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De ieri, vom râde mai puțin 
și mai trist

Actorul Jean Constantin a decedat, miercuri, la 
vârsta de 81 de ani, în locuința sa de la Constanța. 
Alexandru Arșinel a spus că actorul Jean Constantin 
a fost găsit mort în locuința sa din Constanța, de 
către rude.

în ultimul an, Jean Constantin a fost internat la 
spitale din Constanța și din Capitală, cu afecțiuni 
cardiace.

Jean Constantin s-a născut la 21 august 1928 la 
Techirghiol, în județul Constanța. A debutat pe scenă 
la secția de estradă din cadrul Teatrului de Stat Fan
tasio din Constanța, în 1957.

Din 15 decembrie 1957 a fost angajat la nou 
înființata secție de estradă din cadrul Teatrului de 
Stat Fantasio din Constanța, unde actorul a rămas 
până la ieșirea la pensie.

Jean Constantin a debutat anii '60 și a jucat în 
circa 80 de filme, cum ar fi „Baronul Ecluzei” 
(1960), „Răzbunarea haiducilor”(1968), devenind 
celebru în anii '70, cu seria de filme de comedie „B 
D”, unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian 
Papaiani, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu și Iurie 
Darie, dar și „Nea Marin miliardar” (1979). 
Totodată, Jean Constantin este foarte cunoscut și 
pentru rolul lui Ismail din „Toate pânzele sus”, de 
Mircea Mureșan. Printre cele mai recente filme în 
care a jucat celebrul actor se numără „Poker” și 
„Supraviețuitorul” (2008), de Sergiu Nicolaescu, 
„Roming”, de Jiri Vejdelek (2007), „Cum mi-am pe

trecut sfârșitul lumii” (2006), de Cătălin Mitulescu, 
„Păcală se întoarce” (2006), „Chirița la lași” (1987), 
„Iancu Jianu, haiducul” (1981), „Haiducii lui 
Șaptecai” (1970), „Procesul alb” (1965) etc. Cunos
cutul actor a jucat și pe scena Teatrului Național 
București, fiind distribuit în spectacolul „O scrisoare 
pierdută”, de Radu Beligan. De asemenea, Jean Con
stantin a jucat în mai multe seriale și filme de tele
viziune. Marele actor de comedie a primit premiul 
pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo din 
2008, dar și premiul special pentru teatru de revistă, 
acordat de UNITER, în 2003. Cel care a fost consid
erat „maestrul comediei” a fost învestit, în 2007, 
drept Cavaler de Malta al Ordinului „Sf. Ioan” de 
Ierusalim.

Totodată, Consiliul Director al Uniunii Auto
rilor și Realizatorilor de Film din România i-a acor
dat, în 2003, o plachetă de aur și o medalie jubiliară 
"Magna cum Laudae".

El a fost căsătorit de trei ori, petrecându-și ul
timii ani din viață cu Elena Jean.
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Ciorbă de pui

Ingrediente:

1 pui pentru ciorbă (fără piept și 
pulpe)
1 ceapă mare
2 morcovi
1 țelină
1 pătrunjel
1 păstâmac
100 g fasole verde
100 g fidea
1 cutie de roșii tăiate (450g)
1/2 legătură pătrunjel
1 1 borș
sare, piper, leuștean

Mod de preparare:

Se spală puiul și se taie în 6-8 
bucăți apoi se pune într-o oală de 
3 1 în apă cu sare cât să acopere 
puiul. Se lasă să fiarbă până se for
mează spuma. Se înlătură spuma și 
se pun legumele tăiate cubulețe sau 
rondele.

După 20 de minute se verifică 
dacă s-au fiert legumele. Dacă s-au 
fiert se pune fideau. Se mai lasă să 
fiarbă încă 10-15 minute până se 
fierbe și fideaua sau se urmează in
strucțiunile de pe pachet.

Se pun roșiile și se mai lasă 5 
minute. Se pune și borșul, leuștea- 
nul și pătrunjelul și se mai lasă 
până începe să fiarbă din nou.

Se servește caldă cu ardei iuți 
murați.

k____________________________'

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 Iuliu Veteranul
în anii 297-298, în timpul 

unui război purtat de imperiul 
roman împotriva perșilor, 
împărații Dioclețian (284-305) și 
Galeriu (293-311) au hotărât să 
îndepărteze pe toți soldații 
creștini din armată, socotind că 
nu luptă cu destulă vitejie și că ei 
ar fi vinovați de slăbirea și 
căderea imperiului. Printre cei 
care au avut de suferit în urma 
acestei hotărâri se numărau mai 
mulți ostași creștini din legiunea 
aflată în Durostorum, oraș în 
provincia Moesia Inferior (azi 
Silistra, la granița româno- 
bulgară).

în anul 298, în ziua de 27 
mai, a murit ca martir și veteranul 
Iuliu, adică un fost soldat lăsat la 
vatră. Aflându-se că este creștin și 
refuzând sa aducă jertfe zeilor 
păgâni, a fost dus la judecată în 
fața unui dregător din Durosto
rum, cu numele Maxim. Acesta a 
încercat, prin cuvinte blânde, să-l 
înduplece să aducă jertfe idolilor. 
Toate încercările au fost, însă,

zadarnice, pentru că preavred- 
nicul mărturisitor al Domnului i- 
a răspuns cu hotărâre: „Acela 
(Hristos) a murit pentru păcatele 
noastre, ca să ne dăruiască viața 
cea veșnică. Hristos Dumnezeu 
rămâne în vecii vecilor. Pe 
Acesta, dacă îl va mărturisi 
cineva, va avea viață veșnică, iar 
cel care îl va tăgădui, va avea 
osândă veșnică”. ... „Dacă voi 
muri înaintea Domnului Hristos, 
voi trăi în veșnicie”. Văzând 
credința lui neclintită, dregătorul 
Maxim a hotărât să i se taie capul.

în închisoare cu el se mai 
găsea un ostaș creștin cu numele 
Isihie. Și pe când slujitorii păgâni 
se pregăteau să-1 ducă pe Iuliu 
spre locul de osândă, Isihie i-a 
zis: „Te rog să împlinești cu bu
curie făgăduința ta, ca să primești 
cununa pe care Domnul a 
făgăduit-o credincioșilor Săi și 
să-ți amintești și de mine, căci 
curând te voi urma și eu. Te rog 
salută pe Pasicrat și Valentin, slu
jitorii lui Dumnezeu, care au por

nit înaintea noastră către Domnul, 
prin buna lor mărturisire”. Iar 
Iuliu i-a răspuns: „Grăbește-te 
frate, să vii, căci au auzit 
făgăduințele tale cei pe care i-ai 
salutat”. Și astfel s-a tăiat capul 
dreptmăritorului ostaș al lui Hris
tos, Iuliu Veteranul, la Durosto
rum, în ziua de 27 mai anul 298. 
Iar prietenul său Isihie s-a mutat 
la Domnul, prin aceeași moarte 
mucenicească, la 15 iunie.

Schimburile comerciale,
metodele avangardiste sau tehnicele 
originale sunt cele cu care operezi
bine. Viața sentimentală este caracterizată de
suișuri și coborâșuri.

Limitează-te la bugetul presta
bilit. în familie atmosfera este una 
tensionată. Trebuie să ai grijă să eviți 
neînțelegerile și interpretările. Din
cauza responsabilităților zilnice, ești nevoit să 
pui viața sentimentală pe un plan secund.

Este momentul să îți pui la punct 
corespondența și să reînoiești relațiile 
cu anumite persoane dacă vrei să îți re
zolvi mai repede problemele.

La serviciu se prevăd multe 
proiecte pe care tu va trebui să le co
ordonezi. Din acest motiv se vor putea
crea nemulțumiri printre colegi, deoarece vel 
părea favorizat de șef.

Deși îți cam lipsește obiectivi
tatea, lucrurile s-ar putea să iasă bine 
până la urmă. La serviciu îți atingi 
obiectivele numai dacă reacționezi cu 
calm.

Cei care doresc să scape de cele 
câteva kilograme în plus, trebuie să 
renunțe la pâine, alcool și alte lucruri
care îngrașă, mai ales dacă este vorba despre 
mese luate după-amiaza și seara. Renunță la 
aperitive și produse de patiserie.

27 mai
de-a lungul timpului

1600: Mihai Viteazul devine „domn al Țării 
Românești și al Ardealului și a toată Țara Moldovei

1895: Oscar Wilde a fost condamnat la doi ani de 
f muncă silnică pentru sodomie

1948: Printr-un decret al guvernului Petru Groza, 
bunurile fostei case regale treceau în proprietatea statului

1984: Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre- 
ea Neagră, considerat al treilea canal de navigație, ca 

importantă, după Suez și Canalul Panama
1984: A fost resfințită Biserica Neagră din Brașov, în 

r;—-Iia lucrărilor de restaurare începute în anul 1970
2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate 

"drept „capitale europene ale culturii" pentru anul 2007

S-au născut:

I 1862: Alexandru Voevidca, folclorist și muzicolog 
lân (d. 1931)
b 1886: Emil Isac, poet simbolist român (d. 1954)

1897: John Douglas Cockcroft, fizician britanic 
(d.1967)

1923: Henry Kissinger, diplomat american, laureat al 
Premiului Nobel

1928: Constantin Ticu Dumitrescu, politician român 
(d. 2008)

1933: Radu Negru, critic de artă și eseist român (d. 
1997)

Comemorări:

1564: Jean Calvin, reformator religios francez (n. 
1509)

1821: Tudor Vladimirescu, lider revoluționar român 
(n. 1780)

1840: Niccolo Paganini, violonist și compozitor ital
ian (n. 1782)

1910: Robert Koch, savant german, laureat al Premi
ului Nobel (n. 1843)

1978: Vintilă Mihăilescu, geograf român (n. 1890)
1988: Emst Ruska, inginer și fizician german, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1906)
1997: Cezar Baltag, poet român

Este bine ca în această zi să îți pui 
la punct un program, pentru că ai foarte 
multe de făcut-și prea puțin timp la 
dispoziție. Organizarea va fi cheia suc
cesului pentru tine. S-ar putea ca venind spre
casă să ai o mică altercație cu un necunoscut
din cauza unor remarci nepoliticoase.

Persoana iubită se pregătește 
astăzi să facă o călătorie, dar se pare 
că și de această dată tu vei fi persoana 
care trebuie să suporte cheltuielile de
drum pentru că azi ești o sursă continuă de bani
pentru cei din jur.

Te sfătuim să îți stăpânești ner
vozitatea, altfel riști să faci afirmații 
pe care le vei regreta. în partea a doua 
a zilei, este posibil să primești o veste
neplăcută despre implicarea unui prieten într-
un accident de circulație.

Ești nervos din cauza 
dificultăților financiare și a oboselii 
acumulate. Evită călătoriile lungi și în
tâlnirile de afaceri! Nu vei avea succes 
pe nici unul dintre aceste planuri.

Bancurile zilei
© © ©

întorcându-se de la 
coasă, badea Gheorghe îl 
vede pe Ion, cu un cercel în 
ureche, plimbându-se pe 
uliță.

- Da' bine, mă, Ioane, 
mă, tu porți cercel, mă?

- No, d'apăi...

- Da' bine, mă, Ioane, 
mă, te credeam om serios...

-No...
- Da' bine, mă, Ioane, de 

când ți-oi pus tu cercel, mă?
- D-apăi, de când l-o 

găsit Maria în patul nostru...
© © ©
Un pilot, un marinar și 

badea Gheorghe stăteau de

vorbă. Pilotul spune:
- Eu, când aterizez, îmi 

sun nevasta și o avertizez că 
am ajuns. Să nu am pro
bleme!

Marinarul la fel:
- Când acostează nava, 

dau telefon acasă, să nu am 
neplăceri!

Badea Gheorghe tăcea.

Amândoi au sărit pe el cu 
întrebările:

- Cum, tu nu faci la fel, 
ca să nu ai probleme?

La care el zice:
- Nu, eu sun la ușă și mă 

duc la geam! N-a scăpat 
nici unul până acum!

© © ©

Din cauza emotivității, riști să 
reacționezi neplăcut în fața anumitor 
atitudini sau comportamente. La locul 
de muncă începi să vezi rezultatele 
pozitive ale eforturilor din trecut.

Lectura, destinderea, plăcerile 
culturale și sportive, momentele petre
cute împreună cu familia, toate acestea 
îți fac foarte bine. Fă-ți toate plăcerile și 
relaxează-te. Nativii care au tendința de a de
veni tiranici cu persoanele apropiate vor trebui 
să suporte reacțiile violente ale acestora.
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e Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, scrisoarea de intenție 
convenită cu Fondul Monetar Internațional, care prevede, printre al
tele, reducerea pensiilor și salariilor în sectorul bugetar, au declarat 
surse guvernamentale.
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Statul, cel mai generos angajator
Salariul mediu în administrația publică depășește 1.500 de lei
Chiar și în perioadă de criză 
angajații plătiți din bani pu

blici o duc mai bine decât 
cei care muncesc în sectorul 
privat. Hunedorenii care lu

crează la stat câștigă, în 
medie, salarii de peste 1.591 
de lei, în timp ce angajații 

din sectorul privat nu au, în 
general, venituri medii sub 

1.000 de lei

în județul Hunedoara cei mai 
generoși angajatori sunt primarii. 
Risipa de bani în administrația 
publică locală atinge cote nebănuite.

Majoritatea primarilor și-au an
gajat rudele și clientela politică 
plătindu-i din banii contribuabililor.

Sute de angajați 
la primăriile 
de comune

Recordul de angajați, între 
primăriile rurale din județul Hune
doara, îl deține comuna Pui, cu 174 
de angajați, urmată îndeaproape de 
Certeju de Sus, cu 135 de salariați, și 
„vecina”, Baru Mare, cu 132 de per
soane aflate pe statele de plată ale 
administrației publice.

Pentru plata salariilor din buge

tul local al comunei Pui sunt alocați 
peste 161.131 de lei.

Cel mai mare salariu plătit din 
banii comunității este în valoare de 
3.399 de lei, iar media veniturilor 
angajaților primăriei Pui este de 926 
de lei.

Situația este asemănătoare și la 
Baru Mare, unde cel mai mare salariu 
atinge 4.031 lei, iar media salarială 
este de 1.108 lei.

Pe lângă cele trei localități 
fruntașe, în ceea ce privește numărul 
de angajați, sunt încă numeroși edili 
din mediul rural, care au oferit locuri 
de muncă fără nici o analiză de 
eficiență.

A patra în clasament este co
muna Șoimuș, cu 125 de angajați care 
câștigă un salariu mediu de 1.437 lei.

Cel mai mare venit în cadrul 
Primăriei Șoimuș a fost luna trecută 
de 5.172 lei. Și alți edili din mediul 
rural se arată darnici cu banii con
tribuabililor.

Astfel, primăriile din Rîu de 
Mori, Ghelari și Romos au câte 112 
angajați pe care-i plătesc cu salarii 
medii de peste 1.200 de lei.

Pentru cei aproximativ 1.500 de 
■locuitori Primăria Blăjeni are anga
jate 71 de persoane cu un salariu 
mediu de peste 1.000 de lei. Ceea ce 
înseamnă că fiecare a 21 - a persoană 
din Blăjeni este angajată a primăriei.

Situații similare se întâlnesc în 
aproape toate comunele județului 

Hunedoara, exemple edificatoare 
fiind Vața, cu 107 angajați, și Băița, 
cu 104, cu salarii medii de peste 
1.500, respectiv 1.300 de lei.

Aproape
700 de angajați la 
Primăria Hunedoara

în mediul urban, situația este și 
mai rea decât în cazul primăriilor din 
comune.

Recordul îl deține Primăria 
Hunedoara, care are nu mai puțin de 
694 de angajați și un fond lunar de 
salarii de 571.867 lei. Cel mai mare 
salariu plătit de Primăria Hunedoara 
este de 4.107 lei.

Pe locurile doi și trei, în ceea ce 
privește numărul de angajați la 
primăriile din mediul urban, se 
situează municipiile Vulcan și Lu- 
peni, cu 386, respectiv 295 de 
angajați. în Valea Jiului, aproape 
toate administrațiile locale au făcut 
multe angajări, dar media salarială 
este sub 1.000 de lei.

Nu același lucru se poate spune 
despre Primăria Municipiului Brad, 
care are 196 de angajați cu un venit 
mediu de peste 1.000 de lei, în timp 
ce Primăria Deva are doar 185 de 
angajați.

Alexandru Avram

Primarii din Pui și Hunedoara „ degrabă risipitori ” de bani 
din bugetul local

Primării de comune 
cu peste 75 de angajați

Baru Mare 132
Băița 104
Beriu 83
Boșorod 91
Bretea Română 85
Romos 112
Ghelari 112
Pui 174
Răchitova 81
Rîu de Mori 112
Șoimuș 125
Teliucu Inferior 87
Vața de Jos 107

Primării de orașe 
și municipii cu peste 
150 de salariați

Hunedoara 694
Vulcan 386
Hațeg 238
Petroșani 217
Brad 196
Deva 185
Orăștie 286
Aninoasa 180
Lupeni 295
Uricani 184

Bacalaureatul, între o grevă și un miting
începând de luni ar trebui să 
se desfășoare ultima probă de 
competențe din cadrul exame
nului de Bacalaureat din acest 

an. In perioada 31 mai — 4 
iunie, în unitățile de învăță
mânt liceal este programată 
desfășurarea probei de eva
luare a competențelor într-o 

limbă modernă. Numai că pro
fesorii au anunțat că vor intra 

luni în grevă generală. în 
aceste condiții, susținerea exa
menului de bacalaureat, așa 

cum fusese programat, devine 
incertă.

Conducerea Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Hunedoara a căutat 
soluții pentru ca proba de luni să poată 
fi susținută, de către elevi, conform cal

endarului.
„Așteptăm date din teritoriu, de la 

directorii de licee cu care vom avea 
mâine o ședință și le-am solicitat să 
completeze niște situații cu cadrele di
dactice care participă la grevă și care nu 
vor participa, pentru că există și profe
sori care nu doresc să participe la 

acțiunea de protest. Majoritatea și-au 
exprimat însă opțiunea pentru grevă. 
Dacă vor fi suficienți profesori care nu 
iau parte la grevă, aceștia i-ar putea în
locui la supraveghere pe cei care intră 
în grevă. Dacă nu vom avea suficienți 
profesori pentru desfășurarea normală 
a probei de bacalaureat, atunci singura 

soluție este amânarea probei pentru o 
dată ulterioară. Data la care se încheie 
cursurile pentru elevii clasei a XII - a 
este 11 iunie, astfel încât avem timp su
ficient să reprogramăm această probă. 
Părinții și copiii să stea liniștiți pentru 
că proba se va susține chiar dacă va fi 
puțin decalată”, a declarat inspectorul 
școlar general adjunct al IȘJ Hune
doara, Ilie Pârvan.

Și elevii 
vor să protesteze

Pe plan național elevii sunt însă 
nemulțumiți de decizia profesorilor de 
a intra în grevă, considerând că le este 
îngrădit dreptul la educație garantat 
prin Constituție. Elevii intenționează să 
protesteze în toată țara pe 1 iunie, so
licitând respectarea dreptului la 
educație.

„Considerăm că șantajul sindi
catelor, cadrelor didactice, de a refuza 
participarea la examenul de bacalaureat 

este un act josnic, iar elevii sunt 
folosiți, fără acordul lor, ca masă de 
manipulare pentru rezolvarea unor 
probleme salariale”, se arată într-un co
municat al Consiliul Național al 
Elevilor (CNE). Reprezentanții elevilor 
amintesc sindicaliștilor din învățământ 
faptul că, potrivit legii, la declanșarea 
grevei trebuie ca o treime din personal 
să asigure desfășurarea activităților ed
ucative. „Solicităm ca organizațiile 
sindicale să asigure numărul necesar de 
cadre didactice pentru desfășurarea 
probelor de Bacalaureat”, se arată în 
comunicatul CNE.

Proba de evaluare a competențelor 
la limba modernă ar putea fi perturbată 
și miercurea viitoare, pe 2 iunie, când 
sindicaliștii din învățământ și sănătate 
au anunțat organizarea unui miting de 
protest în fața Prefecturii Hunedoara. 
„Vom lua măsuri, ne vom adapta pro
gramul în raport de mișcările sindi
cale”, afirmă Ilie Pârvan.

Cătălin Rișcuța

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter 
și la telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 

de luni până vineri.

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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Reducerea salariilor în companiile de stat nu este prevăzută în 
scrisoarea cu FMI, dar va fi operată prin reevaluarea 
fiecărui buget în parte al acestor unități, o reevaluare diferită ur
mând însă să fie efectuată la companiile cu pierderi, unde deja sa
lariile au fost diminuate, a firmă premierul Boc.

A

Doi urmăriți prinși 
de polițiști 

în urma unei acțiuni 
efectuată de polițiștii din cadrul

Amenințat cu pistolul în fast-food
Pentru că tatăl său nu a achitat la timp chiria, fiul patronului unui fast-food 

a fost amenințat de proprietarul imobilului cu un pistol cu gaze
Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani a fost depistat Ionuț D., 
de 21 de ani, din Petroșani, pe nu
mele căruia Judecătoria Petroșani 
a emis un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea. Tânărul 
are de executat o pedeapsă cu în
chisoarea de trei ani și o lună, pen
tru săvârșirea infracțiunii de 
șantaj. Tânărul a fost transportat 
de oamenii legii în Penitenciarul 
Bârcea Mare, unde își va executa 
pedeapsa.

în cadrul aceleiași acțiuni a 
fost identificată o tânără de 19 ani, 
din aceeași localitate, Alexandra 
B., a cărei dispariție de la domi
ciliu a fost reclamată de familie la 
începutul lunii mai. Tânăra a fost 
încredințată familiei, stabilindu-^e 
că pe durata dispariției nu a fost 
victimizată în vreun fel.

(M.T.)

Elevii vor ecologiza 
pădurea Bejan

Mici ecologiști de la școala 
generală „Andrei Mureșanu” vor 
salubriza mâine zona verde de la 
pădurea Bejan. Acțiunea de ecol- 
ogizare este cuprinsă în proiectul 
„Nouă ne pasă”, proiect cu care 
elevii clasei a doua de la școala 
„Andrei Mureșanu” participă la 
concursul Țara lui Andrei. Mâine, 
de la orele 12, mici ecologiști vor 
colecta gunoaiele din zona verde 
de la pădurea Bejan. La acțiune 
vor participa un număr de o sută 
de elevi, cărora li se va alătura și 
viceprimarul Devei, Cosmin 
Costa, care le va da tinerilor o 
mână de ajutor și le va pune la 
dispoziție saci menajeri. Aceasta 
nu este singura acțiune de acest 
gen la care elevii înscriși în con
curs participă. în doar o 
săptămână, mici ecologiști au 
reușit să colecteze peste 400 de 
kilograme de deșeuri de hârtie și 
au amenajat zonele verzi din 
curtea și din jurul școlii.

(1.NJ

Prins cu țigări 
de contrabandă

Un tânăr din municipiul 
Hunedoara a fost prins de o 
patrulă formată din polițiști și jan
darmi, în zona Piața Dunărea din 
localitate, în timp ce oferea spre 
vânzare țigări fără a avea docu
mente de proveniență. George G., 
de 25 de ani, a fost sancționat 
contravențional cu amendă în val
oare de 1.000 lei, pentru efectu
area de acte sau fapte de comerț cu 
bunuri a căror proveniență nu a 
putut-o dovedi, în conformitate cu 
Legea 12/1990 privind protejarea 
populației împotriva unor 
activități comerciale ilicite. 
Totodată membrii patrulei au ridi
cat în vederea confiscării 22 pa
chete de țigări găsite la tânărul 
sancționat.

(M.T.) 3

Polițiștii petroșeneni au fost 
alertați ieri, în jurul orelor 

11.54, când printr-un apel tele
fonic, o persoană anunța că un 

bărbat este amenințat cu un 
pistol în incinta unui fast-food 

din localitate.

O echipă constituită din polițiști ai 
Birourilor de Ordine Publică și de In
vestigații Criminale au plecat la fața 
locului unde au reușit să-i liniștească pe 
cei doi și i-au condus la sediul poliției.

Ceartă și amenințări 
de Ia bani

în urma declarațiilor celor două 
persoane implicate în scandal, oamenii 
legii au stabilit că Marius P., de 42 de 
ani, din Petroșani, a închiriat spațiul în 
care își desfășoară activitatea mini- 
restaurantul fast-food de la o societate 
comercială al cărei administrator este 
Ovidiu R., de 29 de ani, din Petrila. 
Pentru că Marius P. nu a plătit chiria pe

Școli închise din cauza 
datoriilor către furnizorul de apă Inconștienții de la volan,

Patru unități școlare din municip
iul Lupeni au fost închise după ce SC 
Apa Serv SA a sistat furnizarea apei 
potabile. O parte dintre unitățile școlare 
din Lupeni au suspendat cursurile, după 
ce nu au mai primit apă potabilă, iar 
pentru cele care încă mai funcționează 
responsabilii de la Apa Serv spun că au 
trimis utilaje care asigură în pauze apa 
potabilă.

Potrivit reprezentanților SC Apa 
Serv SA, alimenatarea cu apă a fost 
oprită din cauza datoriilor față de furni
zor. Unele dintre facturile neplătite 
datează din 2004, iar valoarea totală a 
restanțelor depășește 4OO.O0O de lei.

Pentru că „pisica moartă” era

Plăți complementare 
pentru capre și oi

Crescătorii de ovine și caprine vor 
putea beneficia de plăți complementare 
chiar dacă nu sunt înscriși la o asociație 
de animale. în cazul în care solicitantul 
face parte dintr-o asociație de crescători 
de ovine și caprine, acesta trebuie să 
prezinte, în momentul depunerii cererii, 
o adeverință emisă de către asociația 
respectivă, din care să rezulte că este 
membru al asociației, precum și efec
tivele de ovine sau caprine pentru care 
poate solicita prima. Prima pe cap de 
animal se acordă solicitanților dacă 
efectivul de exploatație al acestora este 
de cel puțin 50 capete ovine femele, re
spectiv 25 capete caprine femele, vârsta 
acestora fiind de cel puțin un an până la 
data de 31 martie 2010. Totodată, efec
tivul trebuie identificat și înregistrat în 
Registrul Național al Exploataților la 
data solicitării plății și trebuie menținut 

ultimele două luni, Ovidiu R. s-a de
plasat la mini-restaurant cu intenția de 
a-i cere acestuia să-i achite suma de 
bani datorată. Ajuns la fast-food Ovidiu 
R. l-a găsit pe fiul patronului, Irinel P., 
de 21 de ani, din Petroșani. între cei doi 
a avut loc o altercație verbală și au în
ceput să se împingă, moment în care 
Ovidiu R. a scos din buzunar un pistol 
cu gaze pe care l-a îndreptat înspre 
Irinel P., fără să facă uz de armă.

Dosar penal 
pentru amenințare

Polițiștii au stabilit că pistolul cu 
gaze și bile de cauciuc este deținut legal 
de Ovidiu R., acesta posedând un cer
tificat de deținător pentru arme neletale.

în baza plângerii depuse de către 
Irinel P., s-a întocmit dosar penal, iar 
cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de amenințare, 
sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Petroșani. Pistolul a 
fost ridicat de polițiști în vederea 
continuării cercetărilor.

Mihaela Tămaș

aruncată din curtea Inspectoratului 
Școlar către Consiliul Local și invers, 
reprezentanții prefecturii au reușit să 
restabilescă ordinea.

Astfel, primarul municipiului Lu
peni a condiționat începerea plăților 
restante de menținerea celor cinci 
unități de învățământ față de trei cât a 
stabilit Inspectoratul Școlar Județean 
prin programul de reorganizare a rețelei 
școlare în județ și a promis semnarea, 
în cursul zilei de astăzi, a unui angaja
ment de plată către SC Apa Serv SA. In 
aceste condiții, astăzi, cei 2800 de elevi 
își vor relua cursurile.

(M.T.)

în exploatație în perioada 1 iunie-31 au
gust 2010. Termenul limită pentru a so
licita Plata Națională Directă 
Complementară pentru sectorul 
zootehnic este 31 mai 2010.

Irina Năstase

taxați de polițiști
Doi conducători auto hune- 
doreni au fost prinși de poli
țiști în timp ce conduceau pe 

drumurile publice fără a 
avea permise de conducere. 

Mai mult, unul dintre cei doi 
inconștienți era și băut.

în urma unei acțiuni care a avut 
loc, marți, pe raza orașului Călan, 
polițiștii l-au oprit pentru control pe 
Nicușor C., de 19 ani, din comuna 
Boșorod, care conducea un autotur
ism, pe strada Florilor, din localitate, 
fără a poseda permis de conducere. 
Tânărul a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultând o concentrație 
alcoolică de 0,54 mg./l, motiv pentru 
care a fost condus la o unitate 
medicală unde i s-au recoltat probe 
biologice în vederea stabilirii aL 
coolemiei. în cauză, s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul comiterii 
infracțiunilor de conducere pe dru
murile publice a unui autoturism fără

ANUNȚ PUBLIC
5

SC DORA METAL RECYCLING SRL cu sediul în comuna Peștișu Mic, 
sat Peștișu Mic, nr.72A, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru colectare deșeuri 
reciclabile”, situat în comuna Peștișu Mic, sat Peștișu Mic, nr.72A, jud.Hune
doara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

a poseda permis de conducere și con
ducerea pe drumurile publice a unui 
autoturism având în sânge o al
coolemie peste limita legală.

Tot marți, în jurul orelor 20:00, 
în localitatea Țebea, la intersecția cu 
DJ 706, polițiștii din cadrul 
Formațiunii Rutiere Brad l-au depis- 
iat în trafic pe Iulian M., de 21 de ani, 
din comuna Baia de Criș, care con
ducea un autocamion fără a poseda 
permis de conducere. în cauză oa
menii legii au întocmit dosar penal.
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Răi-platnicii apărați de lege
Furnizorii de utilități nu vor mai putea să-i debranșeze 

discreționar pe datornici
Furnizorii de utilități îi vor 

putea debranșa pe cei cu res
tanțe doar în baza unei hotă
râri judecătorești definitive și 
irevocabile. Această prevedere 
este cuprinsă într-un proiect de 
act normativ aflat în dezbate

rea Senatului

g
 „Noile prevederi sunt bune în condițiile în care sunt încheiate 

contracte individuale cu proprietarii. De multe ori, chiar dacă există 
!J prevederi legislative, furnizorii nu acționează pentru debranșare din 

diverse motive, înregistrând pierderi care au dus, în unele cazuri, 
până la’făliment. în alte cazuri normele în vigoare nu-ți permit să debranșezi 
apartamentele pentru că trebuie să asiguri condiții de igienă minime. Soluția 
este de a acționa la timp, pe toate căile legale pentru a preveni acumularea 
datoriilor”, spune Ioan Toma, administratorul Asociației de proprietari nr. 
9 din Brad.

Proiectul aduce modificări legii 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea asociațiilor de proprietari, 
scopul principal fiind eliminarea 
abuzurilor din partea furnizorilor de 
utilități.

Potrivit actului legislativ, furni
zorul de servicii va fi obligat să-l invite 
pe cel care are o datorie la o conciliere 
directă, în urma căreia să stabilească, 
de comun acord, termene pentru 
achitarea debitului.

Potrivit prevederilor actuale, 
furnizorul de servicii poate să acționeze 
imediat asupra datornicului pe două căi, 
respectiv chemarea în instanță și 
debranșarea de la utilități. De multe ori, 
datornicul este chemat în fața justiției, 
fără nici un avertisment, pentru recu- 
pararea unei datorii, chiar dacă suma 
datorată nu este foarte mare.

Concilierea directă între cele două 

părți, prin asumarea unui angajament 
ferm de plată consemnat într-un proces 
verbal, previne practicile abuzive și, în 
plus, îl scutește pe furnizor de plata tax
elor de timbru.

Debranșare 
doar cu hotărâre 
judecătorească

Dacă modificarea legii va fi 
adoptată, furnizorul de utilități va putea 
să îl debranșeze pe datornic doar după 
obținerea unei hotărâri judecătorești de
finitive și irevocabile. Nu de puține ori, 
debitorul este debranșat de la utilități 
printr-o decizie luată unilateral de către 
furnizorul de servicii, doar în baza unui 
preaviz.

Modificările preconizate aduc o 
serie de avantaje față de vechiul act 
normativ, dar nu rezolvă în totalitate 
problemele litigioase dintre furnizorii 
și beneficiarii de utilități publice. Ast
fel, noile prevederi se referă doar la 
situația în care între furnizor și benefi
ciar există un act contractual individual. 
Pentru recuperarea datoriilor de la 
restanțierii aflați „la comun” noua lege 
nu prevede soluții.

Cătălin Rișcuța

g
 „Aceste preved

eri sunt bune în cazul 
în care am un con
tract direct cu utiliza

torul, pentru că în cazul în 
care eu ca furnizor de servicii 
câștig un proces și am o 
hotărâre judecătorească 
definitivă pot să-mi recuperez 
datoria prin executare silită. 
Situația este diferită dacă cel 
cu datorii stă într-un bloc și nu 
are contract cu mine, ci cu
asociația de proprietari. în acest caz trebuie să debranșez toată scara blocului 
și suferă din această cauză și locatarii care își plătesc facturile”, declară Victor 
Arion directorul general al APAPROD S.A. Deva.

Piața imobiliară din județ este în repaus
Perioada de criză din acest an se resimte din plin 

și pe piața imobiliară

CONSTANȚA ALEXANDRINA FIRCZAK
- Portret de dascăl -

Spre deosebire de anii anteriori, când 
imobilele erau la mare căutare, în pre

zent singurii cumpărători au mai 
rămas cei care și-au păstrat bani la sal

tea în vremea exploziei de prețuri pe 
piața imobiliară.

Criza economică s-a făcut simțită și în rândul 
agențiior imobiliari. De la o zi la alta, în ultima 
perioadă, prețurile locuințelor au fost într-o scădere 
continuă, spre disperarea celor care au făcut astfel de 
achiziții în perioada de glorie a imobiliarelor din Româ
nia. Lipsa de lichidități din buzunarele hunedorcnilor 
au dus la amorțirea tranzacților cu imobile și totodată 
ia scăderea prețurilor. în schimb, această perioadă este 
una favorabilă celor care doresc să achiziționeze bunuri 
imobiliare la prețuri accesibile.

Prețurile locuințelor 
au scăzut cu 30 la sută

Atât prețul apartamentelor sau a terenurilor, cât și 
cel al chiriilor a scăzut simțitor. în prezent, clienții 
interesați pot achiziționa apartamente cu trei camere, 
complet renovate, în zonă centrală la prețuri sub pa
truzeci de mii de euro. în municipiul Hunedoara, prețul

apartamentelor cu patru camere se încadrează între 30 
și 45 de mii de euro, pe când o garsonieră poate fi 
cumpărată și la un preț de sub cinsprezece mii de euro. 
Nici în Deva prețurile numai sunt atât de piperate ca în 
anii trecuți. Astfel, un apartament cu două camere în 
zonă centrală costă în medie 30 de mii de euro, iar o 
garsonieră 17 mii de euro. Și prețul chiriilor a scăzut 
simțitor. O garsonieră fiind oferită spre închiriere la 
prețul de 50 de euro, pe când un apartament cu trei 
camere se închiriază cu 200 de euro.

Spațiile mici
la mare căutare

Clientela agențiilor de imobiliare și-a îndreptat in
teresul spre locuințele cu suprafață cât mai mică. Dacă 
până anul trecut erau la mare căutare apartamentele 
mari, cu trei sau patru camere, în prezent prea puțini 
clienți mai sunt interesați de astfel de locuințe. De re
marcat este și dezinteresul hunedorenilor față de 
achiziționarea caselor și a terenurilor. Prețul unui metru 
pătrat de teren intravilan a scăzut chiar și cu 50 la sută. 
Și prețul terenurilor extravilane a scăzut. Un metru 
pătrat de teren la șosea se vinde cu mai puțin de 10 euro. 
Cu toate astea, clienții nu se înghesuie să cumpere un 
teren care implică investiții ulterioare. Lucrurile stau la 
fel de rău și în privința caselor de vacanță. Agenții imo
biliari nereușind să încheie niciun contract de vânzare- 
cumpărare.

„Piața imobiliară din județ numai are dinamismul 
anilor trecuți. Cei care doresc să vândă un imobil sunt 
foarte sceptici în această privință, fiind siguri că nu vor 
avea cumpărător. Deși prețurile au scăzut cu aproape 30 
de procente și activitatea din imobiliare este mai 
scăzută, acest lucru este totuși pozitiv, în sensul că 
numai există acea presiune în rândul clienților să 
cumpere ceva fără a analiza la modul cel mai serios ceea 
ce doresc. Acum, clienții au răgazul de a analiza și de a 
alege ceea ce e mai bun și ceea ce le satisface nevoile și 
preferințele”, Adriana Vențel, agent imobiliar.

Irina Năstase

Există, desigur, o diversitate de copii: 
mai mici sau mai mari, mai lenți sau mai iuți, 
mai ordonați sau mai dezordonați, mai 
ascultători sau mai neascultători, mai atașați 
de dascăl sau mai indiferenți.

Succesul școlar al acestora se datorează 
într-o măsură determinantă învățătorului, care 
trebuie să aibă ceva din însușirile unui artist, 
ale unui muzician, să fie bun povestitor, să 
aibă răbdare și, mai presus de toate, să 
iubească elevii asemenea unui părinte 
adevărat. Acesta este un portret de dascăl: 
câteva cuvinte pentru o carieră de zeci de ani.

Constanța Alexandrina Firczak, timp de 
36 de ani, ultimele două decenii fiind petre
cute împreună cu noi, în Școala Generală 
„Octavian Goga” Deva, unde a distins în 
fiecare copil o „ființă individuală” și scopul 
dânsei a fost de a-i cizela acestuia „ființa 
socială”, dezvoltându-i stări fizice, intelec
tuale și morale, conducându-1 spre viață, prin 
viață și pentru viață. A descoperit înclinații 
native, a educat disponibilități creatoare și a 
creat în dânsa o a doua ființă: aceea care nu 
se poate despărți cât trăiește de elevi, acea 
ființă cu o memorie deosebită care va ști peste 
ani cum se numește elevul pe care tocmai l-a 
întâlnit adult, ce pozne a făcut cândva, ce pre
mii a luat... Această ființă nu și-a trădat 
niciodată starea de indispoziție sufletească 
sau fizică în fața copilului; a predat cu 
conștiinciozitate și bucurie, tratându-i pe 
elevi cu afecțiune, respect și corectitudine, 
permițându-le să se simtă în clasă, ca acasă. 
A creat în clasă adeseori condiții mai bune 
decât acasă, comunicându-le permanent pre
ocuparea pentru ei, întotdeauna omniscientă

și omniprezentă, uitând de uzura psihică și 
intelectuală pe care aceste „mici” eforturi le- 
au presupus. Și-a îndeplinit misiunea cu 
conștiință și demnitate. Acum, în ultimele zile 
de serviciu, noi, prietenele și colegele ei, ne 
vom despărți de Sanda cu o urare de bine, 
cum e obiceiul dascălilor, în prag de pension
are.

Să ai viață lungă și fericită, cu sănătate 
și noroc, plină de bucurii și liniște 
sufletească, alături de cei dragi ție!

Dorina Cazan și Maria Bălan
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S-au snjiluiientat biletele peutrjui_c)fMcertiil Erie Clapton Ji Stere 1 •//;>« <„■>// 
liiletele pentru concertul pe cure Eric Clapton it Stere Ihnwood il ror snspne la 
Hucurești. pe 11 iunie, pe stadionul "lolanda llaluș Soter" din lliicuresti, un fost 
supliuientate, fiind puse in rânzure incit 2.000 tie bilete, la categoriile tie preț 
34*), 2l>3 și / ^‘42 lei, cu locuri amplasate in tribună, informează organizatorii. el

■>

Lady Gaga a fost testată
Swallow the Sun

împotriva maladiei lupus
deschide Artmania Festival

Lady Gaga, după ce a leșinat pe 
scenă, în martie, în timpul unui con

cert susținut în Noua Zeelandă, a 
mărturisit că a fost testată împotriva 
maladiei lupus, însă a ținut să își li

niștească fanii, declarând că 
este sănătoasă.

"Am avut câteva palpitații și... alte lucruri", 
a declarat Lady Gaga pentru The Times of Lon
don. "însă totul e ok. A fost vorba doar de 
oboseală și de alte lucruri", a adăugat 
cântăreața.

Am fost foarte atașată de mătușa mea, 
Joanne, care a murit din cauza maladiei lupus, 
însă nu vreau ca fanii mei să se îngrijoreze", a 
explicat starul american, adăugând că a fost 
testată împotriva acestei maladii, ce poate fi de 
natură genetică.

Lupus este o maladie cronică 
autoimunitară care poate să afecteze orice parte 
a organismului, dar atacă în special pielea și 
mucoasele. Boala este declanșată de o dereglare 
a sistemului imunitar care atacă celulele și 
țesuturile, fiind caracterizată prin apariția unor 
plăgi și noduli care ulcerează și distrug 
țesuturile, lăsând cicatrice întinse, deformante.

Pe numele său adevărat Ștefani Joanne An
gelina Germanotta, Lady Gaga și-a lansat albu
mul de debut, intitulat "The Fame", în 2008, dar

internaționale. Dar primele două discuri single 
- "Just Dance" și "Poker Face" - au obținut 
poziții fruntașe în clasamente. Ea și-a lansat cel 
de-al doilea album, "The Fame Monster", în 
noiembrie 2009. Până în prezent, ea a vândut 
peste 20 de milioane de single-uri în format dig
ital și peste patru milioane de albume în întreaga 
lume.

nu a avut un mare impact asupra pieței muzicale

Antonia vrea să pozeze nud 
chiar și însărcinată

Antonia este cu siguranță vedeta 
momentului. Are o piesă obsesivă 
care se cântă în toate cluburile 
bucureștene, iar viața personală 
merge cum nu se poate mai bine: 
iubește și este iubită și în plus, 
așteaptă un copil.

Dar chiar și așa, Antonia nu vrea 
să renunțe prea curând la statutul de 
divă pe care și l-a câștigat. Drept pen
tru care este decisă să pozeze goală 
chiar și însărcinată în luna a șaptea, 
după modelul lui Demi Moore.

„Aștept propuneri să pozez. 
Dintotdeauna mi-am dorit să fac un 
astfel de pictorial. Mă gândeam chiar 
înainte să fiu gravidă, că aș vrea să 
fac fotografii cu burtica mea. Vreau 
să le păstrez amintire și să i le arăt 
fetiței”, a declarat cântăreața.

Cu siguranță, ofertele nu vor în
târzia să apară.

Trupa finlandeză Swallow the Sun 
va concerta, pe 13 august, alături de tru
pele Kamelot (SUA) și The Sisters of 
Mercy (Marea Britanie), în deschiderea 
Artmania Festival, care se desfășoară la 
Sibiu, în perioada 13.- 15 august, 
informează un comunicat

Trupa finlandeză Swallow the Sun 
a debutat la începutul anului 2000. 
înainte de 2000, Juha Raivio și Pași 
Pasanen, membrii fondatori, au cântat 
împreună în Plutonium Orange. Muzica 
celor de la Swallow the Sun este 
complexă: romantici, triști sau agresivi, 
finlandezii nu pot trece neobservați în 
scena doom. Ajunși la cel de-al patrulea 
album de studio, ei continuă să-și

rafineze stilul și să experimenteze cu sonorități dintre cele mai diverse.
Ediția din acest an a festivalului Artmania prezintă șase concerte importante în Piața Mare a Sibi

ului, dar și evenimente alternative în weekendul 13-15 august. Printre trupele care vor mai concerta 
se numără The Sisters of Mercy (Marea Britanie), Kamelot (SUA), Dark Tranquillity (Suedia) sau Serj 
Tankian.

Biletele și abonamentele sunt disponibile în rețeaua magazinelor Germanos, Cărturești, Diverta, 
Vodafone, Humanitas și online, pe www.eventim.ro și www.myticket.ro, adăugând la prețurile prezen
tate mai jos comisionul de ticketing în yaloare de 6%. în perioada 1-31 mai, biletele pentru o zi costă 
80 de lei, iar abonamentele 140 de lei. între 1 iunie și 12 august, biletele vor costa 90 de lei, iar abona
mentele 160 de lei, iar în perioada festivalului biletele - 110 lei și abonamentele - 180 de lei.

Festivalul Artmania este co-finanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria și Casa de Cultură a 
Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.

Dana Rogoz trage tare pentru siluetă
Ce frumoasă era viața Danei Rogoz în 

perioada Abracadabra! Nu tu probleme 
cu greutatea, nu tu grija zilei de mâine. 
Această regulă se aplică perfect cazul 
fostei Abramburica, ea fiind nevoită 
acum, la 24 de ani, se aibă grijă de si

lueta ei ca de ochii din cap.

Și nu neapărat pentru binele propriei per
soane, ci din cauza unei clauze stipulate în 
contractul pentru noua telenovelă în care va 
juca.

Conform stipulațiilor respective, Dana 
nu are voie să se tundă prea scurt, să își lase 
părul prea lung și, mai ales, se se îngrașe, 
drept pentru care, de câteva săptămâni, și-a 
făcut abonament la o sală de tae-bo din 
Capitală, văzând probabil ce minuni a făcut 
acest sport în rândul vedetelor dâmbovițene.

în plus, atunci când timpul îi permite, 
actrița vizitează un salon de masaj din centrul 
Bucureștiului, unde se relaxează, uitând de 
griji și de clauze contractuale și, redevenind, 
pentru un milion pe oră, Abramburica pe care 
o știm cu toții.

Cheryl Cole nu vrea banii 
lui Ashley Cole

Cântăreața Cheryl Cole a cerut avocaților 
săi să depună actele pentru divorțul de fotbalis
tul echipei Chelsea, Ashley Cole, fără a pretinde 
vreo sumă din averea acestuia și nici măcar 
locuința de șase milioane de lire sterline potrivit 
The Sun.

Cheryl a solicitat un "divorț rapid și curat", 
pentru a-și vedea de viața sa și pentru ca Ashley 
să se poată concentra la meciurile Angliei de la 
Cupa Mondială.

"Cheryl a luat decizia de a pune înaintea ei 
visul Angliei la Cupa Mondială. Divorțul ar 
urma să fie finalizat înainte de debutul Angliei 
la CM. Ea știe cât de important este pentru Ash
ley să aibă mintea limpede și să se concentreze 

doar la fotbal. Ea vrea un divorț rapid, fără nicio 
pretenție. Cheryl nu va lua niciun penny din 
banii lui Ashley. Deși lumea se aștepta să ceară 
casa din Surrey, Cheryl i-a oferit-o lui Ashley", 
a declarat un apropiat al cântăreței pentru The 
Sun.

în cererea de divorț, depusă marți la un tri
bunal din Londra, Cheryl a menționat "compor
tamentul nerezonabil" al soțului.

în februarie, Cheryl și-a anunțat separarea 
de fotbalist după ce tabloidele britanice au pub
licat o serie de articole privind infidelitatea fot
balistului.

Cei doi s-au căsătorit în iulie 2006.

http://www.eventim.ro
http://www.myticket.ro


„Părerea mea personală este că cei mai buni medici 
din lume sunt medicii veterinari, Un medic veterinar 
nu î\i poate întreba pacientul de ce suferă...
el trebuie să știe!” (Hill Rogers)

Sănătate 7
.Mr, 27 mai 2010j

’rincipalele afecțiuni ale ficatului 
lepatitele A, B și C
icatul este cel mai mare 
’an al corpului omenesc, 
todată unul din cele mai 
mportante, având peste 
nci sute de funcții vitale. 
Una din caracteristicile 
?stui organ este capacita- 
mare de regenerare a ce
telor componente, ficatul 
and funcționa chiar dacă 
te afectat în proporție de 

80-90 la sută.

Ficatul îndeplinește o funcție 
ițială pentru organism, funcția 

ii”, prin care sunt separate 
stanțele toxice și inutile din 
țe de cele nutritive. în același 
i, ficatul poate fi considerat un 
ozit de glucoză, care este 
erată în sânge când organismul 
levoie de energie. Totodată pro- 
e o multitudine de substanțe vi- 
organismului precum proteinele 
îsare creșterii și dezvoltării, bila 
spensabilă în digestia ali- 
itelor grase, colesterolul, 
* >ițe care au rol în coagularea 
țelui și de asemenea substanțe 
licate în imunitate.

Virușii hepatici 
fectează grav 

sănătatea ficatului

Cu toate astea ficatul nu este un 
in idestructibil. Substanțe toxice 
:um alcoolul și medicamentele 
virușii hepatici duc la lezarea 
nanentă a ficatului. în momen- 
n care ficatul este foarte afectat, 
tul sănătos este înlocuit cu un 
tip de țesut, astfel organul 
:ându-și capacitatea de regener- 

fapt care duce la afectarea 
ei funcționalități a organismu

lui. Uneori se poate ajunge chiar la 
leziuni ireversibile ale ficatului, sin
gura soluție rămânând transplantul 
hepatic. Printre cele mai frecvente 
boli ale ficatului sunt cele provocate 
de virușii hepatici: hepatita A, B, C, 
D, E și G, dintre care cele mai 
frecvente sunt hepatitele A, B și C.

%
Hepatita A, sau „boala 

mâinilor murdare”, se transmite pe 
cale orală, prin consumul ali
mentelor, apei contaminate și mâini 
murdare. Virionii pătrund în organ
ism prin mucoasa aparatului diges
tiv, se multiplică în intestinul subțire 
și ajung apoi la ficat pe cale 
hematogenă. Cel mai frecvent este 
întâlnită în rândul tinerilor. Odată 
pătruns în organism, virusul are o 
perioadă de incubație de la 20 la 40 
de zile, dar încă din a doua jumătate 
e acestei perioade, virusul este 
prezent în sânge și în scaun. Simp- 
tomele de manifestare de debut pot 
fi ușor confundate cu cele ale unei 
gripe: stare de indispoziție, astenie 
marcantă, somnolență, febră, dureri 
musculo-articulare. Principalul 
semnal de alarmă este închiderea la 
culoare a urinei. Hepatita A poate 
avea forme ușoare, dar în unele 
situații se poate ajunge la o formă 
foarte gravă a bolii, fapt care 
implică apariția unor tulburări mari 
digestive, icter accentuat și tulburări 
de coagulare a sângelui, netratarea 
corespuzătoare poate duce la deces. 
Totuși hepatita A are o evoluție mai 
ușoară, procentul de vindecare fiind 
de 90 la sută.

Hepatita B este cauzată de un 
virus de tip ADN, care este transmis 
în sânge în timpul transfuzilor, prin 
contact sexual cu o persoană 
infectată, prin utilizarea unor ace 
sau instrumente contaminate. He
patita B este cea mai frecventă 
afecțiune cronică din lume. Virusul 

hepatic B are o perioadă de 
incubație cuprinsă între 45 și 160 de 
zile. De obicei, primele simptome 
apar după primele 30 de zile de la 
expunere. Persoanele care suferă de 
hepatită B pot experimenta simtome 
„de gripă”, stări accentuate de 
greață, indispoziție și oboseală, 
durere în zona ficatului și icter. 
Evoluția naturală a hepatitei cronice 
B este către ciroză hepatică și can
cer, prin urmare, principalul scop al 
tratamentului este de a stopa această 
evoluție, eradicarea virusului fiind 
un țel foarte dificil de obținut. 
Virusul rămâne în organism tot 
restul vieții dar există și cazuri în 
care se negativizează, pacienții de
venind astfel purtători cronici 
sănătoși.

Hepatita C se transmite pe 
aceași cale ca și hepatita B, însă 
produce afecțiune cronică într-un 
procent mult mai mare decât he
patita de tip B. Majoritatea per
soanelor infectate cu virusul hepatic 
C nu manifestă niciun fel de simp
tome, iar puținii care totuși prezintă 
simptome sunt rareori diagnosticați 
cu hepatita C. Acest fapt se 
întâmplă din cauză că simptomele 
ce apar anorexie, oboseală, durere 
abdominală, icter, iritații cutanate, 
manifestări pseudo-gripale - sunt 
de obicei asociate cu alte afecțiuni. 
Persoanele care suferă de hepatită C 
cronică prezintă un risc mai ridicat

r
Cură cu boabe de ienupăr 
pentru afecțiuni ale ficatului
Afecțiunile hepato-biliare pot 
fi prevenite sau vindecate cu 
boabe de ienupăr. Cura du

rează 23 de zile.

în prima zi se iau patru boabe, 
în a doua zi cinci boabe, apoi se 
crește progresiv până în ziua a 
doisprezecea, când se vor lua 15 
boabe. începând cu ziua a treis
prezecea, începem să scădem câte 
o boabă zilnic, până la sfârșitul 
curei, când se va ajunge din nou la 
patru boabe. înainte de a fi 
înghițite, boabele de ienupăr se 
vor mesteca foarte bine.

Cura cu boabe de ienupăr mai 
este indicată și în tratamentul altor 
afecțiuni ca: hemofilie, stomatită, 
neuroastenie, hipertensiune 
arterială, reumatism, ascită, 
anexită și metroanexită, cefalee, 
sciatic, etc.

g
 Hepatitele sunt boli cu morbiditate crescută, potențial im

portant de cronicizare și cu consecințe economice importante.

Pentru tratarea acestora este necesară o spitalizare prelungită 
și stare de repaos chiar după externare. Un alt factor important este 
regimul alimentar care trebuie ținut cel puțin un an de zile. Tratamentul 
este foarte costisitor. Petru vindecarea hepatitelor de tip B și C există 
un- program național de tratament, dar în același timp este foarte 
scump”, medic primar șef secția boli infecțioase, Maria Dăncescu.

de evoluție către ciroză și cancer he
patic. Dacă hepatitele A și B pot fi 
prevenite prin vaccinare, din neferi
cire nu există și un astfel de vaccin 
împotriva virusului hepatic C. Sin-

Tinctura
de ghimbir vindecă 
astmul și sinuzita

Tinctura de ghimbir este 
cunoscută din bătrâni ca un leac 
care aduce ameliorări și chiar 
vindecări ale astmului. Se iau 
aproximativ 500 de grame de 
ghimbir care se spală și se 
decojește, se taie în bucăți, se pun 

gura metodă de a preveni 
îmbolnăvirea este aplicarea unor 
măsuri riguroase de igienă 
personală și de sănătate, în general.

Irina Năstase

într-un borcan de 2-3 litri, se 
adaugă un litru de alcool de 35 
grade și se ține la căldură 3-4 
săptămâni, după care se strecoară 
lichidul care va avea o culoare 
gălbuie și se ține apoi la loc ferit 
de lumină. Se consumă câte 
jumătate de linguriță din această 
tinctură înainte de mâncare într-o 
cană de ceai de plante medicinale 
la alegere. Tratamentul mai în
delungat aduce vindecare 
garantată. Tinctura de ghimbir 
tratează și sinuzita, dacă este in
spirat un amestec din această 
soluție și două lingurițe de sare di
zolvate într-un pahar cu apă 
călduță. Repetând procedura, 
lichidul va ajunge și în gură, dar 
va dezinfecta și curăța căile respi
ratorii și va avea benefici asupra 
durerilor de cap, răcelii și nasului 
înfundat. Tratamentul se face o 
dată pe zi, timp de trei zile și nu 
este recomandat copiilor mici.
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Sindicaliștii din penitenciare se alătură grevelor anunțate pentru data de 31 mai. 
Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP) și Federația Sindicate
lor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) anunță grevă în toate 
unitățile din sistemul penitenciar. începând cu ultima zi a lunii mai.

Aproape 100 de părinți 
au protestat la Guvern
Aproximativ 100 de mămici 
cu bebeluși în cărucioare, 

dar și tătici și bunici au pro
testat, ieri, timp de două ore 
în fața sediului Guvernului, 
nemulțumiți de intenția de 

scădere a indemnizației pen
tru creșterea copilului

Protestatarii au strigat "Rușine", 
au cântat melodii pentru copii și au 
afișat mai multe bannere cu mesaje 
precum "Nu le distrugeți viitorului", 
"Copiji nu se cresc cu pâine goală", 
"Vrem drepturi, nu pomeni", "Muri
torii de foame de azi, emigranții de 
mâine", "Stop discriminării, am coti
zat diferit", "România nu se mai 
naște, România moare" sau "Măsura 
de egalizare e discriminatorie". O 
parte dintre mămicile protestatare au 
purtat în timpul protestului tricouri 
albe pe scria "SOS" și banderole 
negre la mâini.

Proteste similare ale părinților 
nemulțumiți de intenția Guvernului 
de a reduce indemnizația pentru 
creșterea copilului și alte drepturi 
pentru aceștia au avut loc și în Iași și 
Brașov.

Italia va reduce cheltuielile 
publice cu 24 miliarde de euro
până în 2012

Guvernul italian a adoptat 
într-o ședință ținută marți 

seara planul de măsuri vizând 
reducerea cheltuielilor publice 
cu 24 de miliarde de euro până 

în 2012, în vederea aducerii 
deficitului bugetar peste doi 

ani la nivelul de 2,7% din PIB, 
conform Tratatului de la 

Maastricht, față de 5,3% în 
prezent.

Planul prevede realizarea unei 
economii de 12 miliarde în 2011 și a 
unei sume similare în 2012, bazându- 
se pe mai multe măsuri cum ar fi 
înghețarea salariilor angajaților buge
tari și limitarea posibilității de pen
sionare anticipată, reducerea 
cheltuielilor ministerelor,
administrațiilor regionale și provin
ciale, desființarea unor agenții guver
namentale, combaterea evaziunii 
fiscale, depistarea pensiilor de inva
liditate acordate incorect.

Cea mai importantă măsură 
prevede înghețarea salariilor 
angajaților bugetari până în 2013, 
deci pentru o perioadă de patru ani in- 
cluzându-1 și pe cel în curs. Totodată, 
sunt tăiate cu 5% și 10% salariile 
acelor funcționari publici care câștigă 
anual peste 90.000 de euro și 130.000 
de euro. Sunt reduse cu 10% cheltu
ielile ministerelor, precum și cu 20% 
subvențiile pentru partide. Cheltu
ielile celor 20 de regiuni vor fi reduse 
cu 11 miliarde de euro pentru anii

Organizatorii protestului susțin 
că reducerea indemnizației pentru 
creșterea copilului are impact nesem
nificativ pentru bugetul de stat, re
spectiv sub 0,02% din PIB, însă 
efectul este covârșitor pentru dez
voltarea și viitorul micuților.

Părinții vor să protesteze și pe 1 
iunie, de Ziua Internațională a Copi
ilor, în fața Parlamentului.

Petiția online pentru menținerea 
indemnizației pentru creșterea 
copilului la 85% din venituri a strâns, 
până în prezent, aproximativ 50.000 
de semnături.

2011-2012, în timp ce cheltuielile 
provinciilor vor fi tăiate cu 1,1 mil
iarde de euro pentru aceeași perioadă.

Potrivit agenției ANSA, combat
erea evaziunii fiscale se va face și 
prin introducerea unei declarații care 
va însoți orice plată în numerar mai 
mare de 5.000 de euro, limită care 
până acum era stabilită la 12.500 de 
euro. Facturile vor deveni electronice 
și înregistrate într-un sistem central
izat dacă vor depăși valoarea de 3.000 
de euro. Totodată, se vor introduce 
taxe pe anumite șosele de centură ale 
marilor orașe sau care fac legătura cu 
autostrăzile. Guvernul mai urmărește 
și o actualizare cadastrală care să 
permită impozitarea clădirilor con
struite recent în teritoriu fără a fi de
clarate. Bani în plus la buget ar urma 
să fie aduși și prin introducerea unei 
taxe de 10 euro pentru turiștii din 
Roma, capitala fiind în pragul fali
mentului financiar și cerând guvernu
lui un ajutor de urgență de peste 1 
miliard de euro.

Suspendarea plății unor drepturi salariate
prevăzute în titluri executorii 
este constituțională
Curtea Constituțională a decis 
că este constituțională preve
derea din OUG 18/2010 pri
vind suspendarea de drept a 

oricărei proceduri silite referi
toare la plata unor drepturi sa

lariate personalului din 
sectorul bugetar, judecătorii 

Curții Constituționale 
respingând sesizarea 

Avocatului Poporului

Curtea Constituțională a anal
izat OUG 18/2010 privind plata 
eșalonată, între 2011 și 2013, a unor 
sume prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea de drep
turi salariale personalului din sec
torul bugetar, după ce ordonanța a 
fost deja adoptată în 5 mai de Senat.

Avocatul Poporului (AP) a se
sizat Curtea Constituțională cu 
privire la neconstituționalitatea 
dispozițiilor articolului unic, punc
tul 2, din OUG 18/2010 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
71/2009 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având 
ca obiect acordarea de drepturi 
salariale personalului din sectorul 
bugetar.

Mama lui Lech Kaczynski a fost informa/ 
în legătură cu moartea acestuia

Fratele fostului președinte 
polonez, Jaroslaw Kaczynski, a infor
mat-o marți seara, în prezența fami
liei, pe mama sa grav bolnavă în 
legătură cu decesul fiului ei, Lech, a 
declarat șeful de campanie al acestuia, 
Elzbieta Jakubiak.

Medicii lui Jadwiga Kaczynska, 
în vârstă de 83 de ani, care suferă de 
grave probleme de inimă și de 
plămâni, i-au cerut lui Jaroslaw 
Kaczynski să nu îi spună acesteia de- 
■spre moartea fratelui său, Lech 
Kaczynski, decât când aceasta va fi 
suficient de puternică. Faptul că 

k______________________

OUG 18/2010 a fost 
adoptată, în 5 mai, 
de Plenul Senatului

Proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență Guvernului 
18/2010, pentru modificarea și com
pletarea Ordonanței de urgență a Gu
vernului 71/2009 a intrat în dezbaterea 
plenului Senatului cu un raport de resp
ingere din partea Comisiei de muncă. 
Raportul negativ al comisiei a fost 
respins la vot cu 46 de voturi 
"împotrivă", 20 "pentru" și 3 abțineri.

Potrivit Ordonanței, se prevede că 
plata acestor sume, prin hotărâri 
judecătorești, în favoarea personalului

Jaroslaw Kaczynski a putut să-i dea 
mamei sale această veste a fost "o 
ușurare" pentru el, a declarat șeful său 
de campanie pentru alegerile 
prezidențiale de la 20 iunie, Elzbieta 
Jakubiak, pentru postul de televiziune 
TVN24.

"Cred că este o femeie curajoasă, 
care a trăit în cel de al Doilea Război 
Mondial, un adevărat soldat. Ea știe 
că fiii ei au servit statul și că, astăzi, 
are un fiu care trebuie să continue 
munca fratelui său geamăn. Eu cred că 
este capabilă să adune destulă putere 
pentru a-i oferi lui Jaroslaw Kaczyn- 

din sistemul bugetar, devenite ex 
torii în 31 decembrie 2010 se va re; 
după următoarea procedură: în 201 
plătește 34% din valoarea titb ’ 'i 
ecutoriu, în 2012 se plătesc j. <i 
această valoare, iar în 2013 se plăi 
restul de 33%.

Federația Sindicatelor 
învățământ "Spiru Haret" a apreci; 
OUG 18/2010 privind amânarea p 
unor drepturi salariale câștigate 
instanță este neconstituțională și a c 
Avocatului Poporului să sesi: 
Curtea Constituțională în cazul aci 
normativ.

Curtea Constituțională a decis 
că prevederea reclamată 
constituțională.

ski dragoste și susținere", a decla: 
Jakubiak despre modul în care Ja 
wiga Kaczynski a primit vestea moi 
lui Lech Kaczynski și a nurorii sa 
Maria.

Adam Bielan, un prieten al fi 
tului președinte, a declarat că 
săptămâna care a urmat accidentu 
de lângă Smolesnsk, în care Lech 
Maria Kaczynski au murit, împreu 
cu alți 94 de membri ai elitei milit; 
și politice poloneze, "Jadwiga a c<. 
tinuat să întrebe unde este Lech".s



Managerul sportiv al clubului FC Timișoara, Daniel Stanciu, 
a declarat că antrenorul echipei bănățene, Ioan Ovidiu 
Sabău, a demisionat din funcția sa. w I

aliul Frumuseții 2010 
romovează automobilul electric

Sport 9
Joi, 27 mai 2010

ncursul automobilistic „Raliul Fru- 
seții” și-a schimbat traseul tradițio
nal pentru a promova automobilul 
ctric. Cea de-a paisprezecea ediție a 
mpetiției se va derula pe un traseu 
e va avea ca punct final „ Transilva
nia Arsenal Park”, din Orăștie.

Organizatorii au ales să schimbe traseul din 
t an al Raliului Frumuseții pentru a include 
t concurs în principala campanie derulată de 
t. România, care are drept scop promovarea 
mobilului electric. Cu toate că punctul final 
f ^i fi la Geaogiu Băi ca în anii anteriori, or- 
zatoni nu au renunțat la probele consacrate ale 
petiție, precum „Miss Raliul Frumuseții” sau 
a surpriză pentru copilot. De asemenea, va fi 
nizată și o probă de îndemânare, în care 
■ițele vor trebui să conducă un automobil elec- 
Cursa se va derula pe un traseu de 57,2 fcilo- 
i pe ruta Deva - Hunedoara - Călan - Băcia

- Orăștie - Transilvania Arsenal Park și va fi 
supravegheată de reprezentanții Poliției Rutiere.

Echipaje de peste hotare

Competiția va avea loc în perioada 28-30 mai 
și va alinia la start aproximativ 30 de echipaje. 
Concursul va debuta sâmbătă la orele opt ale 
dimineții, cu proba specială premiată cu „Cupa 
Primarului”. Startul festiv va avea loc la ora zece 
și jumătate din fața Casei de Cultură din Deva. 
Cea de-a doua probă specială va avea loc în cen
trul municipiului Hunedoara, iar la sosirea echipa
jelor la „Transilvania Arsenal Park” din Orăștie, 
concurentele vor susține proba de îndemânare care 
va consta în conducerea unui automobil electric. 
Va urma proba surpriză pentru copilot și concursul 
„Miss Raliul Frumuseții”, probe care se vor 
desfășura la lumina unui foc de tabără. Atmosfera 
va fi animată de formația Desperados din Cluj 
Napoca. La competiție și-au anunțat prezența două 
echipaje din Bulgaria și un echipaj din China.

lrina Năstase

lircea Lucescu curtat de turcii
î la Fenerbahce
hnicianul echipei Șahtior Donețk, 
'rcea Lucescu, s-a întâlnit, la sfârși- 
l săptămânii trecute, la Madrid, cu 
oi oficiali ai clubului Fenerbahce, 
re i-au prezentat o ofertă. întâlnirea 
itre două părți a avut loc la hotelul 
itz. Acum se pare că se așteaptă un 
spuns de la tehnicianul român, care 

■e află sub contract cu gruparea 
ucraineană

Mircea Lucescu s-a întâlnit cu oficialii de 
Fenerbahce cu aproximativ două ore 
nte de finala Ligii Campionilor și că la o 
ă parte din discuție a asistat și fostul 
jedinte al grupării Intemazionale Milano, 
esto Pellegrini.
Fenerbahce i-a propus lui Lucescu, prin 

rmediul impresarilor, un contract de 3,5 
ioane de euro pe an.

Lucescu în locul lui Daum

Fenerbahce l-ar putea aduce la conduc- 
î tehnică pe Mircea Lucescu, la finalul 
stui sezon, în cazul în care actualul 
■enor, Christoph Daum, nu va convinge 
ducerea clubului că greșelile din actualul 
ipionat nu vor fi repetate. Echipa care este

V

lider în campionatul Turciei a fost învinsă, 
miercuri, cu scorul de 3-1, de Trabzonspor, în 
finala Cupei. în campionat, echipa din Istan
bul se află pe primul loc, cu 70 de puncte, 
urmată la doar un punct diferență de Bursas- 
por, formație la care evoluează Giani Kiriță. 
La finalul sezonului, președintele Aziz 
Yildirim îi va cere garanții lui Daum că nu va 
repeta greșelile din acest an. în cazul în care 
nu va fi convins, echipa va fi preluată 
de Lucescu.

Mircea Lucescu a antrenat în Turcia 
echipele Galatasaray (2000-2002) și Beșiktaș 
(2002-2004).

Patricia Vizitiu, un exemplu 
pentru micile handbaliste din Petroșani

Ascensiunea fulminantă a Patriciei Vizitiu a 
fost un catalizator al succeselor pentru secția de 
handbal a CSS Petroșani. Performanța echipei din 
2002 în care activa Patricia Vizitiu a demonstrat
că totul e posibil, chiar și cu bani puțini, iar CSS 
Petroșani a făcut o tradiție din calificarea formației 
de junioare III la turneul final al Campionatului 
Național. Echipa antrenată de Edith Mileti a ajuns 
între cele mai bune opt formații ale României și în 
2009, și în acest an, iar componentele celor două 
generații visează să joace hMdbal la marile echipe 
ale României.

Patru victorii 
din cinci meciuri

CSS Petroșani s-a calificat la finala ediției 
2010 a Campionatului Național, după ce a ocupat 
locul secund la turneul semifinal, desfășurat la 
sfârșitul săptămânii, la Petroșani. Echipa din Valea 
Jiului a câștigat meciurile cu Marta Baia Mare 
(26-19), LPS Banatul Timișoara (23-16), Dinamo 
Brașov (26-21) și AS Odorheiu Secuiesc (26-15, 
fiind învinsă doar de echipa Energetic Râmnicu 
Vâlcea (19-27). „Secretul reușitelor noastre e 
același ca la orice club: munca, seriozitatea și 
ambiția. Avem în plus o atmosferă bună la echipă 
și exemplul Patriciei Vizitiu, pe care toate fetele 
de aici vor să-l urmeze. Căpitanul echipei noastre 
este Georgiana Zaharia, iar golgetere sunt Ioana 
Velciov (28 de goluri), Andrada Radu (27 de 
goluri) și Laura Hîrtop (23 de goluri)”, a spus 
antrenoarea Edith Mileti, atenționându-ne că una 
dintre remarcate ar putea ajunge în curând la 
echipa națională sau la un club de calibru. Turneul 
final al Campionatului Național de Junioare III se 
va desfășura în perioada 9-13 iunie, iar obiectivul 
echipei din Petroșani e calificarea în semifinale.

în 20 iunie va avea loc
Cupa Arsenal Park la ciclism

în 20 iunie 2010, la Arsenal Park din Orăștie 
se da strigarea la...biciclete. Iubitorii spor
tului pe două roți sunt chemați să își arate 

pricep rea în parcurgerea celor 12 km de tra
seu pregătiți de cei mai experimențati bikeri.

Cupa Arsenal Park este un concurs de Cross 
Country individual ce va pune la încercare 
bicicliștii într-o competiție sportivă, desfășurată 
pe durata a aproximativ 2 ore în zona Arsenal Park 
din Orăștie. înscrierile pentru competiție se pot 
face pe site-urile: www.pedaleaza.ro,

www.cs.gratzu.ro si www.cupacetatilor.ro, până în 
17 iunie, ora 23:00. De asemenea înscrierile se pot 
face si la fața locului, în data de 19 iunie, începând 
cu ora 9:00, la Comandamentul Arsenal Park, pre
cum și în ziua concursului, între orele 9:00 și 
10:00. Startul concursului se va da la ora 12:00, 
iar traseul va fi format din traversări de drumuri 
forestiere, cursuri de apă, cățărări coborâri de 
viteza, porțiuni tehnice și de spectaculozitate. Cat
egoriile de concurs sunt: Seniori (20 - 35 ani) - 3 
ture Junori (15 - 19 ani) 3 ture Elite (36 - 99 ani) 
- 2 ture Copii (6-14 ani) - 1 tura (pot fi asistați de 
părinți) Fete - 1 tură

SC LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva. Calea Zarandului ISO (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

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

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

Program de funcționare: 
Zilnic 07.30-20.30 
Duminica: 09-00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE 
O 

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O

http://www.pedaleaza.ro
http://www.cs.gratzu.ro
http://www.cupacetatilor.ro


10 Timp liber 1^,

Joi, 27 mai 2010 ________________

John Lee este unul dintre cei mai eficienți ucigași 
plătiți. Dar chiar și cel mai profesionist dintre 
criminali poate avea uneori momente de slăbiciune. 
(Pro TV; 20:30; Ucigași de schimb)

Români în Cupa Hopman... Dicționar: Cea, Str., Enot, llă, Rebo, Iască, T

< s

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel! (emisiune dc 

divertisment, 2008) Prima parte
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 256.) 45'

11:15 Miezul zilei (magazin de diver
tisment, rcl.)

12:15 Spectacolul lumii (rcl.)
12:50 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003, rel. - 16.)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:50 Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
15:30 Akzcnte (magazin cultural)
17:00 Interes general (talk show, 

2000)
18:00 Tragerile Jockcr, Loto 5 740, 

Loto 6/49 și Noroc
18:20 Eu, tu, noi-Ediție specială - 

Oameni pentru oameni
18:30 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003 - 17.)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo
21:00 înainte și după (rcl.)
21:30 Start Eurovision
22:00 Eurovision 2010 (emisiune 

concurs, 2010)

07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 - 8.) 50'

07:55 învingătorii (rcl.)
08:10 Călăuziți dc stele (canadian- 

german serial. 1992, rel.)
09:50 Descoperă românii 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 10.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare (rcl.)
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-8.) 50'
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 22.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Povești din Paris (francez se

rial dc comedie, 2008, rel. - 10.) 
18:40 Orașele lumii
19:15 Călăuziți dc stele (canadian- 

german serial, 1992)
21:00 Imaginea Succesului (emisiune 

dc divertisment, 2009)
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 

45'
22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Sechestrați în spațiu (SUA film 

dc acțiune, 2001) 92'

antei^^

0»:00 'Ncatza cu Kazvan si Dam 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune 07:00 Camera dc râs
(matinal) 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 07:30 Neveste disperate

10:00 în gura presei 10:00 Misterul din Caraibc 09:45 Maria Mercedes 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Familia Bundy (SUA serial dc 12:00 Tânăr și neliniștit 11:15 Predestinați 99:00 Galileo

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:00 Știrile Pro TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Nimeni nu-i perfect
Katcy Sagal, Christina Apple- 13:45 Punct. Și de la capăt (SUA 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Pitici și tătici
gate, David Faustino dramă muzicală, 2006) 15:15 Rețeta dc ACASĂ 10:30 CSI - Crime și investigații

12:00 Miami Vice (SUA film serial 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs
dc acțiune, 1994) 45' 1973-3744.) 16:25 Vremea dc ACASĂ 14:00 Neveste disperate

13:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 16:30 Maria Mercedes 15:15 Nimeni nu-i perfect
14:00 Călătorie în centrul pământului 17:45 Happy Hour (emisiune dc di- 17:30 Povcștiri adevărate 15:45 Pitici și tătici

(SUA S.F., 2008) 90' cu Grcg vertisment, 2007) 18:30 împreună pentru totdeauna 16:15 Galileo
Evigan, Jennifer Dorogi, Dcdce 19:00 Știrile Pro TV 19:30 Cameleonii 17:00 Trăsniții (serial dc comedie,
Pfeiffer. Vanessa Lcc Evigan 20:30 Ucigași de schimb (SUA film 20:30 Predestinat 2007, rel. - 55.)

16:00 Observator de acțiune, 1998)87' cuYun- 21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 18:00 Focus 18 90'
17:00 Acces Direct Fat Chow, Jiirgcn Prochnow, serial, 2008, rel.) cu Martin 19:00 Focus Sport
19:00 Observator Mira Sorvino, Michael Rooker Karpan, Elizabeth Gutierrez, 9:30 Ccarta-n bucate
20:30 Să te prezint părinților (cmi- 22:15 State dc România (român scriai Victor Corona 20:30 Mondenii Show

siunc dc divertisment, 2009) de comedie, 2009 - 115.) cu 22:30 Povcștiri dc noapte 22:00 Focus Monden
22:00 Bun dc cinste (reality show) Ghcorghc Visu, Carmen Tănasc, 23:30 India (brazilian-indian film se- 22:15 Trăsniții (comedie - 56.) Uit
23:00 Observator Doinita Oancca, Octavian Stru- rial dc aventură, 2009) cu Ju- mul episod
23:45 Un Show Păcătos (emisiune dc nilă liana Paes, Rodrigo Lombardi, 23:15 McBride: Stați pe recepție p

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV Mârcio Garcia, Tânia Khalil tru crimă (SUA polițist, 2005

HB© 12:30 Batman: Cavalerul din Gotham
13:45 Un sărut adevărat (SUA comedie, 1999)
15:30 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008)

17:00 Chrissa nu se dă bătută (SUA film de familie, 2009)
18:30 O altă Cenușăreasă modernă (SUA-canadian comedie, 2008)
20:00 Podul de flori (german-român film documentar, 2008) 87'
21:35 Crimele din Oxford (spaniol-cnglez-franccz polițist, 2008)
23:20 Bodyguard: Un nou început (englez film dc acțiune, 2008) 95' cu Vin

cent Sze, Carl Ng, Cary-Hiroyuki Tagawa, Richard Ng

20:00 Traveler (SUA film serial dc acțiune, 2007 - 7.) cu Matthew Bomcr 
21:00 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990 - 143.) cu Jerry Seinfeld 
22:00 Teoria conspirației (SUA thriller, 1997) 135' cu Mel Gibson, Julia Rc 

berts, Patrick Stewart, Cylk Cozart

14:15 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rcl. - 141.) 
14:45 Calea spre succes (englez serial dc comedie, 2006 - 4.) 
15:45 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 19.) 
16:45 Prin negura războiului (SUA film documentar, 2003) 95' 
19:00 Rebel în California (SUA serial, 2003 - 13.)
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iOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

va tâmplar manual/artizanal ] lăcătuș mecanic 9

efon: 0755.999.916
vânzător 5 maistru ind.textilă,pielărie 1

t contractări și achiziții (broken 
uri) 1

manipulam mărfuri 1

t de curățenie clădiri și mij- 
s de transport 2

4

abil șef 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

zidar rosar-tencuitor 4

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

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

munc.necal.la amb.prod.sub formă 
de praf și granule 1

montator placaje interioare și exte
rioare 1

romecanic 2 mun. necal. în ind confecțiilor
6

;ie de serviciu 2 ambaiator manual 6

îtor bucătărie (spălător vase 
0 2

harman 7

montator aparate aer condiționat
1

c.necal. la demol.clădiri, zidărie 
zaic, faianță, gresie, parchet

2

bobinator aparataj electric 1 ospătar-chelner 1

brutar 4 pregătitor piese încălțăminte
2

mecanic auto

agent securitate 1 vânzător 2

bucătar 1 zidar rosar-tencuitor 4

cameristă hotel 1 zugrav-vopsi tor 1

conducător autospecială 2 Lupeni
confecționer articole din piele și în
locuitori 6 Telefon: 0755.999.919

croitor 1 barman 1

electricean de întrținere și reparații
7

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1gestionar depozit 1

iginer automatist 1 manipulam mărfuri 3

îngrijitor clădiri 2 munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
rieTmozaic,faianța,gresie 1

maiștri instalator în construcții
1 zidar rosar-tencuitor 2

1

mecanic utilaj 2

vânzător 1 bucătar 2 munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri,baraje 1

Orăștie confecționer-asambleor articole din 
textile 19

Telefon: 0755.999.922 cusător piese din piele și înlocuitor
11

broker în asigurări 1
dulgher (exclusiv restaurator) 1

subinginer mecanic automobile
1

tâmpar universal 1

văzător 3

c. ^jJ.la întreț.drumuri, șo- 
podun, baraje 10

bucătar 1

c.necal.la spargerea și tăierea 
trialelor de construcție 8

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

citornecal. la asamblarea, mon- 
i pieselor 68

croitor ș tan ța tor piese încălțăminte
2

șofer de autoturisme și camionete
I

mozaicar restaurator
Telefon: 0755.999.920

i
bucătar

ator calculator eicctronov și re-
1

cusător piese din piele și înlocuitor
16

specialist in domeniul calității
1

munc.necal.la dem ol. clădiri .zida
ri ejnozaic, faianță,gresie,parchet

3

1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

director tehnic 1

strungar universal 1

sudor manual cu arc electric5

munc.necal.în ind confecțiilor
2

lucrător comercial 1

ator mașini unelte semiauto-
5tomate 1

fason a tor mecanic (cherestea)
I sudor 2

operator con find.îmbrăcăminte-țe- 
sături, tricot, mat.sintetice 1

vânzător 2

tap chelner) 4 florar-decorator I vânzător 11

pționer hotel I frezor universal 1 zidar samotor

șofer de autoturisme și camionete
I

Simeria

Telefon:0755.999.921

de sală restaurant(maitre 
lei) 1

funcționar administrativ 1 zugrav, vopsitor 2
strungar universal 1 barman 2

tehnician constructor 1

r de autoturisme și camionete
3

gestionar depozit 1 Petroșani
tâmplar universal 2

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5

instalator apă, canal 1 Telefon: 0755.999.918 munc.necal.în ind confecțiilor 2

electriccan de întreținere și repara
ții 1 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) 1
Ilia

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1 munc.necal.în agricultură 1 Telefon: 0755.999.926

electricean de întreținere și repara
ții 1

Mică publicitate
* ____________

id casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi,
:on, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel.
>5.066.695

IMOBILIARE
Proprietar vând garaj sub bloc, Deva, Str. Carpați, bl.6, nr.12, acte proprietate. 
Preț 12.000 euro. Tel.0723.419.531

Vând casă ultracentral, preț negociabil, nu sunt agenție. Tel.0743.013.281

Caut chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere în Deva, la 5min. de piață, 
mobilat. Preț 150 eur/lună. Tel.0751.176.178

id apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj in
i’ r. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.191

Vând garsonieră în Gcoagiu, preț 20.000 EURO. Tel.: 0744.513.201 
sau 0744.671.110

1

manipulam mărfuri 15

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri,baraje 2

lucrător gestionar

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

rea pieselor 8

o spătar) chelner) 2

montator subansamble 47
paznic 1

operator mase plastice 7
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5operator mașini de ffagmentare(pro

duse chimice) 1
tălpuitor industrial 5

operator mașini de inscripționat
11 Călan

operator prelucrare mase plastice
14 Telefon: 0755.999.924

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri, șosele,baraje 4

șofer de autoturisme și camionete
5

munc.necal in ind. confecțiilor 8

șofer de autoturisme și camionete 
1tâmplar universal 1

Brad Hațeg

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.925

inginer autovehicule rutiereiagent de intervenție pază și ordine
2

femeie de seviciu 1

mașinist ia mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în agricultură 1

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

munc.necal.la demol.clădiri,mo- 
zaic,zidărie,faianță,greșie.parchet 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent securitate 5

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

instalator încălzire centrală și gaze 
1

lucrător gestionar 1

maistru electricean în construcții
1

E
Vând
Tel. 0721.653.028

AUTO

Sonda Lamda BMW 318i, a.f. 2002, preț lOOeuro.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

OFERTE DE SERVICII
it un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
.0751.176.178 

it apartament de închiriat in Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
:emen lung. Tel. 0751.176.178 

td /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
>sebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
:tiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego- 
5il. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182 

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

ideasă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
tagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

ad apartament în Arad, 2 camere, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 
o negociabil. Tel. 0734.310.133

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

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolac, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

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

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații con
sultanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

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

id teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
o/mp. Tel. 0735.066.695

g DIVERSE
k

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume Prenume

limb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere. 
:r diferență. Tel. 0740.965.191

Doresc să închiriez masă de biliard cu fise, medic, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368

Strada .Nr. Bl. Sc......Ap. ..

Cumpăr bureți gălbiori , preț avantajos. Tel.0723.896.368

Localitatea. Județul.

id casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
>xe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
s diferența. Tel. 0730.287.975

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț
700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750

C.I. seria..
Eliberat de

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

Semnătura
u în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
trală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786

Vând reciver Dolce cu 2001ei, telefon portabil 500m. Tel.0743.832.083

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

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

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

nd casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
ia Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675

Vând iepuri albi cu ochi roșii 20-251ei sau schimb cu alte variante. Tel. 
0743.832.083

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

Vând mașină de spălat 2001ei, frigider, combină frigorifică 2001ei, aragaz Za- 
nussi 2001ei sau la schimb alte variante. Tel.0743.832.083

nd apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097

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 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.

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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Silvadez

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

SILVA^ 

LEMNTEX 
traduce și cenereiaiîzDazi
te dii lemn triplu stratificat

■șl șl torasira M cm ml luni
nrcMMicmieiat

VllliRSM^ ■

>dez

<taj

Silvadez
mortare uscate, adezivi, sape autonivelonte

rt
A

fiXl-SlLVA LEMNTEX S.R.L.
gut C’himintlia, nr.l21D,comuna I lîlrîiu, 
tel/fux: O3S4/SO1021/22, e-mailt tilvu^tmurl.

Supremația calității


