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5 Din cuprins

Câinii „cu epoleți”, 
sco$i la pregătire

O Paradox pe piața muncii 
din Hunedoara
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8 încep „focurile” 
bacalaureatului LKI
Campionatul Mondial 
de Fotbal - Africa de Sud

Tragerile LOTO
Joker: 6,32,33, 12, 9, 11

Loto 5/40: 36, 37, 39, 31, 35, 38
Noroc: 5, 4, 5, 6, 8, 2, 6

l oto 6/49: 44, 49, 47, 30, 12, 13

Primarul comunei 
Blăjeni, Nicolae Raț

Edilul comunei risipite pe 
crestele Apusenilor se 
încăpățânează să organizeze, în plină 
criză și cu bani foarte puțini, un festival dedicat țuicii „de 
cireașă”. Nicolae Raț a înțeles că tradiționala „tărie” poate 
constitui un adevărat brand al localității pe care o conduce. 
Festivalul organizat în satul Criș, din comuna Blăjeni, este 
și un bun prilej de întâlnire a tuturor fiilor satului 
împrăștiați prin diverse colțuri ale lumii.

de pupat de blamat..."
Vicepreședintele
Consiliului Județean, Costel Avram

în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sediul 
PRM, Costel Avram a făcut afirmații grave referi

toare la modul în care vor fi ocupate posturile 
de manageri la spitalele care vor fi preluate 
de Consiliul Județean Hunedoara. Avram a 

declarat nonșalant că la concursul pentru 
ocuparea postului de manager, care se va 
desfășura peste trei luni, „poate să se în

scrie cine vrea, oricum va câștiga cine tre
buie”. Prin afirmațiile sale, Costel Avram 

demonstrează că nivelul corupției a ajuns atât 
de sus încât nici măcar aparențele de legalitate nu 

mai contează.



2 Agenda
Vineri, 25 iunie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 66 Hațeg - Baru Mare

• “ ► DN 68 Hațeg - Totești
j fi ► DN 68 Totești - Zeicani 
■ ►DN 7 Mintia - Vețel
| ►DN 7 Vețel -Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zarn
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petroșani pe DN 66
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Deva *8 17/21, 10/17
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Petroșani ■ 14/ 28, 8/14
L.

Cl. Brad % 16/ 20, 9< 1%

t greco-catolic
Cuv. m. Febronia.

ț romano-catolic
Sf. Wilhelm, abate

Supă 
cremă
de legume

Ingrediente:
1 ceapă mare
15 ml ulei
1/2 de țelină
1 morcov mare
1 rădăcină pătrunjel
1 lingură de pătrunjel verde 
tăiat mărunt (opțional) 
sare, piper

Mod de preparare:
Se taie ceapa julienne. Se în

cinge uleiul într-o tigaie și se 
călește ceapa. Se spală și se 
curăță legumele. Se taie juli
enne sau în cubulețe de aceeași 
mărime. Intr-o oală de 31 se pun 
legumele și ceapa călită la fiert, 
la foc mediu-mare.

Se potrivește de sare și 
piper. Se lasă să clocotească la 
foc mediu aproximativ 20 de 
minute, până se fierb toate 
legumele. Consistența trebuie 
să fie cea a unei ciorbe nor
male. Se lasă să se răcească 
puțin apoi se pune în blender și 
se face cremă. Dacă este prea 
groasă se mai adaugă zeamă. Se 
servește caldă, eventual ornată 
cu pătrunjel.

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

V. -------L

—f-Sfântul Zilei

Sfânta Preacuvioasă
Muceniță Fevronia

Această fericită și preacuvioasă 
din fragedă vârstă ridicând asupra ei 
jugul Domnului Hristos, și cu cuviință 
petrecându-și viața sub canonul 
mănăstirii, care se afla la hotarele 
perșilor și ale romanilor, în cetatea 
numită Nisibi, care se mai numește și 
Antiohia Migdoniei, acolo s-a făcut 
monahie. Și a întrecut pe toate cele ce 
erau cu dânsa, atât la nevoința 
sihăstriei ș> la înțelepciune, cât și la 
citirea dumnezeieștilor Scripturi.

Iar în zilele lui Dioclețian (284- 
305), un guvernator anume Selin 
prigonea creștinii. Pentru aceasta cele
lalte călugărițe au ieșit din mănăstire, 
grăbindu-se ca să scape de moartea ce 
le sosise. însă fericita Fevronia, 
aflându-se atunci bolnavă și neputând 
să fugă, zăcea în pat, și atunci au luat- 
o și au dus-o, întâi a stat de față înain
tea lui Lisimah, nepotul lui Selin, care 
a întrebat-o ca să spună cum îi este nu
mele, neamul și credința ei. Deci 
muceniță în loc de toate a zis cum că 
este creștină. Apoi după aceasta Selin, 
ispitind-o cu amăgituri și cu momeli ca 
să o întoarcă din credința ce avea către 
Hristos, și neputând, a poruncit să o

întindă de patru părți, și o ardea cu foc 
dedesubt, iar deasupra o băteau sluji
torii. Deci de răni și de focul ce o 
ardea, și a cărui văpaie era atâta de unt
delemnul aruncat într-însul, se topeau 
cărnurile fericitei Fevronia și curgeau 
pe pământ. După aceea a poruncit de 
au spânzurat-o și au bătut-o cu toiege 
de fier. Apoi i-au tăiat limba, și i-au 
dezrădăcinat dinții, apoi i-au tăiat sânii 
amândoi, și i-au pus foc peste tăieturi. 
Pe urmă i-au tăiat mâinile și picioarele, 
și în sfârșit i-au tăiat capul. La porunca 
lui Lisimah, au luat credincioșii 
moaștele sfintei, și le-au adus în 
mănăstirea ei prin Firm cornițele, 
ținându-le slujitorii împreună cu dân
sul. Și le-au pus la loc toate 
mădularele. Și așa adunându-se epis
copii și clericii, împreună cu monahii 
și mulțime de creștini, cu cântări și cu 
laude, făcând priveghere de toată 
noaptea, au îngropat-o. Se zice însă că 
atunci când se făcea pomenirea sfintei, 
la mănăstire în toți anii, se arăta sfânta 
muceniță, stând de față și cântând 
împreună cu celelalte fecioare, și stătea 
la locul ei până la a treia rugăciune. Iar 
odată încercând o călugăriță să o

atingă, îndată s-a făcut nevăzută, 
neîngăduind să pună mâna pe dânsa. 
Iar despre Lisimah se spune că so
cotind grea nenorocirea ce se întâm
plase, adică mucenicia sfintei, întâi 
căci el era din mamă creștină, și al 
doilea că s-a arătat crud și sălbatic 
Selin, moșul lui, către muceniță, 
pierzând frumusețea fecioarei, care era 
mai presus de om, a rămas atunci 
nemâncat și s-a mâhnit foarte de 
moartea muceniței, și a plâns cu amar. 
Și peste puțin mai apoi a crezut în Hris
tos împreună cu Prim, și a primit dum
nezeiescul Botez. Iar Selin, ieșindu-și 
din minte, se uita la cer și, zbierând tare 
ca un bou, s-a lovit cu capul de un stâlp 
de piatră, și așa cel rău și-a lepădat su
fletul.

HOROSCOP
Pui relațiile cu familia pe un plan 

secund, după preocupările profesion
ale sau de altă natură. Ești totuși îndea
juns de norocos încât anturajul să-ți 
accepte această atitudine.

Pentru mulți nativi, schimbările 
din viața amoroasă aduc schimbări și 
în cea de familie. Se poate să se decidă 
să se mute în altă parte. Cei singuri își
doresc să întâlnească pe cineva alături de can
să construiască un cuplu solid.

Astrele te sfătuiesc să-ți 
supraveghezi alimentația, mai ales 
când este vorba despre hrana
consumată. Aceasta are un rol impor
tant în starea sănătății tale. Dacă mănânci și be
prea mult, te vei confrunta cu unele neplăceri.

Totul merge bine cu banii dacă 
ești prudent și eviți cheltuielile inutile. 
Este un moment neindicat pentru de
cizii financiare importante, mai ales
dacă este vorba despre cumpărături, vânzări sat
investiții. Te poți afirma la locul de muncă.

Este indicat să fii prudent în 
privința echilibrului tău fizic, să-ți 
supraveghezi alimentația, mai ales 
dacă pleci într-o vacanță exotică. Dacă
suferi de o afecțiune de lunga durată, s-ar, .e;
să ți se propună un tratament nou, ceea ce t<
cam îngrijorează.

Pentru a prezenta proiectele în 
cele mai bune condiții la locul de 
muncă este indicat să te grăbești. Dacă

25 iunie
de-a lungul timpului

1441: Prima mențiune a Adunării Țării in Moldova; în 
7 ara Românească va fi menționată pentru prima dată în 1522

1910: A avut loc, la Paris, premiera baletului „Pasărea de 
loc" al compozitorului Igor Fiodorovici Stravinski.

1923: S-a înființat Clubul Rapid București (atunci CFR 
ucurești)

1950: începutul războiului coreean, încheiat prin 
mnarea la Panmunjon, la 27 iulie 1953 a armistițiului dintre 
epublica Populară Democrată Coreeană și Republica Coreea.

1955: A fost înființată, la București, Bibioteca Centrală 
Stat, azi Biblioteca Națională

1984: Inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție a 
ei Republicii și a Bulevardului „Victoria Socialismului" din 

ești
1998: Instituirea Ordinului „Steaua României", cu șase 
(Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cav-

S-au născut:
1894: Hermann Oberth, fizician și inventator german născut 

la Sibiu (d. -1989)
1903: George Orwell, jurnalist, eseist și romancier britanic 

(d. 1950)
1907: Johannes Hans Daniel Jensen, fizician german, lau

reat al Premiului Nobel (d. 1973)
1928: Șerban Papacostea, istoric român /membru al Acad

emiei Române
1937: Dorel Vișan, actor român
1957: Rodica Nassar, politician român
1958: Gigi Becali, politician român
1963: Yann Martel, scriitor canadian
1963: George Michael, cântăreț englez de origine greacă
Comemorări:
1767: Georg Philipp Telemann, compozitor și organist (n. 

1681)
1842: Simonde de Sismondi, istoric și economist (n. 1773) 
1929: Georges Courteline, autor dramatic
1988: Șerban Cioculescu, critic și istoric literar român, 

membru al Academiei Române (n. 1902)
1997: Jacques-Yves Cousteau, oceanograf francez (n. 1910) 
2009: Farrah Fawcett, actriță americană (n. 1947)
2009: Michael Jackson, interpret și compozitor american de 

muzică pop (n. 1958)

însă ai parte de succese, fa în așa fel încât să ni
afle toată lumea din jur. Tăcerea este cel ma
bun aliat al tău.

Evită alimentele bogate în zahăr 
și grăsimi. Vei fi nevoit să suporți dis
cursul unui coleg sau unui superior. 
Mai bine lasă să treacă totul, în loc să
încerci să te explici sau să te justifici.

în societate și cu prietenii ești 
vesel, disponibil și vorbăreț. Familia 
însă s-ar putea să-ți reproșeze o lipsă 
de interes. în dragoste sensibilitatea

Bancurile zilei
© © ©

După sosirea lui Einstein în 
America, acesta a fost rugat să 
se aranjeze înaintea apariției în 
public, la care acesta răspunde:

- De ce, oricum nu mă cu
noaște nimeni!

După câțiva ani, fiind rugat 
același lucru, Einstein răs
punde:

- Nu mai e nevoie, oricum 
mă cunoaște toată lumea!

© © ©

- Chelner, vreau să-mi co
manzi un mușchi de vițel în 
sânge. Să fie foarte proaspăt, 
partea de la mijloc și să nu aibă 
nici un fel de grăsime.

- N-ați precizat ce grupă 
sangvină preferați.

© © ©

- De ce e atât de agitat tipul 
de la masa aceea?

- I-a dispărut portofelul.

- De unde știi?
- E la mine.
© © ©

- Mămico, dă-mi și mie 
voie să înot în bazinul acela 
mare.

- Nu se poate, apa e foarte 
adâncă, e periculos.

- Dar tata de ce are voie?
- Tata e asigurat.
© © ©

Clientul îi face semn chel

nerului care de apropie prompt 
și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul care 
mi l-ai dat nu se poate mânca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm și 
vă aducem în loc un cotlet ex
cepțional.

- Păi, am mâncat o bucățică 
din el.

- Și din cotlet s-a mâncat 
foarte puțin.

© © ©

ta duce la lipsa de obiectivitate și as. iț 
judeci greșit partenerul de viață.

Te vezi nevoit să-ți revezi ati
tudinea față de cei apropiați. Este 
bine să știi să le apreciezi calitățile, 
mai degrabă decât să te concentrezi 
asupra greșelilor acestora.

Ești hotărât să reușești la locul de 
muncă și progresezi într-un mod re
marcabil. Agresivitatea manifestată 
față de cei din jur se întoarce îm
potriva ta.

Astrele favorizează marile iubiri 
astăzi. Te preocupi așadar de prob
lemele afective, iar activitățile profe
sionale riscă să fie trecute în plan 
secund. La orizont se întrezărește un nou riti
de viață.

Străduiește-te să rezolvi o 
problemă familială astăzi. Mai târziu 
nu vei mai reuși să-ți domini nervozi
tatea, iar relațiile cu cei apropiați devi
dureroase. Un proiect îndelung pregătit este ai 
ulat sau amânat în ultimul moment.
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Peste 28.000 de români erau, în 2009, titulari de firme în Italia, numă
rul lor crescând de aproape zece ori comparativ cu anul 2003, românii 
reprezentând al doilea grup de întreprinzători străini in Italia, rezultă 
dintr-un raport de cercetare, prezentat joi de Caritas România.

Actualitate 3
Interi, 25 iunie 2010

Spitalele județene au noi manageri
Consilierii județeni au votat, 
ieri, noua conducere a celor 

trei unități spitalicești a căror 
management a fost transferat 
către CJ Hunedoara, precum 
și componența consiliilor de 
administrație. Noii manageri 
vor asigura interimatul pe o 
perioadă de trei luni, după 

care posturile vor fi scoase la 
concurs.

în urma aplicării strategiei de de- 
'"’'’‘tralizare, în sistemul de sănătate, ce 
•.«.ează transferul ansamblului de 
itribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile 
idministrației publice locale, trei spi- 
ale din județul Hunedoara au fost tre- 
:ute în administrarea CJ Hunedoara, 
Spitalul Județean de Urgență Deva, 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, 
respectiv Sanatoriu de Pneumoftiziolo
gie Geoagiu.

în urma stabilirii noii conduceri, 
managementul Spitalului de Urgență 
din Deva a fost preluat de fostul sub
prefect de Hunedoara, Silviu Didilescu. 
Pentru postul de manager interimar al 
Sanatoriului de la Brad a fost numit 
doctorul loan Circo, pe când la Geoagiu 
managementul unității sanitare va fi 
asigurat de Dorel Bretean.

Componența 
consiililor 
de administrație

Prerogativele Consiliului Județean 
legate de managementul spitalelor de 
interes județean, se exercită prin 
reprezentanții numiți în consiliile de 
administrație, a căror componență este 
formată din doi reprezentanți ai Minis

terului Sănătății, doi reprezentanți 
numiți de CJ, un reprezentant numit de 
președintele CJ Hunedoara, și câte un 
reprezentant al Colegiul Medicilor din 
România, respectiv al Ordinului 
Asistenților Medicali.

în consiliul de administrație al 
Spitalului de Urgență din Deva au fost 
aleși Sorin Lavu și Dan Magheru, iar ca 
reprezentant al președintelui CJ Hune
doara a fost numit Călin Laza.

Din componența consiliului de 
administrație al Sanatoriului din Brad 
fac parte Marius Remus Cotroză Do- 
bromir și Mihai Borcea, iar reprezen
tantul președintelui CJ Hunedoara este 
Ioana Camelia Mirică.

în consiliul de administrație al 
Sanatoriului din Geoagiu au fost alese 
Dorina Mihuțiu și Maria Mirela Opra, 
iar reprezentantul președintelui CJ 
Hunedoara este Tiberiu Joichiț.

Irina Năstase

F^m gratis la cinematograful Flacăra,
de Ziua Mondială Antidrog

„Happy end”, un film românesc care atrage atenția 
isupra lucrurilor cu adevărat importante în viață, poate fi 
'izionat gratuit, astăzi, începând cu orele 18:00, la Cine- 
natograful Flacăra din Hunedoara. Proiecția este oferită de 
ătre Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog 
lunedoara și Asociația Antidrog „Alege Viața”, cu ocazia 
Silei Mondiale Antidrog, care se serbează în 26 iunie. Spec- 
atorii vor avea ocazia să stea de vorbă cu specialiștii și vol- 
intarii pe probleme de droguri din județ și să le adreseze orice 
el de întrebări pe această temă. Evenimentul își propune să 
. . un semnal de alarmă asupra problemei consumului de
iroguri legale și ilegale, care există în societate, deși este bine

ANUNȚ

nsiliul local al municipiului Deva aduce la 
cunoștința locuitorilor municipiului Deva 
proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prețului pentru apa potabilă și a tarifului de 
canalizare-epurare din municipiul Deva.

Persoanele interesate pot consulta 
proiectul de hotărâre, expunerea de motive și 
referatul compartimentului de specialitate 
atât la sediul Primăriei municipiului Deva cât 
și pe site-ul primăriei: www.primariadeva.ro, 
la secțiunea Transparența decizională.

Termenul limită până la care se pot primi în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de hotărâre este data de 
05.07.2010. Eventualele propuneri, sugestii 

’u opinii se pot depune fie în scris la sediul 
Primăriei municipiului Deva, Compartimentul 
centrul de informare a cetățeanului, fie pe 
adresa dee-mail primar@primariadeva.ro . 

camuflată. „Sper ca aceia care vor veni astăzi la film să 
înțeleagă cât de gravă este dependența și să ni se alăture în 
eforturile de prevenire a acesteia. Prevenirea este, din punctul 
nostru de vedere, cel mai eficient mijloc de luptă împotriva 
drogurilor, fiindcă odată instalată dependența, recuperarea 
reprezintă un proces lung, scump și dificil. Ne dorim că 
existența unei Zile Antidrog să îi sensibilizeze câtușrde puțin 
pe cei din jur la această preoblemă reală”, a declarat 
președintele executiv al Asociației Antidrog „Alege Viața”, 
Călina Mateescu.

(D.M.)

încep „focurile” bacalaureatului
5.322 de absolevenți de 

liceu din județul Hunedoara s-au 
înscris, în acest an, la examenul 
de Bacalaureat. Prima probă se 
va desfășura luni și va fi 
reprezentată de proba scrisă la 
Limba și literatură română. 
Marți, elevii vor susține proba 
scrisă la Limba și literatura 
maternă, miercuri, proba scrisă, 
obligatorie la disciplina de profil, 
iar vineri, proba scrisă la alegere. 
Afișarea rezultatelor este 
planificată pentru duminică, 4 
iulie.

Inspectorul școlar general al 
IȘJ Hunedoara, Alexandu 
Lăutaru, este de părere că 
modificările aduse examenului 
de bacalaureat, anul acesta, îl vor 
transforma într-un examen mai 
obiectiv. „Eliminarea probelor

orale și a variantelor de subiecte 
vor face ca notele obținute la ba- 
calareat, anul acesta, să fie mai 
mici și examenul să fie promovat 
de cei care s-au pregătit. Sper ca 
de această dată, să avem un ba
calaureat aproape obiectiv”, a 
declarat Lăutaru.

(D.M.)

O ambulanță de la Deva 
va fi transferată la Arad

O autospecială a Serviciului 
de Ambulanță Deva, achiziționată 
de Ministerul Sănătății cu scopul 
de a efectua consultații la domici- 
uliu, va fi trasferată către Serviciul 
de Ambulață de la Arad. Transferul 
autospecialei se va face ca urmare 
a unui control efectuat de o 
comisie delegată de Ministerul 
Sănătății, care a analizat situația 
echipamentelor medicale nepuse 
în funcțiune sau neutilizate și care 
au fost achiziționate începând cu 
2007. Dacă ar fi fost utilizate 
corect, autospecialele ar fi trebuit 
să parcurgă mai mult de 10.000 de 
kilometri. Transferul autospecialei 
se va face cel târziu până la 10 
iulie. „Nici una din ambulanțele 
noastre nu are mai mult de 10.000 
de kilometri. Noi nu avem nici

medici pentru urgențe. Pentru 
consultațile la domiciliu trebuia 
înființat un compartiment special. 
Am făcut o întâmpinare la Direcția 
Sanitară și către medicii de familie 
ca să le dăm în utilizare, dar nu am 
primit nici o solicitare. Motivul 
pentru care nu a fost utilizată 
ambulanța a fost lipsa cadrelor 
medicale”, a spus managerul Ser
viciului de Ambulanță Deva, Emil 
Stoica Mariș.

La nivel național, în urma 
controlului efectuat de comisia 
Ministerului Sănătății au fost iden
tificate 152 de autospeciale ne
folosite adecvat, dintr-un total de 
250 de mașini achiziționate în 
2007.

Irina Năstase

Nici nu s-au împărțit bine 
scaunele de directori la unitățile 
sanitare preluate de Consiliul 
Județean și deja „clientela” noilor 

directori a intrat în „sevraj”. Imediat după 
terminarea ședinței în care s-au făcut nu
mirile, mai mulți patroni de culoare 
galbenă s-au și pus pe chef în frunte cu noul 
manager. Persoane bine informate susțin că 
numirea managerului s-a făcut în ultimul 
moment, acesta fiind preferat unui alt 
cunoscut liberal rămas fără funcție după ce 
edilul șef al Devei nu l-a mai vrut în 
dreapta sa. Aceleași persoane bine infor

mate susțin și că, afaceriștii care s-au grăbit 
să sărbătorească ieri nu sunt străini de 
schimbarea în ultimul moment al numelui 
„catindatului” la șefia spitalului din Deva.

A venit vara și odată cu ea 
concediile. Orice personaj care 
ajunge într-o funcție cât de mică la 
stat trebuie să meargă de două ori 

cel puțin în vacanță. Odată, cuminte cu fa
milia, și încă odată, mai puțin cuminte, cu 
metresa. Această rețetă a aplicat-o și un di
rector, din partea de sud a județului, care s- 
a plâns acasă că este nevoit să meargă în

delegație în zilele caniculare de i se rupea 
inima soției de soarta crudă a soțului. Atâta 
doar că degeaba își trage omul amantă 
tânără cu picioare de peste un metru și bust 
de 90 de centimetrii dacă nu se laudă cu ea 
prietenilor. Așa că omulețul nostru și-a 
imortalizat pe telefonul mobil clipele min
unate petrecute cu juna. într-un moment de 
„sinceritate bahică” soțul încornorator a 
arătat prietenilor filmulețele fără să țină 
cont de faptul că între cei care erau de față 
se află și fratele soției, care l-a și pârât.

ANUNȚ PUBLIC
SC FILPLAST SRL cu sediul în localitatea Orăștie, str.N.Tit- 

ulescu, nr.60, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fabrică ambalaje mase 
plastice”,.situat în localitatea Orăștie, str.9 Mai, nr.92, jud.Hunedoara.

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.

http://www.primariadeva.ro
mailto:primar@primariadeva.ro
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Accident grav pe DN66

O persoană a fost grav 
rănită, iar alte două, printre care 
și un copil de nouă ani, au 
suferit leziuni ușoare, în urma 
unui accident de circulație, pro
dus ieri, pe DN66, la intrarea pe 
viaductul Crivadia.
Conducătorul unui autoturism, 
Lazăr B., de 25 de ani, din co
muna Pui, la intrarea pe viaduc
tul Crivadia, s-a angajat în 
depășirea unei autoutilitare, iar 
la revenirea pe sensul său de 
mers a intrat în coliziune cu un 
•autoturism condus de Dorin C., 
de 43 de ani, din Petroșani, care 
circula din sens opus. în urma 
accidentului, Dorin C. a fost 
grav rănit, iar doi pasageri din 
autoturismul condus de acesta, 
respectiv Camelia M., de 32 de 
ani și B. C., de 9 ani, ambii din 
Petroșani, au suferit leziuni 
ușoare. în cauză s-a întocmit 
dosar penal.

Tăieri ilegale și furt 
de material lemnos

Doi bărbați din comuna 
Cerbăl, care au tăiat fără drept și 
au sustras 13 arbori nemarcați 
din speciile gorun, carpen și fag, 
sunt cercetați de oamenii pentru 
săvârșirea infracțiunilor de 
tăiere fără drept de arbori și furt 
de arbori. Polițiștii din cadrul 
Biroului de Combatere a 
Delictelor Silvice, din cadrul IPJ 
Hunedoara, împreună cu 
angajați ai I.T.R.S.V. Timișoara 
au efectuat un control, într-o 
pădure aflată în proprietatea 
statului, situată pe raza comunei 
Teliuc, ocazie cu care au identi
ficat 13 cioate de arbori 
nemarcați.

în urma cercetărilor, 
polițiștii au stabilit că Ioan C., 
de 48 de ani, și Gheorghe S., de 
42 de ani, ambii din comuna 
Cerbăl, au tăiat fără drept ar
borii, în valoare de peste 13.600 
de lei.

Biciclist accidentat la Ilia

Un copil de nouă ani, din 
localitatea Ilia, a fost accidenttat 
ușor de un autoturism în timp ce 
se plimba cu bicicleta pe strada 
Tudor Vladimirescu din locali
tate. Conducătorul autoturismu
lui, Cristian V., de 25 de ani, din 
comuna Gurasada, l-a accidentat 
ușor pe copil, care se deplasa pe 
bicicletă în același sens de mers 
cu autoturismul și nu s-a asigu
rat la schimbarea direcției de 
mers spre stânga.

în cauză, a fost întocmit
dosar de cercetare penală sub as
pectul comiterii infracțiunii de
vătămare corporală din , 
culpă.

Judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța, astăzi, în 
cazul celor cinci sesizări referitoare la legile austerității pentru 
care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Paradox pe piața muncii din Hunedoara
în plină criză economică, patronii renunță la angajații cu studii superioare,

iar muncitorii necalificați sunt la mare căutare.

Dintre cei 21.598 de șomeri din 
județ, cei mai mulți sunt per
soane calificate și cu studii su

perioare, iar majoritatea 
posturilor vacante se adresează 

muncitorilor necalificați.

Rata șomajului de 10,46 % face ca 
Hunedoara să se afle în „topul” 
județelor cu cel mai mare procent de 
șomeri din țară. în același timp, județul 
Hunedoara se află pe poziția a patra în 
clasamentul cu cele mai multe locuri de 
muncă vacante, fiind disponibile în 
acest moment 836 de slujbe. Paradoxul 
se datorează, în primul rând, faptului că 
majoritatea locurilor de muncă sunt 
destinate muncitorilor necalificați, în 
vreme ce șomerii sunt preponderent 
persoane cu calificare sau chiar cu 
studii superioare. „Avem, de exemplu, 
164 de locuri vacante pentru postul de

muncitor necalificat în asamblarea 
pieselor. Șomerii cu studii superioare, 
care sunt destul de mulți, nu sunt 
interesați de astfel de posturi, din cauza 
retribuției aferente muncii necalifi
cate”, explică un reprezentant al 
AJOFM Hunedoara.

AJOFM, mediator 
între agenții econo
mici, 
șomeri și instituțiile 
de învățământ

Pentru a ameliora situația, AJOFM 
Hunedoara încearcă să țină o legătură 
cât mai strânsă cu agenții economici, cu 
șomerii și chiar cu Inspectoratul Școlar 
Județean și cu facultățile din zonă. 
Rezultatul încercării este că, până la 
data de 31 mai a acestui an, agenția a 
intermediat angajarea a 9365 de per

soane. Agenții economici sunt cel mai 
bine puși în contact cu potențialii 
angajați în cadrul bursei locurilor de 
muncă, pe care AJOFM o organizează 
lunar. Ralierea instituțiilor de 
învățământ la nevoile pieței locurilor de 
muncă este, însă, un proces mai dificil,

Câinii „cu epoleți”, 
scoși la pregătire

Jandarmii și polițiștii hunedoreni au organizat, 
ieri, în poligonul de la Mintia, o convocare de 
pregătire, în comun, la care au participat 27 
subofițeri și agenți de poliție din cele două in
stituții, însoțiți de câini de serviciu, rasele cio

bănesc german și labrador.

Pe parcursul pregătirilor, s-au efectuat o serie de 
exerciții de dresaj. Unul dintre acestea a fost dresajul 
de disciplină, în timpul căruia câinele a trebuit să 
meargă în lesă, alături de conductor, și să refuze hrana 
de la persoane străine. Dresajul de specializare a con
stat în detectarea de material exploziv, stupefiante, es
cortarea unei persoane, apărarea conductorului în cazul 
atacului altei persoane, imobilizarea unei persoane care 
nu se supune somației. Câinii specializați în cautarea 
și salvarea unor persoane rătăcite au efectuat și ei o 
serie de exerciții.

La activitatea de pregătire au fost aduși câinii de 
serviciu specializați în activitatea de însoțire- 
intervenție, urmărire, detectare droguri, precum și sal
vare montană. Convdcarea la care au participat 
conductorii cu câinii de serviciu s-a încheiat cu 
prezentarea unor exerciții demonstrative.

Inspectorii șefi ai celor două instituții - Poliția și 
Jandarmeria - au apreciat, de asemenea, utilitatea 
antrenamentului comun și și-au exprimat convingerea 
că aceste sesiuni de pregătire vor ajuta la îndeplinirea 
misiunilor în mod eficient.

Bv R
Se caută muncitori necalificați, în timp ce șomerii 

cu studii superioare nu găsesc locuri de muncă

pentru că acestea depind în primul rând 
de cerințele elevilor. în plus, planul de 
învățământ se face pe cel puțin patru 
ani, timp în care tendințele pieței 
muncii se pot schimba.

Doriana M fi

Ministerul Educației ține din scurt 
Universitatea „Spiru Haret”

Universitatea va fi monitorizată atent pe parcursul următorilor 
trei ani, în vederea reglementării situației în care se află

Universitatea „Spiru Haret” va fi 
monitorizată de către Ministerul Educației, 
Cercetării și Tineretului și de Agenția Română de 
Asigurare a Calității învățământului Superior pe 
durata următorilor trei ani. Măsura vine în urma 
nenumăratelor scandaluri în care a fost implicată 
universitatea în ultimii ani și presupune realizarea 
unei anchete privind calitatea învățământului în 
această instituție.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a 
Ordonanței emise de Guvern, va fi urmărită orga
nizarea admiterii și a examenului de licență la 
formele de învățământ la distanță sau cu frecvență 
redusă, precum și situația studenților înmatriculați 
la aceste forme de învățământ, cu scopul de a 
asigura respectarea standardelor legale de calitate 
specifice.

în această perioadă, universitatea va avea 
obligația de a asigura o evidență exactă a admi
terii în anul I, cu menționarea specializărilor de 
studii, a formelor de învățământ și a locațiilor ge
ografice pentru care organizează admiterea. De 
asemenea, instituția va trebui să prezinte minis
terului un raport care să conțină situația clară a 
tuturor studenților încriși, în funcție de 
specializări, ani de studii și localitate.

în același timp, universitatea va mai avea

obligația de a anunța, cu două săptămâni înainte 
de începerea sesiunii de examinări, data, ziua și 
locul la care se vor desfășura examene’, 
deoarece din comisiile de examinare vor face 
parte, pe lângă profesori universitari titulari ai 
univesității, și alți profesori universitari din 
învățământul superior de stat acreditat.

Monitorizarea instituției de învățământ se va 
întinde pe o perioadă de trei ani, timp în care M' 
isterul Educației va analiza modul în care su.„ 
asigurate, pentru fiecare specializare, la fecare 
formă.de învățământ și în fiecare localitate, stan
dardele minime legale cu privire la personalul di
dactic, spațiile de învățământ, baza materială și 
dotările necesare. Aceste măsuri vin ca urmare a 
faptului că există numeroase specializări autor
izate pentru care universitatea nu a solicitat acred
itarea, cu toate că termenul legal a fost cu mult 
depășit, sau deoarece există specializări acreditate 
rămase neevaluate.

în urma rezultatelor controalelor și analizei 
temeinice a situației universității, Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va 
lua măsurile legale care se vor impune.

Claudiu Sa'

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantitatl foarte mari
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Ie Dacă tot va trebui să plătim în curând impozit inclusiv pe dobân
zile bancare, măcar să luptăm pentru eliminarea comisioanelor, 
după cum prevede legea! Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor ne sfătuiește să ne cerem de pe acum drepturile 
și să nu semnăm actele adiționale „ca primarul".
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Amintiri din Epoca de aur
- Meseriile precum cea de ceasornicar, cizmar ori sifonar se regăsesc 

din ce în ce mai greu pe piața hunedoreană -

Multe din meseriile populare 
înainte și după revoluție rezistă 

cu greu pe piața actuală.
Criza, precum și companiile 
mari care au apărut în timp, 
au făcut ca meserii ca cea de 
cizmar, ceasornicar sau sifo
nar să se reducă drastic sau 

chiar să dispară.

Cu toții am trecut cel puțin o dată 
pragul unei cizmării pentru a ne repara 
pantofii ori sandalele, pragul unei 
ceasornicării pentru a ne repara un ceas, 
ori cel al unei sifonării pentru o sticlă 
cu apă carbogazoasă. în Deva, au mai 
rămas doar câțiva „meseriași” cu 
vechime, care să se ocupe de pantofii 
ori ceasurile devenilor.

Cizmarii
și ceasornicarii, 
unii din cei mai 
vechi meseriași 
de pe piață

Chiar dacă, în această perioadă, 
criza a înghițit multe dintre afacerile 
din județ, cizmarii ori ceasorinicarii 

rămași nu duc lipsă de clienți. Acest 
lucru se datorează în mare parte 
vechimii pe care o au în branșă, care a 
adus cu sine numeroși clienți fideli. De 
asemenea, majoritatea produselor de pe 
piață nu mai au aceeași calitate pe care 
o aveau „pe vremuri”. „Practic această 
meserie de peste 30 de ani, astfel că am 
strâns, în timp, o sumedenie de clienți. 
Criza am lăsat-o la ușă, cum se spune, 
pentru că mereu va exista un om care 
să aibă ceva ce noi putem repara. Pot 
spune că cizmăria este o afacere ce ține 
oarecum de sezon, vara reparăm san
dale, saboți și alte cele, iar iama avem 
parte de un număr mare de clienți ce 
vin să le reparăm pantofii sau ghetele. 
De altfel, toate lucrurile fabricate acum 
au o calitate net inferioară față de cele 
realizate mai demult”, a spus unul din 
cei mai vechi cizmari din oraș, Leonora 
Marian.

Nici cei care „dau ora exactă” pen
tru deveni nu se plâng de clienți. Deși 
o astfel de meserie mai are doar câțiva 
reprezentanți în oraș, numărul per
soanelor care își repară ceasurile a 
rămas constant. „Orice obiect se 
defectează la un moment dat. Repar 
ceasuri de peste 20 de ani și cu toată că 
tehnologia a mai evoluat, toate se 
bazează pe același mecanism. Așa că, 
indiferent de marcă, tot mai există 
probleme. Rezolvăm orice, fie că în

locuim o baterie, un telescop sau 
reparăm un mecanism defect. Este o 
muncă ce necesită multă răbdare și 
calm, dar care mi se potrivește perfect”, 
a spus unul din ceasorincarii vechi, din 
oraș.

Sifonăriile
au pierdut, în timp, 
lupta cu 
hypermarket-urile

Până acum ceva timp, atunci când 
se plictisea de apa de la chiuvetă, de- 
veanul obișnuia să facă un drum până 
la sifonăria de la colțul blocului. Odată 
cu trecerea timpului, apa minerală, deși 
mai scumpă, a reușit să scoată sifonul 
la pensie. Astfel, puținele sifonării din 
oraș au pierdut lupta cu apa minerală 
din magazine și au dispărut complet de 
pe piață. Printre puținii care se mai bu
curau de tradiționalul sifon au fost pen
sionarii însă, cu timpul, au renunțat la 
acest moft. „Am băut sifon de când mă 
știu și e mare păcat că nu mai există 
nicio sifonărie. Este știut faptul că un 
șpriț bun nu iese decât cu sifon. Unde 
mai pui că o sticlă era cu mult mai 
ieftină decât una de apă minerală”, a 
afirmat nea Ion, cu nostalgie. De altfel, 
costurile tot mai mari pentru 
întreținerea aparaturii și a plății chiriei

au făcut ca despre meseria de sifonar să 
se vorbească la trecut. „Am avut 
sifonăria de aproape 25 de ani, însă 
criza și apariția supermarket-urilor au 
contribuit din plin la dispariție. Aveam 
clienți din tot orașul, care veneau cu 

plase pline de sticle. Acum, meseria de 
sifonar aparține trecutului”, a declarat 
resemnat, unul din puținii patroni de 
sifonărie.

Claudiu Sav

Excelenței Sale, 
domnului Emil BOC 
Primul Ministru 
al României

Stimate domnule 
Prim Ministru,

Vă înaintez o propunere privind 
nasurile active pe care le consider nece- 
are în scopul opririi declinului economic 
i al asigurării unor premise de creștere 
iconomică în următorii ani.

Vă rog, domnule Prim-ministru, să 
lispuneți analizarea acestor măsuri și, în 
azul în care le considerați a fi utile, 
>unerea lor în practică.

Vă stau în permanență la dispoziție 
tât dumneavoastră, cât și persoanelor 
:are se vor ocupa de analizarea măsurilor 
iropuse de mine, în orice chestiune care 
ine de clarificarea sau detalierea acestora.

1. Măsuri de menținere și re- 
ansare a economiei

a) Abrogarea impozitului forfetar, 
îfectele sale bugetare se pot cuantifica în 
lierderi. Majoritatea companiilor au fost 
ievoite fie să își mute rezidența fiscală, 
ie să renunțe la o parte din personal, fie 
ă intre în lichidare.
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b) Adoptarea unei măsuri prin care 
plata TVA să fie făcută în momentul 
încasării și nu în cel al facturării pentru 
tranzacțiile care sunt realizate prin inter
mediul băncilor. Această măsură ar ușura 
povara pusă pe companii care, de cele mai 
multe ori, trebuie să își provizioneze banii 
cu care să plătească dări în avans statului.

c) Plata tuturor datoriilor restante ale 
statului către mediul privat sau compen
sarea acestora, în cazul în care există com
panii private cărora statul le este dator și 
au, la rândul lor, datorii către stat.

d) Vânzarea pe piața internațională a 
datoriilor pe care le are de încasat Româ
nia

e) Modificarea structurii sistemului 
de taxe și impozite, prin reducerea 
drastică a numărului lor.

f) Restructurarea raportului TVA- 
cotă unică, printr-un TVA de 25% și o cotă 
unică de 4%. Aceasta reprezintă măsura- 
cheie care asigură relansarea economică. 
De aceea, vă prezint, foarte schematic, 
avantajele luării unei asemenea măsuri:

La ideea de cotă unică de 4% 
am ajuns constatând că extragerea profit
ului prin evitarea plății impozitelor afer
ente către stat are în practica uzuală un 
cost de 8 -10%. 8% reprezintă, evident, 
mult mai puțin decât 32%, care ar fi cos
turile în cazul în care această operațiune 
s-ar face plătind impozitele aferente. De 

aceea, mulți agenți economici preferă să 
ocolească, în acest fel, plățile către buge
tul de stat. încetarea acestei practici se 
poate face doar aducând-o într-o situație 
de nerentabilitate, adică aducând plata 
dărilor către stat la nivelul ocolirii cos
turilor acestora. Pentru compensarea 
scăderii veniturilor la buget este necesară 
creșterea TVA-ului la un nivel de 25%.

TVA 25% înseamnă o creștere cu 
6%. Cum un punct procentual în TVA 
duce la o scumpire cu 0.8 puncte procen
tuale, asta înseamnă că prețurile vor crește 
cu circa 5%. Cu atât va trebui statul să 
compenseze persoanele cu venituri netax- 
abile (aici sunt incluși și pensionarii).

Să vedem acum avantajele unui 
asemenea mecanism:

în cazul salariaților, scăderea impoz
itului de la 16 la 4%, înseamnă o creștere 
a venitului real cu circa 11%. Acest lucru 
ar putea fi generator de inflație, dar sun
tem într-o perioadă de dezinflație, în drum 
spre deflație și în acest context este un 
lucru bun. El duce și la o ușoară creștere 
a consumului, făcând în același timp locul 
de muncă mult mai ieftin și deci mai sta
bil. Ieșirea dintr-o criză clasică presupune 
minumum 6 luni de creștere a consumului 
și de scădere a șomajului.

Pentru depresia economică în care 
suntem, lucrul acesta nu este suficient. 
Pentru aceasta, impozitul de 4% pe profit 

și dividende poate aduce creșterea 
economică serioasă pe care o așteptăm 
prin investiții, care devin astfel mai 
rentabile, și prin mutări de rezidență 
fiscală în România.

2. Renunțarea la ideea de stat so
cial

Acest lucru presupune următoarele:
a) Retragerea completă a statului din 

activități care au sens economic.
Pachetele la companiile în care statul 

este acționar minoritar trebuie vândute în 
cel mult un an. După aceea, s-ar putea să 
nu mai avem nici cui, nici de ce. Majori
tatea lucrurilor care au sens economic, dar 
presupun un monopol, Trebuie extemal- 
izate prin cesiuni purtătoare de redevență, 
în cel mult doi ani. Companiile la care 
statul este acționar majoritar, trebuie pri
vatizate. Ideea că statul le poate pregăti 
pentru privatizare obținând astfel un preț 
mai bun, s-a dovedit a fi o ficțiune. Dacă 
ele dețin un monopol, privatizarea ar tre
bui făcută prin concesiune cu o redevență 
pe măsură.

b) Privatizarea unui număr cât mai 
mare al serviciilor furnizate de stat. Unele 
dintre ele nu au sens economic, altele da. 
Felul în care acest lucru se poate face 
diferă de la caz la caz, la fel și intervalul 
de timp și mecanismele de tranziție, dar 
lucrul acesta trebuie făcut. Este cazul unor 
servicii simple, cum ar fi colectarea de 
impozite, dar și al unor servicii complexe, 
cum ar fi cele de învățământ sau sănătate. 
Sigur, aici totul trebuie făcut cu mare 
atenție, iar, ca o regulă, planificarea tre
buie dezbătută public și făcută transpar
ent.

c) Legarea monedei de o resursă 
limitată (aur, argint, etc.)

Lucrul acesta conduce la un control 
strict al masei monetare. Aparent, 
frânează dezvoltarea, dar o face, în mod 
sigur, durabilă. Ea deschide drumul spre 
moneda privată și ne pune la adăpost față 

de căderile monetare (în special față de 
prăbușirea zonei Euro). Actualul mecan
ism monetar, inițiat în anul 1971, s-a 
dovedit a fi inflaționist, generator de 
intervenții scumpe și nerentabile ale 
statelor și periculos pentru economia 
reală.

d) Dereglementarea și simplificarea 
sistemului legislativ. Avem nevoie de reg
uli de funcționare simple și clare, în spe
cial în domeniul economic. Piața are 
regulile ei de funcționare, iar legislația are 
drept scop principal creșterea încrederii și 
crearea de oportunități. Ideile europene 
privind reglementarea competiției, de ex
emplu, par frumoase dar s-au dovedit ex
trem de păguboase.

e) Debirocratizarea prin informati
zarea masivă a serviciilor care rămân în 
zona de competență a statului. Aceasta ar 
putea deveni realitate în trei ani și ar duce 
la disponibilizarea a circa 45% din per
sonalul administrativ, la reduceri majore 
de consumabile și echipamente de 
birotică, la un flux mult mai fluid al ban
ilor, la o ușurință a relaționării cetățenilor 
și companiilor cu statul. Cu excepția 
funcționarilor disponibilizați, ar fi 
benefică pentru toți.

f) Renunțarea la subvențiile de orice 
fel și utilizarea pârghiei fiscale pentru 
creșterea accelerată a domeniilor 
rentabile. Cred că toată discuția făcută 
zilele trecute în legătură cu investiția în IT 
versus subvențiile în agricultură este un 
exemplu suficient de clar. Scopul final al 
acestor măsuri este scăderea treptată a tax
elor și impozitelor pe măsura creșterii 
încasărilor la bugetul de stat.

Cu cele mai bune gânduri,

Deputat
■ Varujan Pambuccian 

Grupul Minorităților Naționale
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£ Andreea Marin renunță la diete
Sanda Nicola a învins cancerul

Deși nu mai face „Surprize, Surprize” 
românilor, Andreea Marin are o agendă extrem 
de încărcată. Scrie cărți, creează hăinuțe pentru 
cei mici și este implicată în nenumărate cam
panii umanitare. Drept pentru care, spune 
vedeta, menținerea siluetei a cam căzut în plan 
secund.

„în prezent nu pot ține niciun regim, pentru

Fanii lui Michael Jackson
comemorează un an de la moartea lui Cătălin Crișan a slăbit 32 de kilograme cu dietă

Fanii cântărețului Michael Jackson se 
pregătesc să comemoreze, vineri, împlinirea 
unui an de la decesul "regelui muzicii pop", un 
artist care a cunoscut, după moarte, o creștere 
spectaculoasă de popularitate.

Azi se împlinește un an de când Michael 
Jackson a murit, la vârsta de 50 de ani, în urma 
unei supradoze de medicamente, în reședința sa 
din Los Angeles, cu doar câteva săptămâni 
înainte de mult așteptata sa revenire pe scenă, 
într-o serie de 50 de concerte pe care urma să le 
susțină la 02 Arena din Londra.

Cu ocazia comemorării morții sale, care a 
declanșat un imens val de emoție în lume, dar 
și o uriașă acoperire mediatică, cimitirul Forest 
Lawn din Glendale, o periferie a metropolei Los 
Angeles, unde este înmormântat starul ameri
can, va permite, în mod excepțional, accesul 
fanilor.

Aceștia nu vor putea, totuși, să intre în 
mausoleul în care își doarme somnul de veci 
cântărețul american. "Se va putea merge în jurul 
mausoleului, dar nu se va putea intra. Nu va fi 
posibil", a precizat sergentul Tom Lorenz, 
adăugând că autoritățile din California le 
recomandă fanilor starului dispărut să nu vină 
în grupuri prea mari la cimitir.

"Nu veți putea dormi în corturi în afara 
cimitirului, pe timpul nopții, și nu veți putea să 
vă așezați scaunele pe trotuare (în fața intrării) 
pentru a intra primii", a explicat aceeași sursă.

în seara următoare, un concert-tribut va fi 
organizat la un hotel din Beverly Hills, la care 
vor asista câțiva dintre membrii familiei Jack- 
son care au sprijinit acest eveniment.

"Obiectivul este de a-i reuni în același loc 
pe membrii familiei Jackson, celebrități și fani, 
pentru a aduce un omagiu moștenirii lăsate de 
Michael Jackson", a declarat unul dintre orga
nizatori. Biletele pentru acest concert se vând 
pentru sume cuprinse între 150 de dolari și 500 
de dolari.

Privați astfel de o mare ceremonie la care 
accesul să fie liber, fanii ar putea, totuși, să se 
consoleze cu ideea că, după moartea sa, Michael 
Jackson și-a recâștigat popularitatea de 

că am un program foarte încărcat și consumul 
de energie în problemele de zi cu zi mă 
împiedică să am o disciplină în privința unei 
diete. Am conștientizat asta și am ales un mod 
de viață sănătos prin sport făcut cu mare plăcere 
acasă, unde am tot ce e necesar, dar și printr-o 
conduită lipsită de excese”, a declarat Andreea.

Dintre toate activitățile, cea mai solicitată 
este, de departe, „meseria” de mămică. Dar și 
cea mai plăcută! Zâna își petrecere întregul timp 
liber în compania micuței Violeta, dar 
recunoaște, cu o oarecare părere de rău, că fetița 
își iubește mai mult tatăl: „El e marea ei 
dragoste, e o relație minunată și tandră între ei 
doi, dar nici eu nu duc lipsă de alint, așa că sun
tem norocoși și fericiți. Iar pentru copii ne 
facem timp, ei sunt prioritatea noastră, și nimic 
nu ne umple sufletul mai frumos decât clipele 
vesele petrecute cu ei”.

în ceea ce privește planurile de viitor, An
dreea mărturisește că majoritatea dintre ele sunt 
legate de familie. O familie care s-ar putea mări 
numeric în următorii ani. „Acum nu mai sunt 
atât de stresată că problemele de sănătate mă 
vor împiedica să devin mamă, pentru că am deja 
un copil, a fost tare greu să trec prin aceste sen
timente înainte. Acum las lucrurile în mâna lui 
Dumnezeu, și oricare ar fi alegerea lui pentru 
mine, o voi înțelege și o voi accepta ca atare”, a 
mai ținut să precizeze Zâna.

odinioară, iar vânzările albumelor sale au atins 
cote amețitoare.

Potrivit Billboard Magazine, imperiul 
Jackson a generat venituri de peste un miliard 
de dolari după moartea cântărețului, din vânzări 
de discuri, DVD-uri și produse derivate.

Și imaginea publică a cântărețului s-a 
îmbunătățit considerabil după dispariția aces
tuia, în parte grație filmului documentar despre 
ultimul său turneu, "This Is It", în care a fost 
prezentat ca un muzician și dansator extrem de 
atent cu arta sa, contrastând cu imaginea excen
tricului "Jacko cel trăsnit" (Wacko Jacko), o 
poreclă adusă de excesele și scandalurile din ul
timii ani de viață ai starului.

Scandalurile așteptate de mulți după 
moartea lui Michael Jackson nu au avut loc: 
mama starului, Katherine, a obținut fără dificul
tate custodia copiilor cântărețului, iar averea 
acestuia este administrată de cele două persoane 
pe care muzicianul le-a desemnat în ultimul său 
testament, cu respectarea tuturor părților și fără 
a face valuri în familia Jackson.
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La 27 de ani, cu o carieră înfloritoare, des
tinul avea să fie crunt pentru Sanda Nicola. Primea 
un diagnostic cumplit: cancer de col uterin. O 
boală pentru care fosta prezentatoare a Observa
torului încă se mai învinovățește. Pentru că a 
așteptat atât de mult până să se ducă la un control.

„în 2005 am făcut pentru prima dată exam
enul Papanicolau și în urma lui a ieșit la iveală că 
erau niște anomalii. Vestea că ar putea fi un cancer 
- într-o primă fază am fost evident în starea aceea 
de negare că nu poate să mi se întâmple mie, cum 
să mi se întâmple mie una ca asta, ulterior oscilând 
între negare, dublată de o formă de inconștiență și 
depresie destul de mare. Eram morocănoasă, mă 
izolam”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii 
Acces'Direct de la Antena 1.

Poți să mănânci de multe ori pe zi și să 
slăbești considerabil? De obicei, nu. Cătălin 
Crișan este însă excepția, artistul reușind să scape 
de nu mai puțin de 32 de kilograme în nici zece 
săptămâni.

„Am decis să slăbesc pentru că mă 
îngrășasem foarte mult... Aveam 104 kilograme. 
Am îmbinat dieta cu sportul. Eu joc tenis de 14 
ani. Regimul recomandat impunea și mișcare. Ast
fel, zilnic trebuia să parcurg înjur de 1,5 kilometri. 
Pentru a parcurge această distanță, mi-am 
cumpărat un stepper, la care lucram dimineața, 
seara sau la prânz, în funcție de program”, explică 
interpretul de muzică penru un tabloid 
bucureștean.

Adevărata piesă de rezistență a dietei a fost 
însă regimul alimentar , unul deloc drastic, com
pus din cinci mese pe zi, la câte trei ore distanță 
una de alta, cu regula de bază că ultimul fel trebuie 
mâncat nu mai târziu de 19:30.

Cura de slăbire a lui Cătălin durează exact 66 
de zile și este împărțită în șase etape, în funcție de 
alimentele consumate. „Zilnic îmi potriveam 
alarma de la telefon și mâneam atunci când suna. 
Indiferent dacă eram în întâlniri, scoteam o felie 
de salam sau un crenvurst, atunci când era etapa

S-a luptat multă vreme chiar cu ea însăși și 
fost o bătălie mai întâi mută. „De ce îl ascundeam 
Nu știu. Poate uneori aveam impresia că, dac 
vorbesc despre asta, lucrurile se vor amplifica, al 
teori speram să fie un diagnostic greșit, cum s 
întâmplă de foarte multe ori. Alteori, îmi er 
rușine. Sunt toate aceste stări prin care treci, da 
numai până în momentul în care știi ce ai de făcu 
în ziua în care am aflat care e diagnosticul și c 
am de făcut și că voi face o operație, în acea 7 
parcă mi s-a luat așa, o mare piatră de pe sufleti 
meu”, a completat știrista.

Cu zâmbetul pe buze, Sanda s-a transform; 
acum într-o adevărată ambasadoare. Sfătuieșt 
orice femeie să nu facă greșelile ei.

„în fiecare zi a vieții mele mă învinuiesc per 
tru faptul că am fost bolnavă și am fost atât d 
aproape de o fatalitate. Da, a fost greșeala mea, n 
am acordat importanța care ar trebui să o ar ' 
fiecare femeie trupului său. Sunt unele aspecte p 
care nu știu dacă le-am depășit sau dacă o voi fac 
vreodată. însă treci, nu ai altă soluție”, a mai spu 
jurnalista.

Cu toate acestea, acum, după ce a învin 
boala, vedeta recunoaște că a fost cel mai „frumc 
moment din viața ei”. Paradoxal? Poate că nu. „ 
cea mai importantă lecție de viață, este momenti 
care a însemnat enorm pentru mine, din ca- ar 
înțeles o grămadă de lucruri despre mine, u pi 
ceilalți, despre felul- în care trăiesc și în urm 
căruia eu cred că sunt un om mult mai bun dec; 
eram înainte”.

Un preț pe care l-a plătit, dar a învățat cev 
din toată această experiență. Merită să lupți penti 
viața ta și pentru ceea ce urmează să primești c 
la ea.

de came, sau beam un pahar de lapte sau mânca 
un borcănel de iaurt atunci când era etapa d& * 
tate”, a mai spus cântărețul.
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Măsurile de austeritate din România 
sunt din nou în atenția presei internaționale
Măsurile de austeritate din Ro
mânia, care au generat impor

tante proteste în ultimele 
săptămâni, vor fi analizate joi 
de Curtea Constituțională a 

, țării, în timp ce Guvernul a 
adoptat miercuri o ordonanță 
care introduce, de la 1 iulie, 
mai multe taxe și impozite, 
scrie presa internațională.

Intr-un articol amplu despre prob
lemele financiare pe care le întâmpină 
mai multe țări din Europa (România, Is
landa, Spania, Irlanda, Lituania, Gre
cia) și Statele Unite, cotidianul 
economic Financial Times titrează că 
România se confruntă cu un val de con
testare publică a măsurilor de austeri

tate.
Măsurile de austeritate din 

Românie, scrie cotidianul britanic, sunt 
dure chiar și pentru standardele actuale 
ale Uniunii Europene, dar miniștrii au 
insistat că fără acest pachet deficitul 
bugetar va crește la peste 9 procente în 
acest an, iar Fondul Monetar 
Internațional (FMI) va fi obligat să 
retragă asistența financiară atât de 
necesară României.

într-o țară neobișnuită cu 
protestele, politicile de austeritate - de
scrise de opoziția social-democrată 
drept "un genocid social" - au generat 
un val de contestare publică ce a 
amenințat pentru scurt timp Guvernul, 
adaugă Financial Times.

Agenția chineză Xinhua și cea 
germană DPA amintesc că Guvernul 
român a adoptat miercuri o ordonanță 
de urgență pentru modificarea Codului 

Fiscal, care extinde baza de impozitare 
prin introducerea, de la 1 iulie 2010, a 
mai multor taxe și impozite.

România este în prezent într-o re
cesiune severă, care a diminuat Pro
dusul Intern Brut al țării cu 7,1 la sută 
în 2009, după opt ani de creștere, scrie 
Xinhua, în timp ce DPA subliniază că 
noile măsuri nu vor intra în vigoare 
înainte de decizia Curții Constituționale 
de joi cu privire la politicile de austeri
tate ale Guvernului.

Agenția britanică Reuters 
subliniază că firmele controlate de state 
- dintre care multe primesc importante 
fonduri publice și sunt fără profit - tre
buie, potrivit ordonanței, să vireze 90 
la sută din profitul lor bugetului de stat, 
față de 50 la sută în prezent, pentru a 
ajuta coaliția guvernamentală de centru 
să controleze deficitul.

Noua lege a educaței e sub semnul întrebării
De când va fi aplicată noua lege a 

educației? Părerile sunt împărțite. Dacă 
fostul ministru al Educației, Mircea Mi- 
clea, susține că anumite puncte pot fi 
aplicate indiferent de anul școlar, sec
retarul general al Federației Educației 
Naționale, Constantin Ciosu, crede că 
doar o OUG ar putea schimba termenul 
de aplicare a legii.

Fostul ministru al Educației 
'Mircea Miclea a declarat că indiferent 
de activitatea Comisiei de învățământ a 
Senatului, anumite puncte ale noii legi 
a educației pot fi aplicate, chiar dacă 
votarea se ya face în septembrie.

El a mai spus că articolele care se 
■feră la restructurarea ciclului de 

studiu ar putea întârzia aplicarea legii. 
"Sunt unele măsuri care se referă la cur
riculum sau la organizarea în unitățile 
de învățământ, ce nu se pot aplica. Dar 
toate chestiunile referitoare la descen
tralizare sau la finanțare se pot aplica", 
a adăugat Mircea Miclea.

în replică, secretarul general al

Australia numește în premieră o femeie 
Ia conducerea Guvernului

Australia are pentru prima oară, în
cepând de joi, o femeie în funcția de pre
mier în persoana lui Julia Gillard, în urma 
demiterii surprinzătoare în cadrul Partidul 
Laburist a lui Kevin Rudd a cărui popu
laritate scăzuse considerabil.

"Următorul premier, prima femeie 
prim-ministru din această țară, va fi Julia 
Gillard", a anunțat un purtător de cuvânt 
al Partidului Laburist.

De profesie avocat, Gillard, în 
vârstă de 48 de ani, născută în Țara 
Galilor, a obținut voturile parlamentarilor 
laburiști, care s-au adunat pentru a de
semna un succesor al lui Kevin Rudd, a 
cărui popularitate s-a diminuat consider
abil după o serie de schimbări la nivel 
politic.

Rudd a demisionat recent de la con
ducerea partidului după ce a deținut timp 
de doi ani și șapte luni funcția de premier.

, "Sunt foarte onorată", a declarat 
Julia Gillard la ieșirea din sediul Parla
mentului din Canberra. Ea a anunțat ulte
rior organizarea unui scrutin în 
următoarele luni.

Federației Educației Naționale (FEN), 
Constantin Ciosu, crede că "nici măcar 
articolele bune din lege nu vor putea fi 
aplicate". El a declarat că singura 
variantă ar fi să se dea o ordonanță de 
urgență, care să modifice anumite 
puncte din actuala lege.

"Domnul Miclea poate s-a referit 
la faptul că anumite elemente din 
proiectul noii legi a educației ar putea 
fi aplicate pe parcurs. însă este clar că 
în anul școlar 2010-2011, se va merge 
după vechea lege. Singura variantă ar fi 
să se dea o ordonanță de urgență de 
modificare a unor elemente, care îi 
interesează pe ei, din actuala lege a 
educației", a declarat Constantin Ciosu.

"Până nu va trece de Parlament, 
noua lege a educației nu va putea fi 
aplicată. Din câte știu eu, pe surse, 
președintele Senatului Mircea Geoană, 
nu va face o sesiune specială. Și astfel, 
legea va fi dezbătută în sesiunea din 
toamnă", a adăugat secretarul general 
al FEN.

"Le-am cerut colegilor mei să facă 
o schimbare la nivelul conducerii 
deoarece cred că un Guvern bun era pe 
cale de a fi pierdut", a afirmat ea. "Nu aș 
fi putut să stau cu mâinile încrucișate".

Julia Gillard, necăsătorită și fără 
copii, urmează să-și preia atribuțiile după 
ce va depune jurământul în cursul zilei în 
fața guvernatorului general al Australiei, 
Quentin Bryce.

Președintele Comisiei de 
învățământ a Senatului, democrat-lib- 
eralul Mihail Hărdău, declara luni că 
este "imposibil" ca Legea Educației să 
fie finalizată până la sfârșitul sesiunii 
parlamentare.

Ministrul australian de Finanțe, 
Wayne Swan, care beneficiază de un 
nivel mare de popularitate pentru rolul 
său în timpul crizei financiare, va deține 
funcția de vicepremier, ocupată până în 
prezent de Gillard.

Ales în 2007, Kevin Rudd a pus 
capăt unei perioade de 11 ani în care con
servatorul John Howard s-a aflat la put
ere. Acest fost diplomat cu înfățișare de 
copil, supranumit "Harry Potter" în pro
priul său partid, i-a permis partidului său 
să revină pe scena politică.

Gillard, față de predecesorul său, a 
anunțat în schimb reactivarea planului 
privind diminuare emisiilor de dioxid de 
carbon.

Kevin Rudd, în vârstă de 52 de ani, 
a devenit astfel primul premier australian 
înlăturat în ultimii 19 ani. Predecesorul 
său, Bob Hawke, a fost demis în 1991.

"Am foșt ales de poporul australian 
ca premier al acestei țări (...) am făcut, cu 
adevărat, ce am putut mai bine", a de
clarat el emoționat în cadrul unei 
conferințe de adio, alături de familia sa.

Gazele rusești revin în Belarus
Criza gazelor dintre Moscova și 

Minsk a durat doar o zi. Belarusul și-a 
achitat datoriile și Rusia a reluat joi 
livrarea de gaze către fosta republică 
sovietică.

Compania rusă Gazprom a reluat 
livrarea de gaz către Belarus la capaci
tatea convenită prin contract, după ce 
Minskul și-a plătit datoriile, a declarat joi 
o purtătoare de cuvânt a președintelui rus 
Dmitri Medvedev, citată de RIANovosti.

Ea a precizat că directorul 
Gazprom, Aleksei Miller, a discutat tele
fonic acest dosar cu Medvedev, aflat în 
prezent într-o vizită în Statele Unite.

"în cursul conversației telefonice, 
Miller l-a informat pe președinte că Be
larusul a plătit în totalitate livrările de 
gaz, la prețul stipulat prin contract, și că 
Gazprom a decis să reia livrările în total
itate", a adăugat ea.

Miercuri seară, Belarusul a anunțat 
că a plătit datoria către Gazprom.

Prim vicepremierul belarus 
Vladimir Semașko a anunțat că Minskul 
a transferat miercuri 187 de milioane de 
dolari în contul Gazpromului, pentru "a- 
și achita datoria".

Semașko a precizat că Belarusul a 
împrumutat 200 de milioane de dolari 
pentru a plăti datoria către Gazprom.

De cealaltă parte, Gazprom-ul a 
anunțat joi că a plătit Belarusului 228 de 
milioane de dolari pentru tranzitul gazu
lui către Europa, prin intermediul 
purtătorului de cuvânt al companiei, 
Serghei Kuprianov.

"Nu există nicio problemă care ar 
putea afecta livrările de gaz sau tranzi
tul", a afirmat el, adăugând că "au fost 
date comenzile necesare" pentru a relua 
furnizările de gaz către Belarus.
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"Când eram eu la Jiul Simota era un om serios și corect, acum văd că s-a schimbat 
foarte mult, nu mai e la fel de serios, e cu totul o altă persoană. Eu sper să scoată 
Jiul din belea și să-l aducă acolo unde îi este locul pentru că este trist ce se întâm
plă la Petroșani", a spus Gigi Borugă, fostul manager al Jiului, despre Alin Simota

■
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Ana Maria Tămîrjan 
bate în retragere

Marian Muntean: „FR de Handbal
vrea să schimbe sistemul”

Una dintre cele mai promiță
toare gimnaste din lotul 

olimpic al României, Ana 
Maria Tărmîrjan, vrea să se 

retragă din sportul care a 
consacrat-o. Mai mult acci
dentată în ultima perioadă, 
sportiva originară din Plo

iești i-a anunțat pe responsa
bilii federației de intenția de 

a spune adio sportului de 
mare performanță.

în condițiile în care gimnas
tica românească se confruntă cu o 
bază de selecție foarte restrânsă, 
vestea că Ana Maria Tămîrjan 
vrea să renunțe la sportul de mare 
performanță, nu face decât să ac
centueze criza celei mai galonate 
ramuri sportive din România. 
Medalia de argint la Campi

începe Red Bull 
Romaniacs

Cel mai puternic concurs de 
enduro din România va începe, 
mâine la Sibiu. Red Bull Romani
acs a ajuns la cea e-a șaptea ediție, 
care se anunță a fi cea mai 
puternică de până acum. Concur
sul a fost organizat pe patru clase 
la individual și două la echipe. 
După prologul de la Sibiu, pe 

onatele Mondiale de la Milano, de 
anul trecut, pare să-i fi adus 
numai ghinion talentatei gim
naste. O artroscopie la genunchiul 
drept, la Târgu Mureș, apoi o 
operație la celălalt genunchi, 
urmată de o lungă refacere, au de- 
tereminat-o pe Ana Maria 
Tămîrjan să ia această decizie. 
"Ana și-a exprimat cu ceva timp 
în urmă dorința de a nu mai con
tinua și a rămas la Deva pentru a- 
și termina problemele legate de 
școală. Ca întotdeauna ușa lotului 
rămâne deschisă și în cazul în 
care se răzgândește noi suntem 
aici și o așteptăm", a declarat 
Anca Grigoraș, directorul tehnic 
al lotului, pentru Prosport. Ana 
Maria Tămîrjan este elevă la 
Colegiul Naționa Sportiv 
“Cetate” Deva, iar în aceste zile 
susține examenul de Bacalaureat.

concurenți îi aștaptă patru zile în 
munți. Dificultatea traseului și a 
obstacolelor pe care trebuie să le 
treacă cei peste 100 de concurenți 
înscriși la start i-a determinat pe 
organizatori să numească Red 
Bull Romaniacs drept cel mai 
greu hard enduro de pe mapa
mond.

Patronul lui Cetate Deva, Marian 
Muntean, susține că Federația Română 
de Handbal vrea să schimbe sistemul 
competițional al Ligii Naționale femi
nine în sezonul 2010-2011. Potrivit lui 
Muntean, FRH sfidează criza financiară 
în care se zbat majoritatea cluburilor 
din eșalonul de elită și vrea un sistem 
cu serii și turnee, care ar majora cos
turile pentru toate echipele din campi
onat.

Marian Muntean stă încă în 
cumpănă în legătură cu luarea unei de

Stafie s-a săturat de funcții
Fostul manager al echipei Minerul 

Lupeni, Vasile Stafie, spune că se simte 
bine departe de fotbal și că s-a săturat 
de funcții. „Nu mai revin eu în fotbal. 
M-am săturat de atâtea funcții în 30 de 
ani. Am eu treburile mele, jucătorii mei 
de care mă ocup. Nu cred că voi mai 
reveni la Lupeni”, a declarat Stafie. 
Acesta a mai afirmat că portarul Du
mitru Hotoboc s-a pripit atunci când a 
semnat cu Universitatea Craiova.”S-a 
dus acolo rezervă la Universitatea 
Craiova în loc să stea la Lupeni”. Se 
pare că portarul Adrian Pascal și 
jucătorul Ciprian Pepenar și-au anunțat 
intenția de a-și prelungi contractul cu 
„minerii” pentru încă un an de zile.

cizii în legătură cu implicarea sa în con
tinuare la echipa de handbal feminin,' 
Cetate Deva. Iar ceea ce intenționează 
să facă Federația Română de Handbal 
îl pune și mai tare pe gânduri. Marți, 29 
iunie, FRH a convocat la Hotelul Tur
ist, din București, o adunare cu toate 
cluburile din Liga Națională masculină 
și feminină, pentru „discutarea unor as
pecte care țin de o cât bună organizare 
a competiției” și pentru tragerea la sorți 
a meciurilor. „Am vorbit și cu Tadici 
(n.r. Gheorghe Tadici, antrenorul lui 

HC Zalău) și am înțeles că vor să 
schimbe sistemul competițional din 
toamnă. Adică să fie 16 echipe în Liga 
Națională, nu 14, iar cele 16 formații să 
fie împărțite în două serii de câte opt, 
pe criterii geografice. Apoi nu va fi un 
campionat regulat, ci turnee, așa cum s- 
a procedat și în 2003, anul în care am 
jucat pentru prima dată în Liga 
Națională”, a declarat Marian Muntean.

Acesta apreciază că sumele pentru 
acoperirea bugetului pe un an al unei 
echipe vor crește substanțial, în 
condițiile în care va fi adoptată formula 
cu serii și tumee. „Gândiți-vă cât cost5 
un turneu la care echipa trebuie să sfei 
minim cinci zile. Vor fi și mai multe 
jocuri, pentru că se va juca play-off și 
play-out. Ori cum multe echipe sunt pe 
butuci cu finanțele sau depind de banii 
veniți de la bugetele locale și județene 
și este an de criză, va fi durere mare. 
Vor fi echipe care se vor înscrie, dar 
apoi se retrag din campionat, că nu m” 
au bani. Să nu vă închipuți 
pretențiile salariale ale jucătoarelor au 
scăzut, din contră. O jucătoare care a 
terminat junioratul și pe care am vrut să 
o aduc mi-a cerut 1.000 de euro salar pe 
lună. Am rămas stupefiat de cât tupeu 
poate avea”, a mai spus Muntean.

Interesant este faptul că întâlnirea 
cu cluburile din Liga Națională 
masculină și feminină a fost 
programată pentru ora 09.30, cu numai 
o oră și jumătate înainte de Adunarea 
Generală a FRH, adunare care trebuir 
să aprobe noul sistem competițional «u. 
va fi propus.
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Partida dintre americanul John Isner, cap de serie numărul 23, și francezul 
Nicolas Muhut, din turul întâi al turneului de la Wimbledon, devenita 
cea mai lungă din istorie, dar și meciul cu cele mai multe ghemuri  jucate, s-a 
întrerupt a doua oară, din cauza întunericului, după 9 ore și 54 de minute.

Campionatul Mondial de Fotbal
Granzii Europei au tremurat 

până în ultima etapă
Grupa C:

SUA-Algeria 1-0

Reprezentiva Statelor Unite ale Americii a învins, mier
curi, cu scorul de 1-0, naționala Algeriei, în ultima etapă 
a grupei C a Cupei Mondiale, într-un meci disputat la 
Pretoria, pe stadionul Loftus Versfeld. Algerienii au 
irosit prima mare ocazie a partidei, în minutul șase, când 
Djebbour a șutat în bara transversală. Peste numai un 

,;nut, Gomez a ratat și el o ocazie bună, șutul său la 
colțul scurt fiind respins de portar. Meciul a fost alert, 
cu americanii dornici să înscrie, pentru a fi siguri de cal
ificare. Dempsey, Gomez și Donovan au tras și ei spre 
poarta lui Mbolhi, fără a nimeri ținta. O fază 
controversată s-a petrecut în minutul 21, când portarul 
a respins șutul lui Gomez, acesta i-a pasat lui Dempsey, 
la limita ofsaidului, dar golul a fost anulat. Ultima fază 
a primei părți a fost șutul periculos al lui Ziani din min
utul 43, aproape de vinclu. Echipa SUA a forțat și după 

ză, dar a avut ghinion, Dempsey ratând de două ori 
... aceeași fază din minutul 57, bară și apoi șut afară. 
Partida a continuat pe contre, tot americanii ratând prin 
Feilhaber, opt minute mai târziu. Mbolhi a avut emoții 
la o lovitură de cap a lui Buddle. Odată cu trecerea tim
pului, cele două echipe au jucat tot mai crispat și au 
încercat rezolvări individuale. Yebda a tras un șut bun, 
dar peste poartă. Bradley l-a întrebuințat și el pe portarul 
advers, din lovitură liberă. Golul de aur a fost marcat 
de Donovan în minutele de prelungire, care a reluat în 
plasă mingea respinsă de portar la centrarea lui Altidore 
și reluarea lui Dempsey. O victorie nesperată pentru 
americani, dar foarte muncită, după un meci bun. 
Statele Unite s-au calificat de pe primul loc în grupă, la 
"țalitate de puncte cu Anglia, dar cu golaveraj favora-

Slovenia - Anglia 0-1

Echipa națională a Angliei a învins, miercuri, pe sta
dionul Nelson Mandela Bay din Port Elizabeth, cu 

ul de 1 -0, reprezentativa Sloveniei, în ultima etapă 
a grupei C de la Cupa Mondială și s-a calificat în opti-

mile de finală ale turneului. Slovenii au fost mai activi 
în primul sfert de oră al întâlnirii, au avut un șut destul 
de bun, prin Birsa, dar englezii au câștigat teren pas cu 
pas și au preluat apoi în totalitate controlul jocului. 
Lampard a tras bine de la circa 30 de metri, din lovitură 
liberă, dar Handanovic a prins, în minutul 14. Johnson 
l-a testat și el pe portarul sloven, pentru ca imediat, la 
poarta cealaltă, Terry să blocheze un atacant sloven, 
cinci minute mai târziu. Anglia a deschis scorul în min
utul 23, când Milner a centrat de pe partea dreaptă și 
Defoe a reluat în plasă de lângă fundașul Șuier. Echipa 
lui Capello a mai ratat două ocazii clare de gol până la 
pauză, prin Lampard, în minutul 27, care a tras peste 
poartă, și prin Gerrard șapte minute mai târziu, dar Han
danovic a reținut balonul cu emoții. Anglia a dominat 
ostilitățile și la reluare și a ratat ocazii mari, prin 
Rooney, minutul 53, luft la 16 metri, iar minutul 57 - 
bară. Și Slovenia a avut două șanse bune, în minutul 68, 
când Novakovic a tras în blocaj, iar Dedic a tras pe 
lângă poartă. Slovenii au atacat în ultima parte a întâl
nirii, care a căpătat accente dramatice. Upson a degajat 
din fața lui Dedic, aflat în poziție excelentă, în ultimele 
momente ale jocului. Pentru echipa lui Kek ar fi fost o 
premieră istorică atingerea optimilor de finală. Slovenia 
a fost eliminată în ultimul minut, când americanii au 
marcat în partida cealaltă, iar Anglia s-a calificat de pe 
locul doi în grupă alături de SUA.

Clasament Grupa C

l.SUA 3 1 2 0 4-3 5p
2. Anglia 3 1 2 0 2-1 5p
3. Slovenia3 1 1 1 4-2 3p
4. Algeria 3 0 1 2 1-4 1P

Grupa D

Ghana - Germania 0-1

Echipa națională a Germaniei a învins, miercuri, pe sta
dionul Soccer City din Johannesburg, cu scorul de 1 -0, 
reprezentativa Ghanei, în ultima etapă a grupei D de la 
Cupa Mondială, iar ambele formații s-au calificat în op
timile de finală ale turneului. Meciul a început mai bine 
pentru germani, care au avut prima ocazie după trei 
minute, dar Kingson a prin șutul din unghi al lui Cacau. 
Jonathan Mensah a fost aproape de autogol, la o cen
trare de pe partea stângă, după care ghanezii au reechili
brat disputa. Gyan a fost blocat în careu de 
Schweinsteiger, într-o situație foarte periculoasă, dar și 
Podolski a creat un pic de pericol, la poarta cealaltă în 
minutul 15, dar a luftat. Ayew a fost deposedat în ul
timul moment în careul german, opt minute mai târziu, 
iar peste numai un minut Ozil a ratat cea mai mare 
ocazie a partidei, singur cu portarul, luându-1 la țintă pe 
Kingson. Ghana putea deschide scorul în minutul 26, 
dar Lahm, ajutându-se un pic și de mână, a respins de 
pe linia porții mingea trimisă cu capul de Gyan. Mesut 
Ozil a adus golul mult așteptat în minutul 60, când, 
scăpat nesupravegheat la marginea careului, a potrivit 
o minge la păianjenul porții lui Kingson. Ghana s-a 
aruncat în atac și Tagoe a fost blocat la colțul scurt de

Boateng, în minutul 61, iar Lahm a fost providențial în 
fața lui Ayew (66). Africanii nu au mai reușit apoi să se 
concentreze, niciuna dintre cele două echipe nedorind 
să mai riște. Germanii erau mulțumiți cu victoria și 
câștigarea grupei, iar ghanezii erau destul de siguri de 
calificare, în condițiile scorului din celălalt meci. Astfel 
meciul s-a terminat cu victoria Germaniei, care a și 
câștigat grupa și s-a calificat împreună cu Ghana în op
timile de finală.

Australia - Serbia 2-1

Echipa națională a Australiei a învins, miercuri, pe sta
dionul Mbombela din Nelspruit, cu scorul de 2-1, 
reprezentativa Serbiei, în ultima etapă a grupei D de la 
Cupa Mondială. Krasic a fost omul începutul de meci, 
raidurile sale pe partea dreaptă ale atacului Serbiei fiind 
de neoprit. Mai întâi, Krasic a tras la colțul scurt, iar 
Schwarzer a fost nevoit să respingă în corner. Apoi, 
jucătorul echipei ȚSKA Moscova a scăpat singur spre 
poartă, a trecut de Schwarzer, dar a intrat în unghi și a 
șutat pe lângă poartă, în minutul 12. Kuzmanovic a 
trimis și el pe lângă poartă din careu patru minute mai 
târziu, iar Schwarzer a apărat cu un reflex extraordinar 
reluarea lui Ivanovic din șase metri, din minutul 23. în 
ciuda acestor ingenuități din apărare, australienii au 
•făcut un joc destul de bun, au avut mai multe ieșiri pe 
atac, dar fără a pune în pericol poarta lui Stoijkovic. 
Prima ocazie a venit în minutul 32, când Cahill a trimis 
pe lângă poartă cu capul. Zigic a ratat și el tot cu capul, 
iar ultima situație de poartă a fost semnată de Kennedy, 
în ultimul minut al primei reprize. După pauză, Aus
tralia a atacat în valuri și a reușit să deschidă scorul prin 
Cahill, în minutul 69, cu o lovitură de cap bine plasată. 
Sârbii au încercat să riposteze, dar au mai primit o 
lovitură, de la Holman, care a majorat diferența cu un 
șut de la distanță în minutul 73, iar speranțele "can

gurilor" pentru calificare erau tot mai mari. Serbia a 
ieșit mai mult la joc și a reușit să înscrie, un gol fără 
valoare însă, semnat de Pantelic, în minutul 84, după o 
gafă a portarului Schwarzer: 2-1. Kennedy a fost 
aproape de un nou gol, dar a trimis alături. Sârbii au mai 
acuzat un henț în careu al lui Cahill, dar arbitrul nu a 
acordat penalty. Ambele echipe au jucat pe cartea atac
ului și o reușită a sârbilor le-ar fi adus calificarea în op
timile de finală. Meciul s-a terminat cu victoria 
Australiei, scor 2-1, dar ambele echipe au fost eliminate 
de la Campionatul Mondial.

Clasament Grupa D

1. Germania 3 2 0 1 5-1 6p
2. Ghana 3 1 1 1 2-2 4p
3. Australia 3 1 1 1 3-6 4p
4. Serbia 3 1 0 2 2-3 3p

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei Oo

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: 0354/882.160 

sau 0354/882.101
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rial de comedie, 2008 -31.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Orașele lumii Graz
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010 - Slovacia - Italia
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
Lex et Honor
Ora de știri (show de întâlniri) 
Volei: România - Marea Brita- 

nie Liga Europeană masculin

TV *72
07:00 ropasuri folclorice (R)
08:00 Campionatul Mondial de Fotbal 

FIFA2010
08:30 între cer si pământ
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pe contrasens
10:30 Zon@IT(R)
11:00 Bugetul meu (R)
11:35 Campionatul Mondial de Fotbal 

FIFA2010
13:30 Atenție, se cântă!
14:55 Automobilism
16:00 Lumea de aproape
16:30 Imaginea Succesului (R)
17:00 Timpul chitarelor
18:00 Volei: România - Marea Brita- 

nie
19:30 Arena Leilor (R)
20:30 Volei: România - Marca Brita

nic
22:00 Ora de știri
23:10 Furtuni în Africa Cu: Markus 

Knufken, Katja Flint, August 
Zimer

r
anteț^

Imediat după descălecarea Țării Românești, într-un Ev Mediu zbu
ciumat, o Coroană ce poate fi privită drept echivalentul autohton al 
legendarului Graal, își așteaptă Cavalerii să o descopere. Grandi
locvent, filmul prezintă într-o abundență de metafore, aventurile 
acestor cavaleri. (Pro Cinema; Sâmbătă; 17:00; Coroana de foc)

06:00
38:00
10:00
11:00

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
08:30 Dincolo de hartă (documentar, 

rel.) 45'
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Pescar hoinar
11:35 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Uruguay - Co
rcea de Sud

13:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
(englez film serial documentar, 
2002)

14:00 Studio FI
14:55 Automobilism Campionatul 

Mondial Formula I
Cursa pentru Marele Premiu al Europei 
17:00 Muzică și muzichic (emisiune 

de divertisment)
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 12.) cu 
Veronica Pivetti, Enzo De Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini.

19:00 Campionatul Mondial de Fot
bal FIFA 2010

21:00 Eureka (SUA serial de aven
tură S.F., 2006 - 17.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Volei: România - Marca Brita- 

nie

Observator
Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
(2:00 Miami Vice (SUA film serial

-de acțiune, 1994)
13:00 Observator 
14:00 Benny Hill (englez serial, 

'969) cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd
Comanda la mine (reality 

show, 2010, rel.)
Observator
Acces Direct 
Observator 
Vânătoare de oameni (SUA

Sfiim de acțiune, 1993) 97' cu 
Jean-Claude Van Damme, 
Lance Henriksen, Yancy Butler, 
Arnold Vosloo

22:30 Michael Jackson - Gone Too
Soon (documentar, 2010)

14:30

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

39:55
10:00

12:00

13:00
13:45

16:00

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

Știrile Pro TV
Omul care aduce cartea
Zona de calamitate (R) Cu: Mi
chael Ironside, Costas Mandy- 
lor, Alexandra Paul
Tânăr și Neliniștit - serial (R) 
Cu: Lauralee Bell, Peter Ber
gman, Keith Hamilton Cobb 
Știrile Pro TV
O viață nouă Cu: Michelle Tra
chtenberg, Will Estes, Sean 
Maher
Tânăr și Neliniștit - serial Cu: 
Lauralee Bell, Peter Bergman, 
Keith Hamilton Cobb
Știrile Pro TV 
Happy Hour
Știrile Pro TV 
Justiția viitorului Cu: Maria 
Conchita Alonso, Yaphet Kotto, 
Arnold Schwarzenegger
Ultima șansă Cu: Helen Slater, 
Russell Crowe, Christian Keiber

BOBUB
11:25 Orașul fantomelor Cu: Greg Kinnear, Tea Leoni 
13:10 Indiana Jones și Căutătorii arcei pierdute 
15:05 Elizabeth: Epoca de aur Cu: Clive Owen

17:00 Cronicile din Namia: Prințul Caspian Cu: Skandar Keynes 
19:30 Filme și vedete
21:00 Șansa vieții lui Cu: Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey 
22:00 Spartacus: Nisip însângerat - serial Cu: Nick Tarabay, Viva Bianca 
23:00 Spartacus: Nisip însângerat - serial Cu: Nick Tarabay, Viva Bianca, 

Andy Whitfield

HB©

07:00 îngerașul - serial 
08:00 
08:15
39:15
39:45
(0:45 ’Teleshopping 
11:15
12:15
12:30

Teleshopping
Săracii tineri bogați - serial (R) 
Teleshopping
Legământul - serial (R)

Camera de râs 
Căminul de 5 stele (R) 
Sport cu Florentina 
Teleshopping 
Specialiștii (R)

13:30
14:00
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30

19:30
20:30

22:30

Predestinați - serial (R) 
Teleshopping 
împreună pentru totdeauna - se
rial (R)
Teleshopping
Cele doua fete ale Anei - serial 
Victoria - serial
Vremea de ACASA 
Legământul
Povestiri adevaratc 
împreună pentru totdeauna - se
rial Cu: Silvia Navarro
Săracii tineri bogați - serial 
Dansand la Harvest Moon Cu: 
Jacqueline Bisset
Cuibul de vipere - serial Cu: 
Manana Ximencs

07:00
37:30
38:20
38:30
39:00
10:00 “Nimeni nu-i perfect - serial (R)
10:30
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00

17:00
18:00
19:00
19:30 
21:30

Pinocchio 
Albă ca zăpada 
Teleshopping 
Focus Monden (R) 
Teleshopping 
Neveste disperate - serial 
McBride: Cine l-a ucis pe 
Marty? (R) 
Specialiștii 
Focus 18
Focus Sport
Blestemul lui Tutankhamon 
De cealaltă parte a legii Cu: 
William Baldwin

23:30 Clovnul ucigaș Cu: Larry Joe 
Campbell, Leighton Meester, 
Nicole Cavazos

15:30
16:00
16:30
19:00
19:30
20:00
22:00
23:30

Seinfeld - serial (R)Cu: Jason Alexander, Jerry Seinfeld 
Lecția de maternitate - serial Cu: Peter Cambor 
Domnul și Doamna Bridge Cu: Paul Newman 
Ora veselă - serial
Băieții mei - serial Cu: Reid Scott, Kyle Howard
Peste tufiș Cu: Steve Carcll, Garry Shandling, Bruce Willis 
Vacanță plăcută! - serial
Dexter - serial Cu: Michael C. Hall, Julie Benz, Desmond Harrington

07:00 Observator
09:00 Karate Kid III Cu: Pat Morita, 

Ralph Macchio, Robyn Lively 
11:00 S Copiii care au salvat vara Cu: 

Daniel Massey, Marcella 
Laasch, Nellie Sciutto 

13:00 Observator
13:30 Te pui cu blondele? (R)
15:00 Singuri cu vedeta
16:00‘Observator
16:30 Mr. Bean - serial Cu: Matilda 

Ziegler, Rowan Atkinson, 
Robyn Driscoll

17:00 Frank (R) Cu: Greg Amici, 
Brian Burnett, Alayna Caryl 

19-00 Observator
20:30 Prietenii mei elefanții Cu: Ra- 

jesh Khanna, Tanuja, Sujit 
Kumar

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmpla, doctore?
10:30 Frumusețe pe muchie de cutit 

(R)
12:00 Pro Motor (R)
13:00 Știrile Pro TV
13:15 Contesa travestită Cu: Tea 

Leoni, David Beecroft, Susan 
Walters

15:15 Cupa Gilbert Cu: Christopher 
Gorham, Terry Bradshaw, Ni
cholas Brendon

17:15 Aventura prieteniei Cu: Mimi 
Rogers, Bruce Davison, Jesse 
Bradford

07:00 îngerașul - serial 
98:00 
08:15 
09:15 
09:45 
10:45 
11:15 
12:15 
12:30

19:00 Știrile Pro TV
20:30

23:00

Rețeaua Cu: Sandra Bullock, 
Dennis Miller, Jeremy Northam 
Mad Max Cu: Mel Gibson, 
Joanne Samuel, Paul Young

15:00Scooby Doo - Misterul începe Cu: Robbie Amell
16:20Nu te pune cu Zohan Cu: Adam Sandler
18:10 Aurul nebunilor Cu: Matthew McConaughey,

20:00 United States of Tara - serial Cu: Toni Collette, Joel Grctsch 
20:30 United States of Tara - serial Cu: Toni Collette, Joel Gretsch 
21:00 Stand-Up Cafe
21:30 în SEXcursie Cu: Amanda Crew, Josh Zuckerman, Caley Hayes 
23:20 Alien vs. Predator - Requiem Cu: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, 

Gina Holden

J

13:30
15:30
16:25
16:30
17:30

18:30

19:30
20:30

22:30

Teleshopping
Săracii tineri bogați - serial (R) 
Teleshopping
Legământul - serial (R) 
Teleshopping
Călătorie mexicană
Teleshopping 
împreună pentru totdeauna - se
rial (R)
Terra Nostra - serial
Victoria - serial
Vremea de ACASA 
Legământul
Al 7-lea cer - serial Cu: Stephen 
Collins, Catherine Hicks, Chris
topher Michael
împreună pentru totdeauna - se
rial
Săracii tineri bogați - serial 
Stăpână mirodeniilor Cu: Ais- 
hwarya Rai, Nitin Ganatra 
Cuibul de vipere - serial Cu: 
Mariana Ximencs

|

38:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30

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

21:30

Cu lumea-n cap 
Teleshopping 
Vrăjitoarele - serial Cu: Miss 
Kittie, Candi Milo, Kelly Sta
bles
Xyber
Noile aventuri ale lui Winnie 
Autoforum
Teleshopping 
Imobiliare Blitz 
Sport, dieta și o vedetă 
Căminul de 5 stele 
S.O.S. - Salvați-mi casa 
Hipnoza, jocurile minții 
Blestemul lui Tutankhamon 
(R)Cu: Casper Van Dien, Leo- 
nor Varela, Jonathan Hyde 
Cearta-n bucate (R)
Focus 18
Focus Sport 
Tarzan Cu: Tony Goldwyn, 
Minnie Driver, Erik von Detten 
Nevasta de om bogat Cu: Halle 
Berry, Clive Owen

13:00 Domnul și Doamna Bridge (R) Cu: Paul Newman, Kyra 
Sedgwick, Joanne Woodward

15:30 Din culisele Hollywood-ului
16:00 Iubiri în cheia sol - serial
17:00 Coroana de foe Cu: Vladimir Găitan, Sergiu Nicolaescu
19:00 Viață sub bisturiu - serial
20:00 Lupul albastru: Povestea lui Genghis Khan Cu: Rei Kikukawa 
23:00 The Doors Cu: Kathleen Quinlan, Vai Kilmer, Michael Wincott

acasa ®

07:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV 07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
09:00 B.D. în alertă 1 10:00 După 20 de ani (talk show) 08:15 Săracii tineri bogați 08:00 Vrăjitoarele (SUA serial desene
11:00 Prințesa hoților 11:00 Cupa Gilbert (SUA comedic, 09:45 Legământul animate, 2004)
13:00 Observator 2006, rel.) 11:15 Al șaptelea cer 08:30 Xyber
13:30 Mr. Bean (englez serial de co- 13:00 Știrile Pro TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Aventurile ursulețului Winnie

medie, 1990, rel.) 13:05 Aș vrea eu! 13:30 Terra Nostra 09:30 Casă, construcție și design
14:00 Premiantul lunii (SUA come- > 14:00 Aventura prieteniei 15:30 Victoria 10:30 Cu lumea-n cap (emisiune de

16:00
die, 2006)
Observator

15:45 Domnița șoim (SUA film de 
aventură fantastică, 1985) cu

16:25
16:30

Vremea de ACASĂ
Legământul 11:00

divertisment, 2009) 30'
S.O.S. - Salvați-mi casa

16:30 Mr. Bean (englez serial de co- Matthew Broderick, Rutger 17:30 Al șaptelea cer 12:00 Lcvintza prezintă

17:00
medie, 1990)
Inimă de dragon (SUA film de 18:00

Hauer, Michelle Pfeiffc
România, te iubesc! (magazin

18:30
19:30

împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați (SUA-co-

12:30
13:00

Galileo
Probă de celebritate

acțiune, 1996) 103' cu Dennis 
Quaid, Pete Postlcthwaite, 19:00

cultural, 2008)
Știrile Pro TV 20:30

lumbian serial, 2009)
Ce-și dorește o fată (SUA co-

14:00
14:30

Focus Monden 
Cronica de 10 ani

19:00
20:00

23:30

David Thcwlis, Scan Conncry
Observator
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
Răzbunându-1 pc Angelo (SUA 

acțiune-comcdie, 2002) 96' cu 
Madeleine Stowe, Sylvester 
Stallone, Anthony Quinn, Raoul 
Bova

20:30 Ocean's eleven - Faceți jocu
rile! (SUA-australian acțiune- 
comedie, 2001) 116'

cu George Clooney, Brad Pitt, Julia Ro
berts, Matt Damon

23:15 Alerta (SUA film de catastrofă, 
1995) 127' cu Dustin Hoffman, 
Rene Russo, Morgan Freeman, 
Kevin Spacey

22:45

medic, 2003) 105' cu Amanda 
Bynes, Colin Firth, Jonathan 
Pryce, Kelly Preston
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedic, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcnes

16:00
18:00
19:00

19:30
21:30

23:00

Blândul Ben: Aurul negru
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
Jack și vrejul de fasole
Cearta-n bucate (reality show, 

2009)
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010, rel.) 90'

13:25 Un an cu un câine (SUA comedie, 2009)
14:45 Un tată responsabil (australian-cnglcz dramă, 2009) 
16:30 Indiana Jones și regatul craniului de cristal

18:30 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009) 92' cu Steve Martin, Jean Rcno, 
Emily Mortimer, Andy Garcia

20:00 Strania poveste a lui Benjamin Button (SUA dramă, 2008) 166' cu 
Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond

22:45 Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 7.) 60' Trecut și viitor 
cu Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

11:30
16:00
17:00
19:00

20:00

22:00

Dansez pentru tine (emisiune concurs, 2010)
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 7.) 
Anotjmpurile sufletului (SUA dramă, 1994)
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 4.) cu

Treat Williams, Kari Matchctt, Chris Martin
Ultimul cartuș (român film de acțiune, 1973) 100' cu Sergiu Nico

laescu, Marga Barbu, Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu
înger și demon (SUA thriller, 1987) 113' cu Mickey Rourke, Robert 

De Niro, Charlotte Rampling, Lisa Bonet
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani fierar betonist i operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor ari. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmenta repro
duse chimice) 1

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

CToitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sâni tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
t

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

bucătar șef 2

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dul gher( exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

“Tar betonist 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

1
șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1 fio rar-decora tor

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/neali men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete 
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 9

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

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

1

tâmplar universal

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

șofer de autoturisme și camionete
5

Brad

1

Telefon: 0755.999.923

barman 1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

inspector^referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.cladin, zidă
rie, mozaic, fa ian ță,gres ie 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor 
11

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

jtru construcții civile, indus
triale și agricole 1

șofer autocamioiVmașină de mare 
tonaj 1

Vulcan
mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri,șosele,baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrii a

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrător gestionar I
ospătaițchelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

|

munc.rad ioelecron ist 4
văzător 3

șofer autocamioiVmașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

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

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri, baraje 10

sudor manual cu arc electric 5
ambala tor manual 4

barman 5

brutar 3

vânzător

zidar samotor

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

10

8

bucătar 1 manipulam mărfuri

con fee ți oner-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

3

paznic 1

1

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner)

munc.necal.la demol.clădiri,mo

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

Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989e IMOBILIARE

Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona 
“la băltuțe”. Preț 7euro/mp neg. Tel.0745.368.700 Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 

curo neg. Tel. 0744.118,773

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
curte, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
cotețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

Super ofertă! Preț criză! Vând apartament 2 camere>decomandat, Aleea Pescarilor, 
St=55mp, ocupabil imediat. Preț 120.000 Iei neg. ;i în 2 rate. Tel. 0732.727.786 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
Caut chirie apartament 2 camere cu centrală termică în Deva. Ofer 120 euro/lună. 
Tel. 0751.176.178 Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. Tel. 0732.727.78o

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
0744.671.110 

.—a în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l,ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

Vând teren intravilan în Bârsău, St= l.OOOmp, F.s.=85ml, parcelabil, la nr.186, în 
apropierea stației de autobuy dinspre Certej.Tel. 0722.338.749

Caut chirie în Deva . Pot oferi 90 euro/lună.Tel. 0734.957.389
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Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195.0001ei neg. Tel. 0746.150.763

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

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel. 0748.689.532

AVIS 3000 (fosta AVICOLA) angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva, Mintia, Leșnic). Tel. 0254.236.555, 0764.606.759

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husâ+ abonament Orange. Preț 
pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605

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

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

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

*FeI. 0769.839.694

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

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
65.0001ei.Tel.0748.689.532

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

Vând casă în Simeria, parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal
con, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
0735.066.695

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

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter
mediar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

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

Caut un apartament în- Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178 AUTO 4
Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența, casă de vacanță de
osebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590,0742.229.182.

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

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculai, 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 1.200euro. Tel. 0740.593.108

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

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

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a_f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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Tarife mică publicitatepersoanejuridice: Prețanunțsimplu: 3 lei, Prefanunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 leL
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