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stul viceprimar 
municipiului Deva, < J

ina Oprișiu

Sătulă de presiunile făcute asupra 
.. ilierilor liberali de către conducerea

eană a PNL, care le impunea aleșilor locali schimbarea sa 
îcție, democrat-liberala Corina Oprișiu și-a dat demisia, 

astfel capăt unui război care făcea rău comunității. Gestul 
al Corinei Oprișiu demonstrează că, în clasa politică, mai 

uneni care pun mai presus de orgoliul și interesele person- 
( ele comunității, dând astfel o lecție conducerii județene a

de blamat..." 44

Primarul municipiului Vulcan,. 
Gheorghe Ile

în timp ce se grăbea spre o ședință la Con
siliul Județean, edilul șef din Vulcan a fost 

implicat într-un accident rutier. 
Mai precis Ile nu s-a asigurat 

i când a vrut să plece de pe loc și a acro- 
șat un autoturism aflat în depășire. 

Foarte recalcitrant, măria sa edi
lul vulcănean nici nu a vrut să stea de 

vorbă cu șoferul mașinii implicate în tam- 
ponare, și a plecat grăbit de la locul 

accidentului.



2 Agenda
Miercuri, 30 iunie 2010

i “
fi
< 
se

►DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN7 H. Geoagiu- Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petrila, str. Republicii

1 Ziua Noaptea
i Deva1 1 23/31, 17/20

U S Petroșani 20/26, 14/18
23/30, 16. 2^1

ț greco-catolic
Serbarea celor 12 Apostoli

•f romano-catolic
Primii Sfinți Martiri

\ din Roma * .

-^Sfântul Zilei---------
Soborul Sfinților slăviților Apostoli

HOROSCț]

Cornish 
pasties în această lună, în ziua a treizecea, 

soborul Sfinților, Slăviților și întru tot 
lăudaților Apostoli celor doisprezece, cu 
arătare, cum și unde fiecare dintr-înșii a 
propovăduit și unde s-a săvârșit.

Petru apostolul și întâiul ucenicilor, 
propovăduind întâi Evanghelia în Iudeea 
și în Antiohia, după aceea în Pont, Galația, 
Capadocia, Asia și în Bitinia, s-a pogorât 
până la Roma. Și biruind cu minunile pe 
Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero 
cu capul în jos și așa și-a primit sfârșitul.

Pavel apostolul și corifeul aposto
lilor, întrecând pe toți apostolii cu 
dumnezeiască râvnă și cu credința în Hris-

tos, propovăduind pe Hristos din 
Ierusalim până la Iliric, și mergând la 
cetatea Romei, i s-a tăiat capul de către 
Nero.

Andrei apostolul, cel întâi-chemat și 
fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos 
în toată marginea Mării din Bitinia, a Pon
tului și a Armeniei, și întorcându-se prin 
Pont și Bizanț, s-a pogorât până la Elada, 
și fiind răstignit de Egeat la Patarele 
Ahaiei, și-a primit sfârșitul.

Iacov apostolul și fiul lui Zevedei 
propovăduind pe Hristos în toată Iudeea, 
a fost omorât de Irod Agripa cu sabia, pen
tru buna sa îndrăzneală.

loan evanghelistul și cuvântătorul de 
Dumnezeu și fratele lui Iacov, cel ce s-a 
rezemat de pieptul lui Hristos, 
propovăduind pe Hristos în Asia, și fiind 
izgonit de Domițian la Patmos, și trăgând 
multă mulțime de popor către Hristos, s-a 
întors la Efes și s-a odihnit cu pace, plin 
fiind de zile.

Filip cel din Betsaida Galileii, 
împreună-cetățean fiind cu Andrei și cu 
Petru propovăduind și el pe Hristos în 
Asia și în Ierapoli cu Mariamni, sora sa și 
cu Vartolomeu, pe urmă fiind răstignit de 
către elini în Ierapole, și-a primit sfârșitul.

Toma, care și Geamăn se zice, 
propovăduind Evanghelia lui Hristos la 
părți, mideni, perși și indieni, cei ce se zic 
bogați, s-a săvârșit fiind pătruns de dânșii 
cu sulițe.

Bartolomeu apostolul
propovăduind Evanghelia lui Hristos la 
indienii ce se zic bogați, a fost răstignit 

în Urvanupoli, de și-a primit sfârșitul într- 
însa, iar sfintele lui moaște punându-le 
într-o raclă de fier, le-au aruncat în mare.

Matei, care și Levi se zice, fratele lui 
Iacov Alfeu, vameșul și evanghelistul, 
care și ospăț mare a făcut lui Iisus, 
propovăduind pe Hristos, și fiind 
împroșcat cu pietre, a răposat în Ierapoli 
Asiriei, primindu-și sfârșitul prin foc.

Iacov Alfeu și fratele lui Matei, căci 
amândoi aveau tată pe Alfeu, fiind 
spânzurat pe cruce de cei necredincioși, și- 
a primit sfârșitul.

Simon Zilotul cel din Cana-Galileei, 
care și Natanail este numit în Evanghelia 
după loan, trecând prin toată Mauritania 
și prin Africa, propovăduind pe Hristos, și 
fiind răstignit de dânșii, s-a săvârșit.

Iuda al lui Iacov, care de Luca și în 
Evanghelie și în Fapte este numit Iuda, iar 
de Matei și de Marcu este numit Tadeu și 
Liveu, frate fiind după trup Domnului 
nostru Iisus Hristos, propovăduind 
Evanghelia în Mesopotamia, apoi a 
răposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat 
și săgetat de necredincioși.

Matia care în locul vânzătorului a 
fost pus în număr cu apostolii, 
propovăduind pe Hristos în Etiopia, și chi
nuit fiind de dânșii cu multe chinuri, și-a 
dat sufletul la Dumnezeu.

Un bărbat mai în vârstă din fam
ilie vă ajută să clarificați o 
neînțelegere cu persoana iubită, 
apărută din cauza problemelor finan
ciare. Păstrați-vă optimismul și aveți re 
Atmosfera tensionată de azi este trecăto:

Aveți foarte multă treabă, mai 
ales acasă, dar s-ar putea să nu fiți prea 
bine dispus. Faptul că nu vă puteți re
specta programul vă enervează și 
riscați să vă luați la ceartă cu cei din jur. î 
impuneți punctul de vedere în discuțiile Ci 
etenii și cu persoana iubită!

Sunteți plin de energie și aveți 
puterea să terminați o lucrare începută 
mai demult. Nu vă grăbiți să refuzați 
propunerea de colaborare a unui pri
eten.

Se pare că nu vă simțiți prea bine 
și nu aveți chef să vă petreceți timpul 
liber împreună cu prietenii. Starea de 
apatie poate să vă creeze neplăceri în 
familie.

Ingrediente:

500 g aluat pentru crustă 
4(50g came de vită
1 lingură de făină
350 g napi
100 g cartofi
1 ou
sare, piper

Mod de preparare:

Aluatul se aduce la tempera
tura camerei. Se curăță carnea 
de pielițe și se taie în cubulețe 
de un cm. Cartoful, napul și 
ceapa se taie cubulețe de 5 mm. 
Se amestecă toate, se sărează și 
se piperează. Cuptorul se în
cinge la 180C.

Pe o planșetă curată se pune 
făina în strat fin și se întinde 
aluatul. Aproximativ 50 x 30 
cm. Se taie în 4. Pe fiecare bu
cată se pune un sfert din ames
tec. Marginile se ung cu ou și se 
unesc. Deasupra, fiecare pateu 
se unge cu ou. Se dau la cuptor 
aproximativ 45 de minute. Se 
verifică dacă s-au copt la mij
loc. Se mănâncă calde.

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

Fiți atent la ce spuneți, mai ales 
dacă vă enervează cineva din anturaj. d||M 
Aveți tendința să reacționați impulsiv. 
După-amiază primiți o sumă mare de 
bani de la o rudă.

Dimineața s-ar putea să fiți stre- 
sat la serviciu, din cauza unor lucrări 
urgente. Ar fi bine să țineți cont de sfa
turile colegilor. Aratați-i persoanei iu
bite mai multă afectivitate. Nu pune.

de-a lungul timpului
30 iunie

S-au născut:
problemele profesionale pe primul loc!

1859: Acrobatul francez Charles Blondin a traversat 
£.cascada Niagara, mergând pe o funie

1905: Albert Einstein publică lucrarea „Asupra electro- 
dinamicn corpurilor în mișcare", cunoscută astăzi ca teoria 
relativității

1908: Are loc fenomenul Tunguska în Siberia
L 1934: A avut loc, în Germania, masacrul împotriva lid- 

tor asociațiilor politice rivale lui Hitler („Noaptea cuțitelor 
lungi")
■k 1936: Se publică romanul „Pe aripile vântului" al scri- 

rei americane Margaret Mitchell
2002: Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2002 

te câștigată de Brazilia printr-un 2 : 0 împotriva Germaniei, 
t 2005: Spania legalizează căsătoria între persoane de 

lași sex

1900: Gheorghe Vrănceanu, matematician român, 
membru al Academiei Române (d. 1979)

1909: Paul Constantinescu, compozitor român (d. 
1963)

1911: Czeslaw Milosz, scriitor polonez stabilit în 
Statele Unite ale Americii, laureat al Premiul Nobel (d. 2004)

1952: Mircea Grosaru, politician român
1960: Marin Almăjanu, politician român
1963: Yngwie J. Malmsteen, chitarist suedez
1966: Mike Tyson, pugilist american
1975: Ralf Schumacher, pilot german de Formula 1

Este indicat să vă rezolvați prob
lemele importante dimineața, când 
aveți mai multă energie. După-amiază, 
dorința de libertate ar putea să afecteze
relațiile cu partenerul de viață. Există riscul să
se ajungă la o despărțire.

Comemorări:

Aveți ocazia să faceți schimbări 
importante în relațiile sentimentale. 
Dimineața faceți cunoștință cu o 
persoană deosebită, care vă atrage 
atenția. Nu vă precipitați și ascultați intun 
Țineți cont de sfaturile unei femei mai în vă 
din familie!

Bancurile zilei
© © ©
Ray Charles este între

bat de reporter:
- Maestre, cum suportați 

faptul că suntenți orb?
- Bine. Mă bucur că nu- 

s negru.

© © ©

Un tip intră într-un

compartiment în care erau 
trei negri. Unul avea o mână 
albă, altul avea un picior alb 
și al treilea tip avea 2 degete 
albe. Asta, mirat, îi întreabă 
pe rând:

- Domnule, cum de aveți 
o mână albă?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu o mână 
albă.

1660: William Oughtred, matematican englez (n. 1575) 
1919: John William Strutt Rayleigh, fizician englez, 

laureat al Premiului Nobel pentru Fizică 1904 (d. 1842)
1971: Viktor Patsayev, Georgi Dobrovolski și Vladislav

Volkov, cosmonauți pe nava Soiuz 11
1986: Roman Gul, scriitor rus (n. 1896)
2009: Pina Bausch, balerină și coregrafă germană (n.

- Domnule, cum de aveți 
un picior alb?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu un picior 
alb.

- Și dv. faceți parte din 
asociația negrilor cu două 
degete albe?

- Nu, eu sunt medic gi
necolog la Copșa Mică.

© © ©

Un explorator îl vede 
pe vraciul satului bătând rit
mic din tobă.

- Ce este, prietene?
- Nu mai avem apă.
- Și bați toba ca să in

voci ploaia?
- Nu, e semnalul pentru 

instalator.
© © ©

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_l 9@yahoo.com)

Dimineața sunteți nemulțumit 
din cauza unui partener de afaceri, 
care vă invidiază. Cel mai bun lucru
este să vă prefaceți că nu observați 
nimic. Spre seară, aveți tendința să v 
contraziceți cu toată lumea. Păstrați-vă calmi’’-

Doriți să faceți schimbări în 
casă, dar sunteți înțeles greșit și se 
poate ajunge la un scandal. Apelați la 
calmul ce vă caracterizează, pentru a clari, 
situația. După-amiază sunteți nevoit să fact 
mai multe drumuri scurte pentru a rezolv 
problemă financiară.

Dacă vă pregătiți să plecați într- 
o călătorie, puteți fi liniștit: totul va 
merge conform planurilor. Relațiile cu 
prietenii sunt excelente.

S-ar putea să aveți probleme 
dacă nu .respectați regulile de 
circulație. Nu este momentul să
încheiați tranzacții financiare și să luați duui>
importante.

Deva, str. Mărăși
BI. D4, Sc. 1, Ap.
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Producfia de grâu va scădea la mai puțin de jumătate față de nivelul progno- 
zat la începutul anului, din cauza ploilor din ultimele săptămâni, care au corn 
promis o parte importantă a culturilor agricole, a declarat Nicolae Sitaru, 
președintele Ligii Producătorilor Agricoli (LAPAR).
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Din nou schimbare de viceprimar la Deva
- Scaunul unuia dintre viceprimarii Devei se dovedește a fi extrem de instabil. începând de ieri, 

municipiul reședință de județ are din nou doi viceprimari liberali-

Reprezentanta PDL în condu
cerea executivă a municipiului 
Deva, Corina Oprișiu, și-a pre
zentat demisia în fața aleșilor 
locali, fiind înlocuită cu fostul 
director al Muzeului Civiliza

ției Dacice și Romane, 
Marcel Morar.

Consilierii locali din Deva au fost 
luați prin surprindere la ședința de ieri, 
în momentul în care au luat act de 
demisia viceprimarului Corina Oprișiu. 
Puși în situația de a desemna un nou vi

„Plecarea mea din funcția de viceprimar nu aș vrea să fie interpretată altfel 
decât ca o victorie a rațiunii asupra orgoliului. O victorie a celor care pun in
teresul devenilor mai presus de interesul personal, asupra acelora pentru care 
răzbunarea politică este principalul țel în exercitarea puterii”. (Corina Oprișiu)

ceprimar, aleșii locali au propus un sin
gur candidat, în persoana liberalului 
Marcel Morar, care a fost ales în una
nimitate.

„O decizie 
a bunului simț”

Fostul viceprimar Corina Oprișiu 
și-a motivat gestul printr-o scrisoare 
deschisă adresată colegilor din Consil
iul Local. în „epistola” către consilieri, 
fostul viceprimar își definește gestul ca 
fiind unul menit să pună capăt luptelor 
dintre fracțiunile liberale din Consiliul 
Local.

„Toată perioada cât am ocupat 
funcția de viceprimar, asupra consilier
ilor liberali care m-au susținut și asupra 
primarului Mircia Muntean, au fost 
făcute presiuni politice uriașe pentru 
schimbarea mea și ruperea alianței cu 
PDL la nivelul consilului local. Acest 
război nu este al nostru și nici nu 
intenționez să mă implic în el. Dar 
acestă luptă politică este în defavoarea 
Devei și al devenilor. Am constatat că 
există oameni pentru care orgoliul per
sonal este mai presus decât binele 
comunității. Din cauza lor și a presiu
nilor permanente pe care le-au făcut 
asupra unor consilieri, construcția 
căruia i-arp pus bazele în luna aprilie 
riscă să fie dărâmată. Sunt convinsă că 
nu trebuie să așteptăm momentul în 
care nu se mai poate salva nimic. Pen
tru că în continuare cred cu tărie în forța 
celor pe care îi interesează cu adevărat 
binele devenilor, am hotărât să pun 
capăt disensiunilor din consiliul local. 
Așa cum am acceptat funcția de vi
ceprimar, pentru a încerca să repun în 
mișcare un consiliu blocat, voi renunța 
acum la acestă deminitate din aceleași 
motive,” a arătat Corina Oprișiu în 
scrisoarea către consilieri.

La rândul său primarul Mircia 
Muntean a declarat că fostul viceprimar 
a dat o lecție pentru mulți dintre politi
cienii județului. „Este o decizie a 
bunului simț. Doamna Oprișiu a făcut 
acest gest fără ca cineva să i-1 ceară. 
Dar a demonstrat că poate să se ridice 
peste nivelul celor care pun mai presus 
de orice orgoliile și interesele person
ale”.

„Sunt surprins că am fost ales în unanimitate, dar asta este o dovadă că 
au încredere în mine. începând de mâine îmi voi pune toate eforturile în 

slujba locuitorilor municipiului Deva, pentru ca proiectele de interes public 
să poată fi continuate. Totodată am onoarea să lucrez alături de Mircia 

Muntean, care este o persoană deosebită și am toată încrederea că vom face 
o echipă bună”. (Marcel Morar)

Mircia Muntean
i-a dat șah lui Moloț

Numirea în funcție a unui vicepn- 
mar liberal îl pune într-o situație dificilă 
pe președintele PNL. Mircea Moloț. 
Acesta a făcut numeroase presiuni 
asupra primarului Devei, Mircia 
Muntean forțându-1 pe acesta să desem
neze un primar de la PNL în locul 
pedelistei Corina Oprișiu. Muntean a 
refuzat sistematic să facă mișcarea 

politică impusă de Moloț cu riscul 
schimbării întregii garnituri de con
silieri locali ai PNL. Demisia Corinei 
Oprișiu din funcția de viceprimar și de
semnarea unui liberal apropiat al lui 
Mircia Muntean îl lasă în „ofside” pe 
Moloț. Acesta nu mai are motive pentru 
schimbarea echipei de consilieri PNL 
fideli primarului Devei pierzând astfel 
controlul asupra Consiliului Local din 
orașul reședință a județului Hunedoara.

Irina Năstase

Autoritățile locale au preluat administrarea spitalelor
Cele trei unități medicale de 

interes județean, Spitalul Jude
țean de Urgență Deva, Sanato
riul de Pneumofiziologie Brad 
și Sanatoriul de Pneumofizio
logie Geoagiu, au trecut ieri, 
în administrarea CJ Hune

doara, în urma protocolului de 
preluare-predare încheiat între 

Direcția de Sănătate Publică 
(DSP) Hunedoara și adminis

trația publică județeană.

Consiliul Județean Hunedoara a pre
luat ieri, oficial managementul celor trei 
unități medicale de interes județean. La cer
emonia de semnare a protocolului de prelu
are-predare au participat reprezentanții CJ 
Hunedoara, conducerea DSP Hunedoara, 
noua conducere a unităților spitalicești, pre

cum și primarii orașelor și municipiilor în 
adminitrația cărora vor fi transferate spi
talele municipale și orășenești. Datoriile 
unităților medicale acumulate până la 31 
mame anul curent vor fi preluate și achitate 
dc Ministerul Sănătății.

Primăriile 
nu sunt pregătite 
să preia 
managementul 
spitalelor

Decizia Ministerului Sănătății privind 
descentralizarea unităților spitalicești a creat 
mari nemulțumiri in rândul primarilor, care 
se tem că nu vor putea să susțină din bugetul 
local cheltuielile spitalelor. Totodată această 
măsură a creat nemulțumiri și din prisma 
contractelor negociate de managerii spi
talelor cu Casa dc Asigurări de Sănătate 
(CAS).

Primarul din Brad își recunoaște neputința

Nici nu s-a uscat bine cerneala pe protocolul de preluare-predare a 
unităților medicale, că edilul din Brad s-a și grăbit să se asigure că va primi 
sprijin financiar pentru spitalul localitate. Conștient că va întâmpina mari 
greutăți în administrarea eficientă a unității medicale, Florin Cazacu a preluat 
cuvântul în ședința de ieri, exprimându-și încrederea că atât din partea Pre
fecturii cât și a CJ Hunedoara va primii sprijin financiar atunci când va avea 
nevoie. Spre marea sa dezamăgire, Mircea Moloț a subliniat încă odată faptul 
că pentru obținerea de fonduri pentru oricare spital, drumul celor care îl 
administrează trebuie să se îndrepte către Casa se Asigurări de Sănătate și nu 
spre Consiliul Județean.

Aceste nemulțumiri au survenit din 
cauza faptului că servicile spitalicești nu 
sunt plătite în egală măsură în toate unitățile 
medicale. Mai mulți primari care vor primi 
în subordine spitalele orășenești și munici
pale au acuzat CAS-ul că negociază con
tractele în funcție de culoarea politică. Pe 
lista de nemulțumiri a primarilor se mai 
numără și tăierea numărului de paturi.

Mircea Moloț 
nu va suplimenta 
bugetul spitalelor

Nici președintele Consiliului Județean 
Hunedoara nu consideră preluarea spitalelor 
spre administrare un lucru de bun augur. El 
a precizat în nenumărate rânduri că admin
istrarea spitalelor va fi un lucru dificil. 
Mircea Moloț este la rândul său nemulțumit 
de felul în care sunt negociate contractele 
cu CAS-ul. Totodată, Mircea Moloț a sub
liniat faptul că datoria managerilor de spi
tale este să negocieze contractete cu Casa 
de Asigurări de Sănătate în așa manieră 
încât să nu ajungă în situația în care să fie 
nevoiți să ceară suplimentarea fondurilor de 
la bugetul Consiliului Județean.

„Descentralizarea spitalelor nu este 
Fata Morgana. Vor fi multe probleme și 
multe bătăi de cap. Mă declar nemulțumit 
de mecanismul de finanțare a spitalelor de 
către CAS. Este de datoria managerilor să 
negocieze contractele astfel încât să li se 
ajungă banii, pentru că bugetul CJ este lim
itat și nu putem aloca bani și pentru spitale”, 
a spus Președintele CJ Hunedoara, Mircea 
Moloț.

Irina Năstase

Peste 1.300 de cadre didactice
vor să se titularizeze

Peste 1.300 de cadre didactice s-au înscris la examenul de titularizare, 
care va avea loc în data de 14 iulie. Acestea se tem că vor rămâne pe din afară, 
din cauză că există numai 105 locuri disponibile. Cea mai mare concurență o 
au învățătorii, unde există cinci locuri disponibile și 21 de candidați înscriși 
pe loc.

Numărul mai mare de candidați, care s-au înscris anul acesta la examenul 
de titularizare, prevestește o sesiune mai dificilă decât cea de anul trecut. Nota 
minimă pe care trebuie să o obțină candidații este 7. Chiar dacă iau notă de 
trecere, unii vor fi nevoiți să opteze pentru un loc vacant pe un singur an, din 
cauza concurenței. (D.M.)

PRM-iști sunt restanțieri la plata chiriei

Costel Avram, președintele Filialei Județene Hunedoara a PRM, a fost 
la un pas de a rămâne fără sediu de partid, din cauza restanțelor de plată a 
chiriei. Cu toate că valoarea chiriei pe care PRM-iști trebuie să o achite lunar 
este mai mult simbolică, restanțele acestora, acumulate în mai bine de un an, 
au dus la punerea în discuție, în ședința de ieri a Consiliului Local Deva, 
rezilierea contractului de închiriere a spațiului în care funcționează sediul 
PRM. Aflat în postura de a fi evacuat din sediul de partid, Costel Avram a 
achitat de urgență suma restantă, dar s-a și prezentat la ședința de consiliu 
local, să se asigure că de mâine nu va fi nevoit să-și caute altă locație. în cele 
din urmă consilierii locali au scos de pe ordinea de zi proiectul care prevedea 
rezilierea contractului de închiriere cu PRM. (I.N.)

Târgul colecționarilor, din nou la Deva

Colecționarii din județ se întâlnesc sâmbătă, 3 iulie, în holul Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” la cea de-a 33-a ediție a Târgului Colecționarilor. Pasionații de 
filatelie, cartofilie, numismatică și nu numai se pot bucura de e o expoziție a celor.mai 
importanți colecționari din județul Hunedoara. De la timbre, insigne, medalii, cartele 
de telefon, monede și bancnote vechi, până la obiecte de artă, toate pot fi admirate de 
către cei prezenți la eveniment. „Târgul colecționarilor din Hundeoara” este unul din 
cele mai vechi astfel de târguri, iar la ediția din acest an și-au anunțat prezența 
colecționari din toate colțurile județului și nu numai. (C.S.)
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Curtea Constituțională (CC) arată, în motivarea deciziei prin care a stabilit 
că prevederile OUG 71/2009 sunt constituționale, că amânarea plății dreptu
rilor salariate câștigate de bugetari în instanțe și pentru care au titluluri exe
cutorii este justificată de situația economică. el■

£
UE îi amendează pe 

oțelarii de la ArcelorMittal

Structurile de control a 
concurenței de la nivelul Uniunii 
Europene intenționează să 
amendeze mai multe companii din 
industria oțelului printre care se află 
și grupul ArcelorMittal, deținătorul 
combinatelor siderurgice de la 
Hunedoara și Galați. La sfârșitul an
ului 2008 autoritățile europene au 
declanșat o investigație având la 
bază informații că producătorii de 
oțel europeni practică un comporta
ment anticoncurențial. Autoritățile 
antitrust ale UE au ajuns la con
cluzia că. mai multe companii 
siderurgice au constituit un cartel și 
au stabilit în comun prețurile de pe 
această piață. Potrivit regulilor co
munitare comisia poate aplica 
sancțiuni care ajung chiar până la 10 
la sută din cifra anuală de afaceri. 
ArcelQrMittal deține în România 
alături dc combinatele de la Hune
doara și Galați, încă două unități 
producătoare de țevi și conducte din 
oțel, la Iași și Roman.
(C.R.)

Fabrici de pâine oprite 
de inspectorii 

sanitar - veterinari

Controalele efectuate de către 
inspectorii sanitar - veterinari în 
cursul săptămânii trecute la unități 
economice în domeniul igienei vet
erinare, a sănătății și bunăstării ani
male și a siguranței alimentelor, s-au 
soldat cu sancțiuni, fiind emise 
câteva ordonanțe de suspendare a 
activității. „A fost emisă o 
ordonanță pentru un punct farma
ceutic veterinar și două ordonanțe 
pentru fabrici dc pâine din Petroșani 
care nu respectau condițiile de 
igienă. De asemenea, a fost oprită și 
o fabrică de pâine și produse de pa
tiserie din Hunedoara până la ame
najarea corespunzătoare a spațiului 
de depozitare a făinii”, a declarat 
Mihail Rudeanu, directorul Direcției 
Sanitare - Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hunedoara. 
(C.R.)

Minoră accidentată 
de un șofer băut

O minoră în vârstă de șase ani, 
care se plimba cu bicicleta pe Dru
mul Comunal 79, din satul Sibișel, 
a suferit leziuni grave după ce a fost 
lovită de un autoturism al cărui șofer 
era băut.

Adrian M., de 25 ani, din co
muna Râu de Mori, în timp ce con
ducea un autoturism pe DC 79, pe 
raza localității Sibișel, după o curba 
ușoară la stânga, datorită experienței 
reduse în conducere și a faptului că 
se afla sub influența băuturilor al
coolice, a accidentat-o grav pe mi
nora de 6 ani, care circula cu 
bicicleta din sens opus.

în urma testării cu aparatul al- 
cooltest, s-a stabilit faptul că tânărul 
avea o concentrație de 0,51 mg/1 al
cool pur în aerul expirat și au fost 
recoltate probe biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. în
cauză a fost întocmit dosar 
dc cercetare penală.
(M.T.)

Majorarea TVA declanșează
„febra” cumpărăturilor

Preconizata creștere a monedei europene precum și creșterea TVA-ului îi face 
pe hunedoreni să cumpere tot mai multe electrocasnice înainte de 1 iulie

Magazinele de electrocasnice 
din oraș se bucură de o creș
tere a numărului de clienți, în 
ultima săptămână din această 

lună. Creșterea taxei pe va
loare adăugată de la 1 iulie, 
precum și posibila cădere a 

monedei naționale în lupta cu 
euro, îi face pe deveni să cum
pere tot mai multe electrocas

nice. Prevăzători, aceștia 
încearcă să câștige teren în 

lupta cu măsurile ce urmează 
a fi implementate de Guvern 

de la începutul lunii 
ce urmează.

Reprezentanții magazinelor de 
profil, fac cu greu față cererii crescânde 
din ultimele zile. Dacă până acum, cele 
mai mari încasări veneau de pe urma 
aparatelor de aer condiționat, a ventila
toarelor de birou sau a televizoarelor cu 
plasmă, acum, comercianții au parte de 
o cerere ridicată pentru combine frig
orifice, mașini de spălat sau aragazuri. 
Cererea are la bază o scădere a 
prețurilor în această perioadă a anului, 
dar mai ales iminența măsurilor Guver
nului, care vor face ca oamenii să fie 
mai chibzuiți în ceea ce privește 
achiziționarea produselor de acest gen. 
„Băieții care se ocupă de livrarea apara
turii la domiciliul clientului, au parte de 

Infractori prinși 
în timpul unei razii

Un minor, în vârstă de 17 ani, din Petroșani, 
autor al mai multor furturi din locuințe și un 
bărbat de 43 de ani, care avea mandat de exe
cutare a pedepsei cu închisoarea, pentru furt 

calificat, au fost prinși de polițiștii petroșeneni 
în timpul unor descinderi domiciliare la 

locuințele unor suspecți din zona Cartierului 
Aeroport și Zona Petroșani Nord din munici

piul Petroșani

în urma probatoriului administrat, polițiștii au sta
bilit că minorul, în perioada martie- iunie, a comis două 
furturi din locuințe. în cursul lunii martie 2010, pe timpul 
zilei, a pătruns prin forțarea ușii de acces în apartamentul 
unui petroșenean, de unde a sustras bunuri în valoare de 
10.000 lei, din care polițiștii au recuperat aproximativ 
50%.

în 21 iunie, minorul, aflându-se în vizită la locuința 
unui bărbat din Petroșani, a profitat de neatenția acestuia 
și i-a furat un telefon mobil în valoare de 200 lei. în acest 
caz, prejudiciul a fost recuperat. Tânărul este cercetat în 
libertate, de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, 
în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

în timpul raziei, polițiștii l-au identificat pe Vilmos 
G., de 43 ani, din Petroșani, care avea mandat de exe
cutare a pedepsei cu închisoarea de 1 an și 6 luni, pentru 
infracțiunea dc furt calificat. Bărbatul a fost escortat și 
închis în Penitenciarul Bârcea Mare.

(M.T.)

puține clipe de răgaz. Astăzi, de pildă, 
în decurs de două ore, am vândut trei 
combine frigorifice și tot cam pe atâtea 
aparate de aer condiționat. Oamenii 
cumpără mai mult acum, pentru că 
odată cu creșterea TVA-ului nu își vor 
mai permite achiziționarea a astfel de 
produse. Se vor concentra probabil pe 
strictul necesar”, a spus unul din 
comercianții unui magazin de aparatură 
electrocasnică.

Campionatul 
Mondial de Fotbal 
rotunjește veniturile 
magazinelorde profil

Actuala ediție a Campionatului 
Mondial de Fotbal din Africa de Sud a 
adus o creștere a vânzării de televizoare 
cu plasmă, devenii, iubitori ai fotbalului 
vrând să vadă cel mai mediatizat tumeu 
final la o „rezoluție înaltă”. Cu atât mai 
mult, în ultima perioadă, majoritatea 
posturilor TV, încep să emită în format 
High-Definition, format suportat numai 
de televizoarele cu plasmă sau LCD.

Comercianții au găsit, de aseme
nea, fel de fel de modalități de a pro
mova vânzarea plasmelor pe parcursul 
marelui eveniment fotbalistic. Astfel, la 
cumpărarea unui televizor cu plasmă 
sau LCD, pe lângă o reducere de sezon, 
clienții primesc cadou, fie o mini masă 
de fotbal, fie o minge de fotbal, ori un 
dvd de colecție. „Ne așteptam la o 
creștere a vânzării de plasme și televi

zoare LCD în perioada Campionatului 
Mondial, astfel, pot spune că numărul 
clienților care au cumpărat un astfel de 
produs a crescut ușor față de alte pe
rioade ale anului. Vorbim de o creștere 
de aproximativ zece la sută. Noi am pus 
la dispoziția iubitorilor de fotbal, o 
campanie, în care să-și exprime părerea 
privind echipa câștigătoare a ediției din 
acest an. La încheierea turneului, cei 
care au ghicit câștigătoarea vor benefi
cia de o reducere de 25 la sută din 
prețul televizorului achiziționat”, a 

Expert în furturi de poșete
Un bărbat din Deva a fost reținut de 

polițiști după ce a comis mai multe in
fracțiuni de furt calificat.

Iulian D., de 30 de ani, din Deva, a reușit, 
în perioada mai - iunie, să fure mai multe poșete 
lăsate la întâmplare de femeile care fie se aflau 
în saloane de înfrumusețare, la birou, ori în cab
inetele medicale. Bărbatul a sustras prin această 
modalitate mai multe bunuri, telefoane mobile, 
documente și bani, creând un prejudiciu total de 
aproximativ 3.800 lei. Operaținea hoțului nu a

mers prea departe, fiind surprins de camerele de 
supraveghere ale unor instituții, iar pe baza 
imaginilor a fost identificat de oamenii legii.

Luni spre marți noaptea, polițiștii din 
cadrul Poliției Municipiului Deva - Biroul 
Investigații Criminale au dispus reținerea 
bărbatului pentru 24 ore. Acesta este cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii de furt și a fost în
chis în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Deva, urmând să fie prezentat 
Judecătoriei Deva cu propunere de arestare 
preventivă.

(M.T.)

Vinde din stoc agregate dc balastieră 
in cantități foarte mari

MCOrSt preț: 18,80 tei/mc
«6,00 Ici/io 
«5,00 Ici/to
««,00 lei/to 
«S,00 lei/to
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adăugat unul din administratorii maga
zinului.

Prețurile televizoarelor cu plasmă 
sau a celor LCD variază în funcție de 
rezoluție și dimensiune și pornesc de la 
1.500 de lei și pot ajunge până la 
10.000 de lei, acestea luând locul, tele
vizoarelor „tradiționale”, care au 
dispărut, treptat, de pe rafturile maga
zinelor de specialitate.

Claudiu Sav
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Ig 23 de morți în urma inundațiilor din toată țara. Inundațiile ****
au făcut victime în mai multe județe din întreaga țară. 
Luni spre marți noaptea, 13 persoane din Botoșani 
și Suceava au murit înghițite de ape.
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Impozitul pentru mai multe clădiri va fi 
majorat Ia 30 iunie, cu aplicare din 1 iulie

Berlusconi acuză presa italiană 
că dezinformează, îndemnând publicul 

să nu mai cumpere ziare

Impozitul perceput 
persoanelor care dețin în pro
prietate mai multe clădiri va fi 
majorat în ședința de guvern 
de miercuri, 30 iunie, după ce 
prevederea a fost eliminată, 

luni, din ordonanța de urgență 
privind modificarea Codului 

Fiscal, și va intra în vigoare cu 
1 iulie, a anunțat, luni, Execu

tivul

"Majorarea impozitelor pentru 
cei care au în proprietate două sau mai- 
multe clădiri figurează pe agenda 
ședinței de guvern de miercuri, 30 iunie 
2010, iar măsura va intra în vigoare de 
la 1 iulie 2010", a precizat, luni, într-un 
comunicat de presă purtătorul de cu

vânt al Guvernului, Ioana Muntean. 
Surse oficiale au precizat că Executivul 
a decis eliminarea articolului care intro
ducea taxa de solidaritate pentru mai 
multe clădiri deținute în proprietate 
considerând că acesta era "atacabil".

"Am rediscutat luni ordonanța 
de modificare a Codului Fiscal și am 
decis să eliminăm articolul 
privind taxapentru clădiri, urmând ca 
Ministerul Finanțelor să reglementeze 
procedura printr-un proiect de lege", a 
declarat, anterior, ministrul Agricul
turii, Mihail Dumitru. Astfel că, mem
brii Guvernului au apreciat că taxa de 
solidaritate nu poate^fi introdusă prin 
modificarea Codului Fiscal, ci trebuie 
reglementată printr-un act normativ dis
tinct fără legătură cu acest Cod.

Proiectul de ordonanță de 
urgență pentru modificarea Codului 

Fiscal, aprobat săptămâna trecută de 
Guvern, prevedea că persoanele care 
dețin mai multe locuințe neînchiriate 
vor fi obligate să achite, până la 30 sep
tembrie, "o taxă de solidaritate" la 
bugetul local, suplimentar impozitului 
pe proprietate. Conform documentului, 
persoanele fizice care au în proprietate 
două sau mai multe clădiri cu destinație 
de locuință, care nu sunt închiriate unei 
alte persoane, urmau să datoreze în 
acest an o taxă de solidaritate reprezen
tând 50% din impozitul datorat pe acest 
an pentru prima clădire în afara celei de 
la adresa de domiciliu, 100% din im
pozitul datorat pentru a doua clădire în 
afara adresei de domiciliu și 200% din 
impozit pentru a treia clădire și 
următoarele în afara adresei de domi
ciliu.

Premierul Italiei, Silvio Ber
lusconi, acuză presa italiană 
că dezinformează publicul, 
îndemnând cititorii să pro

testeze prin refuzul de a 
cumpăra ziare, scrie cotidia
nul La Repubblica în ediția 

electronică. Acesta a criticat 
dur modul în care presa ita
liană a relatat despre sum- 
mitul G20, desfășurat în 

Canada.

„Ziarele (italiene - n.red.) 
dezinformează. Cititorii trebuie să 
intre în grevă pentru a le da o lecție 
celor care scriu articole, arătându-le 
că nu-și pot bate joc de ei", a declarat 
Silvio Berlusconi la Sao Paulo, în 
Brazilia. Premierul italian a mai 
adăugat că "toate relatările au fost 
exact inversul derulării reuniunii. 
De mai multe luni, observ o dezin
formare de neconceput”.

Reacțiile opoziției italiene nu s- 
au lăsat așteptate. “Premierul este 
alergic la libertatea de exprimare și 
la jurnaliștii care spun adevărul. De 
fapt, ziarele care dezinformează sunt 
cele pe care le deține Berlusconi”, 
afirmă Antonio Di Pietro, liderul 
formațiunii Italia Valorilor.

„Declarațiile premierului sunt o 
nouă dovadă a unei obsesii în 
legătură cu libertatea de informare. 
Pentru a combate acest drept', Berlus

coni nu are nicio limită și nu ezită să 
îi instige pe italieni să nu plătească 
taxele pentru televiziuni sau, cum a 
făcut acum, să nu mai cumpere 
ziare”, declară Anna Finocchiaro, 
liderul grupului Partidului Democrat 
(de opoziție) din Senat. Declarațiile 
lui Silvio Berlusconi intervin în con
textul polemicilor declanșate de un 
proiect de lege controversat, care 
limitează interceptările telefonice și 
interzice publicarea stenogramelor 
interceptărilor pe durata derulării an
chetelor, conținând pedepse dure 
pentru jurnaliști.

Zece presupuși spioni în favoarea 
Rusiei, arestați în Statele Unite

Cursul BNR pentru euro și dolar 
a urcat la noi valori record

Zece persoane au fost ares
tate duminică în Statele 

Unite, în cadrul unei ample 
operațiuni împotriva unei 

presupuse rețele de spionaj 
în beneficiul Rusiei, cinci 

dintre ele comparând luni la 
New York în fața unui jude
cător federal, care a decis 
menținerea lor în detenție 

provizorie.

Cazul semnalat de către presa de 
peste ocean are toate elementele unui 
roman de spionaj. Mesaje codate, 
bani remiși în numerar de emisari 
ruși în cursul unor sejururi în țări din 
America Latină, călătorii dus-întors 
spre Moscova, via Roma, pașapoarte 
false, transport și livrare de laptopuri. 
Pe de altă parte, nivelul de alertă nu 
pare să reiasă clar, în pofida acestor 
elemente

Suspecții afirmă că sunt ameri
cani, canadieni sau peruvieni, așa 
cum se arată în două plângeri depuse 
împotriva lor și care nu menționează 
naționalitea lor reală. Astfel, 
zece persoane au fost arestate în acest 
caz și o alta este în continuare 
urmărită, a anunțat anterior Departa
mentul american al Justiției, într-un 
comunicat. Judecați pentru spionaj și,

în cazul a nouă dintre ei, pentru 
spălare de bani, cei zece riscă până la 
25 de ani de închisoare, cinci ani pen
tru majoritatea, potrivit unui avocat.

Parchetul american urmează să 
informeze Guvernul rus în legătură 
cu această situație, în timp ce 
judecătorul acestui caz, a fixat pentru 
joi următoarea audiere, când vor fi 
examinate cererile de eliberare sub 
cauțiune ale celorlalți suspecți. O au
diere preliminară a fost anunțată pen
tru data de 27 iulie.

Referința publicată de BNR 
pentru euro a urcat la un nou 
record istoric, 4,3523 lei/euro, 
deși leul a recuperat pe piața 

interbancară din pierderile în
registrate la finele sesiunii de 

luni, iar paritatea pentru dolar 
a depășit de asemenea ultimul 
nivel maxim absolut, ajungând 

la 3,5697 lei/dolar.

Astfel, comparativ cu rata 
oficială de luni, de 4,3257 lei/euro, 
care a reprezentat de asemenea un 
nivel maxim absolut de la introduc
erea monedei unice europene, cur
sul de marți a fost cu 2,66 bani mai 
mare.

Rata oficială pentru dolar este 
cu 7,01 bani mai mare față de 
nivelul din sesiunea anterioară, de 
3,4996 lei/dolar, fiind una din cele 
mai spectaculoase ascensiuni a 
monediei americane.

Potrivit dealerilor, vânzările 
masive de valută au început când 
paritatea a depășit pragul de 4,39 
lei/euro, jucătorii străini, dar și lo
cali, considerând că este un nivel la 
care trebuie să-și marcheze profi
turile.

Adrian Vasilescu, consilierul 
guvernatorului BNR, declara luni că

scăderea cursului leului este ur
marea unui "șoc psihologic" față de 
creșterea TVA și decizia CCR de a 
declara neconstituțională tăierea 
pensiilor. Vasilescu consideră, însă, 
că nu este vorba de o tendință 

persistentă de scădere a leului, ci că 
moneda națională ar trebui să-și 
revină după ședința de bord a FMI 
care ar urma să decidă acordarea 
tranșei de împrumut către România.
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Tommy Lee Jones va juca în filmul „Captain America: The First. tvetiger” - 
produs de Marvel Studios, în care apare și actorul român Sebastian Stan - ar
tistul american urmând să iuterprete-e rolul colonelului din urmata ameri
cană < /tester Phillips, informează variety.com.

S Cântăreț mexican, împușcat mortal la 
câteva ore după ce a dezmințit 
speculațiile despre moartea sa

Sandra Bullock
a divorțat de Jesse James
- Sandra Bullock a divorțat luni de soțul ei, Jesse James, punând astfel

Cântărețul mexican Sergio Vega, cu
noscut sub numele de scenă El 

Shaka, a fost împușcat mortal la doar 
câteva ore după ce a fost nevoit să in
firme speculațiile potrivit cărora ar fi 

fost ucis, informează bbc.co.uk.

Cântărețul, în vârstă de 40 de gni, de
clarase, cu câteva ore înainte să fie ucis, că și-a 
sporit măsurile de siguranță după ce mai mulți 
muzicieni mexicani au fost uciși.

Muzicienii aparținând stilului Grupero, 
care interpretează narcocorridos, cântece ce 
sărbătoresc viețile baronilor drogurilor, devin 
adesea ținte ale bandelor rivale. Vega a fost 
împușcat mortal în timp ce se deplasa pentru un 
concert în statul mexican Sinaloa.

Presa mexicană informează că Vega con
ducea automobilul său roșu Cadillac, sâmbătă, 
când un camion a început să-l urmărească. La 
puțin timp după, mai multe focuri de armă au 
fost trase în automobil. Vega a fost rănit, a pier
dut controlul asupra mașinii, care s-a răsturnat, 
a declarat un alt pasager al automobilului pentru 
publicația El Debate.

Oamenii înarmați „l-au terminat” pe Vega 
cu câteva focuri de armă trase în piept și în cap, 
mai informează El Debate, citând aceeași sursă.

Cu câteva ore înainte de crimă, Vega a in
firmat speculațiile potrivit cărora ar fi fost asasi
nat. „Mi se întâmplă deja de câțiva ani, cineva 
spune unui post de radio sau ziar că am fost 
omorât sau am suferit un accident”, a declarat 
Vega pentru site-ul de știri mondene La Oreja. 
„Apoi trebuie s-o sun pe draga mea mamă, care

suferă de inimă, să o calmez”, a explicat acesta.
El a mai spus că muzicienii care cântă 

muzică Grupero sunt neliniștiți din cauza 
crimelor, dar el are încredere în Dumnezeu.

Cel puțin șapte muzicieni Grupero au fost 
uciși în ultimii trei ani, iar poliția spune că 
traficanții de droguri sunt vinovați de acest 
lucru.

Născut pe 12 septembrie 1969, în Sonora, 
Mexic, Vega a emigrat în SUA, unde a fondat 
trupa Los Hermanos Vega, împreună cu frații 
săi. Muzicienii s-au reîntors în Mexic sub un 
nou nume, Los Reyes del Norte.

Actrița Megan Fox s-a căsătorit 
cu Brian Austin Green

Actrița Megan Fox, unul dintre starurile 
ffancizei „Transformers”, s-a căsătorit cu iubitul 
ei, actorul Brian Austin Green, cunoscut pentru 
rolul din serialul de televiziune „Beverly Hills, 
90210”, în Hawaii, la sfârșitul săptămânii tre
cute, informează site-ul TMZ.

Cei doi actori s-au căsătorit în cadrul unei 
ceremonii restrânse, organizată la hotelul Four 
Seasons Resort de pe Big Island. Personalul 
hotelului nu a confirmat aceste informații, iar 
agentul de presă al actriței Megan Fox nu a putut 
fi contactat până la ora publicării acestei știri.

Megan Fox, în vârstă de 24 de ani, și Brian 
Austin Green, în vârstă de 36 de ani, s-au logodit 
pentru a doua oară, în același hotel, la începutul 
acestei luni. Cei doi s-au cunoscut în 2004, s-au 
logodit în 2006, însă s-au despărțit la începutul 
anului 2009.

Aceasta este prima căsătorie pentru ambi: 
actori. Brian Austin Green are un fiu în vârstă de 
opt ani cu actrița Vanessa Mărcii.

Arestat pentru conducere 
sub influența alcoolului

Vince Neil, solistul trupei Motley Criie, a fost 
reținut de poliția din Las Vegas, fiind acuzat de 
conducerea automobilului sub influența alcoolu
lui.

Poliția din Las Vegas nu a oferit alte detalii, 
iar Vince Neil, în vârstă de 49 de ani, urma să 
apară în fața tribunalului în cursul serii de luni. 
Potrivit site-ului TMZ.com, automobilul condus 
de Vince Neil a fost oprit în noaptea de sâmbătă 
spre duminică, după ce ofițerii de poliție au primit 
o plâneere din partea unei femei care susținea că

rockerul i-ar fi distrus aparatul de fotografiat în 
cursul acelei seri. Arestarea intervine la doar o 
săptămână după ce Vince Neil și-a lansat cel mai 
recent album, intitulat „Tattos and Tequila”, care 
conține coveruri ale unor piese rock celebre.

Vince Neil, care a părăsit trupa Motley Criie 
în 1992, pentru a i se alătura din nou în 1997, a 
mai fost încarcerat în 1986 tot pentru conducerea 
automobilului sub influența alcoolului, după ce a 
provocat un accident soldat cu moartea unui 
toboșar.

capăt unui mariaj de aproape cinci ani, după ce starul TV a recunoscut 
că a înșelat-o pe actrița americană -

Revista People informează că actele de divorț au 
fost depuse la tribunal încă de săptămâna trecută, iar 
agentul de presă al actriței Sandra Bullock a confirmat 
faptul că divorțul acesteia a fost finalizat.

Sandra Bullock părea să se afle pe culmile gloriei 
în urmă cu câteva luni, după ce a primit premiul Oscar 
pentru rolul din drama "Povestea unui campion/ The 
Blind Side". La doar câteva zile, însă, căsnicia ei a fost 
puternic zguduită, după apariția în presa americană a 
unor informații referitoare la infidelitatea lui Jesse 
James. Cei doi soți s-au despărțit la puțin timp după acel 
moment, iar Sandra Bullock a anunțat ulterior că a

unui reality show de televiziune. Căsătoria lor a surprins 
multe persoane la Hollywood, uimite de alianța dintre 
o actriță renumită pentru discreție în ceea ce privește 
viața personală și un personaj rebel, aflat la a treia 
căsnicie și care a ținut mult timp prima pagină a 
tabloidelor americane, din cauza problemelor judiciare 
pe care le-a avut cu una dintre fostele sale soții, o actriță 
de filme porno.

Sandra Bullock a divorțat luni de soțul ei, Jesse 
James, punând astfel capăt unui mariaj de aproape cinci 
ani, după ce starul TV a recunoscut că a înșelat-o pe 
actrița americană.

adoptat un băiețel pe care îl va crește singură.

Relațiile extraconjugale 
ale soțului au băgat-o 
în spital

în aprilie, actrița americană a acordat 
primul ei interviu după drama din viața 
personală, declarând pentru revista People că a 
depus actele de divorț. Jesse James s-a internat 
într-o clinică din orașul american Tucson, pe 10 
martie, după ce modelul Michelle McGee a 
dezvăluit în presă că a avut o relație de 11 luni 
cu acesta, în timp ce el era căsătorit cu Sandra 
Bullock. De atunci, alte două femei au declarat 
că au avut aventuri cu Jesse James, iar o a patra 
presupusă amantă a afirmat că legătura lor a avut 
loc în timp ce cunoscutul mecanic de motoci
clete, devenit un adevărat star în Statele Unite 
ale Americii grație unui reality show, era deja 
căsătorit.

Ea actriță renumită, 
el un rebel

Sandra Bullock, în vârstă de 45 de ani, și 
Jesse James, în vârstă de 40 de ani, s-au cunoscut 
în 2004, pe platourile de filmare ale emisiunii 
"Monster Garage", prezentată de James pentru 
postul Discovery Channel. Sandra Bullock și 
Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005. Jesse 
James este constructor de motociclete și vedeta
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Glasul femeii 7„Culturismul este ca orice alt sport. Pentru a avea succes 
trebuie să te dedici întrutotu! atrenamentului, dietei și 
concentrării mentale. " (Arnold Schwarzenegger)

Roxana Samson - performanță
într-o lume a bărbaților
Uneori femeia este dispusă la sacrificii 
mari pentru a atinge performanța. Dar 
adesea, cu cât eforturile depuse pentru 
atingerea obiectivului sunt mai mari, 

cu atât mai mult recompensa și recuno- 
știința meritelor întârzie să apară.

Roxana Samson, deveanca vicecampioană 
națională la culturism, este un exemplu de 
perseverență, autoeducare și ambiție. Cu toate că a 

nut rezumate remarcabile, Roxana nu și-a început 
, icra .sportivă din fragedă copilărie, ci doar în urmă 

cu opt ani, când ajuns să facă performanță printr-o 
conjunctură favorabilă. în copilărie, precum și în anii 
de liceu, Roxana nu a practicat nici un sport mai mult 
decât se impunea la școală, fapt care nu ar fi facut-o 
niciodată să se gândească la ceea ce mai târziu avea 
să-i rezerve viitorul. Primul contact cu o sală de fit- 
aess l-a avut la vârsta de douăzeci de ani, când 
împreună cu o prietenă a decis să urmeze un antre- 
i' nt de întreținere. Spre deosebire de prietena sa, 
cai v nu a rezistat mai mult de o lună, Roxana a con- 
:inuat cu perseverență să frecventeze sala de fitness, 
nai mult, a realizat că are înclinație spre acest sport.

Prima înfrângere 
a motivat-o să lupte pentru 
titlul de vicecampioană

După cinci ani, timp în care a urmat de patru 
ori pe săptămână un antrenament riguros, Roxana a 
decis că este timpul să participe și la competiții. Ast
fel, în 2005, deveanca s-a înscris la un concurs, dar 
nu înainte să se legitimeze la un club sportiv. Prima 
s-a participare la o competiție de culturism nu i-a 
adus decât locul IV, fapt care pentru început a de
moralizat-o, însă nu pentru mult timp. „La primul 
concurs la care am participat am luat locul patru. Am 
fost dezamăgită la început. Adevărul este că nici nu 
m-am pregătit foarte mult, dar în scurt timp acest 
lucru m-a motivat foarte tare și am decis să mă 
pregătesc mai bine pentru competițiile viitoare”, 
spune Roxana. Având deja experiența primului con
curs, Roxana nu s-a dat în lături de la a face toate 
eforturile posibile pentru a fi într-o formă fizică 
maximă la următoarea întrecere sportivă. Eforturile 
muncii sale s-au concretizat, Roxana devenind astfel 
vicecampioana națională la culturism.

secrete de sportiv. „Antrenamentele diferă de la o 
perioadă la alta. Antrenamentul propriu-zis, pentru 
concurs, se începe înainte cu trei luni. Atunci se 
muncește mult pentru definirea mușchiilor și se 
practică și jogging, iar regimul alimentare este 
esențial. Dieta exclude grăsimi, dulciuri, pâine și 
multe altele. Pe corp nu trebuie să existe nici un pic 
de grăsime, se reduce apa din organism și sarea, 
înainte cu o săptămână de concurs se face o 
descărcare de carbohidrați. Culturismul este un sport 
complex, care dezvoltă fiecare mușchi în parte, de 
aceea trebuie să faci mai multe tipuri de exerciții: 
aerobe, înot, bicicletă sau sărituri de coardă”, 
mărturisește Roxana. Despre emoțiile de pe podiu
mul de prezentare, Roxana spune că trebuie să fie 
constructive, deoarece tensiunea este mare, dar că de 
fiecare dată a reușit să depășească momentul.

Culturismul este o activitate cu preponderență 
practicată de bărbați, însă sesiunile de antrenament 
ale devencei au fost mereu privite cu respect și 
admirație de băieții de la sala de fitness.

Performanță 
fără nici un ajutor

Roxana recunoaște că, la început, nu a luat în 
calcul posibilitatea de a se perfecționa în acest dome- 
îiu, spune că i-a plăcut atât de mult încât a început 
să se documenteze despre tehnicile acestui sport. Mai 
nult, cu cât antrenamentele erau mai dese și corecte, 
•’ ‘ltatele au început să se facă vizibile. Constien- 

_«nd potențialul pe care îl are, nimic nu a mai putut 
>ă o convingă să nu se dedice culturismului. Antre- 
îamentele însă nu au fost deloc ușoare, mai ales că, 
în același timp, trebuia să urmeze un regim alimentar 
idecvat, fără de care eforturile sale nu ar fi dat roade. 
Bun autodidact, Roxana poate spune cu mândrie că 
•e' '‘ațele remarcabile pe care le-a obținut i s-au da- 
:o. întrutotu 1.

„Fiecare sportiv este diferit și de aceea trebuie 
>ă îți cunoști foarte bine corpul și să îți dai seama de 
cum reacționează la anumit regim alimentar sau 
intrenament. Există într-adevăr multe reviste de spe
cialitate în care marii sportivi își publică propriu pro
gram și antrenament, dar nu întotdeauna dau 
ezultate. Sunt mulți factori care duc la reușita sau la 
eșecul unui astfel de program, unul dintre aceștia ar 
i contituția corpului. Eu mi-am creat propriul pro
gram de antrenament. Am cules informații, dar le- 
im adaptat la nevoile și la reacțiile corpului meu”, 
pune vicecampioana națională la culturism, Roxana 
>amson.

Mici secrete ale unui 
sportiv de top

Roxana se poate mândri cu un palmares ce 
cuprinde opt titluri și medalii, precum și numeroase 
trofee, dar pentru asta pe lângă antrenamentele și 
regimul alimentar, devenaca a apelat și la câteva mici

JOI
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Viitorul sună bine... 
dar în altă țară

Cu toate că deveanca a obținut rezultate remar
cabile la concursurile naționale de culturism, viața 
de sportiv nu i-a adus și satisfacții materiale. Cos
turile de pregătire sunt mari, sponsorizarea este 
aproape inexistentă, vicecampioana fiind nevoită să- 
și împartă mereu timpul între locul de muncă și sala 
de antrenament. Un ajutor l-a avut din partea 
părinților, care deși la început s-au arătat rezervați în 
ceea ce privește preferințele fiicei lor în domeniul 
sportului, i-au fost mereu aproape și au susținut-o. 
„La început părinții mei au fost uimiți și îmi spuneau

mereu că e un sport pentru băieți, dar s-au obișnuit 
pe parcurs cu ideea. S-au bucurat nespus și când am 
obținut primele rezultate. Mama m-a ajutat întot
deauna cu regimul alimentar, avea mereu grijă să 
mănânc ceea ce trebuie pentru a mă menține în 
formă”, povestește Roxana. Greutățile de zi cu zi, 
precum și slabele beneficii obținute în urma marilor 
eforturi depuse, au determinat-o pe Roxana să își în
drepte pașii spre altă țară, unde speră că îi va fi mult 
mai bine decât în România. Cu toate că, pentru mo
ment, renunță la participarea la concursuri, Roxaha 
nu exclude posibilitatea ca, în viitor, să concureze 
din nou.

Irina Năstase
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Numirea lui Nicolae llaheti la Minerul Lupeni întârzie să se pro
ducă. Potrivit unor surse, conducerea negociază cu Ionel Augustin, 
Dan Mănăilă sau Adrian matei, departajarea urmând să se facă în 
funcție de prețul cerut de fiecare antrenor pentru serviciile sale.

A Forminte a revenit asupra deciziei
Succes
la „Mica Publicitate”

Știința Petroșani a apelat la 
o metodă inedită de a recruta 

noi jucători, metodă care 
pare să fi fost un succes. Pe- 
troșănenii au dat anunțuri la 
„Mica Publicitate” în cău
tare de rugbiști, oferind ca
zare, masă, prime, dar și... 

facultate.
*

în urma anunțului făcut de 
antrenorul Alexandru Lupu nu mai 
puțin de 12 rugbiști din toată țara și- 
au trimis CV-ul la Petroșani din 
dorința de a juca. „Am primit CV-uri 
de la 12 jucători din Italia, Oradea, 
Galați și vreau să-i văd la lucru”, 
spune tehnicianul, care a dat un anunț 
că echipa petroșeneană este în 
căutare de talente cărora le pune la 
dispoziție, masă, cazare, antrena
mente în condiții foarte bine, accesul

Atenție, Jiul începe
pregătirile!

Jiul Petroșani a anunțat că 
va începe antrenamentele în 
data de 5 iulie, la fel ca și ve
cinii de la Minerul Lupeni. 
Petroșănenii nu au anunțat 
însă cine va fi antrenor sau 

de unde vor lua jucători pen
tru a face o echipă care să 

reziste în Liga a IlI-a.

Jiul poate participa în campi
onat cu o singură condiție: 
achitarea datoriilor. Acest lucru 
nu pare să-i preocupe foarte tare 
pe oficialii clubului, care pun 
carul înaintea boilor. 
Vicepreședintele George Boboc a 
declarat că de mâine se trece la 
treabă, iar reunirea lotului este 
programată pentru data de 5 sau 6 
a lui iulie. „Pe data de 1 iulie vor 

la Facultate, indemnizație de efort și 
multe alte beneficii.

Echipa de rugby Știința 
Petroșani parcă este urmărită de gh
inioane în ceea ce privește 
accidentările. Nu mai puțin de cinci 
jucători acuză probleme mari de 
sănătate, iar doi sunt cu piciorul în 
ghips. „Abia am făcut o echipă pen
tru etapa de la Campionatul Național 
de rugby în 7. Florin Coge are pi
ciorul în ghips și așa a mers la BAC, 
Florin Popescu are și el probleme cu 
genunchiul după meciul de la Cam
pionatul Universitar și nu a făcut de
plasarea la Baia Mare, Daniel 
Cojocaru este accidentat, Liteanu are 
piciorul în ghips, iar Skveme are și el 
probleme. în ciuda acestor ghinioane 
eu sunt foarte mulțumit de modul în 
care jucătorii mei au evoluat la Baia 
Mare. Am obținut cinci victorii de 
moral care ne pot da aripi pentru 
campionatul care se va relua peste o 
lună”, spune antrenorul petroșenean.

fi prezcnți, la stadionul Jiul, 
jucătorii împrumutați pe la alte 
echipe - Afrem, Parfenie, 
Scărlătcscu -, plus mai mulți ju
niori din grupa lui Sorin Henzel, 
care au încheiat recent acest capi
tol din viața lor sportivă. Va fi o 
săptămână de probe, la care vor 
participa și alți jucători, din ligi 
inferioare, urmând a contura un 
lot de jucători. Aceștia ar putea în
cepe pregătirile prin 5-6 iulie, 
pentru campionatul Ligii a IlI-a”, 
a spus vicepreședintele 
petroșănenilor. Ultimul antrenor 
care s-a ocupat de pregătirea 
echipei înainte de excluderea din 
campionat a fost Toni Sedecaru. 
Cel mai probabil fostul jucător al 
Stelei și al Jiului va fi cel care va 
primi în continuare credit pentru 
a continua la cârma echipei.

Nicolae Forminte a lăsat de
oparte orgoliul și ambițiile per

sonale și a revenit la 
sentimente mai bune, accep
tând să se reîntoarcă la lotul 

național de gimnastică.

Fostul antrenor coordonator 
din ultimul cincial s-a prezentat la 
sediul Federației Române de 
Gimnastică, unde după câteva ore 
de discuții s-a răzgândit în privința 
demisiei înaintată acum o lună. 
Nicolae Forminte a acceptat să co
laboreze cu Octavian Bellu și Mar
iana Bitang, plus directorul tehnic, 
Anca Grigoraș. "Aștept să văd care 
va fi modalitatea de lucru. Am in
vestit o muncă de câțiva ani la 
echipă și dacă am procedat așa, este 
pentru că sunt un soldat al federației 
și trebuie să mă achit de 
atribuțiunile pe care le am. Echipa 
este cea mai importantă", a declarat 
Forminte.

Acesta nu va mai ocupa însă 
funcția de antrenor coordonator,

Badea, făcut praf de loan Sdrobiș
„Părintele” de suflet al 

jucătorului Vali Badea care în urmă 
cu ceva timp făcea senzație la 
Steaua, loan Sdrobiș, spune că ele
vul său trece în continuare prin mo

P_H

acolo unde cuplul Bellu-Bitang și-a 
intrat în pâine de câteva săptămâni, 
iar prima decizie majoră a fost mu
tarea lotului pe perioada verii în 
cantonamentul de la Izvorani. Nico
lae Forminte era un adept al 
pregătirii în. Centrul Olimpic de la 
Deva, iar vara și iama sportivele 

mente de cumpănă și nu prea știe 
încotro să plece. „Vali Badea este o 
murătură, nu prea știe ce vrea. Dar 
eu sunt alături de el și ținem 
legătura, vorbim în fiecare zi. Din 

plecau la mare sau urcau la munte 
preț de câteva zile. Forminte a mai 
colaborat cu cuplul B&B și în pe
rioada cea mai fastă pentru gimi 
tica românească, iar antrenorul 
originar din Constanța se ocupa de 
sărituri.

păcate Badea a uitat că nu mai are 
22 de ani și timpul trece și nu mai 
este vedeta secolului. I-am sugef 
și eu niște lucruri de care sper să 
țină cont pentru că trebuie să revină 
cât mai repede pe teren”, a declarat 
Sdrobiș. Vali Badea a evoluat de-a 
lungul carierei sale la echipele Jiul 
Petroșani, FC Vaslui, Stc i 
București, Universitatea Craiova și 
Poli Iași.

Fost manager la Jiul Petroșani, 
loan Sdrobiș spune că vrea să 
revină în fotbal pentru că s-a săturat 
de atâta neputință. „Gata, m-am 
săturat. Mă gândesc să arunc din 
nou treningul pe mine și să trec la 
treabă, pentru că m-am săturat de 
atâta neputință. Vreau să construi
esc din nou o echipă din temelii”, 
dezvăluie Sdrobiș. Iar telefoanele 
date în ultima perioadă lui Alin 
Simota ar putea sugera că jiul esfe 
noua destinație a antrenoruk>, 
moldovean.

COLOR
I 90.3
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Echipa națională de polo a României a câștigat Major Cup, la 
Moscova, după trei meciuri disputate în compania reprezentative
lor Rusiei, Greciei și Olandei

Campionatul Mondial de Fotbal
Un sfert cât o adevărată finală:

Brazilia - Olanda
Optimi de finală

landa - Slovacia 2-1

Reprezentativa Olandei s-a califi- 
t în sferturile de finală ale Cupei 
ondiale, după ce a învins, luni, cu 
arul de 2-1, selecționata Slovaciei, 

n meci disputat pe Durban Sta- 
âTn, în cadrul optimilor de finală ale 
mpetiției din Africa de Sud.

Prima repriză a fost controlată în 
a mai mare parte de Olanda cu calm, 
hipă care a construit acțiuni de atac 
răbdare în fața unei echipe slovace 

ie așezate pe teren.
Slovacii au încercat acțiuni timide, 

zr mai mult pe contraatac, final- 
it<_ ..iai mult cu șuturi spre poarta lui 
ekelenburg. Diferența din prima 
iriza a facut-o valoarea “Portocalei 
scanice”, mult superioară celei slo- 
ce.

Arjen Robben a fost introdus ti- 
ar pentru prima dată la Mondial, 
pă ce a fost menajat pentru prob- 
nele sale medicale. Revenirea aces- 
a s-a văzut in jocul “batavilor”, după 
a marcat primul gol al partidei, val

orificând o pasă excelentă de la Snei- 
jder. A finalizat excelent la colțul scurt, 
după două driblinguri năucitoare în 
careul slovac.

A urmat o perioadă liniștită în care 
olandezii au controlat jocul fără prob
leme până la pauză. în partea secundă 
slovacii au ieșit mai deciși de la cabine 
și au avut o ocazie rarisimă în minul 67, 
când Kucha a pasat ideal pentru Vittek, 
iar acesta singur cu portarul nu a reușit 
să puncteze. Vittek nu a mai repetat 
evoluția bună din meciul cu Italia și a 
ratat din nou, trei minute mai târziu, 
șutând dezamăgitor de la 16 metri.

Olanda a închis meciul cu șase 
minute înainte de final, la o pătrundere 
a lui Kuyt în stilul său caracteristic pe 
partea stângă, a pasat ideal pentru Snei- 
jder, care a îndeplinit o singură formal
itate și a împins mingea în poarta goală, 
iar tabela a arătat 2-0 pentru “porto
calii”.

în minutele de prelungire Vittek a 
reușit golul de onoare, dar reușita sa din 
penalty nu a fost suficientă pentru a mai 
schimba soarta meciului. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2-1 pentru Olanda, 
care s-a calificat în sferturile de finală, 
unde va întâlni Brazilia.

Brazilia - Chile 3-0

Reprezentativa Braziliei s-a califi
cat în sferturile de finală ale Cupei 
Mondiale, după ce a învins, luni, cu 
scorul de 3-0, selecționata statului 
Chile, într-un meci disputat pe Ellis 
Park din Johannesburg, în cadrul opti
milor de finală ale competiției din 
Africa de Sud. Acuzată până acum că a 
renunțat la jocul spectaculos cu care își 
obișnuise suporterii, Brazilia a încântat 
în meciul cu Chile.

Combinațiile de pase extraor
dinare între Kaka, Robinho și Luis 
Fabiano au făcut deliciul partidei. Kaka 
a confirmat că a revenit la forma pe 
care a o avea la AC Milan, iar Luis 
Fabiano a demonstrat că este un 
“killer” autentic în fața porții adverse. 
Chilienii au jucat agresiv în prima parte 
a meciului, fără a pune în real pericol 
poarta lui Julio Cesar, brazilienii fiind 
cei care au creat faze notabile la poarta 
lui Bravo.

Gilberto Silva a avut cea mai bună 
ocazie, în minutul nouă, pentru “sele- 
cao”, dar balonul expediat de acesta a 
ocolit de puțin ținta.

Juan a deschis scorul. în minutul

34, în urma unui corner excelent exe
cutat de Maicon. Lovitura de cap a 
fundașului brazilian a fost imparabilă, 
sub transvesala porții lui Bravo.

Au urmat apoi câteva minute de 
spectacol ale echipei lui Dunga, care au 
prevestit golul doi. Luis Fabiano a mar
cat în urma unei faze de fotbal total, 
caracteristic echipei braziliene.

Un triunghi ucigător de pase între 
Robinho, Kaka și Luis Fabiano, cel din 
urmă a scăpat singur cu portarul, l-a 
driblat și a marcat în poarta goală. După 
pauză Robinho a majorat scorul la 3-0, 

la capătul unei acțiuni de excepție a lui 
Ramires.

Singurele faze ale chilienilor au 
venit în minutele 75 și 78 prin Suazo, 
care a ratat șansa golului de onoare, 
șutul său din minutul 78 ștergând bara 
transversală.

S-a terminat 3-0 pentru Brazilia, 
care s-a calificat în sferturile de finală 
ale competiției, unde va întâlni 
selecționata Olandei, într-un alt meci 
derby al sferturilor de finală de la Cam- 
pioantul Mondial.

Cea mai așteptată finală din istoria Mondialului: Brazilia - Argentina
Brazilia și Argentina se află pe 

tablouri opuse ale competiției din Afiea de 
Sud și cea mai așteptată finală din acest an 
se poate produce doar în anumite condiții. 
Brazilia trebuie sa treacă in sferturile de 
finală de Olanda, un adversar foarte greu, 

aflat într-o formă foarte bună. Dacă 
elimină “Portocala mecanică” , Brazilia 
poate întâlni o altă echipă sud-americană, 
Uruguay care joacă cu Ghana în sferturi. 
Argentina va înfrunta Germania în sfer
turi, “killerul” Angliei din optimi. In semi

finale, puntele s-ar putea lupta cu Portu
galia lui Cristiano Ronaldo sau Spania lui 
Fernando Torres și David Villa, dacă 
Spania sau Portugalia ar trece de 
învingătoarea dintre Japonia sau Paraguay 
din sferturi.

Cel mai greu parcurs pentru Brazilia 
în drumul spre finală ar fi împotriva Ger
maniei în sferturi și împotriva Spaniei in 
semifinale, iar pentru Argentina lui 
Maradona ar fi Olanda in sferturile de 
finală și Uruguay în semifinale. Motivele 
pentru care cele două echipe ar trebui sa 
fie în finala Campionatului Mondial: sunt 
cele mai ofensive formații de la turneul 
final cu zece goluri Brazilia și opt Ar
gentina; Messi versus Kaka, cei doi se bat 
și în Spania unde joacă la cele mai impor
tante echipe. Barcelona și Real Madrid; 
Higuain versus Luis Fabiano, cei doi 
atacanți se află într-o formă de vis, mar
când până acuma patru goluri Higuain. re
spectiv trei goluri Luis Fabiano; 
Maradona versus Dunga ambii foști cam
pioni mondiali și lideri ai generației 90.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L. 1
Deva, Calea Zarandului ISO (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE
DE 20%

I LA 7 SPĂLĂRI
I UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

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

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

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O
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Stu, un antreprenor foarte inteligent, avocatul Tommy, și Gus, un împătimit 
al computerelor sunt buni prieteni din liceu. După ce cei trei încheie o afa
cere care le-ar putea schimba radical viafa, Gus le propune să sărbătorească 
evenimentul printr-o vacanță în Caraibe. (Antena 1; 20:30; Vasul fantomă)

Dicționar: Aior, Ene, Oar, lot

Petei

Lăuntric

Specta- 
tori

Aapăsa

A lua la y 
întrebări 
Față unei 
monede

Preocu
pați de 
frumos

Sideral 

Vine pe 
la gene

A refuza 

Trecut 
prin foc

Rezistent 
la boli

Propietari 
de nave

Cais!

A opriFiință 

Aso- 
clape

în 
snopi

4I:ID Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră
38:00 Trezirea la apel!
09:00 Campionatul Mondial de Fot-

I bal FIFA 2010 (rel.)
10:55 Studio FIFA 2010 (rel.) 
11:35 Don Juan îndrăgostit (271.) 45' 
12:35 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 34.)
13:45 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:35 Conviețuiri (documentar) 
(6:35 Info Campionatul Mondial de 

• Fotbal FIFA 2010
17:00 Mica Dorrit (englez mini-se- 

rial, 2008 - 1.) cu Claire Foy, 
Matthew MacFadyen, Tom Co
urtenay, Judy Parfitt 

18:00 Eu, tu, noi 
18:15 Rețetă pentru siluetă 
18:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 35.) cu 
Yeong-ae Lee. Yang Mi-kyeong, 

2; Park Chan-hwan. Kim Hyc-seon
3 20:00 Telejurnal; Meteo 
o 20:45 Sport 
**■- 21:00 Info Campionatul Mondial de2 Fotbal FIFA 2010
3 21:20 Concert Latin Grammy Awards 
- 23:00 Iubiri dincolo de ecran
, 23:30 Profil, poveste, personaj Jos

hua Beli

®:00 Altă viață! (30.)
37:50 Poate nu știai
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
38:30 Orașele lumii (rel.) Reykjavik 
19:00 Povești din Paris (rel. - 35.) 
10:00 Telejurnal; Sport

I 110:20 întâlnire pc 2
11:30 Telejurnal
11:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
'4:30 Zon@ IT (2007, rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-30.)
17:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 37.) cu 
Marie Fugain. Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:15 Orașele lumii (rel.) Rajahstan
18:45 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
21:00 Bazar (documentar)
21:30 Bugetul meu (reportaj)
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Patru femei și un mort (spaniol 

comedie, 2006) 107' cu Angela 
Molina, Elvira Minguez, Anto
nia San Juan, Vladimir Cruz

Jâ;m, Observator
18:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
0:00 în gura presei

'1:00 Benny Hill (rel.)
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

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

13:00 Observator
14:00 Maraton (sud-affican dramă,

2000) 108' cu Armin Mueller- 
Stahl, Paterson Joseph, Nthati 
Moshesh, Septula Scbogodi

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Vasul fantomă (SUA thriller,

2001) 90' cu Luke Perry, Dan 
Cortese, David Hewlett, Olivia 
d’Abo

22:30 Observator
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

«Jitia Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Al zecelea regat (rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3767.) 
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Iubește-ți vecinul! (canadian 

thriller, 2006)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3768.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Kickboxer 3: Arta războiului 

(SUA film de acțiune, 1992) 92' 
cu Sasha Mitchell, Dennis Chan, 
Richard Comar, Noah Verduzco

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

nuă (SUA serial, 2008 - 15.) cu 
Lena Headey, Summer Glau, 
Thomas Dekker, Richard T. 
Jones

07:00 îngerașul (mexican serial) 
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
J9:45 Legământul (rel.) 
11:15 Predestinați (rel.)
2:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican dram>, 2008. rel.) 
14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 
15:30 Victoria (2007) 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Legământul (2008) 
17;30 Poveștiri adevărate 
'8:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial dc dramă, 2008) 
19:30 Săracii tineri bogați (2009) 
20:30 Predestinați (mexican 2009) 
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan 
22:30 Poveștiri dc noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
23:30 India (brazilian-indian film se

rial dc aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Marcio Garcia, Tânia Khalil

O
07:80 Camera de râs
07:30 Frați și surori (3.)
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Specialiștii (talk show rel.)
10:00 Nimeni nu-i perfect (50.)
10:30 Tranzacție cu bucluc (rel.)
13:00 Camera dc râs
14:00 Neveste disperate (16.)
15:00 Einstein, demolatorul (rel.)
17:00 Specialiștii (talk show, 2010)
18:00 Focus 18 90'

: 19:00 Focus Sport
19:30 Circașa de pc tort (reality 

show, 2008) 60'
20:30 Până la moarte (ffancez-SUA 

polițist, 1992)
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007- 19.) 45'
23:15 FBI: Negocierea (SUA-cana- 

dian dramă, 2005) 87' cu Elisa 
beth Rohm, Chandra West, 
Woody Jeffreys, Jerry Wasser
man

13:55 Pacostea (francez comedie, 2008) 86' cu Richard BerryHtJțSr 15:20 Domnișoara Pettigrew (englez-SUA comedie, 2008)
16:50 Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008) 98' cu Ricky 

Gervais, Tea Leoni, Greg Kinncar, Bill Campbell
18:35 Route 30 (SUA comedic, 2008) cu Kevin Rahm, David DeLuisc, 

Dana Dclany, Nathalie Boltt
20:00 Strania poveste a lui Benjamin Button (SUA dramă, 2008) 166' cu 

Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond
22:45 The Shukar Collective Project (român film documentar, 2010)

21:00 Seinfeld (SUAscrial dc comedie, 1990 - 159.) 23' cu Jerry Seinf61d.
Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander

22:00 Acuzata (SUA dramă, 1988) 106' cu Kelly McGillis, Jodie Foster, 
Bernie Coulson, Leo Rossi

15:30 Smallvillc (SUA film serial dc acțiune, 2001 - 14.)
16:30 Lecția dc maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 5.)
17:00 Harry, gură marc (australian comedie, 1991)
19:00 Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 6.)
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 7.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

ospătarț chelner)

Deva •

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (brokeri
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij-
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

recepționer hotel

femeie de serviciu 2

ar betonist

operator control nedistructiv
3

operator calculator electronic și re
țele 3

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar Petroșani fierar betonist operator mase plastice 7

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

inspector (referent) resurse umane 
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar instalator instalații tehnico-sâni ta re 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel

conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

inginer mecanic

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

2

1
șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

floraT-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri aiimen- 
t nr^/n^olim^ninrp 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi aii men tare/nealimen tare 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
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

montator aparate aer condiționat 
1

mecanic utilaj

zidar rosar-tencuitor

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

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

1

tâmplar universal

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

șofer de autoturisme și camionete
5

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman Telefon:0755.999.921 bucătar

bucătar ștanțator
confecționer-asambleor articole din
textile 18

inspectoareferent) resurse umane
1

ospăta r-c he Iner

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase
IT' ' 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

munc.necal.la demil.cladiri, zi dă 
rie, mozaic, faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor ]

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

zidar rosar-tencuitor

Vulcan

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zai c, zi dări e, faianță, greș ie, parchet 2

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

Hațeg Petrila

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 
ț

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
o spătar( chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1

munc.radioeiecronist 4
văzător 3

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

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

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
ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

vânzător

zidar samotor

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar manipulam mărfuri

10
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgheri exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

3

paznic 1

1

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

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

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

cusător piese din piele și înlocuitori 
1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

ospătar (chelner)

munc.necal.la demol.clădiri,mo-

Schimb spațiu în Deva , 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
curo. Preț spațiu 22.000 curo. Tel. 0728.049.989
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1
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1

1

S

I 1

1

1

5 IMOBILIARE
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, întăbulat. 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 

euro 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 imediaL. Preț 120.000 lei neg. și 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 

curo 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. 0732.727.786

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
07-4671.110

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

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

Caut chirie în Deva . Pot oferi 90 euro/lună.Tel. 0734.957.389

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918. et.l, ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț HOeuro/lună neg 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175
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Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

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

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195 OOOlei 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

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

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

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

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

Tel. 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 la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178 AUTO
Caut apartament de închiriat în Deva, et. 1, 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, EH-P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590, 0742.229.182.

Vând tractor U650 M cu cabină. înmatriculai, 1000 orc de funcționare, remorcă un ax 3 T. plug PP2, disc 
săpătoare 4R, Deva. Te) 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 TDCI. an 2002. volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 curo neg. Tel. 0740.593.108

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
suro/mp. Tel. 0735.066.695 Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028

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

Tarife mică publicitate persoane jui dice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 let

mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Supremația calității

Silvadez

S-A1
Adeziv ftexi&il
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autanivelante

1>-*1

S"A2

^2*3 
s-n'
S-PJ
$+»1

S-M2
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SILVA»

Pui cal. l-a
A congelat
K/ 6,50 lei/ kg

Jumătăți
A posterioare 

030 lei/buc/' 7,50 lei/ kg

At' puteți citi pe internet la 
littp://glasiilh nnedoarei. blogspot, com/

•adeziv fkwbd prrrtr'..' ptor ivr t mmtr

» xwn-’nu P^' mmm » «rr/xv Fabrica de mortare uscate
udeî'V pentru pfarnre im/rxt irxnmr . , . . ,, .

, , șj adezivi Hunedoara
orfC7'V pentrți i,pne ți o/mpre pWri peitsPren T
attetrs pentru fctiepfâtf fjtâshnzn
,WMr ««of perrfrri terw ,n >n fnte&of fl extrnw
mortar avut pentru tmetecf in interior

S-TWKI -ntMiafinO
$~$AP. JiayG outonMorKll

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

.•• . $.vvfJnez.ro 
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LEMNTEX 
produce $i comercializează 

tfimplMe din lemn triplu stratificat 
uși țl ferestre de cea mal buni calitate, 

parchet din lemn de tag, 
paltin saa frasin.

s.c:.sfLV* r.EMivTiîx s.r.i.
.vul (’himindiu, nr.lltD, aimuna Ilânlu.
hd/Jțaxi OJS4 S0102I/22. e-tnuil; »ihvi(ș^»murl.rt»

Piept dezosat 
16,00 lei/ kg
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