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Moțiunea de cenzură a PSD a fost respinsă la Parlament. în
trunind doar 228 de voturi "pentru*, in condițiile in care, pentru a li 
adoptată, ar ti fost nevoie de 236 de voturi. împotriva moțiunii au votat 
197 de parlamentari.

Secretarul Camerei Dcputaților Mihai Voicu (PNL) a anunțat că 
în favoarea moțiunii de cenzurii s-au pronunțat 228 de parlamentari, 
s-au înregistrat trei voturi nule și 197 de voturi "împotrivă”.

Senatorii și deputății au votai cu bile la moțiunea de cenzură.
Constituția prevede că Senatul și Camera Deputation în ședință 

comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea 
unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității dcputațilorși senatorilor 
Astfel, pentru ca moțiunea de cenzură să tic adoptată, ar fi fost nece
sare 236 de voturi "pentru”, din totalul de 471 de parlamentari.

Editorial
de Ștefan Ciocan

învățătura moțiunii 
de cenzură

Moțiunea de cenzură nu a adunat suficinte voturi 
ca să dărâme guvernul condus de Emil Boc. dar pute
rea este departe de a răsufla ușurată. Presiunea media- 
tică, opoziția din ce în ce mai guralivă, populistă și 
gemagogă, sindicatele parcă renăscute din propria ce
nușă stau ca un ghimpe în coasta puterii. Din fericire 
pentru Boc și cualiția care-1 sprijină, opozanții, fie ei 
partide sau sindicate, nu au reușit încă să mobilizeze 
populația împotriva puterii. Declarațiile belicoase ale 

lui Ponta conform cărora actuala putere nu mai are 
susținerea electoratului nu se bazează pe nimic, atâta 
timp cât cele 20.000 de persoane, care să preseze Par
lamentul în ziua votului moțiunii, „promise” de sin
dicate și PSD, au însemnat de fapt mai puțin de 1.000 
de oameni, și aceia aduși cu autobuzele de activiști 
plini de zel din județele limitrofe Bucureștiului. Tele- 
viziunile s-au chinuit să găsească cele mai bune un
ghiuri în așa fel încât să pară că mulțimi de oameni 
iau cu asalt Palatul Parlamentului. De fapt atât televi- 
ziunile cât și opoziția s-au manifestat ca niște membrii 
ai unei secte care se opun cu înverșunare tratării unui 
membru bolnav al respectivei comunități religioase. 
Este regretabilă tăierea pensiilor și a salariilor, dar 
această operațiune, am putea spune chirurgicală, este 
vitală pentru ca România să supraviețuiască unei pe
rioade dificile, unei crize care afectează întreaga lume. 
Nici Ponta, nici Antonescu și nici o altă persoană care 
critică Guvernul Boc nu a pronunțat măcar o frază 
prin care să argumenteze acuzațiile grave aduse la 
adresa puterii. Bugetul României nu s-âr fi îmbogățit 
instantaneu dacă trecea moțiunea de cenzură. Noul 
guvern, fie el format de PSD, PNL sau PDL tot nu ar 
fi avut de unde să adune bani pentru funcționarea sta

tului, plata pensiilor, a salariilor și continuarea inves
tițiilor. Tot jocul de-a moțiunea nu a fost decât o miș
care electorală și demagogică. Dar PDL-ul are ceva 
de învățat din experiența moțiunii de cenzură, chiar 
dacă lucrurile s-au aranjat în mod fericit pentru parti
dul lui Boc. Infuzia unor parlamentari din afara clasei 
politice, oameni de televiziune, cântăreți sau pur și 
simplu sponsori de partid atrași spre politică din ra
țiuni care țin mai mult de afaceri, nu face decât să slă
bească puterea în parlament a partidului. Un 
parlamentar trebuia să fie hain, să voteze reducerea 
pensiilor, în condițiile vieții din România, dacă judeca 
cu sufletul. Dar parlamentarii sunt trimiși în legislativ 
ca să voteze cu creierul nu cu sufletul. Un deputat sau 
senator, care spune că nu poate să voteze măsuri anti- 
criză, strict necesare, de mila unei clase sociale afec
tate, este ca un chirurg care nu poate opera pentru că 
îi e frică de sânge. Măsurile luate de Guvern sunt dure. 
Rămâne de văzut cât vor fi ele de eficiente. Boc și 
PDL trebuie să fie conștiente de faptul că aceste mă
suri pot să-i ducă pe două căi. Ori pe cea destinată 
eroilor ori pe calea care duce spre ieșirea pe ușa din 
dos a istoriei.
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Pui
cu sos curry

Ingrediente:
750 g came de pui (un pui tăiat bucăți),
1 ardei gras, 1 ceapă, 2 căței de usturoi,
2 dovlecei mici (opțional), 1,5 lingu
rițe rase curry, 2 lingurițe zeamă de lă
mâie, 500 g roșii sau o cutie de 450 g 
cu roșii tăiate, 0,5 lingurițe cimbru, 
sare, piper, 2-3 linguri de ulei.

Mod de preparare:

Se spală, se curăță și se taie mărunt 
ceapa, ardeiul, usturoiul. într-o tigaie 
se pun Ia călit în cele doua linguri de 
ulei și puțină apă ceapa, ardeiul, dov
leceii și usturoiul. Se lasă 10 minute 
la foc mic să se înmoaie. Se decojesc 
roșiile - se pun în apă clocotită 20-30 
de secunde ca să se decojeasca mai 
ușor. Se taie în cubulețe de mărimea 
unor zaruri.

Se spală puiul și se taie în 6-8 bu
căți, sau dacă aveți came dezosată pu
teți sa o tăiați în cubulețe cu latura de 
3-4 cm. Se dă drumul la cuptor la foc 
mediu 350°F = 180°C.

Peste legumele din tigaie se pune 
curry-ul, cimbrul și roșiile tăiate cu- 
bulețe (proaspete sau din conservă) .Se 
lasă să dea în clocot, apoi se dă la o 
parte.

într-o tava de 2 l se pune puiul 
peste care se toarnă sosul de legume. 
Se dă la cuptor aproximativ 45 de mi
nute până se face puiul. Se verifică 
după 30 de minute dacă are sos sufi
cient. Se poate servi pe un pat de orez 
fiert, simplu.

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

► DN 7 Deva - Sântuhalm ► DN 7 Leșnic - Săcămaș
ia ► DJ 687 Cristur- Hunedoara ► DN 7 Ilia - Gurasada

i < ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat ► DN 7 Gurasada - Burjuc
Q ► DN 66 Călan - Băeia ► DN 7 Burjuc - Zam

► DN 7 Mintia - Vețel ► DN 76 Căinel - Bejan
► DN 7 Vețel - Leșnic ► Uricani, DN 66Sfântul Zilei

Sfântul Tihon, făcătorul 
de minuni, episcopul 
Amatundei, cetatea 
Insulei Cipru

Sfântul Ierarh Tihon, episcopul Amatundei, 
având părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, 
fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu, și învățând 
Sfânta Carte și fiind deprins din destul cu Sfintele 
Scripturi, întâi a fost făcut citeț, de citea la popor 
sfintele cuvinte și învățături.

Pentru vrednicia ce avea la toate și pentru viața 
lui fără prihană, a fost hirotonit diacon de Mni- 
monie, episcopul Amatundei. Deci, încetând din 
viață acela, a fost suit acesta în scaunul Episcopiei 
de marele Epifanie. Și întorcând pe mulți din 
rătăcirea și deșertăciunea idolilor către credința lui 
Hristos Dumnezeul nostru, și stricând și dărâmând 
multe capiști idolești, și zidind multe dumnezeiești 
biserici, și împodobindu-le și sfînțindu-le, s-a mutat 
către Domnul, făcând multe minuni și în viață și 
după moarte. Din acestea vrednic lucru este a aduce 
la mijloc una sau două, spre semn de virtuțile 
bărbatului acestuia, căci încă și mai înainte în viața 
lui lua pâine de la tatăl său și o ducea în târg să o 
vândă, că acesta îi era meșteșugul: Iar el împărțea

16 iunie
de-a lungul timpului

1462: Vlad Țepeș a condus un atac surpriză, de noapte, 
upra taberei otomane

1599: Mihai Viteazul încheie, la Târgoviște, un tratat 
i trimișii lui Andrei Bathory

1903: Fondarea, la Detroit, a Companiei „Ford Motor 
Dmpany" de către Henry Ford

1958: în noaptea de 16/17 iunie au fost condamnați la 
■ane și executați organizatorii revoluției anticomuniste, 
n 1956, din Ungaria

1963: A fost lansată nava cosmică Vostok-6, pilotată de 
«lentina Terescova, prima femeie cosmonaut
I 1997: A.fost adoptat Tratatul de la Amsterdam (Maas- 

> .ht II), prin care se dorea crearea - prin extinderea UE - 
■ei Europe unite.

LS-au născut:

|S 11313: Giovanni Boccaccio, scriitor italian (d. 1375)

Bancurile zilei
© © ©

Un bărbat la librărie 
către vânzătoare:

- Aș dori cartea cu titlul 
"Superioritatea bărbatului 
față de femeie"!

- Utopie și SF-uri la eta
jul 1, vă rog!

© © ©

O femeie dă un anunț la 
ziar:

Schimb bărbat înaltă fi
delitate pe bărbat înaltă 
frecvență.

© © ©
Un tip se duce la o vră

jitoare vestită pentru pute
rea sa de a dezlega 
blesteme. Când îl vede așa

pâinile la săraci, până a prins tatăl său de veste. 
Acesta, mâniindu-se pe el, l-a ocărât, iar el i-a 
răspuns, că a împrumutat pe Dumnezeu cu pâinea, 
și are de la Dânsul scrisoare, cum că are să i le dea; 
și îndată se arătă aievea dovedirea cuvintelor lui, 
aflând jitnițele pline de grâu, mai mult decât băgase 
tatăl său, când l-a strâns până a nu scoate din el. Iar 
minunea aceasta era numai spre mărirea sfântului 
acestuia și nu are asemănare cu altele, căci sfântul 
acesta înfigând o viță uscată în pământ, îndată se 
prinse și a dat rod mai înainte de vreme. Iar vița 
aceea gătindu-și roadele, de cum se începea dum
nezeiasca laudă a sfintei liturghii, arăta strugurii 
pârguiți, iar când se săvârșea dumnezeiasca jertfa 
strugurii erau copți și gata de mâncat întru slava 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

1613: John Cleveland, poet englez (d. 1658)
1884: Nicolae Dăscălescu, general român (d. 1969)
1913: Ion Banu, filosof român, membru al Academiei 

Române (d. 1993)
1925: Anatol E. Baconsky, poet, prozator, eseist, 

traducător român (d. 1977)
1946: Comei Penu, handbalist român
1947: Ștefan Agopian, prozator și publicist român
1971: Tupac Shakur, cântăreț american de hip-hop (d. 

1996)

Comemorări:

1927: Harry Moger, fotbalist englez (n. 1879)
1948: Mircea Damian, prozator și publicist român (n. 

1899)
1958: Imre Nagy, politician maghiar (n. 1895)
1977: Wemher von Braun, inginer german (n. 1912)
1979: Costache Antoniu, actor român (n. 1900)
2000: împărăteasa Kojun, soția împăratului Hirohito al 

Japoniei (n. 1903)
2003: Emanuel Elenescu, compozitor și dirijor român 

(n. 1911)

amărât, vrăjitoarea îi spune:
- Ei, acum, ca să te pot 

dezlega de blestem, trebuie 
să-mi spui exact cuvintele 
care te-au legat.

- "Vă declar soț și soție." 
© © ©
- Te-am văzut ieri cu o 

țipă trăsnet, tânără, cred că 
ți-ar putea fi nepoată. Să nu

mi spui că la vârsta ta...
- Ia lasă-mă în pace cu 

vârsta mea! Ce, te miri de 
alegerea pe care am facut- 
o?

- De alegerea ta, nu. De 
alegerea ei mă mir.

© © ©

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

HOROSCOP
Trebuie să știi că regula acestei 

zile pentru a reuși este să beneficiezi 
de ajutorul necondiționat din partea 
persoanei iubite și a prietenilor.

Călătoriile sunt defavorizate 
astăzi. Ești plin de curiozitate 
intelectuală și dai dovadă de luciditate. 
Ai o stare fizică destul de bună, deși s-
ar putea ca unii nativi să se simtă ceva mai vul
nerabili. Nativii trăiesc iubiri secrete.

Starea de confuzie pe care o ax 
resimți dimineața îți poate afecta 
relațiile sentimentale. Te sfătuim să îți /A\ 
păstrezi calmul și să eviți discuțiile în 
contradictoriu.

Te ocupi împreună cu partenerul 
de viață de niște proiecte avantajoase, 
se poate chiar să lucrați împreună. 
Găsești alături de acesta soluții inge
nioase la problemele de muncă

Ai relații destul de tensionate cu 
cei apropiați, mai ales cu copiii, acolo 
unde este cazul. îți ocupi timpul re- 
zolvând chestiuni de ordin administra
tiv. Dacă vei avea o mică decepție în dragoste, 
vei reuși să găsești repede consolarea într-o ac
tivitate care îți face plăcere.

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. Evită să 
pierzi timp în discuții sterile.

Nu fa modificări în conturi și nu 
te încrede în părerea oricui. Investițiile 
imobiliare sunt nerecomandate.
Constați că există unele intrigi în antu
raj și ai un sentiment de nemulțumire. Pe de 
altă parte, vei învăță ceva bun din toate ace^ 
tea.

Apar întârzieri ale lucrurilor pe 
care le aștepți să se întâmple, 
nepotriviri de program și neînțelegeri 
frecvente. O legătură puternică ar
putea să se creeze cu o persoană de sex op’ 
în condiții speciale.

Nu risca financiar, mai ales 
girând pentru amici și rude, dacă este 
vorba despre împrumuturi impor
tante. Dacă simți nevoia de o schim
bare, poate o reamenajare sau restaurare a 
locuinței ar fi o activitate binevenită în familie.

Este important să faci mișcare 
pentru a rămâne în formă. Apucă-te de 
un sport și alege un program de 
exerciții regulat. Ai grijă de bani, căci
perspectivele astrale nu sunt dintre cele mai 
fericite, mai ales investițiile pe termen lung.

Ar fi bine să petreci mai mult 
timp pe acasă și să profiți de timpul 
liber care îți mai rămâne pentru a ieși 
la o plimbare sau întâlnește-te cu pri
etenii la bar și lucrul acesta îți va reîncărca ba
teriile.

Odihnește-te des, sau fă pauze. 
Te preocupă mult viitorul profesional, 
îți dezvolți aria de contacte. Relațiile
amiabile sunt mai valoroase pe termen lung, 
așa că evită conflictele.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. l,Ap. 1
f 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn
Marketing: Gabriela BUZZI

(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Redactori: Andreea DEM1AN, Cătălin R1ȘCUȚA, 
Irina NÂSTASE, Andreea LAZĂR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:mmihaela_19@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
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Cotațiile leului oscilau ușor peste 4,23 lei/euro, ieri, spre finele șe
dinței, du pa ce în timpul sesiunii puritatea a atins maximul de 4,24 
lei/euro, cel mai ridicat nivel din acest an, potrivit dealerilor, pe fon
dul incertitudinilor de pe scena politică.

Hunedorenii așteaptă încă americanii lui Hada
Au trecut deja doi ani de când 
Ovidiu Hada a fost „înscău

nat” ca edil șef al Hunedoarei. 
Electoratul care asculta pe 

atunci cu gura căscată promi
siunile rostite cu accent ameri
can de către actualul primar, 
Ovidiu Hada, se simt păcăliți. 
După doi ani de mandat, pri
marul nu a făcut nimic din 

ceea ce a promis.

Principala promisiune cu care 
Hada a câștigat primăria Hune- 

J»reî a fost aceea că va aduce in
vestitori americani. Candidatul 
proaspăt repatriat se lăuda că are 
relații cu multă „lume bună” în 
SUA și „tovarășii” săi americani 
erau gata să-i sară în ajutor în mo
mentul în care devenea primar.

Minciuna, 
electoratul 
și americanii

Planul era făcut: când Hada 
„cucerea” primăria, aceștia și ve
neau la Hunedoara să o „curețe” de 
șomaj și sărăcie. Discursurile elec
torale ale lui Ovidiu Hada erau de 
vis: hunedorenii își și imaginau cum 
nu vor mai încăpea halele industri
ale și firmele cu nume englezești în 
orășelul lor, exploatat de americani 
până la refuz.

După doi ani, visul a fost uitat 
de hunedoreni. în oraș nu a venit 
nici măcar un singur investitor 
american și nici de altă 
naționalitate. Primarul declară că s- 
au făcut și se mai fac investiții în 
Hunedoara, dar potrivit consilieru
lui superior de la biroul de investiții 
al Primăriei Hunedoara, loan Nimu, 
nu există pe rol investiții venite din 

exterior. Totuși, primarul Ovidiu 
Hada nu recunoaște că i-a mințit pe 
alegători. „Eu chiar purtasem 
discuții cu oameni de afaceri din 
America” afirmă el cu nonșalanță. 
Dacă aceștia s-au „rătăcit” pe drum, 
Hada spune că nu e vina lui: „Gu
vernul blochează investițiile. In
vestitorii nu vin din cauza lor, că au 
scufundat țara și cei care voiau să 
vină nu mai au în ce investi” se 
scuză primarul, care în postura de 
candidat promitea ferm că va salva 
Hunedoara. Ovidiu Hada își asumă 
promisiunile, dar adoptă atitudinea 
omului naiv, considerându-se el 
însuși „păcălit” și încurcat de cei 
care alcătuiesc guvernul. Cum 
hunedorenii sunt sătuli de scuze și 
vor fapte, nu sunt mulțumiți de pri
marul lor, indiferent dacă acesta 
este naiv sau demagog.

Doriana Matei

Mici nereguli la agențiile 
de turism din județ Un elev din Deva premiat de ANPC

Controlul efectuat de comisarii Oficiu
lui pentru Protecția Consumatorilor 

(OPC) la agențiile de turism din județ a 
scos la iveala mici nereguli de funcțio- 
ye. Comisarii OPC au efectuat la sfa- 

șitul lunii trecute mai multe controale 
la agențiile de turism pentru a verifica 

comercializarea pachetelor 
de servicii turistice.

în urma controlului efectuat de comisarii 
OPC Hunedora au fost verificați opt operatori eco
nomici din Deva, Petroșani și Petrila, la cinci din
tre aceștia constatându-se abateri de la prevederile 
legale în vigoare. Comisarii OPC au aplicat patru 
amenzi și un avertisment. Principalele abateri con
statate au fost lipsa prezentării în scris a 
informaților referitoare la regimul pașapoartelor 
și vizelor, precum și a asigurărilor de sănătate 
necesare pentru călătorie. O altă neregulă 
descoperită de comisarii OPC la două agenții tur
istice din Petroșani, respectiv Petrila a fost lipsa 
informațiilor obligatorii din bonul de comandă, 
cum ar fi: modalitatea de asigurare a transportului 
de la domiciliu la aeroport, locul de întoarcere, 
programul turistic solicitat, categoria structurii de 

rimire turistică, vârsta copiilor; categoria mi
jlocului de transport, țara de destinație, serviciile 
de masă, programul turistic solicitat, în cazul pa
chetelor turistice care nu făceau parte din oferta 
agenției de turism. Operatorii economici au fost

sancționați contravențional cu amendă în valoare 
de 500 lei și le-a fost suspendat dreptul de 
funcționare până la soluționarea problemei. O 
neregulă în ceea ce privește bonurile de comandă 
a fost constatată și la o agenție de turism din Deva, 
rubricile nefiind completate în totalitate.

„Până acum nu s-au înregistrat nereguli 
foarte mari, iar până în acest moment nu am primit 
nici o reclamație în ceea ce privește calitatea ser- 
vicilor oferite. Dar având în vedere că sezonul
abea a început, ne așteptăm să primim. Anul trecut 
au fost făcute câteva reclamații”, a specificat di
rectorul delegat al OPC Hunedoara, Gheorghe 
Ranta.

Irina Năstase

Un elev devean a câștigat locul trei la 
concursul național organizat de Auto

ritatea Naționala pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC), “Alege!

Este dreptul tau ”. Robert Grosu, elev 
în clasa a Vil-a la Școala Generală 

Octavian Goga din Deva, s-a clasat pe 
locul trei la proba de desen cu tema

tica „Fi consumatorul Isteț”.

Aflat la cea de-a VIII-a ediție, concur
sul organizat de ANPC cu prilejul Zilei 
Consumatorului face parte din strategia de 
informare și educare a tinerilor consuma
tori. Comisariatele Județene penru Protecția 
Consumatorului s-au implicat în pregătirea 
ficărei etape a concursului, astfel în luna 
martie au fost împărțite în școli broșuri de

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.

spre modalitatea de înscriere în competiție. 
Concursul s-a adresat atât elevilor ciclului 
gimnazial, cât și elevilor de liceu. 
Concurenții și-au demonstrat cunoștințele 
din domeniul protecției consumatorilor pe 
parcursul a trei etape: expoziție de desene, 
faza individuală (eseu și test grilă) și con
curs pe echipe (studiu de caz, interpretare 
spot publicitar, realizare a unui poster). Cei 
mai buni concurenți au fost recompensați cu 
premii.

„Sunt foarte bucuros că am câștigat 
locul trei la acest concurs. Mi s-a părut o 
experiență din care am avut ce învăța. Cu 
siguranță anul viitor o să particip din nou la 
acest concurs și sper să câștig premiul 
întâi”, a spus elevul devean clasat pe locul 
III la concursul de desen, Robert Grosu.

Irina Năstase

Zonele verzi ale Devei 
în atenția cetățenilor

Primăria municipiului Deva invită toți 
cetățenii orașului la o dezbatere publică pe 
tema „Zonele verzi din Deva - Interesul 
comun al tuturor Devenilor”. Dezbaterea va 
avea loc vineri, 18 iunie, începând cu orele 
10, în sala mare a Casei de Cultură „Dragan 
Muntean”.

Dezbaterea publică este organizată 
pentru a consulta cetățenii în vederea

elaborării unui regulament de întreținere a 
zonelor verzi din municipiul. Printre 
invitați se numără reprezentanți ai Agenției 
pentru Protecția Mediului, Universitatea 
Ecologică, servicile subordonate primăriei 
(SP1GM, SPLAS, serviciul de cadastru), 
serviciul de salubritate și asociațiile de pro
prietari.

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 Ia telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.
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Numărul salariaților din România a scăzut cu 1,6% în primul tri
mestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, tren
dul descendend încetinind pentru cel de-al patrulea trimestru 
consecutiv, potrivit datelor prezentate marți de Eurostat. el

Au furat cablu telefonic

Cinci bărbați din Geoagiu, 
cu vârste cuprinse între 23 și 34 
de ani, sunt cercetați de polițiști 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat în formă 
continuată.

Aceștia au reușit să fure, în 
perioada mai - iunie, de pe 
tronsoanele Geoagiu - Ho- 
morod și Geoagiu - Renghet, 
1.500 de metri de cablu de tele
fonie.

Valoare prejudiciului 
urmează să fie stabilită de so
cietatea de telefonie.

Accident mortal la Vața

Conducătorul unui auto
turism, Ioan L, de 4o de ani, 
din comuna Vața de Jos, și-a 
pierdut viața în urma unui ac
cident de circulație, produs ieri 
dimineață, pe D.C. 173, pe sen
sul de mers Ciungani - Vața de 
Jos. Bărbatul nu a adaptat 
viteza într-o curbă la stânga, a 
intrat în derapaj, a pierdut con
trolul asupra direcției și s-a 
răsturnat în afara părții caros
abile. în urma accidentului, 
conducătorul auto a decedat.

Gospodării 
și străzi inundate

Mai multe gospodării din 
localiatea Peștisul Mare și 
câteva străzi din Hunedoara au 
fost inundate în urma furtunii 
din cursul nopții de luni spre 
marți. Echipajele ISU Hune
doara au intervenit cu mo- 
topompele pentru a scoate apa 
din gospodăriile afectate. Din 
cauza ploii torențiale, în Hune
doara, în câteva minute, mai 
multe străzi au fost inundate, 
din cauza canalizărilor înfun
date, care au împiedi
cat evacuarea 
pluviale.

k

Din cinci excroci, doar unul a fost arestat
Cinci timișoreni au fost trimiși 
în judecată pentru comiterea 
infracțiunilor de înșelăciune, 
fals în înscrisuri sub semnă

tură privată și evaziune fiscală, 
după ce în cursul lunii februa
rie, au înșelat mai multe per
soane promițându-le locuri de 

muncă în străinătate.

Anchetatorii au stabilit că, în cur
sul lunii februarie 2010, timișorenii au 
înșelat 467 de persoane, din județele 
Hunedoara, Alba și Sibiu, de la care au 
perceput suma de peste 115.000 de lei, 
bani care nu au fost înregistrați în 
evidențele contabile ale societății, fiind 
folosiți în interes personal de către

tineri. în schimbul acestor bani, cei 
cinci timișoreni au încheiat fictiv con
tracte de consultanță, spunându-le vic
timelor că le vor facilita obținerea unor 
contracte de muncă în Spania și Germa
nia. Ofițerii Serviciului de Investigare 
a Fraudelor Hunedoara au finalizat 
cercetările în acest dosarul penal, 
privind gruparea infracțională compusă 
din Cranislav S., de 31 de ani, Cristian 
C., de 38 de ani, Ioan C., de 53 de ani, 
Ioana B., de 19 ani și Lăcrămioara C., 
de 22 de ani, toți din județul Timiș. 
Deși, inițial, toți cei cinci au fost 
reținuți, doar împotriva lui Cranislav S., 
judecătorii au emis mandat de arestare 
preventivă. Dosarul a fost înaintat Par
chetului de pe lângă Judecătoria Deva 
cu propunere de trimitere în judecată.

Cranislav S.. de 3 i de ani, a primit mandat de arestare preventivă

Complicele pedofilului, 
prins de polițiști

Ionel Macă a fost aruncat după gratii pentru 
complicitate la pedofilie și pornografie infantilă

Tânărul, urmărit național și 
internațional, acuzat de com
plicitate la pornografie infan
tilă și pedofilie, a fost prins de 

polițiști, luni, la Petroșani.

escortă în Centrul de Detenție și 
Arest Preventiv al IPJ Hunedoara.

A colecționat mai 
multe infracțiuni 
la dosar

• •Percheziții la „magneți”
r
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Ionel Macă, în vârstă de 27 de 
ani, din Petroșani, a fost complicele 
britanicului Paul Dorday, de 42 de 
ani, împreună cu care au abuzat sex
ual aproximativ 20 de minori din 
Valea Jiului, în cursul anului trecut. 
Din octombrie anul trecut, până nu 
demult, tânărul s-a plimbat liniștit 
prin mai multe țări din Europa 
(Olanda, Spania, Italia) sub o iden
titate falsă, încercând astfel să se 
sustragă urmăririi penale. în 10 
iunie, Ionel Macă a revenit în 
România și s-a întors la Petroșani, 
cu gândul că oamenii legii au uitat 
de el. Doar că nu a fost așa, iar luni 
a fost prins de polițiști pe raza mu
nicipiului Petroșani și depus sub

Ionel Macă avea mandat de 
arestare preventivă pentru 30 de zile 
emis în luna octombrie 2009 de 
Judecătoria Petroșani, fiind cercetat 
pentru comiterea infracțiunilor de 
complicitate la act sexual cu un 
minor și complicitate la pornografie 
infantilă. Pe numele tânărul a fost 
întocmit un nou dosar penal, pentru 
comiterea infracțiunii de fals 
privind identitatea, acesta fiind 
cercetat în continuare de polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani, pentru a stabili întreaga 
activitate infracțională a tânărului.

Mihaela Tămaș

r

Polițiștii hunedoreni au efectuat 
percheziții, la mai multe centre de 
colectare a deșeurilor feroase și ne
feroase, unde se presupune că 
„magneții” (căutătorii de fier vechi) 
ascundeau fierul colectat. în locațiile 
respective, folosite și ca puncte de 
lucru (fără autorizație) a trei societăți 
comerciale, care au ca obiect de ac
tivitate colectarea de deșeuri feroase 
și neferoase, au fost găsite mai multe 
deșeuri de cabluri electrice, piese din

metale neferoase, diferite compc 
nente electrice, a căror proveniență 
nu a putut fi justificată în totalitate. 
Astfel, oamenii legii au dispus ridi
carea acestora în vederea continuării 
cercetărilor. Polițiștii continuă 
cercetările în vederea identificării 
bunurilor care au făcut obiectul 
infracțiunilor de furt, precum și a 
documentării vinovăției persoanelor 
suspecte de comiterea respectivelor 
furturi.

A comis infracțiuni 
pe bandă rulantă

Autorul mai multor furturi din societăți comerciale din 
municipiul Hunedoara a fost prins de polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale.

Alin B„ în vârstă de 22 de ani, a comis, în perioada 
mai-iunie, trei spargeri. Astfel, în noaptea de 25/26 mai, 
tânărul a spart vitrina unui magazin situat pe bulevardul 
Dacia, din Hunedoara, cu o piatră, și a sustras trei perechi 
de pantofi sport.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de peste 
1,250 lei. La începutul acestei luni, în noaptea de 01/02 
iunie, a spart geamul vitrinei unui magazin de telefonie 
mobilă, de unde a furat un telefon în valoare de 1.299 lei, 
iar două nopți mai târziu a mai spart un magazin de telefonie 
mobilă, de unde a încercat să sustragă mai multe telefoane.

Alin B. a fost reținut și prezentat magistraților 
Judecătoriei Hunedoara, care au emis, pe numele acestuia, 
mandat de arestare preventiv pe o perioadă de 29 zile, pen
tru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. UZINA MECANICĂ 

ORĂȘTIE S.A. cu sediul în local
itatea Orăștie, str. N.Titulescu, 
nr.60,jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pen
tru obiectivul PRELUCRĂRI 
MECANICE, situat în localitatea 
Orăștie, str.N.Titulescu, nr.60, 
jud.Hunedoara.

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

BalastMMHd preț: 18,80 Ici/mc
Ntsip, comcaMl, egalat ți sortat 0 • < mm preț 
Hețrifr Eoncauț, spălat ți aortal

(M.T.)

Informații se pot obține la 
sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str A.Vlaicu,nr.25,deluni 
până joi (orele 8-16.30) și vineri 
(orele 8-14).

Eventualele sesizări -i 
reclamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare dela data 
publicării anunțului.

Piatră 1

26,00 Id/to 
25,00 iei/to 
11,00 Jcî/to
W,00 tei/to

eanttri tva

.ci- Ui tft ; <•
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le Piața românească a autoturismelor a înregistrat în perioada ianuarie-mai 
cel mai abrupt declin din Uniunea Europeană (UE) după numărul 
înmatriculărilor noi, de 49%, la 26.35J de unități, iar constructorul local 
Dacia a continuat să consemneze în luna mai scăderi la nivelul 
blocului comunitar.

Sute de mașini ridicate sau blocate
Devenii plătesc aproximativ 27.000 de lei, pe lună, pentru a-și recupera mașinile parcate ilegal

Polițiștii comunitari din cadrul 
compartimentului Circulație și 
Control Rutier din municipiul 
Deva ridică, în medie, pe zi, 

trei mașini parcate neregula
mentar.

Fie că sunt parcate în zone unde 
oprirea este interzisă, la mai puțin de 
25 de metri de intersecțiile mari, pe 
trecerile de pietoni sau în stațiile de 
autobuz, indiferent de marcă sau pro
prietar, mașinile sunt ridicate de 
^ihipajele poliției comunitare și 
trasportate către parcul auto.

Sarcina polițiștilor comunitar de 
a asigura disciplina în trafic nu este 
una ușoară.

Odată localizată o mașină 
parcată neregulamentar, agenții sunt 
nevoiți să își ia toate măsurile de 
orecauție ca mașina să fie ridicată 
.ără să sufere vreo deteriorare. în caz 
contrar, proprietarii ar putea să acuze 
că au fost aduse prejudicii autoturis
mului.

Agenții își iau 
toate măsurile 
de precauție

Procedura de ridicare a unui au
tomobil parcat neregulamentar începe 
cu localizarea acestuia.

Agenții sunt dotați cu cameră 
video cu ajutorul căreia filmează atât 
locul unde este parcată mașina, cât și 
dacă aceasta este zgâriată sau lovită, 
sau dacă în interiorul mașinii există 
obiecte de valoare.

După ce mașina a fost sigilată, 
este urcată pe platforma specială, și 
aceasta dotată cu cameră video pentru 
a putea face dovada că mașina este 
transportată spre parcul auto în 
deplină siguranță. în momentul în 
care autospeciala, care transportă 
mașina parcată neregulamentar, 
pornește spre parcul auto, agenții 
anunță atât dispeceratul poliției co
munitare, cât și Serviciul 112.

„în general oamenii care 
constată că le lipsește mașina au im
presia că aceasta le-a fost furată și 
sună la 112. De acolo li se transmite 
că a fost ridicată de noi. Numărul de 
contact este afișat pe tăblia de sub in
dicatorul de oprire interzisă, persoana 
în cauză putând să ia legătura cu noi 
în cel mai scurt timp.

în cazul în care proprietarul 
mașinii apare în locul în care a parcat 
înainte ca brațul platformei să fie 
coborât atunci autoturismul nu mai 
este transportat la ptrc, iar propri
etarul primește avertisment.

Odată coborât brațul platformei 
noi avem datoria de a transporta 
mașina în parcul auto”, a declarat 
Vasile Bulea, agent comunitar supe
rior.

Cine nu respectă 
legea plătește

Șoferii care au parcat neregula
mentar și s-au „trezit” fără mașină 
sunt nevoiți să scoată din buzunar 
suma de 300 de lei, care reprezintă 
taxa de transport.

în cazul în care mașina nu este 
ridicată în decurs de 24 de ore, 
șoferul mai trebuie să plătească o taxă 
suplimentară de de 30 de lei pe zi.

Nici șoferii care parchează pe 
trotuar, pe spațile verzi sau în parcuri 

nu scapă nepedepsiți, roțiile mașinii 
fiind blocate cu un dispozitiv special, 
iar pentru deblocare, șoferii trebuie să 
achite o taxă în valoare de 100 de lei. 
în plus, șoferul primește o amendă 
cuprinsă între 500 și 1.000 lei.

Compartimentului Circulație și 
Control Rutier poate fi sesizat și de 
către persoanele care constată că pe 
locurile de parcare concesionate este 
parcată o altă mașină.

„Cine are loc de parcare concen- 
sionat, iar contractul este valabil și 
taxele la zi pot să sesizeze dacă 

cineva a parcat pe acel spațiu, indifer
ent de oră. Efectul activității noastre 
se simte. Din martie, anul trecut, s-a 
înregistrat o scădere cu treizeci de 
procente a numărului mașinilor par
cate neregulamentar. Cetățenii încep 
să conștietizeze riscul ca mașina să le 
fie ridicată. în zona Pieței Centrale și 
a Pieței Operei se ridică cele mai 
multe mașini”, a spus coordonatorul 
compartimentului Circulație și Con
trol Rutier, Nicolae Cocoș.

Irina Năstase

Bacalaureatul încurajarea nemuncii continuă
Un proiect legislativ, depus 

la Senat, prevede că perioada de 
acordare a indemnizației de 
șomaj ar putea fi prelungită cu 
patru luni de la data până la care 
s-a stabilit dreptul respectiv. 
Această prelungire este valabilă 
cel mult până la 30 iunie 2012.

tractului individual de muncă la 
cererea angajatorului, din mo
tive economice sau tehnologice, 
salariații să beneficieze de 
minim 75 la sută din salariul de 
bază corespunzător locului de 
muncă ocupat. în plus, ei vor fi 
scutiți de plata contribuțiilor de

asigurări pentru o perioadă de 
cel mult 90 de zile, în fiecare an. 
Venitul de 75 la sută din salariu 
nu va fi asimilat veniturilor 
salariale și nu va fi impozitat.

Cătălin Rișcuța

se organizează 
„la vedere”

inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) 
Hunedoara a organizat, ieri, o ședință de 
lucru cu directorii tuturor liceelor din 
județ în care se va desfășura examenul de 
bacalaureat.

Directorilor li s-a cerut să respecte 
prevederile legale în vigoare și metodolo
gia de desfășurare a examenului. Astfel, 
calendarul și metodologia examenului de 
bacalaureat, precum și datele cu privire la 
disciplinele la care se susțin probele scrise
sau ora de începere a examenului trebuie să fie afișate în loc viz
ibil pentru buna informare a elevilor.

De asemenea, conducerea liceelor trebuie să informeze 
cadrele didactice, elevii și părinții despre interdicția de a colecta 
fonduri materiale sau bănești în scopul asigurării cazării, mesei 
și a altor beneficii pentru membrii comisiilor de bacalaureat. IȘJ 
Hunedoara va organiza în data de 26 iunie o ședință publică în 
cadrul căreia se va efectua tragerea la sorți a membrilor comisi
ilor de bacalaureat.

Cătălin Rișcuța

NOUTATE MEDICALĂ ! ACUM IN SIMERIA!
Diagnostic medical computerizat

ELECTROSOMATOGRAMĂ—DDFAO TRIDIMENSIONAL
Reprezintă o mcloda revoluționara de examinare globală.

Este RAPIDA,NEINVAZIVA.NEDUREROASA PERMITE: Analiza 
completă și complexă a organelor interne ale corpului,prevenirea bolilor intr-un 

stadiu inciptent.un diagnostic neuro-functionalcontroale profilactice-preventia si 
depistarea precoce a canccrului(onco-prorilaxie).consultalii de expert)sccond- 

opinionlpt.cazurile deja tratate.
Examinarea și interpretarea clinică este efectuată de 

DR.MERCEA CALIN . medic primar chirurgie gcncrală.oncologica 
urologie, doctorand în medicină

INSTITUTUL ONCOLOGIC CLUJ.
Programări și inf.: 0724-240559,0741-029271
E-itu i I :d o efor m • rc hoo .co m, Wa te: wvrw.il a b i r «-mm tata, ra

Angajații Direcției Silvice 
Hunedoara au sărbătorit 

„Ziua Silvicultorului” 
la datorie. 

Indiferent că muncesc în 
birouri sau pe cărările 

codrilor silvicultorii 
hunedoreni se străduiesc 

să asigure parametrii maximi 
de producție și protecție 

a pădurii. 
Cu ocazia 

„Zilei Silvicultorului” 
doresc tuturor angajaților 

Direcției Silvice Hunedoara 
multă sănătate, o viață 

îmbelșugată și succes în 
munca pe care o desfășoară.

Ing. Emil Ignat
Directorul Direcției Silvice

Hunedoara

Conform legii, în prezent 
indemnizația de șomaj se acordă 
pentru o perioadă de șase luni, 
pentru persoanele cu un stagiu 
de cotizare de cel puțin un an, 
nouă luni, pentru persoanele cu 
un stagiu de cotizare de cel puțin 
5 ani și 12 luni, pentru per
soanele cu un stagiu de cotizare 
mai mare de 10 ani. Potrivit ac
tului normativ, în perioada 2009 
- 2012, ar urma ca pe perioada 
întreruperii temporare a 
activității și a suspendării con-

B
„Nu sunt de acord cu adoptarea 
acestor măsuri. Acordarea 
^indemnizației de șomaj s-a prelungit 
destul cu trei luni. Și așa este prea mult pentru 

că prin măsurile de protecție socială am încura
jat nemunca. In acest moment trebuie să trecem 
la muncă. După ce stau 16 luni acasă, cine mai 
vine să muncească? La bursă scoatem 600 de 
locuri de muncă și se prezintă 900 de oameni din 
21.000 de șomeri înregistrați. Am ajuns să dăm 
indemnizații de șomaj mai mari decât salariile 
celor din sectorul privat. In acest moment noi 
plătim, la nivel județean, 10 milioane de lei 
indemnizații de șomaj și trei milioane de lei 
contribuții la asigurările sociale și bugetul de

sănătate, în condițiile în care veniturile noastre 
la bugetul de asigurări de șomaj este de doar un 
milion de lei. In acest moment ar trebui să 
încurajăm angajatorii, să transferăm fondurile 
dinspre măsurile pasive spre măsurile active, să 
acordăm subvenții angajatorilor pentru a crea 
noi locuri de muncă. In Spania se acordă 
indemnizația de șomaj doar patru luni și ajutor 
social până la doi ani, dacă este cazul, în 
condițiile in care rata șomajului este de 22 la 
sută "

Vasile Iorgovan, 
Directorul Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

wvrw.il
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hâicșie o frumoaso poveste de dragoste. in cure sexul are un rol primordial in cura de slăbire, 
dar hidrei Duban a vrui să își ducă și mai departe relația pe cure o trăiește alături de uclritu 
(irupela Tcohari. Ișa se juce că. in cursul :ilei de vineri, cei doi s-au logodit la Hiserica Sf. Du 
mitra, din < upitală. Pentru că s-au mutat deja împreună. perechea a linul cil orice preț să pil 
mească binecuvântarea divinității, pentru ca dragostea lor să fie lipsită de probleme.

[tiu. < ■ Duban s-a lnutr

6 Monden

Mădălin Ionescu
Adrian Enache s-a mutat
la fosta soție a recunoscut că are iubită

Jennifer Aniston va apărea topless 
într-un film, alături de Colin Farrell

Actrița americană Jennifer Aniston a 
decis să renunțe la imaginea ei de 

"fată de treabă " și va apărea topless 
în următorul ei film, în care va juca 
alături de Colin Farrell, informează 

thesun.co.uk.

Jennifer Aniston, devenită celebră grație 
rolului Rachel din serialul "Prietenii tăi/ 
Friends", va interpreta în lungmetrajul "Horrible 
Bosses" rolul unei femei obsedate de sex.

în acest film va juca și Colin Farrell, în 
vârstă de 34 de ani, considerat un "băiat rău" al 
Hollywood-ului.

Potrivit presei de specialitate, partitura lui 
Aniston va marca o "desprindere totală" de per
sonajele pe care le-a interpretat mulți ani în di
verse comedii romantice.

Jennifer Aniston, în vârstă de 41 de ani, a 
apărut parțial goală într-o scenă cenzurată din 
filmul "Despărțiți, dar împreună/ The Break- 
Up" (2006).

Filmul "Horrible Bosses" va apărea pe 
marile ecrane în 2011.

Rolul lui Rachel Green din serialul de tele
viziune "Prietenii tăi/ Friends" i-a adus lui Anis
ton un premiu Emmy și un Glob de Aur. Ea a 
mai jucat în comediile "Dumnezeu pentru o zi"

14 ani s-a împărțit între două femei și 
când toată lumea se aștepta ca, în 

sfârșit, odată cu divorțul de soția lui, 
Corina, Adrian Enache să își decidă 

viitorul și să aleagă, iată că realitatea 
arată cu totul altceva.

îndrăgostit până peste cap de'Iuliana Mar- 
ciuc, cântărețul este hotărât să își refacă viața 
alături de cea care i-a fost amantă atâta amar de 
vreme. Așa că strânge bani să îi poată oferi fe
meii iubite căminul mult visat.

Numai că, pentru asta, Adrian s-a văzut 
nevoit să facă economii. Și ca să fie sigur că nu 
aruncă euro pe chirie, interpretul a decis să se 
întoarcă acasă la fosta soție.

Iuliana, care s-a mutat împreună cu David 
la mama ei, în Snagov, și nu pare deranjată de 
noul menage a trois, început ad-hoc. După 14 
ani s-au inversat rolurile. Dar, ea nu are încă 
verigheta pe deget.

(2003), "Rutina, bat-o vina" (19Q9), "Surpriză: 
Vine Polly!" (2004) și "Despărțiți, dar 
împreună" (2006). în ultimii ani, actrița a avut 
o tentativă de a juca și în alte genuri de filme, 
precum thriller-ul "Fără control" (2005), după 
care a revenit la stilul comediilor romantice, 
jucând în "Eu și Marley" (2008) și în "Despre 
bărbați și nu numai..." (2009).

Au fost luni întregi vânați de paparazzi, 
în speranța că vor afla câte ceva despre 

ei, dar în zadar. Când toată bătălia 
părea inutilă, iată că Mădălin Ionescu 

și Cristina Șișcanu au fost surprinși 
împreună, în capitala Italiei.

Liberi amândoi, după despărțirea de foștii lor 
parteneri, și puși în fața faptului împlinit, porum
beii a decis să recunoască.

„Da, Cristina e iubita mea. Sunt liber de luni 
bune, poate chiar de jumătate de an. Ce trebuia să 
fac, să mă retrag la mănăstire? Povestea mea de 
dragoste cu Cristina a început după ce atât eu, cât 
și ea am ieșit din relațiile anterioare. Nu am vrut 
să trăim într-un compromis amoros. Suntem prea 
mândri pentru asta. Am riscat, poate, dar ne-a ieșit 

minunat. Nu mă interesează dorința unora de a 
suprapune forțat o serie de planuri. Povestea 
noastră nu are nimic murdar. Dimpotrivă! Vă 
asigur că mulți oameni ar vrea să trăiască ceea ce 
ni se întâmplă acum. Voi fi în continuare discr 
cu viața mea privată, care nu e nici negociabila, 
nici obiect de studiu public”, a declarat prezenta
torul emisiunii „Acces Direct” pentru Cancan.

La rândul ei, fosta asistentă a lui Mădălin 
Ionescu a vorbit despre fericirea pe care o împarte 
cu vedeta. „Am trăit la Roma clipe de vis, cum de 
altfel sunt toate momentele pe care le petrecem 
împreună. Avem o relație curată, în pofida tuturor 
speculațiilor. în momentul în care am început să 
fim împreună, eram doi oameni liberi. (...) 
Mădălin este iubitul meu. Deși am avut obstacole 
mari de înfruntat, dragostea a învins, iar cei care 
ne condamnă nu cunosc acest sentiment”.

împreuna 
dăm viațâ 
orașului

de pagini dedicate exclusiv 
Campionatului Mondial de Fotbal

Tot ce trebuie sâ știi despre 
Campionatul Mondial de Fotbal!

r

Echipele participante 
Programul pe grupe 
Programul pe zile
Istoria Campionatului Mondial 
Fun mix - Africa de Sud 
Locațiile din orașul tâu unde 

poți viziona meciurile echipelor 
favorite
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„ Tot ce trebuie să știți despre bărbați și femei sunt urmă
toarele: femeile sunt nebune, bărbații sunt proști. $i 
principalul motiv pentru care femeile sunt nebune este 
fiindcă bărbații sunt proști" ((ieorge Carlin)

4na Vesa - o femeie dedicată meseriei
Femeia a dovedit întodeauna 
‘ă se poate dedica necondițio- 
at meseriei pe care o practică. 
m toate că, în ultima perioadă 
le timp, tendința este aceea de 
a căuta mereu un nou loc de 
muncă mai bine plătit și care 
rferă condiții mai bune, există 
Muși și femei care întreaga lor 
ictivitate și-au desfășurat-o în 
adrul unei singure firme. Una 
dintre acestea este Ana Vesa, 
unoscută de mulți sub numele 

de „doamna Nuța”.

Ana Vesa, de meserie coafeză, și-a pe- 
'ț copilăria în satul Uroi. Studiile le-a 

^solvit la Școala Profesională din Simeria, 
apă care a urmat un curs de coafură. A ales 
i meargă la acel curs din pasiune. Doamna 
uța mărturisește că aceasta a fost înclinația 
t încă din copilărie, iar în adolescență își 
<ersa abilitățile pe podoaba capilară a pri- 
enelor sale. „Mi-a plăcut de mică să mă 

>c cu foarfecele. Consider că am o 
iclinație pentru această meserie. în plus, nu 

' putut să o practic 38 de ani dacă nu aș 
.ut-o cu plăcere. Când eram mică îmi 

indeam prietenele”, spune Ana Vesa.

g„Pe tanti Nuța o cunosc de când eram mică. încă de când 
eram la grădiniță mă ducea mama să mă tundă la ea, și pe mine 

și pe sora mea mai mare. întodeauna am fost foarte mulțumită și nu 
am fost la nimeni altcineva să mă tundă până acum și nici nu am de 
gând. Tanti Nuța este o profesionistă”, Petronela Tămaș, clientă.

38 de ani 
la același patron

Cu toate că a absolvit cursul de 
coafeză, Ana Vesa nu a practicat această 
meserie încă de la început. O perioadă 
scurtă de timp s-a angajat ca ospătăriță. De
spre perioada cât a fost ospătăriță, Ana Vesa 
spune că nu i-a făcut deloc plăcere. „Mi-a 
plăcut întodeauna să lucrez cu oamenii, dar 
ca ospătăriță aveam de-a face numai cu per
soane care consumau băuturi alcoolice în 
cantități mai mari decât ar fi fost de cuvință. 
Pe românește: se îmbătau, iar mie nu mi-au 
plăcut niciodată bețivanii. Asta depinde și 
de temperamentul omului. Nu cred că aș fi 
putut rezista practicând această meserie”, 
mărturisește Ana Vesa. La scurt timp după 
ce a renunțat la slujba de ospătăriță, Ana 
Vesa s-a angajat la cooperativa 
meșteșugăreacă, secția coafură. Acest lucru 
se întâmpla în urmă cu 38 de ani, iar de 
atunci Ana Vesa încă practică meseria de 
coafeză în cadrul aceleași cooperative. La 
început a lucrat în comuna llia, iar în ultimii 
25 de ani la cooperativa din Deva.

Clientela este mereu 
mulțumită

Despre meseria pe care o practică, 
Ana Vesa spune că îi place cel mai mult. Cu 
toate că la o primă vedere pare o slujbă 
ușoară, lucrurile nu stau deloc așa. Pe lângă 

faptul că această meserie implică statul zil
nic în picioare, fiecare clientă trebuie să 
plece mulțumită. „Când vii la lucru trebuie 
să lași probleme personale acasă. O clientă 
care vine și pe care nu ai tratat-o așa cum 
trebuie, a doua oară nu te mai caută. Nu poți 
întâmpina o femeie cu mutră acră, trebuie 
să fi deschisă și să comunici, să te faci 
plăcută. Eu am cliente fidele, care nu au 
mers la altcineva, să le aranjeze la păr sau 
să le tundă, doar la mine”, spune Ana Vesa.

Doamna Nuța a ținut 
pasul cu moda

Odată cu trecerea timpului s-au 
schimbat și tendințele în materie de hair
style, iar Ana Vesa a fost nevoită să țină 
pasul cu cerințele cliențelor. „Este o mare 
diferență între ceea ce se cerea mai demult 
și frizurile care se poartă acum. înainte de 
revoluție se purta foarte mult părul făcut 
permanent și cocurile. Femeile veneau mult 
mai des la coafor, erau mai emancipate și 
mai elegante din acest punct de vedere. Se 
îngrijeau mai mult și veneau să-și aranjeze 
părul cel puțin o dată pe săptămână. Acum, 
clientele vin la coafor cel mult o dată pe 
lună. Tinerii din ziua de azi vor freze foarte 
ciudate, cu țepi și păr înfoiat. Bineînțeles că 
le satisfac cerințele, dar nu îmi face 
deosebită plăcere să realizez asemenea 
frizuri”, mărturisește Ana Vesa. Pe lângă 
munca pe care o face în cadrul cooperativei, 
Ana Vesa mai are de onorat și cerințele 
clientelelor care nu pot ajunge la salon.

Munca în afara programului nu a fost 
niciodată o problemă. Familia, atât soțul cât 
și fiul, s-au dovedit întotdeuna înțelegători 
față de programul prelungit al Anei Vesa. 
După 38 de ani de meserie, Ana Vesa 
așteaptă cu bucurie, dar și cu oarecare 
teamă, vârsta pensionării. „După atâția ani

„Femeile ar trebui să se îngrijească mai mult și să acorde mai 
multă atenție acestui lucru. De asemenea, să se respecte, atât pe ele 
cât și pe cei din jur. pentru că atunci când respecți pc cineva ești la 

rândul tău respectat”, Ana Vesa, coafeză.

de când sunt coafeză, timp în care au trecut 
prin mâna mea zeci de oameni, aștept să mă 
bucur și de anii de pensie. Mulți se tem de 
asta, și eu sunt îngrijorată, dar sper să fie o 
perioadă plină de liniște și la fel de lungă 
cât anii în care am lucrat”, a conchis Ana 
Vesa.

Irina Năstase

g„Am schimbat multe saloane de coafură până să ajung, 
dintr-o întâmplare, să mă tund aici. De multe ori am cerut un 

lucru sau o anumită tunsoare și am plecat dezamăgită. Nu pot spune 
că mi s-a întâmplat același lucru de când m-am tuns prima dată la 
doamna Nuța. Este de un profesionalism remarcabil și voi continua 
să merg aici pentru a-mi aranja'părul”, Ada Florea, clientă.

g
Cinci întrebuințări ale zațului
de cafea pentru o frumusețe naturală Pur și simplu eleganța

Salonul Mirela Stylle, din Hune
doara, vă răspunde la cele mai arză
toare întrebări privind micile trucuri 

de înfrumusețare la domiciliu.

Cafeaua și beneficiile ei

Zațul rămas de la cafeaua de dimineață 
face minuni pentru sănătatea și frumusețea ta. 
Dacă nu te-ai gândit până acum să-l „reci
clezi”, e bine să știi că acest remediu naturist 
te ajută să reduci celulita, are efect de scrub 
pentru că înlătura celulele moarte ale pielii și 
ii conferă părului tău sănătate și strălucire.

1. Părul poate fi mai sănătos și mai 
strălucitor dacă îl tratezi cu o mască din cafea. 
Pune zațul proaspăt pe părul uscat, masează 
bine pielea capului și acoperă-te pentru 10-15 
minute cu un prosop. Rezultatul este vizibil 
imediat, părul fiind mai mătăsos și mai 
strălucitor. De asemenea, procedeul se 
folosește și pentru reîmprospătarea culorii la 
persoanele cu părul brunet, șaten sau roșcat în 
nuanțe închise.

2. Zațul rămâne un tratament ieftin și efi
cient împotrivă celui iței. Nu vei reuși să scapi 
de celulită fără un program de exerciții regulat 
și intens, însă poți să o atenuezi folosindu-te 
de puterea zațului de cafea. Amestecă zațul de 
cafea cu un albuș de ou, aplică pe coapse și 
fund, după care înveleșete zona în folie de 
plastic. Lasă să acționeze o jumătate de oră. 

Rezultatele vor fi vizibile, dacă vei repeta pro
cedeul cel puțin de două ori în fiecare 
săptămână.

3. Zațul poate fi folosit și pentru ex- 
folierea tenului, dacă este aplicat că o mască 
pe pielea uscată. Zațul va curăța tenul, va 
închide porii și va îndepărta celulele moarte, 
lăsându-ți pielea curată și luminoasă. 
Amestecă ulei de măsline, vitamină E 
uleioasă sau ulei de jojoba cu zațul de cafea 
și masează pielea. Dacă ai un ten cu tendințe 
de uscare, este obligatorie aplicarea unei 
creme puternic hidratante după ce dai jos 
masca.

4. împrospătează-ți garderobă de 
toamnă, prin aplicarea unei cești de cafea și 
zaț în apa în care îți limpezești hainele de 
toamnă, sau cele în nuanțe de maron. Vei 
întreține mai bine materialul, iar culorile vor 
fi mai accentuate.

5. împrospătează bronzul obținut în tim
pul verii! Se fierbe zațul de cafea în apă (o 
cană) și după ce s-a răcit aplică pe piele. Lasă- 
ți pielea să absoarbă cafeaua timp de 20 de 
minute și apoi îndepărtează cu apă rece.

6. Rețetă pentru body scrub! Amestecă 
1/2 cană de zahăr brun, 1 lingură de extract 
de vanilie, 1 linguriță de scorțișoară, 1/8 cană 
ulei de aloe vera cu zaț de cafea proaspăt. 
Masează corpul și fața, apoi îndepărtează cu 
apă călduță.

I
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Trei jucătoare de tenis din România, Simona Halep, Camelia-lrina 
Begu și Monica Niculescu, se află pe tabloul calificărilor de la Wim
bledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, informează site-ul 
oficial al competiției.

Jiul a început
negocierile

Pentru că datoria de 150.000 de 
euro către foștii jucători atârnă ca o 
piatră de moară de gâtul clubului, 
conducerea Jiului Petroșani se așază 
la masa negocierilor. Dacă nu 
demonstrează că au stins litigiile sau 
au ajuns la o înțelegere privind plata 
eșalonată a sumelor datorate, 
petroșănenii nu au drept de înscriere 
în viitorul sezon din Liga a IlI-a și 
vor avea soarta Corvinului.

„Purtăm discuții cu jucătorii în 
cauză, mai ales cei care și-au mani
festat dorința de a renunța la o parte 
din bani. Căutăm să găsim o cale de 
mijloc prin care să fie bine, pentru a 
putea ca Jiul să înceapă campionatul 
din Liga a IlI-a. Unii sunt de acord

să ia mai puțin, alții nu. La sfârșitul 
săptămânii vom lua o decizie în acest 
sens. însă este foarte clar că 150.000 
de euro este prea mult, nu cred că 
vom putea plăti această sumă”, a spus 
vicepreședintele George Boboc. însă, 
este foarte greu de crezut că 
fotbaliștii care au depus memorii 
pentru a-și primii banii datorați se vor 
mai lăsa încă odată păcăliți de con
ducerea Jiului. Același 
vicepreședinte, George Boboc, spune 
că gruparea din Petroșani va începe 
campionatul cu juniorii A și 
fotbaliștii care au fost împrumutați la 
alte echipe. Dacă va începe campi
onatul și pentru Jiul...

Gata cu vacanța
Jucătorii echipei de rugby, 

Știința Petroșani, s-au întors 
din concediu. Deși se află în 
plin campionat, jucătorii au 
primit o vacanță de zece zile 
din partea conducerii, dato
rită faptului că FRR a între
rupt Divizia Națională până 

la sfârșitul lui iulie.

în pauza competițională. Știința 
a pierdut trei jucători din garnitura de

bază, care s-au transferat în Olanda. 
„Pleacă în timpul campionatului, 
când noi nu putem efectua transfer
uri. Putem să aducem doar juniori la 
echipă. Mă bucur în schimb că 
Daniel Cojocaru a rămas. Cred eu că 
acesta a făcut o alegere înțeleaptă. 
Este căpitanul de care echipa are 
nevoie în acest moment. Sper să 
crească și mai mult în valoare pentru 
că este un jucător de echipă 
națională”, a precizat antrenorul 
Alexandru Lupu.

Târgu-Mureșul 
a realizat eventul

Campioana țării la futsal, 
City’us Târgu Mureș a realizat even
tul în acest an. După ce în urmă cu o 
săptămână mureșenii au devenit în 
premieră campioni, luni seara au 
câștigat și Cupa României, o 
competiție pe care și-au mai adjude
cat-o o dată.

în finală, campioana a avut o 
misiune mult simplificată. Cu trei 
foști componenți de la CIP Deva în 
garnitură, City’us a jucat finala Cupei

României chiar pe propriul teren. în 
plus, adversarul a fost unul modest, 
CSM Focșani, o echipă care însă și-a 
vândut scump pielea. Scor final: 6 — 
4 pentru City’us, care astfel a reușit 
primul event din istoria clubului. La 
Târgu Mureș se face fotbal de calitate 
în ultima vreme. Echipa locală 
feminină este campioana României, 
echipa de futsal, la fel, iar echipa de 
fotbal a promovat în prima ligă.

y

FC Hunedoara ratează promovaret
FC Hunedoara - Unirea Florești 0-2

FC Hunedoara a început decisă meciul 
de baraj cu Unirea Florești, iar în primele 
minute elevii lui Nelu Mitrică s-au instalat 
înjumătățea de teren a adversarului.

în plină dominare hunedoreană, 
Ciortea are prima ocazie de gol pentru 
Unirea Florești, dar a fost un simplu foc de 
paie. Duță îl pune serios la încercare pe 
Gordan, în minutul 11, apoi Șaucă este la un 
pas să obțină un penalty pentru FC Hune
doara, în minutul 18. Extrema hunedoreană 
a fost faultată chiar la limita careului advers, 
iar lovitura liberă ce a urmat a rămas fără 
rezultat pe tabela de marcaj. FC Hunedoara 
s-a arătat mai dispusă la efort, dar ceva nu 
s-a legat la mijloc. Același penetrant Ciortea 
a ratat cea mai mare ocazie a clujenilor, în 
minutul 21, pentru ca Onacă să îl testeze și 
el pe Băeșu, de la circa 20 de metri, însă 
șutul nu are nici tărie și e pe mijlocul porții, 
pradă ușoară pentru apărătorul buturilor 
hunedorene. în minutul 29, Șaucă ratează o 
imensă ocazie pentru FC Hunedoara. Lansat 
excelent de Boloș, mijlocașul de bandă 
hunedorean intră în unghi și trage cu sete, 
mingea ducăndu-se în plasa laterală. Speriat 
de fragilitatea defensivei sale, Alpar 
Meszaroș îl scoate pe lentul Brie, avertizat 
în minutul 11, și îl introduce pe experimen
tatul Iurișniți. Boloș își încearcă și el șansa 
cu două șuturi de la distanță, dar de fiecare 
dată precizia l-a trădat pe mijlocașul lui FC 
Hunedoara, iar Unirea Florești a scăpat cu 
0 - 0 la pauză.

în repriza secundă, gafele apărării 
hunedorene vor fi aspru pedepsite de Unirea 
Florești. Galeria lui FC Hunedoara a făcut 
spectacol, aprinzând torțe și fumigene și 
chiar și câteva petarde au atentat la integri
tatea geamurilor din apropierea stadionului, 
în minutul 53, Danciu îl transformă în jalon 
pe căpitanul Sabou, trage cu latul dc la circa 
opt metri și clujenii preiau conducerea. 
Unica ocazie a hundorenilor a venit în

repriza secundă de la... Nelu Mitrică, intrat 
în teren pentru ultima jumătate de oră. 
Șaucă l-a servit ideal pe antrenorul său, care 
la experiența pe care o are ar fi trebuit să re
zolve mult mai bine faza. Singur cu Gordan, 
Mitrică a încercat un dribling, i-a reușit, dar 
nu a mai știut ce să facă cu mingea și în cele 
din urmă a piedut-o.

Replica tăioasă a Unirii Florești a 
venit în minutul 80. Același ax central al de
fensivei hunedorene este depășit de nou in
tratul Brie, care de la marginea careului 
trage imparabil și scorul devine 2-0 pentru 
Unirea Florești. FC Hunedoara a vrut, dar 
nu a putut. Unirea Florești a fost mult mai 
experimentată și mai bine așezată în teren.

Păcat de munca de un an, care a fost 
irosită într-un singur meci, cel mai impor
tant.

Formații

FC Hunedoara: Băeșu - Di 
Samoilă, Sabou, Geacă, Trășcan, P 1 
Răcăreanu, Poes, Doroi, Șaucă. Re, 
Popa, Corobea, Călugăr, Herlaș, Pârvu, J 
mon, Mitrică. Antrenor: Nelu Mitrică

Unirea Florești: Gordan - Șerb; 
Râul Brie, Mihai Pop, Bodocan, Bre 
Contraș, Mândru, Ciortea, Onacă, Dane 
Rezerve: Bal, Iurișniți, Dan Pop, Paul Bi 
Șomfalean, Ilea, Andrei Pop. Antren 
Alpar Meszaros

Arbitrii: Lucian Rusandu, Pe 
Josef, Imre Bucși

Observatori: Attila Kanyaro, L^s 
Sajtos

CFR Marmosim și-a stabilit programu
Nici nu a încheiat bine campionatul, 

că CFR Marmosim Simeria s-a și apucat de 
treabă pentru sezonul următor. Conducerea 
clubului a demarat deja negocieri cu 
jucătorii pe care îi vrea în lot pentru campi

onatul următor, se știe locația cantonamen
tului, cuplul de antrenori cu care se va ataca 
primul loc în sezonul care va începe în au
gust.

Surse bine informate ne-au transmis 
că la Simeria este dorit înapoi fostul gol
gheter al echipei din urmă cu două sezoane, 
Andrei Suciu. Acesta a plecat, cu o etapă 
înainte de final, de la Fortuna Covaci și din 
câte se pare și-a încheiat conturile cu gru
parea patronată de Florin Macavei. Și cică 
nu ar fi singurul jucător care a evoluat la 
„dacii liberi”, dar care ar putea schimba 
echipamentul cu cel al Simeriei. Decât la 
Covaci, mai bine la CFR Marmosim, unde 
putem spune că sezonul trecut a curs lapte 
și miere, iar problemele financiare au lipsit 
cu desăvârșire. Tot pentru a-și întări atacul, 
simerienii au pus ochii pe un alt atacant, cu 
experiență în primele două ligi și cu care 
discuțiile au demarat deja încă din timpul 
campionatului recent încheiat.

La capitolul plecări, deocamdată nu se

știe nimic. în funcție de transferurile r 
se va contura și lotul de jucători, 
campionatul precedent era de 26 
fotbaliști.

Reunire 
la sfârșitul lunii

CFR Marmosim Simeria se va reur 
finalul acestei luni pentru începe 
pregătirilor, sub comanda lui Gheor; 
Comea, director tehnic, respectiv Mai 
Opric, antrenor secund. „Mi-a plăcut mo 
cum a pregătit echipa domnul Opric și 
aceea nu am vrut să renunț la el. E o ; 
atmosferă în vestiar, este apropiat 
jucători, îi încurajează”, a declarat Al 
State, președinta secției de fotbal.#' 
câteva zile de acomodare la efort, simSh 
vor urca la Moneasa pentru cel puți 
săptămână de pregătire centralizată.

RADIO
ORASTIE

WWWAADnCOLOM
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Tenismanul Adrian Ungur, cap de serie numărul opt, s-a calificat, 
luni, în turul doi al turneului challenger de la Milano (Italia), 
dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro.

Campionatul Mondial de Fotbal

Campioana mondială începe neconvingător

Grupa E

Japonia-Camerun 1-0

După ce Coreea de Sud a învins Grecia, scor 2-0, 
doua selecționată asiatică, Japonia, a reușit să se 

npună luni, în fața Camerunului, la limită de data 
ceasta, scor 1-0, pe stadionul Free State din Bloem- 
intein, în al doilea meci al grupei E. Prima repriză a 
)St mai mult decât plictisitoare, fără nici un șut pe

J, până în minutul 38, când Eyong i-a încercat pe 
ashima cu un șut de la marginea careului. Următoarea 
iză a meciul adus și golul marcat de Honda, care a re
iat în poartă centrarea lui Matsui, la o gravă greșeală a 
efensivei cameruneze. Selecționata “leilor 
îîmblânziți” a încercat să revină după pauză, dar s-a 
>vit fie de portarul Kashima, fie de fundașii japonezi, 
i minutul 87, “bijuteria” de șut a lui Mbia a zguduit 
icheietura barelor și scorul a rămas 1-0, care a adus 
ictoria niponilor. După victoria în fața Camerunului, 
■' tionata japoneză are mari șanse de calificare încă 

J doilea meci, dacă învinge naționala Olandei, 
chipa lui Eto’o se gândește deja la următoarea partidă 
□potriva Danemarcei și speră numai la o victorie, pen- 
u a mai avea șanse în perspectiva unei calificări.

Clasament
Olanda
Japonia
Camerun
Danemarca

Clasament

Noua Zeelandă-Slovacia 1-1

Scuadra Azurra a reușit un egal in extremis în fața echipei Paraguayului ■
■~«w. ■ 1 'w 'tarrl

Grupa F <

Italia-Paraguay 1-1

Campioana mondială, Italia, și selecționata 
Paraguayului au remizat, luni, scor 1-1, în primul meci 
al grupei F de la Cupa Mondială, partidă diputată pe 
arena „Green Point Stadium”, din Cape Town. In prima 
parte a partidei naționala paraguyană s-a închis excelent 
în defensivă, spațiile de manevră pentru atacanții italieni 
fiind imposibil de găsit. O singură greșeală a lui Da 
Silva a făcut ca Montolivo să șuteze spre poarta lui Vil
lar, dar execuția acestuia a fost prea slabă pentru a pune 
probleme. Minutul 40 adus deschiderea scorului. Alca
traz a reluat în poartă o centrare excelentă venită de la 

Torres. Repriza secundă a debutat cu o mare ocazie de 
gol în contul paraguayenilor, după ce șutul puternic ex
pediat de Vera a trecut la o palmă de vinciul porții 
apărate de Marchetti. Italia a reușit să egaleze prin golul 
din șase metri al lui De Rossi, după un corner executat 
de Pepe. Italia a forțat victoria și a mai avut o mare 
ocazie de gol prin Montolivo, în minutul 83. Italienii nu 
mai reușesc nimic până la final, iar Paraguayul obține 
o remiză importantă în tentativa de calificare în optimile 
de finală.

Echipele representative ale Noii Zeelande și a Slo
vaciei au remizat, ieri, scor 1-1 la Rustenburg în al 
doilea meci al grupei grupei F de la Campionatul Mon
dial. Partida a început echilibrat, cele două echipe 
căutând drumul spre gol dar ocaziile au întârziat să 
apară, până în minutul 28 când Sestak a șutat periulos 
de la marginea careului de 16 metrii, balonul expediat 
de acesta a trecut la o palma de bara porții apărată de 
Paston. Noua Zeeiandă a dat replica zece minute mai 
târziu când, Smelț a expediat o torpilă din interior careu-

lui, care a trecut puțin pe lângă vinciul porții apărate de 
Mucha. Minutul 43 putea adduce deschiderea scorului 
dar Paston a respins cu greu de sub transversală 
“bomba” expediată de căpitanul echipei, slovace, Ham- 
sik. Primul gol al meciului a venit în minutul 50, după 
o gravă greșeală a arbitrului tușier, care nu a semnalizat 
poziția de offsaid în care se afla Robert Vittek Acesta 
a reluat cu capul o centrare perfectă a lui Sestak în plasa 
porții lui Paston. Meciul s-a transformat în atacuri hao
tice ale echipei Noua Zeeiandă dar nimic nu s-a con
cretizat. In ultimele secunde ale meciului când slovacii 
așteptau fluierul de final al partidei, Neo Zeelandezii au 
reușit egalarea la o învălmășeală în careu mingea 
deviată cu capul de Reid adus un punct Noii Zeelande 
spre dezamăgirea Slovaciei. Ambele echipe păstrează 
șanse la calificare în optimile de finală după prima etapă 
a grupei.

1.Italia 1 0 1 0 1-1
2. Paraguay 1 0 1 0 1-1
3. Slovacia 1 0 1 0 1-1
4.Noua Zeeiandă 1 0 1 0 1-1

Japonezul Honda a reușit să îmblânzească „Leii Camerunezi"

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

Facem contracte 
pentru firme cu

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE
DE 20%

LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE

ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru S ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

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

• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- - Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

M Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale 

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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O echipă de cercetători de la Institutul Smithsonian face o desco
perire cel puțin interesantă în timp ce se află în Marele Canion. 
Specialiștii dau peste un oraș pierdut, de origine aztecă. Ceea ce ei 
încă nu știu este faptul că orașul este păzit de spirite malefice 
(Pro TV; 20:30; Comorile pierdute din Marele Canion)

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

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!
09:00 Campionatul Mondial de Fot

bal F1FA2010 (rel.)
10:55 Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
11:35 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 261.)
12:35 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003, rel. - 28.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon

13:45 lnfo Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
16:30 Pur și simplu delicios (rel.) 
16:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
18:50 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003 - 29.)
jr 2>' IM) Telejurnal; Meteo 
Q 20:45 Sport

21,1)0 Info Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010

21:20 Campionatul Mondial de Fot- 
L| bal FIFA 2010
W ‘ 23:30 Studioul Campionatului Mon- 
S dial de Fotbal FIFA 2010

07:00 Altă viață! (australian serial,
2001 -20.)

07:50 Poate nu știai
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
08:30 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 20.)
09:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 34.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 întâlnire pe 2
11:30 Telejurnal
11:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
14:30 Zon@ IT (2007, rel.)
15:00 Împrcună-în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-20.)
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 34.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 20.) 
18:45 lnfo FIFA 2010 Mondial 
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
21:00 Bazar (documentar) 
21:30 Bugetul meu (reportaj) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Cu degetu-n gură (SUA dramă.

2005) 96' cu Lou Taylor Pucci, 
Tilda Swinton, Vincent D'Ono- 
frio, Vince Vaughn

j 06:00 observator
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 
10:00 În gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994) 45' cu Don 
Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos, 
Saundra Santiago

13:00 Observator
14:00 Al patrulea tenor (SUA film , 

2002) 97' cu Rodney Danger
field, Robert Davi, Annabelle 
Gurwitch, Anita De Simone 

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Te pui cu blondele?
22:00 Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
23:00 Observator
2-3:45 Un Show Păcătos

07:66 ' Știrile Pro TV_(2069)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Al zecelea regat (SUA-englcz- 

german aventură, 2000, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3757.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Suspiciuni mortale (SUA poli

țist, 2008)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3758.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Comorile pierdute din Marele 

Canion (canadian aventură, 
2008)

22:30 Știrile Pro TV
23:00 Terminatorul: Războiul conti

nuă (SUA serial, 2008 - 7.) cu 
Lena Hcadcy, Summer Glau, 
Thomas Dekker, Richard T. 
Jones

07:00 îngerașul
08:15 Săracii tineri bogați
)9:45 Maria Mercedes
11:15 Predestinați
12:30 împreună pentru totdeauna
14:00 Cele două fețe ale Anei
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Predestinați
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortincs 

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

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

07:00 Camera de râs
07:30 Neveste disperate
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Specialiștii
10:00 Nimeni nu-i perfect
10:30 Napoleon dynamite
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate
15:00 Nota perfectă
17:00 Specialiștii (talk show, 2010) 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Circașa de pe tort
20:30 Avionul sub teroare (SUA-gcr 

man film de catastrofă, 2001)
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007- 11.) 45'
23:15 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 21.) 45' 

cu William L. Petersen, Marg Hclgen- 
berger, Jorja Fox, Gary Dourda

16:50
18:25
20:00

22:40

11:00 21 (SUA dramă, 2008) cu Kevin Spacey
13:00
15:00 O iubire fără sfârșit (SUA dramă. 1998)

Fiul lui Rambow (francez-englez-german comedie, 2007)
Singuri (francez comedie, 2008) 94' cu Ramzy Bcdia
Watchmen (cnglcz-SUA-canadian film de acțiune, 2009) 163' cu Jac

kie Earle Haley. Malin Akerman, Billy Crudup, Carla Gugino
Mafia din Staten Island (franccz-SUA polițist. 2009) 96' cu Ethan 

Hawke, Vincent D'Onofrio, Seymour Cassel, Julianne Nicholson

Indiana JoneS și regatul craniului de cristal
14:15
15:15
16:15
16:45
19:00
20:00
21:00
22:00

CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial polițist, 20043- 3 ] 
Seinfeld (SUA serial de comedie. 1990 - 151.) 23' cu Jerry Seinfeld 
Viața din umbră (SUA film de acțiune, 1999) 91' cu Bryan Gcncsse, 

Kimberley Kates, Ron Smcrczak, Clive Scott

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994. rel. - 7.) 
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 8.) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 17.) 30' cu Duanc Martin 
Vântul prin sălcii (cnglcz-canadian-român aventură, 2006) 
Aceeași Christine, alte aventuri (serial de comedie - 21.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
va muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61

efon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

it contractări și achiziții (broken 
liri) ] operator control nedistructiv

3
it de curățenie clădiri și mij- 
e de transport 2 ospătarfchelner) 4

tar 4 recepționcr hotel 1

ilar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d‘hotel) 1

sr trezorier 4
șef departament 5

donator în protecție și securitate
■lă 1 șef departament de mărfuri aiimen- 

tare/neaiimentare 3
her( exclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi aiimentare/nealimentare 8

tromecanic 2
șofer de autoturisme și camionete

2iie de serviciu 2
y ----------------------------------
i -onist 1 tehnice an electromecanic 1

ier construcții civile, industriale 
ricole I

tractorist 6

vânzător 5
ner șef în agricuitură,silvicul- 
, piscicultura,pescuit, vânat

2
zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9
ectorfreferent) resurse umane

1 Hunedoara
Stor bucătărie (spălător vase 
* 2 Telefon: 0755.999.917

itni construcții civile, indus- 
e și agricole 1

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

c.necal. la demol.clădiri, zidărie 
izaic, faianță, gresie, parchet 8

ambalator manual 4

barman 5
ic.necal.la întreț.drumurî, șo- 
. poduri,baraje 10 brutar 3

bucătar 1 Petroșani
confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cameristă hotel 1
cusător piese din piele și înlocuitor 

29 conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confecționer articole din piele șî în
locuitori 6

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1 mecanic utilaj 1

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind.Lexlilă,pielăne 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

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

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1mun. necal. în ind. confecțiilor

6

munc.necal. 1» demil.clădiri, zidă- 
rie,mozaic,faianță,gresie 1montaior aparate aer condițional 

1

munc. necal. la asamblareajnontarea 
pieselor Iospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcanșofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1

con fee ți oner-asamblor articole tex-
vânzător 10 tile 5

zidar samotor 8 dulgheifexclusiv restaurator) 2

fierar beton ist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane 
1

operator mașini de fragmentare (pro
duse chimice) I

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist Ia mașini pt.
terasamcnte(i fonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădi ri,zidă- 
riejnozaic,faianța,gresie,parchet

]

șofer autocamion/mașină mare tonaj

șofer de autoturisme și camionete 
5șofer de a ot o turisme și camionete 

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 munc.necal. la asamblarea, monta

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

manipulau! mărfuri 14 tălpuilor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic^idărie, faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po- 
d un,șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutiere! agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1f subinginer mecanic automobile

1

munc.radioelecronist 4
văzător 3

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

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

•dmmuUalor 1
Telefon: 0755.999.927

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

mecanic utilaj 1

IM IBff\
munc nccal.lo tdvwulrufe 6

munc necal la amh prod.wbdc și 
wmixolkdc 10

munc necal .la demol clldm.mo-

Mică publicitate Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
curo. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.980

IMOBILIARE
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar. FS 23m, zona "la băituțe”. Preț 
7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

id în Baia de Criș, str. Gorunul ui 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
ie, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
;țe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
xx>euro neg. Tel. 0745.656.454

Vând spațiu comercial în Dada, apartament transformat în spațiu. Preț firă concurență 72.000lei neg. Tel. 
0732.727.786

Vând apartament, 2 camere în Deva, parter înalt lângă liceul auto, izolai CT, faianță, gresie. Preț 110.00 
lei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

______________________________________________________________________________ Vând garsonieră in Deva, ocupabilă imediat, cu balcon. Preț 52.000 la neg. și în 2 rate. Tel. 0726.523.486

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 
euro neg. Tel. 0744.118.773

Vând apartament 2 camere în Uricani, 2 boxe, 30 mp teren aferent, situat în zona Primăriei. Preț 8.000 
euro neg. sau închiriez cu 200/lună. Tel. 0745.096.367

Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. Tel. 0732.727.786

id garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201,
4 '-l-llO 

i în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
6.523.486 

t spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.I, ter
rane, centrală termică, mobilată. Preț UOeuro/lună neg. 
0734.969.619,0769.589.175

De vânzare fermă, formală din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare.im hedar de teren, agricol și 
tractor U650, 1000 ore de funcționare, remorcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sal Vaidei Tel 0740 
273 734

Vând garaj (nou) m zona str. Scărișoara (sc.A.Murețan). Tel. 0724980691, preț negociabil.
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id casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
0743.832.083

Vând ladă frigorifică marca „Artic”, cu 4 sertare, stare excelenta de funcționare, preț de criză. Vând 
pentru colecționari discuri de patefon, șlagăre ți cântăreți cunoscuți sau divertisment iubitorilor de 
anticariat. Preț negociabil.Tel. 0748.355.577

id apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par- 
t, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
.OOOlei neg. Tel. 0746.150.763

id urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

Lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, mascări, BCA, rigips, izolații, interior, exterior, 
terase, garaje, montat parchet, uși, balcoane. Calitate la prețuri ieftine. Tel. 0744.116.494

Vând grâu pentru panificație, cantitatea 20 t. Preț 0,6/kg. Tel. 0721.519.180, 0769.610.828, 
0254.224.292

id apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
.OOOlei. tel. 0748.689.532

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

specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
.. decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
0769.839.694

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 0723.409007, 
e-mail: nicutnifas@yahoo.com

id garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
XX)lei.Tel.0748.689.532

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: antistres, de relaxare musculară. împotriva durerii, 
anticelulitic, reflexoterapie sau programe de kinetoterapie complete pentru persoanele cu handicap 
sau imobilizate. Prețuri foarte bune. Seriozitate maximă și profesionalism. Con tact pe str. Dacilor, 
nr.i, bl,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

I I I I i
■

Vând goblenuri deosebite, reproduceri după pictiui N. Grigorescu, peisaje. Tel. 0722.557.876

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

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 0734.310.133
• 
i 
i 
•

d apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter- 
liar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

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

|

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

AUTO
■

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume..................................... Prenume.............................................
Strada.........................................Nr. Bl Sc Ap. ...
Localitatea......................................... Județul..............
C.I. seria............... nr.....................................
Eliberat de......................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

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

id /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de- 
rită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi- 
trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel.

4.221.590,0742.229.182.

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc 
săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior catifea neagră 
Preț I.200euro. Tel. 0740.593.108

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 3.900 ron.

Vând Ford Mondeo TDCI, an 2002, volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 euro neg. Tel. 0740.593.108

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

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro Tel. 0721.653.028

Vând vaucher, programul “ Rabla", preț negociabil. Tel. 0729.968.882

i 
i
•
i 
i

i 
i 
i

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mal!; chioșcul din zona "Astoria”; 
Brad - terasa "Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

mailto:nicutnifas@yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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Silvadez^
mortare uscate adezivi sape autonivelante

Supremația calmat»
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