233 
din Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare).

Impozit pe venit

Persoanele fizice cu handicap grav 
sau accentuat, care până la data apariției 
Legii nr. 76/2010 beneficiau de scutire de

impozit pe salarii doar pentru veniturile 
din salarii realizate la funcția de bază, 
beneficiază de la data intrării în vigoare 
a actului normativ menționat de scutire de 
impozit pe salarii pentru toate veniturile 
sub formă de salarii obținute. De aseme
nea, veniturile din pensii realizate de per
soanele fizice cu handicap grav sau 
accentuat sunt venituri neimpozabile la 
calculul impozitului pe venit.

Alte venituri, 
alte impozite

Referitor la impozitul datorat de 
contribuabilii care obțin venituri din 
transferul proprietăților imobiliare din 
patrimoniul personal, începând cu data 
intrării în vigoare a Legii nr. 76/2010 
acesta se constituie venit la bugetul con
solidat al statului în proporție dc 50%, 
diferența de 50% făcându-se venit la 
bugetul unităților administrativ-teritoriale 
pe teritoriul cărora se află bunurile imo
bile care au făcut obiectul înstrăinării. 
Până la coastă dată, impozitul pe veni
turile din transferul proprietăților imobil
iare din patrimoniul personal se reținea și 
se va vira integral la bugetul de stat. De 
asemenea, impozitul pe venitul microîn- 
treprinderilor, prevăzut la Titlul IV din 
Codul Fiscal (art. 103-112), a fost abro
gat.
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Social 5Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) ia în calcul majorarea cu circa 5% a 
prețului gazelelor naturale, la 1 iunie, au declarat marți, 
agenției MEDIAFAX. surse din instituție

Mai puțin de o sută de bătrâni bolnavi 
sunt asistați medico - social în județul Hunedoara
îngrijirea unui bătrân bolnav 
în unitățile de asistență me- 
dico-socială va costa anul 

acesta aproape 30 de mii de lei. 
In județul Hunedoara doar 95 
de bătrâni și-au găsit adăpost 

în aceste instituții, unde au asi
gurată hrana, întreținerea și 

asistența medicală.

Mai puțin de la 
Guvern, mai mult 
de la Primărie

Guvernul a stabilit, la propunerea 
Ministerului Sănătății, că standardul de 
cost pentru serviciile de asistență 
medico - socială pentru fiecare pat, în 
acest an, va fi de 29.865 lei. Din această 
sumă, 8.804 lei vor fi de la bugetul de 

stat, restul de 21.061 lei fiind suportați 
de la bugetele locale ale primăriilor în 
subordinea cărora se află unitățile de în
grijire. Concluzia la care a ajuns min
isterul se bazează pe analiza a numeroși 
factori precum: numărul de unități 
medico-sociale care funcționează la 
nivelul fiecărui județ, numărul de paturi 
de care dispune, numărul de personal și 
diversele categorii de cheltuieli. Din 
fondurile alocate sunt asigurate cheltu
ielile de personal aferente medicilor și 
personalului medical, precum și cheltu
ielile cu medicamentele și materialele 
sanitare.

în aceleași sume sunt incluse și 
cheltuielile de personal pentru person
alul auxiliar, cheltuielile pentru hrană și 
bunuri și servicii necesare întreținerii și 
funcționării, pentru reparații, 
consolidări și dotări. Standardele de 
cost sunt însă instrumente de lucru fac
ultative, pentru că în afara fondurilor de 
la bugetul de stat, finanțarea poate fi 

asigurată de autoritățile publice locale 
în măsură mai mare sau mai mică, după 
posibilități. Astfel, nivelul de trai al 
celor internați este variabil, în funcție 
de capacitatea de finanțare de la nivel 
local.

A

In județ 
funcționează 
doar două unități 
medico - sociale

în județul Hunedoara funcționează 
doar două astfel de unități, respectiv 
Unitatea de asistență medico - socială 
Baia de Criș, aflată în subordinea Con
siliului Județean Hunedoara și Unitatea 
de asistență medico - socială Hune
doara, plasată sub tutela Consiliului 
Local al municipiului Hunedoara. Cele 
două instituții au împreună o capacitate 
de 95 de locuri, mult prea puțin pentru 
numărul celor care au nevoie de sprijin. 
„O altă unitate de acest fel a fost 
amenajată la Uricani, are aprobări, per
sonal, dar nu a fost inaugurată pentru că 
nu se poate susține financiar”, a de
clarat Dumitra Ștefan, directorul 
Direcției de Sănătate Publică Hune
doara. în unitățile de asistență medico 
- socială cheltuielile de personal afer
ente medicilor și asistenților medicali, 
precum și cheltuielile cu medicamente 
și materiale sanitare sunt suportate de 
la bugetul de stat, iar cheltuielile pentru 
personalul nemedical, cheltuielile de 
întreținere, gospodărire, hrană, 
reparații, consolidări și dotări se 
suportă de la bugetul local.

„Fără modernizări, 
dar cu strictul 
necesar asigurat”

în Unitatea de asistență medico - 
socială de la Baia de Criș au găsit 
adăpost un număr de 35 de bătrâni bol-

navi. Toate paturile sunt ocupate în 
permanență. Personalul unității 
cuprinde 34 de salariați, personal med
ical și nemedical. Asistența medicală 
este asigurată de un medic, șase asis
tente și opt infirmiere. „Noi am avut, în 
general, înțelegere din partea 
autorităților locale. Ar mai fi nevoie de 
personal, dar în condițiile actuale ne 
descurcăm cum putem. Nu facem 
modernizări, dar avem asigurat strictul 
necesar pentru acest an”, a declarat 
Maria Vlad, director al Unității de 
asistență medico - socială Baia de Criș.

. „Indicatorul de bază 
este calitatea vieții 
beneficiarilor”

Cea de-a doua unitate de asistență 
medico - socială din județ a fost 
înființată la Hunedoara în urmă cu trei 
ani. Unitatea are o capacitate de 60 de 
paturi, ocupate în totalitate de persoane 
vârstnice cu domiciliul pe raza mu

nicipiului. Personalul este compus din 
37 de persoane, dintre care doi medici, 
12 asistente medicale și 19 angajați 
auxiliari. „în unitatea noastră primesc 
îngrijire medicală persoane cu afecțiuni 
cronice care necesită permanent sau 
temporar supraveghere, tratament și 
care din cauza unor motive de natură 
economică, fizică, psihică sau socială 
nu au posibilitatea să își asigure nevoile 
sociale, să își dezvolte propriile 
capacități și competențe pentru inte
grarea socială. Punem accentul pe cali
tatea vieții beneficiarilor, acesta fiind 
indicatorul de bază al activității noastre. 
Printr-o Hotărâre de Guvern din 2008 a 
fost alocată suma de 3.067 mii lei pen
tru amenajarea și reabilitarea clădirii 
unde funcționăm. Astfel, capacitatea 
unității va spori cu încă 60 de paturi, va 
fi dotată cu bucătărie și spălătorie pro
prie”, afirmă Iuliana Manasiea, director 
executiv al Unității medico - sociale 
Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Plățile în agricultură nu sunt afectate de criză
Subvențiile pentru agricultori afer

ente anului 2009 care sunt plătite prin 
APIA nu sunt afectate de criza 
economică. La începutul acestei 
săptămâni s-au încheiat plățile tranșei a 
doua pentru bovine și se centralizează 
„ațele pentru subvenția aferentă anului 
2010 la oi și capre.

Crescătorii de bovine din județul 
Hunedoara au primit a doua tranșă a 
„subvenției” pentru bovine aferentă an
ului 2010. Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
a plătit marți suma de 235,3 milioane 
lei reprezentând diferența din a doua 
tranșă a Plăților Naționale Directe 
Complementare (CNDP). Prin aceste 
plăți APIA a achitat integral suma de 
770 milioane lei, datorată conform 
cererilor depuse de către crescătorii de 
bovine în anul 2009. De prima pe 
exploatația de bovine, în cuantum de 
571 lei/cap bovină, au beneficiat 
227.219 fermieri, care au depus cereri 
pentru un efectiv de aproximativ 1,3 
milioane capete.

31 mai termenul limită pentru 
subvenția la oi și capre

Pentru a beneficia de prima pe cap 
de animal pentru oi sau capre, 
producătorul agricol trebuie să 
îndeplinească mai multe condiții. Ast
fel, efectivul din exploatație trebuie să 
fie de minimum 50 capete ovine 
femele, respectiv 25 capete caprine 
femele, vârsta acestora fiind de cel 
puțin un an până la data de 31 martie 
2010. Totodată, efectivul pentru care se 
solicită prima trebuie să fie identificat 
și înregistrat în Registrul național al 
exploatațiilor la data depunerii cererii 

și trebuie menținut în exploatație la 
adresa menționată în solicitare, în pe
rioada 1 iunie - 31 august 2010. Este 
important de menționat că, începând cu 
anul 2010, dacă în urma verificărilor se 
constată diferențe între numărul ani
malelor solicitat la plată și numărul an
imalelor eligibile, se aplică reduceri sau 
excluderi de la plată. Termenul limită 
pentru a solicita Plata Națională Directă 
Complementară pentru sectorul 
zootehnic este 31 mai 2010.

Proiecte depuse de 356 de fermieri 
pentru fermele de semi-subzistență

La sfârșitul
săptămânii trecute s-a 
încheiat sesiunea de 
depunere a proiectelor pe 
Măsura 141 privind spri
jinirea fermelor de semi 
- subzistență.

în acest an, la sediul 
Direcției pentru
Agricultură și Dezvoltare 
Rurală Hunedoara au 
fost înregistrate 356 de 
proiecte ale fermierilor 
care solicită finanțare, 
mai mult decât dublu față 
de anul trecut, când au
fost depuse doar 168 de documentații. Ajutorul constă în alocarea sumei ner
ambursabile de 1.500 euro anual pentru q perioadă de cinci ani, fără necesi
tatea unei co-finanțări. După trei ani, fermierul trebuie să dovedească, însă, 
că volumul producției valorificate pe piață a sporit cu 20 la sută, respectiv că 
a înregistrat o creștere cu trei Unități de Dimensiune Economică (UDE).

„Anul acesta au fost depuse 356 de proiecte. în perioada următoare vom 
verifica eligibilitatea documentațiilor primite și vom trimite rezultatele mai 
departe”, a declarat loan Ștefan, directorul coordonator al DADR Hunedoara.

Cătălin Rișcuța
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IhccnL cea jnai bună tnjpăAwards
I/k ent a fost votată cea mai bună trapă din Halcani. ia prima edific a Kalkan Music 
beards. ( oticiirsul a fost organizat la Sofia, de o televiziune care difuzează muzică din ță

rile balcanice.. tkccnt și-a mai adjudecat și locul al 3-lea ta secțiunea cel iutii bun cântec, 
cu melodia „ That's t/r Same". l ocul întâi a fost câștigai de un cântăreț sârb, urmat in cla
sa metil de reprezentantul tlitaniei.

Câinele familiei Obama Simon Cowell ar putea fl
valorează 1.600 de dolari

Președintele american, Barack 
Obama, a menționat în declarația sa 
de venit pe anul 2009 inclusiv câinele 
familiei, botezat Bo, un cadou special 
în valoare de 1.600 de dolari, 
relatează BBC News Online.

Potrivit declarației sale de venit 
făcută publică de Casa Albă, Barack 
Obama a obținut venituri din drepturi 
de autor în valoare de două milioane 
de dolari după publicarea romanelor 
sale "Dreams From My Father" și 
"Audacity of Hope".

Bo, un câine de apă portughez 
oferit familiei Obama de fostul sena
tor Edward Kennedy și soția sa, a fost 
evaluat la 1.600 de dolari în 
declarația de venit a președintelui.

Valoarea medaliei și diplomei 
oferite lui Obama odată cu Premiul

Nobel pentru Pace nu a fost 
"stabilită", potrivit declarației, dar 
președintele american a donat în 
scopuri caritabile premiul în valoare 
de 1,4 milioane de dolari.

în declarația de venit nu este 
precizată valoarea exactă a bunurilor 
și veniturilor lui Barack Obama, dar 
a fost realizată, în schimb, o estimare.

Printre activele președintelui 
figurează conturi bancare, bonuri de 
trezorerie, economii pentru educația 
fiicelor sale, Sasha și Malia, și fon
duri de pensie acumulate de pe urma 
mandatului său în Senatul statului 
Illinois. în afara veniturilor obținute 
de pe urma publicării cărților sale, 
președintele are un salariu anual de 
400.000 de dolari acordat 
administrația americană.

cavaler al reginei
Categoric 2010 este anul lui Simon Cowell. S-a 
logodit cu femeia iubită și iată că este pe punc

tul de a fi făcut cavaler de către 
Regina Elizabetha a Il-a.

Judecătorul de la „X Factor” se află pe lista de 
onoare a suveranei, la recomandarea fostului premier 
Gordon Brown, pentru munca lui caritabilă mai ales 
pentru strângere de fonduri pentru victimele cutremu
rului din Haiti, cu lansarea piesei „Everybody Hurts”.

„Gordon Brown a ținut cu orice preț ca Simon să 
fie recunoscut pentru munca lui. A fost în mod partic
ular impresionat de felul cum Simon a răspuns la sug
estia lui de a dedica o piesă pentru Haiti. De asemenea, 
a generat milioane în industria de muzică și entertain
ment, a creat sute de locuri de muncă și a ajutat la 
crearea Sony, un conglomerat multinațional. Și fără 
îndoială, Simon a adus multă fericire milioanelor de oa
meni cu muzica și showurile lui tv”, a declarat o sursă.

Deși până acum Simon credea că șansele lui de a 
deveni „Sir” sunt reduse, iată că dorința lui este pe cale, 
să se îndeplinească de ziua reginei. Să mai spună cineva 
că visele nu se împlinesc!

Marilyn Manson 
va juca într-un film horror

Cântărețul Marilyn Manson va juca 
într-un film horror, intitulat „Splatter Sis
ters”, alături de logodnica lui, actrița 
Evan Rachel Wood, informează 
nme.com.

“Splatter Sisters” este prima parte 
dintr-o franciză de filme horror având ca 
subiect exploatarea sexuală, inspirată din 
filmele horror clasice ale anilor '80.

Regizorul David Gordon Green, 
producătorul celui mai recent film al lui 
Oliver Stone, “Wall Street: Money Never 
Sleeps”, a prezentat proiectul la Festivalul 
de Film de la Cannes, potrivit Variety.

Controversatul cântăreț, în vârstă de 
41 de ani, s-a logodit cu actrița Evan 
Rachel Wood, în ianuarie.

Manson este un cântăreț controver
sat, dat fiind aparițiile sale în concerte și 
videoclipuri purtând machiaje stridente și 
afișând o alură androgină. Printre hiturile 
sale se numără “Irresponsible Hate An
them” și “Beautiful People”. în 2007, 
Marilyn Manson a concertat și la

Angelina Jolie și Johnny Deep nu se suportă
Vanessa Paradis, iubita lui 

Johnny Depp, își făcea griji pentru 
că acesta va filma cu Angelina, 
cunoscută pentru relațiile cu colegii 
de platou. Din fericire, nu are de ce 
să se îngrijoreze' pentru că cei doi 
nu se înțeleg deloc.

Angelina Jolie îl găsește pe 
Johnny Depp plictisitor, potrivit re
vistei In Touch. Cei doi filmează 
împreună la Veneția "Turistul".

„S-a săturat de Johnny”, spune 
o sursă. „Chimia dintre ei ar fi tre
buit să îi farmece pe toți, însă, în 
particular, nu se înțeleg. A fost

dezamăgită că el nu arată mai bine 
pentru acest rol și pentru că nu a 
vrut să își tundă părul”, mai spun 
sursele.

Johnny crede că Angelina este 
o "prima donna" și se retrage întot
deauna în rulota sa pentru a fi cât 
mai departe de ea atunci când^ '5 
filmează.

„Johnny se retrage la el în 
rulotă până când este chemat înapoi. 
Crede că ea este îngâmfată (...) 
Chiar dacă familia lui Johnny îl 
vizitează des, Angelina nu a vru 
îi cunoască”, a precizat sursa.

Rona Hartner nu mai iubește România

București, la prima ediție a festivalului 
B'estfest.

Logdnica sa, o actriță de doar 22 de * 
ani, care a jucat în filmele „The Wrestler/ 
Luptătorul” și „Across the Universe/ Un 
cântec străbate lumea”, și-a început cari
era la sfârșitul anilor '90, jucând în mai 
multe seriale de televiziune. Debutul într- 
un rol principal l-a avut în 2002, în filmul 
"Little Secrets".

România nu mai este deloc 
așa cum a lăsat-o Rona Har- 
tner în 1997. Vedeta se simte 

minunat la Paris și anunță că 
nu vrea să se întoarcă în țară 

prea curând. Motivul ar fi 
legat de compatrioții ei sunt 
bârfitori și au, majoritatea 
dintre ei, carnet de șofer.

Pete Doherty este falit
Problemele se țin lanț de Pete Do

herty. Certat cu legea și cu o istorie de de
pendent de droguri, rockerul se confruntă 
acum și cu o criză financiară. Solistul tru
pei „Babyshambles” a fost nevoit să | 
!

închirieze un apartament lăsat în părăsire, 
din Camden, nordul Londrei, ca să 
salveze bani. „Pete este complet falit. A 
găsit acest apartament și ține showuri 
pentru orice sumă îi va fi oferită de către 
proprietari”, a declarat o sursă.

însă problemele cu finanțele ar 
putea fi de scurtă durată pentru cântăreț. 
El a recunoscut că se va folosi de 1,2 mi I- 
ioane de lire sterline, bani pe care îi va 
primi pentru showurile prilejuite de 
revenirea fostei Iui trupe, Libertine, de la 
festivalurile din Reading și Leeds, ca să 
își plătească taxele.

„Când voi fi respectată la 
adevărata mea valoare, da, m-aș 
întoarce. Deocamdată, România 
consumă bârfa, iar eu urăsc bâr
fele. Am mai găsit multe, multe 
mașini, ceea ce nu e chiar plăcut. 
Din păcate, sunt de părere că lu
crurile nu au evoluat în România 
așa cum ar fi trebuit să evolueze 
imediat după Revoluție”, a de
clarat artista într-un interviu.

Rona e deranjată și de aspec
tul fizic al compatrioatelor ei. De 
când a părăsit plaiurile mioritice, 
sex-appealul româncelor a scăzut 
simțitor, invers proporțional cu 
greutatea doamnelor și

domnișoarelor de aici. Iar de vină, 
crede vedeta, sunt hamburgerii și 
șaorma.

„Femeile s-au urâțit. Nu mai 
sunt ce au fost. Probabil că fast

food-urile au contribuit puternic la 
acest lucru. Am mai observat că 
româncele nu se mai îngrijesc așa 
cum o făceau odată” a mai spus 
Rona Hartner.

nme.com
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ca și între preoții unui cult.
Se urăsc, dar se apară între ele ”
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Nery Salguero, o boliviancă pe meleaguri hunedorene
Femeia a fost condusă mereu 
de instictul matern și adesea 
impulsionată de puterea dra
gostei. Capabilă să își urmeze 
jumătatea chiar și până la ce- 
lălat capăt al lumii, femeia a 
făcut dovada că nu contează 

unde te afli și oricât de departe 
ai fi de locurile de baștină, 

atunci când iubești 
și ești alături de cel drag 

te poți simți acasă.

Nery Salguero este o femeie care 
ti >nonstrat că dragostea nu are limite. 
Driginară din Bolivia, de trei ani în- 
:oace, semnificația cuvântului acasă 
nseamnă pentru Nery gospodăria din 
:omuna Brănișca. în urmă cu șase ani 
:ând a părăsit țara de baștină pentru un 
rai mai bun în Spania, nici ea nu se 
țândea că drumurile vieții o vor purta 
re meleaguri hunedorene. A plecat de 

»ă familie din dorința de a le putea 
. i un ajutor în plus și pentru ai da 

ratelui său posibilitatea de a se înscrie 
a o facultate.

în Spania și-a 
întâlnit jumătatea

Viața din Spania nu a fost ușoară. 
X muncit pentru ași putea îndeplinii 
iromisiunea făcută celor de acasă. 
După un an a urmat-o și fratele său. în 
>’ 'ni a a fost îngrijitoare pentru o 
iersoană mai în vârstă, apoi și-a găsit 
le lucru într-un magazin. Tot aici l-a în- 
âlnit și pe cel ce urma să-i fie tatăl 
;opiilor și alături de el a venit în Româ
na să-i cunoască părinții și pentru ași 
)r"i destinele. S-au întors în Spania 
_ c s-a născut primul lor copil, un 
răiețel cu ochi superbi. Criza 
rconomică a lovit și Spania, iar soțul 
;ău nu și-a mai putut găsi un loc de 
nuncă. Astfel, gravidă în luna a cincea, 
slery s-a mutat în România, acasă la 
;oțul său. Primul obstacol de care s-a 
ovit a fost limba română. „Este grea 
imba română. în Spania nu am vorbit 
leloc românește, soțul meu a vorbit 
loar spaniolă. Nu am auzit nici un cu

întreținerea tipurilor de ten
Odată ce ți-ai determinat tipul de ten, 

trebuie să înveți cum să-l îngrijești. Că 
este vorba despre un ten uscat sau gras, 
hidratarea constituie cheia către o piele 

suplă, catifelată și elastică. Așadar, o 
piele normal hidratată va conține mai 

multa apă, care îi va conferi 
tonicitate și elasticitate.

întreținerea tenul normal nu ridică de 
obicei probleme și necesită îngrijire 
minimă pentru a-1 menține sănătos și 
strălucitor. Dc asemenea, tenul normal 
tolerează cele mai populare loțiuni și 
creme. Un program regulat de îngrijire a 
tenului, combinat cu o dietă echilibrată, 
sănătoasă ajută în menținerea supleții și 
tinereții tenului. îngrijirea regulată a tenu
lui norma) include câțiva pași simpli.

Curățarea, tonifierea și hidratarea 
zilnică menține tenul normal în formă pen
tru o perioadă îndelungată. Se recomandă 
folosirea produselor naturale.

Este ușor să nu aveți probleme cu 
tenul. Dar dacă il neglijați, va începe să 

vânt de la el. Am mai auzit românește 
la prieteni. După ce am venit aici, 
aproape un an jumate, nu am vorbit 
deloc, doar am ascultat. îmi era greu cu 
pronunția. Am început să vorbesc 
atunci când a început să vorbească și 
fiul meu”, mărturiseșe Nery.

„Mă simțeam ca 
un animal, la circ”

Viața în România nu a fost ușoară 
chiar din primele luni. Ospitalitatea 
caracteristică românilor nu s-a dovedit 
a fi valabilă și în cazul lui Nery. Acest 
lucru l-a simțit chiar în secția de mater
nitate. „Eram trei femei în salon. Eu nu 
vorbeam românește. Fetița a avut ceva 
probleme de sănătate. în fiecare zi asis
tentele veneau și aveau grijă de cele
lalte două femei, le schimbau zilnic 
aștemuturile. Pe mine nu m-au băgat în 
seama deloc timp de cinci zile cât am 
fost internată și asta m-a durut foarte 
mult. M-au tratat diferit”, povestește 
Nery. Acum, despre România poate 
spune că este a doua ei casă. îi plac 
locurile de aici, satele și viața la țară, 
deși recunoaște că, la început, curiozi
tatea localnicilor din Brănișca o stânje
nea. Mereu alături de ea, soțul i-a spus 
să nu se amărască din pricina oame
nilor, sau pentru micile lor răutăți. „La 
început când nu vorbeam românește 
mergeam la magazin sau pe stradă și 
auzeam cum ziceau că sunt din Bolivia. 
Erau curioși și mă simțeam ca un ani
mal la circ. Soțul mi-a zis să nu îi bag 
în seamă și să nu pun la inimă toate 
poveștile lor. Aici, toți vecinii'îți pun 
întrebări și vor să știe totul despre tine 
pentru a avea subiecte de bârfă. Dacă 
nu află, merg la bar și acolo află toate 
poveștile”, spune Nery.

Acomodarea nu a fost ușoară. 
Dacă până atunci când a ajuns în 
Spania Nery nu văzut niciodată zăpadă, 
în România consideră că este prea 
multă. „Prima iarnă a fost grea pentru 
mine. Nu sunt obișnuită să mă îmbrac 
atât de gros. Aici trebuie să-ți iei căte 
trei sau ptru bluze ca să nu-ți fie frig și 
trebuie să faci focul ca să te încălzești. 
Nici nu am prea ieșit din casă în prima 
iarnă. Acum m-am mai obișnuit. La în
ceput mi-a plăcut și zăpada, dar acum

formeze linii fine și riduri. Deci întot
deauna amintiți-vă să vă hidratați și să 
hrăniți adecvat tenul.

Cremele și loțiunile care conțin vi
tamina A, C și E ajută la ameliorarea tex
turii tenului, facându-1 mai catifelat și mai 
fin. în plus, aceste vitamine contracarează 
efectele radicalilor liberi.

Chiar dacă tenul este normal, tot 
este nevoie de îngrijire regulată. Tenul este 
în permanență agresionat de radicalii 
liberi.

îngrijirea tenului mixt solicită destul 
de mult timp deoarece implică o atenție 
sporită în curățarea ambelor tipuri de ten 
incluse. Efortul tău se va concentra asupra 
încercării de a reduce aspectul uleios al 
părților cu ten gras și lubrifierca zonelor 
uscate. Bineînțeles că vei inCCpe tot cu 
etapa de curățare a tenului, care cuprinde 
câțiva pași simpli și ușor de urmat:

Zonele uscate trebuie șterse cu un 
gel hidratant ușor, cu ajutorul unui tampon 
de vată umedă;

nu-mi mai place”, spune Nery. Ceea ce 
i s-a părut curioas la început au fost 
sărbătorile creștine în care, conform re
ligie, nu se muncește. în schimb, despre 
bucătăria românească spune că nu este 
foarte diferită de cea din Bolivia. îi plac 
sarmalele și spune că și în țara sa de 
origine există astfel de mâncare, numai 
că se numește „ninos embueltos” și 
pote fi gătită și cu frunză de salată. 
Ceea ce îi lipsește cel mai mult este 
brânza de acasă.

Dor de casă

Cu toate că acum și-a întemeiat o 
familie, Nery simte mereu dorul de 
locurile de acasă. Și-a văzut mama în 
urmă cu șase ani, iar fratele nu l-a mai 
revăzut de când s-a mutat în România. 
Singura modalitate de comunicare este 
cea telefonică și asta foarte rar. Viața 
din România este grea. Nery își dedică

Zonele cu ten gras trebuie spălate 
cu săpun medicinal;

Masează părțile predispuse la 
puncte negre (nasul și bărbia) cu o mixtură 
din boabe de grâu cu loțiune tonică;

Șterge toată fața cu un tampon dc 
vată îmbibat cu loțiune tonică;

încearcă să aplici acest ritual de 
două ori pe zi pentru a obține rezultate viz
ibile;

Hidratează fața cu o cremă 
hrănitoare pentru ten uscat, masând ușor și 
după 20 de minute îndepărteaz-o cu aju
torul unui tampon de vată;

Dacă observi o pată sau o erupție 
pe zonele cu ten gras, aplică o loțiune anti- 
coșuri;

Loțiunea tonică pe bază dc apă de 
trandafiri este perfectă pentru tenul mixt;

Aplică de 2 ori pe săptămână o 
mască medicinală;

Camforul, ceapa, usturoiul, 
laptele bătut, drojdia și sucurile dc legume 
sunt indicate în tratarea unui ten cu acnee.

tot timpul pentru îngrijirea celor doi 
copii și muncii în agricultură. 
Mărturisește că, împreună cu soțul, nu 
s-au mutat în România cu intenția de a 
rămâne, doar pentru un timp. Din ne
fericire este o perioadă dificilă și în 
Spania, iar locuri de muncă pentru 
bărbați nu se găsesc, iar posibilitatea de 
a pleca doar ea să muncească nici nu 
vrea să o ia în calcul. „Muncesc în 
grădină și am grijă de copii. Asta îmi 
ocupă tot timpul și mă liniștește. Atunci 
nu mă mai gândesc la mama și nici la 
casă. Aici e bine că poți munci ca să ai 
ce mânca. Pentru femei se găsește de 
lucru în Spania, dar nu vrem să stăm 

despărțiți și nu o să plec doar eu”, 
mărturisește Nery. Despre Nery, socrii 
nu au decât cuvinte de laudă. „Este o 
femeie puternică, muncitoare și la locul 
ei. Puțini ar fi cei care ar face ceea ce a 
făcut ea, să vină într-o țară în care nu 
cunoște pe nimeni și nu știe nici limba. 
A învățat foarte bine românește și a vrut 
să facă și un curs de asistent social, care 
s-a organizat aici în comună, dar nu a 
putut din cauză că a trebuit să aibă grijă 
de copii”, spune Olivia Denisov, soacra 
lui Nery.

Irina Năst ase
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Benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou, din cauza scaderu leului. 
Asta deoarece distribuitorii de carburanți recalculează aproape săptămânal 
prețul combustibililor. Paradoxal prețul barilului de petrol a scăzut la cel mai 
redus nivel din ultimele luni, însă nimeni nu ia în calcul o posibilă ieftinire.
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Personalul din structurile
Ministerului Agriculturii, 
redus cu 23-25%

Personalul din structurile 
Ministerului Agriculturii va 
fi redus cu 23-25%, iar sala

riile vor scădea cu 25%, a 
anunțat, ieri, într-o confe
rință de presă, ministrul de 

resort, Mihail Dumitru.

Ministrul a spus că salariile vor 
fi reduse cu 25% începând cu 1 iunie, 
dată de la care vor fi operate și reduc
eri de personal. „Mai tăiem și din 
personal. Vom tăia 23-25% din per
sonalul existent în totalul structurilor 
ministerului”, a adăugat Dumitru.

El a precizat că în structurile 
ministerului există în total peste 
11.000 de angajați, dintre care mai 
mult de 5.200 sunt la Agenția de Plăți 
și Intervenții pentru Agricultură 
(APIA).

In Ministerul Agriculturii 
lucrează în prezent aproximativ 400 
de persoane. întrebat dacă se va 
renunța și la unul dintre cele trei pos
turi de secretar de stat, ministrul a re
fuzat să răspundă, dar a afirmat că a 
fost restructurată poziția de subsecre

tar de stat.
în urma negocierilor cu FMI, 

autoritățile de la București au propus, 
ca măsuri pentru încadrarea într-un 
deficit bugetar de 6,8% din PIB în 
2010, reducerea fondului de salarii 
bugetare cu 25%, a pensiilor cu 15% 
și o scădere masivă a subvențiilor, în 
loc de majorarea semnificativă a 
principalelor taxe, respectiv cota 
unică și TVA.

Măsurile, anunțate în 6 mai de 
președintele Traian Băsescu, au fost 
contestate de către sindicaliști.

Guvernul crește salariile auditorilor
interni cu 25%
Guvernul va acorda auditori
lor interni din sectorul public 
un spor salariat în sumă fixă 

de 25% din salariul brut, după 
ce în urmă cu un an a decis că 
echivalentul al unui sfert din 
salariu reprezintă limita ma

ximă a sporului, ceea ce a per
mis instituțiilor să diminueze 
cheltuielile cu aceste plăți

Executivul a decis în primăvara 
anului trecut că sporul acordat audito
rilor pentru complexitatea muncii poate 
reprezenta până la 25% din salariul 
brut, ca nivel maxim, iar indemnizația 
pentru participarea la ședințele Comite
tului pentru Audit Public Intem (CAPI) 
a fost redusă de la 20% la 1% din 
indemnizația unui secretar de stat.

Un proiect de lege elaborat de 
autorități relevă însă că Executivul 
intenționează să modifice pachetul 
salarial al auditorilor și să permită aces
tora să beneficieze de un spor care să 
nu mai reprezinte "până la 25%" din 
salariu, ci o sumă fixă care să nu mai 
poată fi redusă, argumentând clar în 
acest sens că instituțiile publice au lim
itat "drastic și arbitrar" sporul salarial 
al auditorilor la 1%.

„Ordonatorii principali de credite 
au acționat în mod variat în ceea ce 
privește acordarea sporului pentru com
plexitatea muncii. O parte dintre ordo
natori l-au menținut la limita maximă 
prevăzută de lege, alții l-au diminuat cu 
procente de până la 10%, iar în unele 
cazuri a fost anulat sau diminuat dras
tic, în mod arbitrar, până la 1%, 
neținându-se cont de complexitatea 
muncii de audit, care a constituit cri
teriul de bază în acordarea acestui 
spor”, se arată în document.

Guvernul va stabili astfel că audi
torii interni vor primi un spor de 25% 

calculat ca limită fixă la salariul de baz; 
brut lunar și că, începând cu 2011 
coeficienții de ierarhizare pentn 
această funcție vor fi stabiliți prin in 
cluderea acestui spor în salariul d< 
bază.

Executivul va modifica și nivelu 
indemnizației de participare la ședF 
CAPI, stabilind că aceasta nu va i»a 
reprezenta doar 1% din indemnizații 
unui secretar de stat, ci va fi stabilit; 
distinct prin ordin al ministrulu 
Finanțelor și suportată din bugetul stat 
ului.

Mihail Hodorkovski 
intră în greva foamei Bucureștenii, campioni la deținerea de arme

Fostul președinte al grupului 
petrolier lukos, Mihail Hodorkovski, a 
anunțat că intră în greva foamei într-o 
scrisoare deschisă adresată 
președintelui Curții Supreme din Rusia, 
care a fost publicată marți de presă și 
pe site-ul de Internet al acestuia.

Hodorkovski critică în scrisoarea 
sa tribunalul care îl judecă, pe care-1 
acuză că i-a prelungit ilegal detenția 
provizorie, în pofida modificărilor leg
islative lansate de președintele Dmitri 
Medvedev.

„Intru în greva foamei până când 
obțin confirmarea că Dmitri Medvedev 
a primit de la voi sau de la alt oficial 
competent informații referitoare la 
încălcarea amendamentelor recente”, 
scrie Mihail Hodorkovski, care a fost la 
un moment dat cel mai bogat om din 
Rusia.

„Cred că este important ca 
președintele Medvedev să știe cum este 
pusă în aplicare legea față de care a luat 
inițiativă sau mai degrabă cum este 

sabotată de funcționari”, a continuat el.
Amendamentele legislative în 

cauză prevăd că orice persoană 
suspectată de comiterea anumitor 
infracțiuni economice, în special cele 
pentru care este acuzat Hodorkovski, 
nu poate fi plasată în detenție provi
zorie.

Fostul magnat petrolier a recunos
cut că va rămâne la închisoare oricum, 
deoarece ispășește în continuare 
pedeapsa pronunțată în 2005, de opt ani 
de închisoare, pentru escrocherie și 
evaziune fiscală.

Fostul președinte al grupului Iukos 
și asociatul său, Platon Lebedev, riscă 
peste 20 de ani de închisoare cu ocazia 
celui de-al doilea proces. Susținătorii 
acestora consideră că deținătorii puterii 
din Rusia încearcă să-l îndepărteze de 
pe scena politică pe Mihail Hodor- 
kosvki, în vârstă de 46 de ani, și 
opozant fervent al premierului Vladimir 
Putin.

Un bucurcștean dintr-o sută are 
acasă un pistol pentru autoapărare. Cifra 
nu e tocmai îngrijorătoare, dar ideea e că 
din ce în ce mai mulți români se simt în 
nesiguranță în propria casă și încearcă să 
se protejeze cum pot.

în București sunt peste 31.000 de 
arme deținute legal. 13.000 dintre ele sunt 
letale și sunt deținute de puțin peste 11.000 
bucureșteni cu permis de port-armă. Cine 
sunt acești oameni?

„Demnitari, parlamentari, polițiști 
sau militari”, a spus comisarul Viorel 
Raicu, de la Poliția Capitalei.

Cele mai multe arme sunt cele nele
tale. Pistolul de autoapărare cu bile de cau
ciuc este cel mai căutat, tocmai din cauza 
crizei.

Aproape 16.000 de bucureșteni dețin 
peste 18.000 de arme neletale. Pistoale cu 
gaze sau cu bile. Dacă majoritatea și le-a 
cumpărat pentru autoapărare, unii nu ezită 
să scoată pistolul în trafic și să-și facă sin
guri dreptate.

Ultima dată s-a întâmplat sâmbăta 
trecută. Un individ a tras cu un pistol cu 
\__________________________________

bile de cauciuc în mai mulți taximetriști. 
Iar polițiștii spun că nu are permis de port- 
armă.

în primele trei luni ale anului 1.245 
de arme au fost confiscate în toată țara, 
pentru că posesorii nu le dețineau legal, 
sau pentru că au fost implicați în incidente. 
526 de arme erau letale iar 719 neletale.

Dacă nu sunt cumpărate la negru, 
armele sunt înregistrate la poliție. Pentru

un pistol cu bile este nevoie de fișă 
medicală, psihologică, cazier, poză, taxă și 
buletin.

Capitala este pe primul loc la 
numărul de deținători legali de arme. Un 
bucurcștean dintr-o sută are un pistol în 
casă. în toată țara sunt înregistrate 105.379 
de arme letale, iar numărul celor nclctale 
este de 71.134.

__________________ >



Antrenorul portughez Jose Mourinho a declarat, cu patru zile înainte de 
finala Ligii Campionilor, în care formația sa, Internazionale Milano, va 
întâlni echipa germană Bayern Milnchen, că ar putea părăsi Italia după 
meciul respectiv, pentru că nu se simte respectat în această țară.
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FC Hunedoara, premiată pe 29 iunie
Deși a câștigat titlul cu două 
etape înainte de finalul cam
pionatului, FC Hunedoara va 
fi premiată la ultimul meci de 
pe teren propriu, cel cu Meta

lul Crișcior, din 29 iunie.

Fotbaliștii antrenați de Nelu 
Citrică sunt deja siguri de victorie, 
tsă nu și-au primit medaliile și tro- 
:ele pe care le merită. Asociația

Județeană de Fotbal Hunedoara îi 
va premia pe jucători în ultima 
rundă, când în tribunele Stadionului 
„Michael Klein” vor fi și spectatori. 
Hunedorenii și-au acontat primul 
loc încă de sâmbătă, de la meciul cu 
Zarandul Crișcior, meci disputat 
însă cu porțile închise pentru că FC 
Hunedoara efectua a doua etapă de 
suspendare. „Vrem să organizăm o 
festivitate frumoasă pentru echipa 
campioană. Pentru a fi cât mai mulți

spectatori prezenți, am amânat 
meciul de juniori pentru ora 15, iar 
seniorii la 17. Am înțeles de la dom
nul Simoc (nr. Gelu Simoc, 
președintele Comitetului Director al 
FC Hunedoara) că mai târziu va 
avea loc și un meci de old-boys 
între Corvinul și Universitatea Cluj. 
Dacă știu bine, au fost invitați și 
Andone și Mircea Lucescu”, a spus 
Mircea Sîrbu, președintele AJF 
Hunedoara.

Rezultate etapa a XXVIII-a Etapa viitoare
Minerul Tcliuc - Universitatea Petroșani 2 - 1 Minerul Tcliuc - Minerul Aninoasa
Minerul Antnoasa - CS Vulcan 2-5 CS Vulcan - Inter Petrila
Inter Petrila - Aurul Ccrtej 10-0 Aurul Ccrtej - Aurul Brad
Aurul Brad - Real Sport Deva 3-0 Real Sport - Gloria Geoagiu
FC Hunedoara - Zarandul Crișcior 0-0 Victoria Călan - FC Hunedoara
Minerul Uricani - Victoria Călan 3-1 Zarandul Crișcior - Agrocomp. Băcia
Gloria Geoagiu - Metalul Crișciro 4-0 Univ. Petroșani - Dacicus Orăștie
Agrocompany Băcia - Dacicus Orăștie Metalul Crișcior - Minerul Uricani
amânai pe 26 mai

Clasament
l.FC Hunedoara 28 25 1 2 206-13 101
2.Aurul Brad 28 21 2 5 101-29 86
3.Real Sport Deva 27 21 2 4 101-32 86
4.Minerul Uricani 28 19 3 6 79-26 79
5.CS Vulcan 28 17 3 8 64-39 71
6.Minerul Tcliuc 28 14 3 11 88-65 59
7. Inter Petrila 27 14 2 11 90-65 58
8.U Petroșani 28 12 4 12 61-52 52
9.Victoria Călan 28 10 3 15 55-61 43
10. Zarandul Crișcior 28 9 4 15 44-65 40
11. Aurul Ccrtej 28 9 3 16 48-122 39
12. Dacicus Orăștie 27 - 8 5 14 61-100 37
13. Minerul Aninoasa 28 8 3 17 51-91 35
14. Gloria Geoagiu 28 6 2 20 34-104 26
15. Metalul Crișcior 28 4 4 20 25-73 20
16. Agrocomp. Băcia 27 2 2 23 29-200 10

Recordurile juniorilor hunedoreni
funiorii lui FC Hunedoara au 
âștigat, la fel ca echipa de se
niori, campionatul Ligii a IV- 
a. Și nu oricum, ci mai clar 
decât a făcut-o echipa mare.

Încă de la meciul cu Dacicus 
►răștie, juniorii lui Claudiu Toadcr 
u depășit numărul de 200 de goluri 
larcate în actuala ediție de campi- 
nat. Mai exact au ajuns la 206.

.r dacă arată ca o mașină de 
îarcat meci de meci goluri în 
oarta adversarilor, junioprii hune- 
oreni s-au culcat, sâmbătă, pe o

ureche și au reușit doar un 0 - 0, 
acasă, cu modesta zarandul 
Crișcior, echipă care e clasată pe 
locul 10. Una dintre explicații ar 
putea fi că o parte dintre piesele 
grele au jucat pentru echipa mare. 
De exemplu, golgheterul Alexandru 
Vremi, care are 49 de reușite, a jucat 
la echipa marc. A fost primul rezul
tat de egalitate în acest campionat 
pentru campioni, care mai au 25 de 
victorii și numai două eșecuri. Și 
încă o performanță: juniorii lui FC 
Hunedoara au 101 puncte! Acest 
lucru s-a întâmplat pentru că regu
lamentul prevede că o victorie la

nivelul juniorilor este răsplătită cu 
patru puncte, nu cu trei.

în dcrby-ul rundei, Aurul Brad 
a învins Real Sport Deva cu un sec 
3 - 0 și cele două echipe au făcut ro
cada în clasament. Atât brădenii, cât 
și Real Sport au acumulat 86 de 
puncte, dar Aurul are un meci în 
plus disputat. în subsol, juniorii lui 
Agrocompany Băcia sunt cei mai 
„bătuți” din toată Liga a IV-a. 
Echipa juniorilor din comuna aflată 
în vecinătatea Călanului a primit fix 
în cap 200 de goluri în 28 de meci
uri.

/a juca Jiul în Liga a IlI-a?
)entru că a dus Jiul pe butuci, 
llin Simota este văzut mai nou 
la meciurile pe care Pandurii 
ârgu Jiu sau Minerul Lupeni 
le dispută pe teren propriu.

Potrivit unor informații și 
declarații apărute în presă, Alin 
Simota se arată dispus să bage mâna 
în propria pușculiță pentru a scoate 
niște euro cu care să achite din 
restanțele de 130.000 de euro către 
foștii jucători.

Declarațiile nu fac însă nici cât 
apa de ploaie, pentru că ele nu 
aparțin niciodată patronului Jiului și 
acesta nu a făcut vreun pas până 
acum pentru a plăti din sumele da
torate.

„Va trebui să luăm legătura cu 
foștii jucători, pentru că în mare 
parte de ei depinde viitorul Jiului. 
Probabil că nu vom putea plăti inte
gral acea sumă foarte mare, dar o 
parte din bani da, în funcție de 
înțelegerea cu jucătorii. Avem sem
nale că și ei sunt disponibili să le 
dăm banii în mai multe tranșe, alții 
chiar au renunțat la câte ceva din 
sumă. Eu spun că Jiul va reveni 
acolo unde îi este locul, dar e nevoie 
de timp și răbdare”, este ultima 
declarație a vicepreședintelui Jiului, 
George Boboc.

Și chiar dacă ar plăti, 
pctroșăncnii intenționează ca în 
campionatul viitor să fie victime 
sigure, urmând să alinieze la meci
uri echipa de juniori A, la care se 
adaugă câțiva fotbaliști care sunt 
împrumutați de Jiul la alte formații.

Calcule pentru evitarea 
retrogradării

Mureșul Deva, Minerul Lupeni, FC 
Baia Mare și Arieșul Turda sunt cele trei 
formații din subsolul clasamentului care 
se bat în ultimele patru etape pentru 
evitarea retrogradării. Patru pentru un sin
gur loc care duce în Liga a IlI-a.

Cu un dezastruos - 14 în clasamen
tul „adevărului”, Mureșul Deva arc cele 
mai mari șanse. 12 puncte au mai rămas 
în joc până Ia finalul stagiunii, dintre care 
doar de trei sunt siguri devenii, cele din 
etapa a 32-a, cu FC Drobeta. meci pc care 
Mureșul îl va câștiga cu 3 - 0. Am putea 
spune că de meciul din runda următoare 
atârnă soarta devenilor. Arieșul - 
Mureșul, programat sâmbătă, în etapa a 
31-a, este decisiv pentru ambele grupări. 
Turda este salvată de la retrogradare cu 
trei puncte în meciul cu formația lui Ghe- 
orghe Barbu și ar acumula un total de 36, 
cu opt mai multe decât Deva. Fără victo
rie, sâmbătă. Mureșul își poate lua cu

siguranță adio de ia Liga a Il-a, după trei 
ani. Și nici atunci nu este suficient. Deve
nilor le-ar mai trebui patru puncte din ul
timele două jocuri ca să fie siguri că scapă 
de Liga a Ill-a.

Minerul Lupeni și-a complicat 
existența după ce a pierdut acasă, cu 
Dacia Mioveni. Echipa din vale are acum 
32 de puncte și va face sigur cel puțin 35. 
Lupeniul va câștiga la „masa verde” cu 
Jiul Petroșani, în etapa a 32-a. în rest, 
meciuri grele, cu Vâlcea și LJTA ambele 
în deplasare, respectiv în ultima rundă cu 
U Cluj - acasă.

FC Baia Marc arc cel mai accesibil 
program. Maramureșenii au deja 34 de 
puncte acumulate și mai sunt siguri de 
încă trei, în ultima rundă, când ar fi tre
buit să joace cu Jiul. Mai ar fi partidele cu 
FC Silvania și" CSM Râmnicu Vâlcea în 
deplasare, respectiv un meci foarte greu 
cu Dacia Mioveni, pe teren propriu.

Vă oferim:

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simcria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

• PERSONAL £ 
CALIFICAT

• SOLUȚII 
SPECIFICE

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPALArT 
UNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

CALITATE Telefon: 0761 - 973.940

Program dc funcționare: 
Zilnic 07.30-20.30 
Duminica: 09.00-15.00

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTEo
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din jude!;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1;
■ la telefon: 0354/ S82.100 

sau 0354/882.101



Rănit, hăituit și înspăimântat de o tragedie, El Mariachi s-a retras în li
niște, departe de lume. E forțat să iasă din ascunzătoare atunci când 
Sands (Johnny Depp), un agent CIA corupt, îl recrutează pentru a dejuca 
un complot ce vizează președintele Mexicului.
(Pro TV: 20:30; A fost odată în Mexic - Desnerado 2)

Români în Cupa Hopman... Dicționar: Cea, Str., Enot, Hă, Rebo, Iască, Tep.
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15:30
16:00
17:00
17:55
18:30

19:40
20:00
21:10

22:50
22:55

23:50

Telejurnal; sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
La drum prin India cu Sanjeev 

Bhaskar (serial documentar)
Tezaur folcloric
Călător pe viață (rel.)
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rel. - 9.)
Telejurnal: Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oamenii Deltei
Oameni ca noi (reportaj) 
Conviețuiri (documentar) 
Generația contra
Drumul către Africa de Sud
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 10.)
Sport
Telejurnal; Meteo
Smokey și Bandit (SUA ac- 

țiune-comedic, 1977) 96' cu 
Burt Reynolds, Sally Field, 
Jerry Reed, Mike Henry
Amintiri din istoric
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 12.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez
Oamenii Deltei (film serial do- j 

cumcntar. 2010)

07:00

08:10

10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30
15:00
16:00

17:00

18:00

18:15

18:40

19:15

21:00
21:30
22:00
23:10

Altă viață! (australian serial, 
2001 -2.)
Un prieten de nădejde (italian 

comedie de familie, 2002, rel.)
Telejurnal; Sport
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 6.) 
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-2.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 18.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 6.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 240.) Ultimul 
episod cu Rodolfo Baldini
Musafiri nepoftiți (SUA come

die, 1990) 103' cu Dana Car-
vey, Robert Loggia, Todd Graff, 
Julia Campbell
Bazar (documentar, rel.) 
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Singuraticul Jim (SUA dramă. 

2005) 91' cu Casey Affleck, Liv 
Tyler, Mary Kay Place, Sey
mour Cassel

"I; 06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Nimeni nu-i perfect (român sc-
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii rial de comedie - 25.)
10:00 în gura presei 10:00 Focul (canadian-român-cnglcz 09:45 Maria Mercedes 07:30 Pitici și tătici
11:00 Familia Bundy film de catastrofă, 2004, rel.) 11:15 Predestinați 08:20 Sport cu Florentina
12:00 Miami Vice (SUA film serial 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 00:00 Galileo

de acțiune, 1994) cu Don Joh- 1973, rel.- 3737.) 14:00 Cele două fețe ale Anei 09:30 Vino, mamă, să mă vezi!
nson, Philip Michael Thomas, 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 10:30 Din lumea de dincolo (SUA
Edward James Olmos 1<00 Omul în costum maro (SUA 15:30 Destine furate thriller, 2004, rel.)

13 00 Observator polițist, 1989) 16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera de râs
14:00 Asasin plătit (franccz-italian 

dramă, 1973) 107' cu Jean-Paul
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3738.)
16:30
17:30

Maria Mercedes 
Povcștiri adevărate

14:00 Neveste disperate (SUA serial 
de comedie, 2004 - 10.)

Belmondo, Carla Gravina, Jean 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 15:15 Gazdă de profesie
Rochefort, Charles Denner 17:45 Happy Hour 19:30 Cameleonii 16:15 Galileo

16:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați (mexican serial) 17:00 Trăsniții (serial de comedie,
17:00 
19:00 
20:30

Acces Direct
Observator
Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs)

20:30 A fost odată în Mexic - Despe
rado 2 (ațiunc, 2003) cu Anto
nio Banderas, Johnny Depp, 
Salma Hayek, Ruben Blades

21:30 Cealaltă față a Analici ( serial) 
cu Martin Karpan, Elizabeth 
Gutierrez, Victor Corona, Jos<5 
Guillermo Cortincs

18:00
19:00
19:30

2007, rel. - 50.)
Focus 18 90'
Focus Sport
Cronica Cârcotașilor

22:00 Plasă de stele (emisiune de di
vertisment, 2010)

22:15 State de România (comedic, 
2009 - 111.) cu Ghcorghc Visu,

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

22:15 Trăsniții (serial de comedie,
2007-51.)

23:00
23:45

i

Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) 23:30

Carmen Tănasc, Doinita Oan- 
cca, Octavian Strunilă
Știrile Pro TV

23:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură. 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi

23:15 CSI - Crime și investigații 
(film serial de acțiune - 13.) cu 
William L. Petersen

HB®
16:30 
1805 
20 (M) 
21:40
22:45

12:00 Dezastru în China (SUA film documentar, 2009) 
12:40 Suflete pereche (indian dramă, 2007) 
14:55 Ultimele dorințe (SUA dramă, 2007)

Manuela și Manuel (pucrtorican comedie, 2007)
Familia Savage (SUA comedie, 2007) cu Laura Linncy, Philip Bosco 
Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) cu Adam Sandler 
Pacific (SUA mini-serial. 2010 - 10.) cu James Badge Dale 
Balul absolvenților (SUA-canadian horror, 2008) 88' cu Brittany 

Snow, Scott Porter, Dana Davis. Jessica Stroup

14:15
14:30
15 30
17:30
18.30
I9.<KI

2000 
2100 
2200

Rebel în California (SUA serial. 2003 - 7.) cu Peter Gallagher 
Traveler (SUA film serial de acțiune, 2007 - 4.) cu Matthew Borner 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 137.) cu Jerry Seinfeld 
Vampirul din Brooklyn (comedic-horror) cu Eddie Murphy

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
Pe locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 122.) 
Academia de poliție Vil (SUA comedie, 1994, rel.) 
Empire Falls (SUA dramă, 2005 - 4.) Ultimul episod 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 10.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
^eva mate și automate 1 fasonator mecanic (cherestea) 1

Telefon: 0755.999.916
ospătarfchelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze 

1

bsolvent înv. pre uni verși tar Iară 
testat prof. 5

recepționer hotel 1
lăcătuș montator 5

șofer de autoturisme și camionete
2 montator subansamble 1

gent contractări și achiziții (brokeri 
nărfuri) 1 tâmplar manual/artizanal 1 munc.necal.în agricultură 1

genl de curățenie clădiri și mij- 
nace de transport 2

vânzător 5 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

■arman 2
vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5 mun. necal. în ind. confecțiilor

6
3 zidar rosar-tencuitor 6

amerislă hotel Hunedoara
pregătitor piese încălțăminte

22

ontabil șef 1

iulgeher (exclusiv restaurator)
2

Telefon: 0755.999.917
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 7 îngrijitor clădiri

croitor 1 zidar rosar-tencuitor 2

consilier fi nane iar-bancar 1 Lupeni
dulgher (exclusiv restaurator)

6 Telefon: 0755.999.919

electricean de intrținere și reparații
I

barman 1

bucătar 1
electrician in construcții 1

gestionar depozit 1
femeie de servici 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
nc, mozaic, fa ian ță, gresie 4fierar betonist 5

finisor asamblalor obiecte din mase 
plastice 1

șofer de autoturisme și camionete 
I

gestionar depozit I tâmplar universal 1

2 zidar rosar-tencuitor 2

mașinist la mașini
pt.lerasamentefifonist) 1

Orăștie bucătar 1 Petrila

2

Telefon: 0755.999.922 Telefon: 0755.999.928

manipulant mărfuri 3 vânzător 1 agent comercial 1

mun.necal.în agricultură 7 Hațeg îngrijitor clădiri 1

munc.plantații și zona verde
1 Telefon: 0755.999.925 munc.necal.la ambalarea prod.so

lide și demisolide 1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

drujbist 1

Brad
inginer autovehicule rutiere 1

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

munc.radioelectronist 4
mecanic auto 1

Telefon: 0755.999.923 primitor-distribuilor materiale și 
scule 1

munc.necal.în ind confecțiilor
1

bucătar 2

lectromecanic

I- -—
lUhc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
mozaic, faianța, gresie, parchet

6

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

specialist în domeniul calității
1

Vulcan
confecționer-asambleor articole din 
textile 19

șofer de autoturisme ș'camioanele
1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

agent vânzări 1 sudor manual cu arc electric
6

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

11

subinginer mecanic automobile
1

sudor în mediu protector 1

Aninoasa

brutar 2
vânzător 9

îunc.necal.la spargerea și tăierea 
ia ten a le Ici r de construcție 8

bucătar I
zidar samotor 1

coafor 2

luncilor necal. la asamblarea, mon- 
irea pieselor 113

confecționer-asamblor art. din tex
tile 13

Petroșani

Telefon: 0755.999.918
cosmelicean 2

agent vânzări 1

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

1

văzător 3
bucătar 1 dulgher (exclusiv restaurator)

1
Telefon: 0755.999.927

munc.necal.în ind confecțiilor
2

con fecționer-asam bl or articole tex
tile 5 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) 1

lucrător comercial 1

ospătar (chelner) I vânzător 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 12

pizzar I Simeria operator cracare, deformare și fabri
care bitum 1

Ilia
agent securitate 2

Telefon: 0755.999.926

dulgheri exclusiv restaurator) 1

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

fierar betonist 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 mecanic utilaj 1perator mașini unelte semiauto-

faianțar

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

electricean de întreținere și repara
ții 1

cusător piese din piele și înlocuitor
37JyP 1
1

barman 1
șofer de autoturisme și camionete

1 Telefon:0755.999.921 ospătari chelner) 3
femeie de seviciu 1 munc.necal.la demol.clădiri,zidă

rie, mozaic,faianță, gresie,parchet 1

bucătar 2 sudor manual cu arc electric
3

cameristă hotel I
sudor

conducător autospecială 2
tâmplar universal 1

con fecționer-asam bl eor articole din 
textile 9 vânzător

Mică publicitate

’and apartament in Arad, 2 camere, zona Podgoria. renovat. pre( 42.000 
uro negociabil. Tel. 0734.310.133

Jaut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
el.0751.176.178

Apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
it. —men lung. Tel. 0751.176.178

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 1

paznic 3
mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1 munc.necal.în ind. confecții lor ]

contabil

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5

Vând garsonieră in Gcoagiu. preț 20.000 EURO. Tel.: 0744.513.201 
mu 0744.671.110

tălpuitor industrial 5 munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

vânzător 1

Călan zidar pietrar 1

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

1

g AUTO

Cumpăr urgent garsonieră in Simona Ofer 60.000 Ici Tcl.O73O.S46Z 19

Ofer spre închiriere apartament 2 camere in Deva, mobilat. Preț 110 euro/lună. 
Tel. 0729.015.069

Vând casă în Simeria, parter plus etaj, 3 camere, bucătărie, 2 băi, balcon, pivniță, 
garaj, anexe, curte, grădină, toate utilitățile, încălzire centrala, preț 240.000 lei, 
negociabil. Tel. 0722.582.097

Vând 3 jante de tablă pe 14 cu 4 găuri, preț 90 de ron negociabil Motor Daewoo Maliz iecmidclc<i pentru 
piese. preț 300 ron negociabil M>fan Opri Vcctra a.f 1992. Jl«T (bane bună, cu cheie coniaci originali, 
preț 65 cwi) negociabil. Tel.0723.239.20J. 0734 965.619
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TALON DE MICA PUBLICITATE

7ând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
eosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
ructiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego- 
îabil. Tei. 0254.221.590,0742.229.182 

7ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, cen- 
ală termica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773 

7ând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
ieoagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119 

7ând casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
OOmp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786

g FERTE DE SERVICII 1
Teolog caut loc de muncă în educație, cultură, O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, fîlo- 
sofie, translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, 
dinamic, creativ. Tel. 0733.287.190

Câștigați 2OOO-5OOOIei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toata țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresat la: Lucaci 
Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

t

I
I

I
I

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare, 
declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 0723.409.007

7ând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
uro/mp. Tel. 0735.066.695

chimb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere, 
diferență. Tel. 0740.965.191

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjurnale, contabil experiență, inspector resurse 
umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

'ând casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
nexe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
lus diferența. Tel. 0730.287.975 '

DIVERSE r

Se vinde la licitație în ziua de 25.05.2010. ora 11 un compresor de aer “Master”, Lt 100, 
la prețul de pornire de 2.5001ei. Tel. 0254.231.223, 0740.152.262

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume
Strada

Prenume
.Nr. Bl. Sc...... Ap. ..

)au în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
entrală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786 Vând tichet valoric programul „Rabla”. Tel. 0743.021.644

Localitatea. Județul

and apartament 3 camere, zonă ultracentrală, et.2, 60mp, balcon, cen- 
ală termică, preț 60.000euro, negociabil. Tel. 0744.118.773

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

C.I. seria
Eliberat de

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

'ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
□na Primăriei, toate utilitățile, preț 150.OOOlei. Tel.0721.805.675

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503 Semnătura
Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

'ând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, st=43mp, pivniță, anexe
□ curte. Preț 45.000 lei. Te. 0729.015.069

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

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

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

'ând apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
»=58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097 

'ând casă in Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, grădină sau schimb cu 
partament 2 camere plus diferența. Preț 50.000 lei negociabil. Tel. 
740.965.191

Jfertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, ame- 
ajat, preț 65.OOOlei negociabil. Tel. 0735.066.695

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Midland și Sirio origi
nale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241,0723.911.241

Vând geam termopan l,65m/1.56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) 
, 2 canate l,I5/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă 
veche, preț 0,50lei. Tel. 0254.217.402

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 

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

yahoo.com
yahoo.com
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Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara

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

A<1p/iv lipriha

I

£K3 Pl

Silvadez^
mnrftwr ti’-ttilt", atic sivi,

«ww ■.llutlthir fi:

• • i * / S î- J

r—-* • »•><

megatransu£fvsc
cnsâ de expediții Zz-^ j

Suprtmatla calității

ȘTRAND
ZILN

Șl PESCUIT SPO

I

http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/

