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g Din cuprins

Șomer cu licență, 
caut serviciu

O, Festival de muzică 
electronică

Pompierii voluntari 
s-au întrecut la Deva

KSXO
Ajutoarele hunedorenilor 
pentru sinistrați

Panzerele
versus

Furia roja

de pupat

Pentru că și-a donat 
salariul pe tot anul în favoarea 
copiilor și tinerilor sinistrati din județele Botoșani, 
Suceava și Galați. Cu banii adunați, la inițiativa 
șefului DJT, copii și tinerii afectați de inundații vor 
petrece câteva zile la una din taberele școlare din 
județul Hunedoara.

Directorul Direcției 
Județene pentru Tineret, 
Cristian Grigoraș

de blamat..."

Consilierul local în CL Deva, 
Vasile Țonea 

Pentru că fostul ofițer, sătul fiind de 
executat ordine, a dat-o în cealaltă ex

tremă. Trimisul PSD în Consiliul 
Local Deva se opune la orice ini
țiativă venită din partea primaru
lui Mircia Muntean. Acest „Gică 

contra” al Devei s-a trezit de multe 
ori vorbind fără rost și criticând 

proiecte de hotărâre pe care 
ulterior le vota chiar el.
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Calendar
ț greco-catolic 
@u». Toma; cuv. Acachie; 
Si', m. Chiriachi.

A

f romano-catolic
Sf. Felix, ep.

Rețeferzilei
= y

Ouă umplute

Ingrediente:

8 ouă, 25g-5Og pate de ficat, 
1/2 castravete murat, 6 linguri de 
maioneză, 3 linguri de smântână, 
sare, piper.

Mod de preparare:

Se fierb ouăle tari. Se curăță 
de coajă și se taie în două pe lung. 
Se scot gălbenușurile și se pun 
într-un castron. Se pasează 
gălbenușurile cu furculița, se 
adaugă pateul (pentru început 25 
de g), 3 linguri de maioneză, sarea, 
piperul și se amesteca bine până 
devin o pastă. Castravetele se 
curăță de coajă și se dă prin 
răzătoarea mică. Se stoarce bine de 
zeamă, se adaugă în pastă și se 
amestecă bine. Se gustă și se 
potrivește de sare, piper, eventual 
se mai pune și restul de pate de 
ficat sau maioneză.

în cornet se pune pasta și se 
umplu scobiturile din albușuri. 
Dacă nu aveți cornet le puteți 
umple cu o linguriță. Se așează pe 
un platou.

Din 3 linguri de maioneză, 3 
linguri de smântână și un praf de 
sare a se face un amestec. Această 
maioneză se toamă peste ouăle 
umplute. Se ornează după 
preferință cu gogoșar murat, 
măsline sau castravete murat.

Poftă bună!

UMe
Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CER 0254.212.725

► DN 7 Deva - Sântuhalm
— ► DJ 687 Cristur - Hunedoara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
IC ► DN 66 Călan - Băcia

► DN 7 Mintia - Vețel
— ► DN 7 Vețel - Leșnic

—ț-Șfântul Zilei
Sfânta Muceniță Chiriachi

în zilele împăratului Dioclețian, 
la anul 282, era un creștin anume 
Dorotei împreună cu soția sa care se 
chemă Evsevia. Aceștia, fiindcă erau 
fără de fii, se rugau lui Dumnezeu ca 
să le dea rod și fiu, făgăduind să 
dăruiască iarăși Lui pe copilul ce se 
va naște lor. Deci a ascultat Dum
nezeu rugăciunea lor, și au născut un 
prunc de parte femeiască în ziua de 
Duminică, pentru care lucru și pe 
pruncă au numit-o Chiriachi, ce va să 
zică Duminică. Și au hrănit-o cu 
învățătura și cuvântul Domnului, 
după Apostolul Pavel, și au păzit-o 
pe fecioară, fiindcă făgăduiseră a o 
afierosi lui Dumnezeu.

Iar când păgânul Dioclețian a 
ridicat prigoană asupra creștinilor, 
atunci au fost pârâți născătorii sfintei 
împreună cu dânsa la tiran, cum că 
sunt creștini. Acesta cercetând pe 
părinții sfintei i-a bătut și i-a trimis la 
ducele lust, ce se afla la părțile 
Meletinei în Armenia cea mică. Iar 
pe Chiriachi a trimis-o la cezarul 
Maximian, care se afla în Nicomidia. 
Maximian, cercetând pe muceniță și 
aflând-o tare în credința lui Hristos,

a poruncit de au bătut-o mult. Și de 
vreme ce sfânta se ruga, pentru 
aceasta tiranul se mânia asupra 
ostașilor celor ce chinuiau pe 
muceniță. Atunci a zis sfânta către 
Maximian: „Nu te înșela, Maximi- 
ane, căci niciodată nu mă vei birui, 
căci harul lui Dumnezeu îmi este în 
ajutor”. Atunci Maximian a trimis pe 
sfânta la Ilarion, stăpânitorul Bitiniei.

Ilarion, cercetând pe muceniță, 
a dus-o în căpiștea idolilor. Acolo 
rugându-se sfânta, s-a făcut cutremur 
mare încât s-au zdrobit idolii și s-au 
făcut ca niște praf. După aceasta a 
urmat și o furtună de vânt, care a 
împrăștiat în văzduh praful idolilor, 
și un fulger a ars fața stăpânitorului 
Ilarion, care căzând din scaun a 
murit.

Venind alt stăpânitor în locul lui 
și fiind înștiințat de acestea, a hotărât 
ca sfânta să fie supusă la felurite 
chinuri, din care a rămas nevătămată. 
Atunci a șezut stăpânitorul la 
judecată și a dat asupra sfintei 
hotărârea să fie ucisă afară din cetate 
prin tăierea capului. Atunci sfânta a 
cerut vreme ca să se roage. Și după

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petroșani

ce s-a rugat mult, a învățat pe 
creștinii cei ce îi urmaseră. Apoi cul- 
cându-se pe pământ, și-a dat sufletul 
în mâinile lui Dumnezeu, și mergând 
ostașii aproape de dânsa, vrând ca să- 
i taie capul, și văzând-o moartă s-au 
spăimântat.

Deci s-a făcut glas dumnezeiesc 
către dânșii: „Mergeți, fraților, și 
propovăduiți măririle lui Dum
nezeu”. Iar ostașii întorcându-se au 
slăvit pe Dumnezeu.

HOROSCOP
Evită să te implici în activități la 

limita legalității deoarece sunt per
soane care nu așteaptă decât să faci un 
pas greșit. Colaborările îți vor aduce o
mulțime de avantaje și în această perioadă.

Este posibil ca la serviciu să ai 
parte de multă alergătură pentru a re
zolva chestiuni urgente apărute pe or
dinea de zi. Persoanele mai tinere din
familie vor avea nevoie de mai multă îndru
mare din partea ta mai ales pe la jumătatea in
tervalului.

Prudența va trebui pusă pe 
primul plan în tot ce dorești să între
prinzi, dar mai ales în relația cu 
partenerul de viață. La serviciu ai
putea primi noi sarcini care se vor dovedi difi
cile dar pe care le vei rezolva din mers.

Nu este un moment favorabil 
pentru a face o investiție de mai mari 
dimensiuni sau de a face cheltuieli 
nejustificate. Relația cu superiorii ier
arhici va fi destul de tensionată și nu este cazul 
să încerci să-i convingi să îți accepte 
inițiativele.

Relația ta cu rudele mai LZa 
îndepărtate revine în actualitate. Este Ț 
posibil să fii obligat să intervii într-o 
discuție aprinsă; o atitudine mai 
obiectivă va fi absolut obligatorie, căci altfel 
riști să nedreptățești pe cineva.

S-au născut:

3884: Lion Feuchtwanger, scriitor german (d. 1958) 
-4B886: Ion Hartulary-Darclee, compozitor român (d.

de-a lungul timpului

1898: SUA anexează insulele Hawaii
1930: A început în Statele Unite ale Americii 

construcția barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul 
rover.

1937: Japonia imperială a atacat din nou China. A în
ceput războiul de eliberare națională a poporului chinez

1999: în Israel, Guvernul format de liderul laburist 
d Barak obține învestitura Parlamentului

2005: Mai multe explozii, presupuse de natură teroristă, 
zguduie Londra. Se estimează peste 33 de morți.

2009: A început vizita oficială în România a suveranilor 
giei, regele Albert al II-lea și regina Paola (7-9)

1901: Vittorio de Sica, cineast și regizor italian (d. 
1974)

1911: Gian Carlo Menotți, compozitor american de 
origine italiană

1922: Pierre Cardin, designer francez de modă
1933: Gheorghe Cozorici, actor român de teatru și film 

(d. 1993)
1940: Ringo Starr (Richard Starkey), baterist și cântăreț 

britanic (The Beatles)
1943: Toto Cutugno, cântăreț italian

Capacitatea ta de a-ți canaliza 
energia în scopuri practice este destul 
de scăzută. Colaborările îți vor ridica 
probleme neașteptate. în carieră te vei

i
confrunta cu situații dificile, pe care le vei re
zolva cu greu.

La serviciu lucrurile se vor re
zolva cu greutate și nu îți va fi ușor să 
te descurci. Dacă vei reuși să dai 
dovadă de ceva răbdare ar fi mai ușor
pentru toată lumea.

Comemorări:

1307: Regele Eduard 1 al Angliei (n. 1239)
1816: Richard Brinsley Butler Sheridan, politician ir

landez (n. 1751)
1930: Sir Arthur Conan Doyle, scriitor britanic (n. 

1859)
1951: Dimitrie Voinov, biolog, zoolog, histolog și 

citolog român (n. 1867)
1988: Mihai Cruceanu, poet român (n. 1887)
2004: Mihail Șerban, biochimist român, membru 

(2001) al Academiei Române (n. 1930)

Bancurile zilei
© © ©

Sir și John sunt la vînătoare pe do
meniul castelului. John (privind prin 
binoclu înspre castel):

- Sir, cred că ar trebui să vă infor
mez că doamna este în compania unui 
domn.

- Nu se poate, te înșeli. Doamna 
mi-a spus că primește o prietenă în vi
zită. Dă-mi și mie binoclul...

Se uită spre castel, apoi îi spune lui 
John:

- Acest binoclu nu este suficient de 
puternic. Dă-mi pușca cu lunetă.

© © ©
- Sir, Sir! vine John țipând, au in

trat hoții în bibliotecă!
- Da? spune Sir, și ce citesc?
© © ©

Lordul își întreabă valetul:

- John, nu s-a întors încă soția mea 
de la partida de călărit?

- încă nu, Sir, dar cred că trebuie 
să vină. Calul s-a întors de o jumătate 
de oră...

© © ©
- John, ai pus apă la pești?

- Da, Sir, dar nici ieri n-au băut 
nimic!

© © ©

alizare la care aproape nici nu mai sperai.

Ai tendința de a fi cam impul
siv, ceea ce îți poate crea neplăceri 
majore. Nu vei reuși să comunici prea 
bine cu cei din jur și de aceea ar fi in

Este posibil să primești o ofertă 
excelentă de colaborare, din punct de 
vedere financiar. Pe de altă parte n-ar 
fi exclus ca la serviciu să ai o re

dicat să nu încerci nici un fel de colaborări.

Deși interesul pentru relația cu 
persoana iubită este la fel de mare ca 
până acum, vei acorda ceva mai puțin 
timp întâlnirilor cu aceasta. Din feri
cire vei putea miza pe sprijinul și înțelegerea 
ei.

Situația ta financiară este destul 
de complicată. Cheltuielile nu vor fi 
mari, dar banii care ți se datorează îți 
vor parveni cu întârziere.

Nu este cazul să dai curs 
impulsivității deoarece ai putea avea 
neplăceri serioase, mai ales cu superi
orii ierarhici. Partenerul de viață ar putea avea
unele câștiguri financiare care vor asigura 
îmbunătățirea bugetului comun. în plan profe
sional vor fi multe de făcut.
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Șomer cu licență, caut serviciu
-Aproximativ 500 de absolvenți hunedoreni depun dosare, anual, pentru a primi indemnizația de șomaj -

Absolvenții de liceu sau de fa
cultate, care au absolvit stu
diile în această vară, dar nu 

și-au găsit deocamdată un loc 
de muncă îșipot depunde do

sarul, pentru a beneficia de in
demnizație de șomaj.

Această posibilitate îi vizează atât 
pe absolvenții de facultate, cât și pe cei 
de liceu.

Valoarea indemnizației de șomaj, 
pentru absolvenți, este de 255 de lei, 
haai pe care aceștia îi primesc lunar, '2'
weme de jumătate de an.

Cei care se angajeză în timpul

Ajutoarele hunedorenilor pentru sinistrați
Autoritățile hunedorene s-au raliat la mișcarea de ajutorare 

a comunităților afectate de inundații, din țară.

Deputatul hunedorean Gheorghe Firczak a deschis un punct de colectare 
a donațiilor pentru oamenii afectați de inundații, pe platoul 

din fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean ” din Deva.

Filiala județeană de Crucea 
șie Hunedoara, în partene- 

riat cu Prefectura Hunedoara, 
au deschis centre de strângere 
a ajutoarelor pentru sinistrați, 
în nouă dintre cele mai impor

tante orașe ale județului.

începând cu data de 5 iulie și până 
dumincă, 11 iulie, Hunedorenii inimoși 
sunt așteptați la corturile Crucii Roșii, 
pentru a dona alimente neperisabile, 
apă minerală, obiecte de igienă intimă, 
haine noi, obicte de mobilier și electo- 
casnice, în stare bună, precum și bani. 
Aceia care vor să îi sprijine pe cei loviți 
de soartă și de ape, au la dispoziție și 

formalităților pentru obținerea 
șomajului sau câtă vreme au statutul de 
șomeri, beneficiază de o primă de în
cadrare pe piața muncii, în valoare de 
425 de lei.

Potrivit unui reprezentant al 
Agenției Județene de Ocuparea Forței 
de Muncă Hunedoara, în județul nostru, 
aproximativ 500 de absolvenți aplică 
anual pentru a primi indemnizația de 
șomaj.

Acte necesare pentru 
dosarul de șomaj

Absolvenții care doresc să benefi
cieze de șomaj trebuie să depună un 

contul: RO 97 RNCB 01 600 183 840 
80 001 - Sucursala Băncii Comerciale 
Române - Deva, pentru donațiile în 
bani.

De asemenea, în incinta supermar- 
keturilor Real și Metro, sunt amplasate 
containere speciale, unde hunedorenii 
pot dona alimente.

Potrivit directorului filialei 
județene de Crecea Roșie, Elisabeta 
Ciorobea, devenii nu s-au îngrămădit la 
centrele destinate donațiilor. Până în 
acest moment, la centre nu au fost 
donați decât câțiva saci de haine vechi.

„La centrul din Deva, s-au donat 
până acum niște haine vechi și avem 
promisiuni și pentru mobilier bun. Nu 
au fost aduși, însă, bani și nici alimente. 
Aș vrea să atrag atenția că oamenii 

dosar la Agenția Județeană de Ocuparea 
Forței de Muncă, în termen de cel mult 
60 de zile de la terminarea ultimului an 
universitar sau de la încheierea exam
enului de Bacalaureat.

Acest dosar trebuie să conțină: 
originalul și o copie a documentului de 
absorvire, copiile certificatului de 
naștere, a buletinului de identitate și a 
certificatului de căsătorie, dacă este 
cazul, un certificat fiscal, care să ateste 
faptul că absolventul nu are venituri, și 
o adeverință medicală care să confirme 
că absolventul este apt pentru muncă.

Doriana Matei

afectați de inundații au nevoie, în 
primul rând, de apă minerală, alimente 
și obiecte de igienă intimă. Sper că 
hunedorenii se vor solidariza în zilele 
ce urmează și vor contribui pentru aju
torul celor aflați în nevoie”, declară 
Elisabeta Ciorobea.

Gheorghe Firczak, 
în sprijinul 
sinistraților 
din Banat

Politicienii hunedoreni au luat și ei 
atitudine cu privire la ajutorarea 
sinistraților din țară. Deputatul hune
dorean Gheorghe Firczak a luat 
inițiativa de a deschide un punct de 
colectare a donațiilor pentru oamenii 
afectați de inundații, pe platoul din fața 
Casei de Cultură „Drăgan Muntean” 
din Deva. Sprijint de Crucea Roșie 
Deva și de un ONG din localitate, dep
utatul a reușit să adune până acum 
suma de 3.000 de lei, precum și câteva 
zeci de saci cu haine. Campania 
umanitară se va derula până duminică. 
„Dumincă, voi închiria un camion și 
voi merge personal, în Banat, să duc 
ajutoarele sinistraților”, afirmă Gheo
rghe Firczak.

Doriana Matei

Festival de muzică electronică

Finalul acestei săptămâni îi 
aduce mai aproape pe iubitorii 
de muzică electronică din județ, 

de unii dintre cei mai impor
tanți Dj din branșă. Cea de-a 
șasea ediție a festivalului de 
muzică electronică „Summer 
Break” va avea loc,pentru 

prima dată, într-o altă locație, 
la castelul Gyulay Ferencz din 
Mintia, și se va desfășura pe 

parcursul a trei zile.
Din 8 până în 10 iulie.

Dacă primele ediții ale festivalului 
s-au ținut fie la campingul de la Șoimuș, 
fie pe malul Streiului, la camping-ul din 
Simeria Veche, anul acesta organizatorii 
au decis mutarea lui într-o locație inedită. 
Vechiul castel din -Mintia va fi, începând 
de vineri, gazda unuia din cele-mai im
portante evenimente de muzică 
electronică și arte vizuale din România. 
Cele cinci hectare mărginite, în partea 
nordică, de Mureș, reprezintă locul unde 
participanții la eveniment pot campa și se 
pot bucura de concertele ce vor avea loc 

zilnic pe cele două scene amenajate de 
către organizatori. „Summer Break” 
aduce anul acesta în fața hunedorenilor, 
nume importante din drumandbass, dub
step sau breakbeat, de la noi și de peste 
hotare. Printre cele mai „grele” nume 
sunt: NAPT, BREAK, Ctrl Z, Gojira, 
Kojoc, Jinx in Dub și mulți alții.

Trei ecrane de proiecții, efecte de 
lumini, lasere și peste 50 de mii de wați 
vor completa peisajul celor trei zile de 
distracție pe ritmuri electronice, organi
zatorii promit însă, noutăți pentru ediția 
din acest an. în două din cele trei zile ale 
festivalului vor fi proiectate o serie de 
filme realizate de către amatori, în cadrul 
unui proiect ce s-a conturat anul acesta la 
Timișoara și Arad. De asemenea, 
participanții se pot bucura de un panou de 
cățărări și de un parc de skate, unde își 
pot „hrăni” pasiunea pentru adrenalină și 
sporturi extreme.

Accesul la festival se va face pe 
bază de brățări, prețul uneia, pentru o zi 
de distracție, începe de la 30 de lei în 
prima zi, și ajunge la 55 de lei în zilele de 
vineri și sâmbătă. Prețul unui abonament, 
pentru toate cele trei zile de petrecere, 
este de 100 de lei.

Claudiu Sav

C<J OCHII 
El? Bârfa zilei

Dacă ești părinte și vrei să nu 
rT' îți plimbi copilul prin spitale în vre

muri de criză, evită terasa din parcul 
de la poalele cetății. Cei de acolo au 

amenajat, undeva pe lângă mesele unde poți 
savura o bere rece și un loc de joacă pentru 
cei mici. Măsuțe și scăunele, viu colorate și 
o grămadă de jucărele care să îi țină ocupați 
pe cei mici în timp ce părinții stau la povești 
și se bucură de ceva răcoritor.

Până aici totul pare să aibă un iz occi
dental, însă, povestea capătă, mai departe, o 
duhoare autohtonă. în apropierea terasei se 
află două WC-uri ecologice a căror prezență 
pune la grea încercare simțurile olfactive ale 
celor se stau la terasă sau care se plimbă pe 
aleile parcului.

Una din veverițele ce-și fac veacul la 
poalele cetății a observat, cu stupoare, că la 
finele zilei, cei care se ocupă de terasă, 
strâng toate jucărelele copiilor în cutii și le 
depozitează, unde altundeva dacă nu într
una din cele două toalete ecologice!

La vederea acestor fapte, veverița mai 
să cadă din copac, nu alta. Așa că, oricât v- 
ați strădui, dragi părinți, să vă învățați 
pruncii să nu se joace cu nimic de pe jos, va 
trebui să îi țineți departe și de jucărelele de 
la terasa cu pricina, dacă nu vreți ca cei mici 
să învețe alfabetul cu ajutorul tipurilor de 
hepatită ...

xS Președintele hunedorean al
partidului cu trei trandafiri este 

gata să-și vândă idealurile social-democrate 
și fost uteciste pentru ceva mai mult de 30 
de arginți.

Afacerile acestuia sunt strâns legate nu 
numai de funcția de primar al municipiului 
Brad, pe care o ocupă momentan ci și de an
umite firme conduse de adversarii politici. 
Așa că starostele pesedist a stat în cumpănă 
și s-a tot gândit. Iar până la urmă pragma
tismul a reușit să învingă idealismul.

Despre afacerile președintelui au aflat 
însă și colegii din conducerea partidului 
cărora nu le-a picat prea bine trădarea lideru
lui.

Vorba lui conu ianctr .prădare să fie 
dacă o cer interesele partidului. Dar să o știm 
și noi”.

Mai multe străzi din Hunedoara, 
rămân fără apă

Timp de două zile, mai multe străzi din municipiul Hunedoara rămân fără apă 
din cauza unor lucrări de branșare la noua rețea de distribuție.

Astfel, astăzi, în intervalul orar 07.00 - 17.00 se va sista furnizarea apei potabile 
pe străzile: Brazilor, Chizid, Victor Babeș, Tudor Vladimirescu, Zorilor, Crinilor, Aleea 
Viitorului, Retezat, Drum Nou, Obor, Constructorului, Odobescu, Merilor, Teilor, 
Nicolae Bălcescu - parțial, Decebal - parțial, Simion Bămuțiu, Bulevardul 1848 - 
parțial. Hunedorenii vor rămâne fără apă potabila și mâine, în același interval orar. 
Astfel, furnizarea apei potabile va fi sistată pe străzile: I.L. Garagiale, Mihai Viteazul, 
Micro IV - Mihai Viteazul, Dacia, Mureșului, Luncii. Oltului, Jiului, Câmpului, Crân
gului, Micro V - Mureșului. Eroilor, Independenței, Rozelor, Buituri - parțial, Rân- 
dunicii, Mioriței, Aleea Biciciiștilor, Vasile Pârvan, Izvorului, Ghioceilor, Mircea 
Vulcănescu. Fără apă vor rămâne și spălătoriile auto de pe strada Eroilor.

în același interval orar va fi sistată furnizarea apei potabile pe străzile: Trandafir
ilor. Pinilor. Viorele - parțial. Centrul Creștin, de pe strada Trandafirilor nr. 9, Fabrica 
de pâine Dunărea - strada Trandafirilor, supermarket Mini Max Discount strada 
Pinilor, nu vor avea la robinete apă potabilă.
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Veniturile din dobânzile înregistrate în conturile clienților după 1 iulie, 
chiar dacă sunt aferente depozitelor la termen consituite înainte de 
această dată, vor fi impozitate în integralitate <u 16%, potrivit Ministe
rului Finanțelor Publice (MFP).

Reveniri pe funcții la instituțiile
Fiscul îi penalizează 

pe rău - platnici

g Din I iulie, Fiscul a introdus 
lin nou sissem de sancționace ?a 
seioi care »u-și plătesc la timp 
contribuțiile ia bugetui de stat 
Până în prezent se aplicau 
mai orari de 0,1 la sută r-e liecrre 
zi le întârziere, dar r.ceasiă. 
sancțiune a fost înlocuită cu per
ceperea unei dobânzi de întârziere 
de (>.05 la sută pe zi.

Totodată, a fost introdus un 
sistem de penalități de întârziere 
care se aplică pentru obligații fis
cale restante mai mari de 30 de 
zile de la plata scadenței.

Sancțiunile reprezintă pro
centaje din obligațiile restante cal
culate in funcție de termenul de 
plată. Astfel, pentru plăți efectuate 
în fiu de zile r.sci-4 va aplica 
penalități de cinci la sută, iar după 
trecerea 'acestei perioade 
sancțiunile vor fi de 15 la sută.

Etichete europene pentru 
produsele ecologice

La începutul lunii a intrat tu 
vigoare nouă siglă comunitară 
per tru etichetarea produselor ali
mentare ecologice. Aplicarea noii 
sigle est.c obligatorie, operateitii 
economici având la dispoziție o 
perioadă ele doi ani pentru a se 
conforma. Sigla UE a agr icul urii 
ecologice este folosiiă pentru a 
completa etichetarea alimentelor 
și băuturilor ecologice în scopul 
atragerii atenției consuinatoniloi:. 
Petiwu produsele imperia te și cele 
ne ambalare utilizare» acestei sigle 
este opțională.

De asemenea, sigla națională 
aȘ^Tomâ.niei pentrus agricultura 
ecologica ,,nc’ poate fi folosiți: 
wpțÎMial alături de sigla 
ceraatniraxâ. arotiivii r. declarației 
făcută de către comisarul iJE rer - 
tiu agricultură și liezvoteremirală, 
Daci.2 n j (ăi oLoș: ț®i Uzare a noi i 
sigîș, ca un simbol recunoscut pe 
serră. larga priviri producțiaitlș al
imente ecologice laui vel coiruni
tar, oferă «consumatorilor garanția 
că produsele sunt în conformitate 
cu reglementările stricte ale agri
culturii ecologice din 1Î1E .

(C.R.)

Băut la volan 
șijără permis

Un tânăr din Deva a fost 
prins de oamenii legii în trafic. în 
timp ce conducea un autoturism, 
sub influența băuturilor alcoolice 
și fan permis. Alexandru P, de 21 
ani, din Deva, conducea un auto
turism pe Aleea Armatei din Deva, 
fără a deține permis de conducere 
și sub influența băuturilor alcoo
lice. In urma testării, aparatul 
etilotest a indicat un rezultat de
0,39 mg/1, alcool pur în
aerul expirat.

agricole hunedorene
Directorii ajunși pe funcții la 
Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală (DADR) 
Hunedoara, în vremea guver
nării liberale, s-au întors pe 

posturi, după ce prevederile or
donanței 37 din 2009, devenită 
apoi 105 din 2009, au fost de

clarate neconstituționale.

Pe baza acestei ordonanțe, vechii 
directori de la instituțiile deconcentrate 
din județ au fost înlocuiți odată cu 
schimbarea puterii politice pentru a 
aplica politica guvernului în teritoriu. 
Cum ordonanța a fost declarată 
neconstituțională, directorii care au fost 
instalați în 2008 potrivit legii 188 din 
1999 (Statutul Funcționarilor Publici) 
s-au întors pe posturi.

Ion Șimion nu s-a 
putut întoarce 
pe postul de director 
coordonator

Deși legea l-ar fi îndreptățit să se 
întoarcă în fotoliul de șef la DADR 
Hunedoara, fostul director Ion Simion 
nu s-a putut întoarce pe post deoarece 
a fost condamnat în trei dosare pentru 
abuz în serviciu și fals intelectual. loan 
Ștefan, cel care l-a înlocuit până ieri pe 
Simion în funcția de director coordona
tor a revenit pe poziția pe care o 
părăsise, ca director executiv la 
Direcția de Politici și Implementare în 
Agricultură, funcție ocupată până ieri 
de loan Boșorogan. Pe toate celelalte 
posturi de directori de la DADR Hune
doara s-a făcut rocada. Astfel, direc
torul de la Direcția de Dezvoltare 
Rurală Andronic Teban a fost înlocuit 
cu fostul director Emil Gavrilă, direc
torul Axente Costar de la Direcția de

Inspecții a fost schimbat de fostul șef 
Carmen Branga, iar pe locul Marinelei 
loja, conducătorul Unității Fito - San
itare s-a reinstalat Mircea Muzicaș. 
Postul de director economic a fost și a 
rămas vacant. „în aceste zile se discută 
la minister reorganizarea direcțiilor 
agricole. Abia după modificarea struc
turii acesteia prin lege se va organiza 
probabil un concurs pentru postul de di
rector coordonator”, a spus loan Ștefan.

„Permutări” 
de atribuții între 
instituțiile care se 
ocupă de agricultură

Printr-o ordonanță publicată re
cent în Monitorul Oficial s-au efectuat 
o serie de modificări în organizarea și 
atribuțiile Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR). Astfel, 
Administrația Sistemului național 
antigrindină și de creștere a 
precipitațiilor și Agenția Națională de 
Consultanță Agricolă s-au desființat 
prin comasare, atribuțiile lor fiind pre
luate de structuri nou-înființate la 
nivelul MADR. Un alt organism 
desființat este Agenția Națională a 
Zonei Montane. Activitatea Oficiului 
Național al Produselor Tradiționale și 
Ecologice Românești va fi preluată de 
către direcțiile agricole județene. 
„Probabil că primind noi atribuții acest 
compartiment care se ocupă de pro
dusele tradiționale va fi dezvoltat în vi
itor”, spune directorul loan Ștefan. De 
asemenea, activitatea privind renta 
viageră agricolă aflată în administrarea 
Agenției Domeniilor Statului va fi 
preluată de la 1 ianuarie 2011 de către 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA). „Persoana care se 
ocupa de renta viageră se află în con
cediu de maternitate. Până la 1 ianuarie 
2011 când vom prelua această activitate 
o să desemnăm o persoană din cadrul

instituției care se va ocupa de renta 
viageră”, a declarat Veronica Borungel, 
directorul coordonator al APIA Hune
doara. Pe de altă parte, după ce au fost 
nevoiți să reducă cheltuielile privind 
achizițiile și serviciile cu 20 la sută, cei 
de la APIA nu au scăpat nici de reduc

erea angajaților cu 10 la sută, 
înregistrează un deficit de personal. 
„Reducerea se va face prin plecarea 
celor care îndeplinesc condițiile de pen- 
sionare’f a spus Borungel.

Cătălin Rișcuța

Pompierii voluntari s-au întrecut la Deva
Aproximativ 100 de pompieri din județele Timiș, 
Arad, Caraș - Severin, Mehedinți, Gorj și Hu
nedoara au participat la faza interjudețeană a 

concursurilor profesioniste rezervate serviciilor 
voluntare și private pentru situații de urgență.

Concursul, desfășurat pe stadionul Cetate din Deva, a 
strâns la start șase echipe ale serviciilor voluntare pentru 
situații de urgență din Gârla Mare, Oțelul Roșu, Petrila, Rov- 
inari, Șagu, Jimbolia și alte cinci echipe ale serviciilor private 
pentru situații de urgență.

Probe „de foc” pentru pompieri

Oamenii focului au avut de trecut trei probe care le-a 
solicitat capacitatea de efort, viteza, îndemânarea și 
cunoașterea dispozitivelor de intervenție în caz de incendiu. 
Pompierii voluntari au alergat ștafeta 4 x 100 de metri, probă 
care nu a presupus doar parcurgerea traseului în viteză ci și 
trecerea peste obstacole și printr-un tunel. La proba de în
demânare și viteză, pompierii voluntari au desfășurat, con- 
tracronometru, linii de furtun, în timp ce ultimul test a 
verificat rapiditatea și corectitudinea realizării dispozitivelor 
mai complexe de intervenție.

Oțelul Roșu, pe primul loc

La finele concursului, în clasamentul localităților, 
primul loc a fost adjudecat de pompierii din Oțelul Roșu, în 
timp ce locurile doi și trei au fost ocupate de pompierii vol
untari din Jimbolia și Șagu. La categoria agenți economici, 
pompierii civili din Tumu Severin au ocupat primul loc, 
urmați de cei angajați la Colterm Timiș și Rovinari Gorj. 
Cele mai bine organizate servicii voluntare și private pentru 
situații de urgență, care s-au clasat pe primele locuri, s-au 
calificat la faza națională a competiției care va avea loc în 
județul Timiș.

ANUNȚ 
PUBLIC

SC ALDONA PREST SRL 
cu sediul în localitatea Bârcea 
Mare, str.Principală, f.n., 
jud.Hunedoara, anunță depunere^, 
solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Instalație prelucrare 
lemn”, situat în localitatea Bârcea 
Mare, str.Principală, f.n., 
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.



Accidentul aviatic de Ia Tuzla, 
cea mai mare catastrofă aviatică din România

Polonezii au un nou
președinte

Ministerul Apărării Naționale 
a anunțat, marți, că în catas

trofa aviatică de la Tuzla și-au 
pierdut viața patru militari din 
cadrul Forțelor Aeriene și opt 
din cadrul Forțelor Navale, cu 

vârste între 22 și 49 de ani, 
majoritatea acestora 
fiind necăsătoriți.

Bilanțul catastrofei aviatice 
petrecute luni după-amiază la 
Tuzla este de 12 morți și doi răniți, 
după ce unul din cei trei militari 
răr ji în accident a decedat, în cur
sul nopții, la Spitalul Militar. 
Potrivit unui comunicat de marți al 
MApN, militarul care a murit, luni 
noapte, la Spitalul Universitar de 
Urgență Militar Central, este lo
cotenentul Liviu Antim.

Ministerul Apărării precizează 
că în urma accidentului de la aero
dromul din Tuzla și-au pierdut 
viața patru militari din cadrul 
Forțelor Aeriene și opt din cadrul
Forțelor Navale.

Aceștia sunt: comandorul. 
Nicolae Jianu (comandantul Școlii 
de Aplicație pentru Forțele Aeriene 
"Aurel Vlaicu" din Boboc), care 
avea 49 de ani, era căsătorit și avea 
doi copii, locotenent-comandor 
Cătălin Vicențiu Antoche (34 de 
ap 'L care era căsătorit și avea un 
copil, locotenent Lavinia Guiță (26

/ 'imente mai scumpe din cauza ploilor
însemnate din ultima perioadă

Alimentele se vor scumpi cu 
încă 7-8% ca urmare a ploilor 
din ultima perioadă, care au 

afectat sute de hectare de cul
turi, pe lângă majorarea deter
minată de creșterea TVA de la 
19% la 24%, potrivit federației 

AGROSTAR.

“în următoarele săptămâni vom 
asista la o scumpire a produselor

de ani), necăsătorită. în accidentul 
aviatic și-au pierdut viața 
și maistrul militar clasa I Răzvan 
Rângheț, care avea 43 de ani, era 
căsătorit și avea doi copii, locote
nent Liviu Antim, care avea 27 de 
ani și era necăsătorit, maistrul mil
itar clasa a Il-a Florin Claudiu 
Cișmașu, care avea 34 de ani, era 
căsătorit și avea doi copii.

De asemenea, în accident au 
murit și maistrul militar clasa a II- 
a Cătălin Rădoi, care avea 36 de 
ani, era căsătorit și avea un 
copil, maistrul militar clasa a III-a 
Băduț Papuc, care avea 29 de ani 
și era necăsătorit, fruntașul Con
stantin Vlăduț Sărman, care avea 
26 de ani și era 
necăsătorit, fruntașul Marius 
Cătălin Chioveanu, care avea 22 de 
ani și era necăsătorit, fruntașul 
Cosmin Furtună, în vârstă de 28 de 

agricole cu până la 8% din cauza 
faptului că sute de hectare cu 
diferite culturi au fost 
compromise. La această catastrofă 
naturală se adaugă lipsa subvențiilor 
pentru acest an, dar și faptul că 
agricultorii ale căror culturi au fost 
afectate de ploi nu vor primi nicio 
despăgubire, pentru că legea 381 
care reglementa acordarea de 
despăgubiri în caz de calamități a 
fost abrogată la începutul acestui an 
și nu există niciun act normativ care 

ani, necăsătorit, și soldatul Cosmin 
Florescu, în vârstă de 25 de ani, 
necăsătorit.

Starea celorlați doi militari 
răniți, căpitanul Daniel Bâlsanu și 
maistrul militar clasa a IV-a Mar
ius Nazare, este stabilă, aceștia 
fiind internați la Spitalul Militar 
pentru investigații medicale supli
mentare și tratament.

La momentul accidentului, în 
avionul de tip Antonov An-2 erau, 
în total, 14 persoane. Avionul a 
avut probleme la decolare, după un 
zbor de doi kilometri prăbușindu- 
se și luând foc, au declarat 
reprezentanți ai Ambulanței 
Constanța.

O versiune oficială legată de 
cauza accidentului aviatic de la 
Tuzla va fi prezentată după fi
nalizarea anchetei.

să o înlocuiască", a declarat într-un 
comunicat Niculae Ștefan, 
președintele AGROSTAR.

El menționează că, în aceste 
condiții, agricultorii sunt lipsiți de 
orice resursă financiară pentru cam
pania agricolă din toamnă, ceea ce 
înseamnă că vor fi afectate și 
producțiile de anul viitor, astfel că 
agricultura nu va putea contribui la 
relansarea economică a României. 
Astfel, țara noastră va susține 
economiile altor state prin inter
mediul importurilor masive de pro
duse agroalimentare, apariția unor 
produse mult mai slabe din punct de 
vedere calitativ fiind una din 
consecințele acestui fapt. Liderul 
celei mai mari organizații sindicale 
din domeniul agricol, cere Ministru
lui Agriculturii, Mihail Dumitru, 
„să iasă din biroul său confortabil, 
să meargă să vadă situația din teren 
și să găsească soluții. Ministrul 
Agriculturii continuă să se poarte ca 
și când nu are nicio legătură cu 
acest sector. Ar trebui să plece pen
tru că a dat măsura incompetenței 
atât el, cât și întreaga sa echipă” a 
mai precizat preșdintele 
AGROSTAR

Liberalul Bronislaw Komo- 
rowski a obținut la sută 
din voturi la dl doilea tur de 
scrutin a/ alegerilor prezi
dențiale din-Polonia, con

form urnii sondaj efectuat la 
ieșirea de la urne, publicat 
zilele acestea. Acesta l-a de
vansat pe contra-candidatul 

său, Jaroslaw Kaczynski, 
fostul premier polonez.

.Komorowski, candidatul par
tidului proeuropean de guvernământ 
Platforma Civică, a obținut 53,1 la 
sută din voturi, iar contracandidatul 
său, liderul opoziției conservatoare 
Jaroslaw Kaczynski, a obținut 46,8 
la sută din voturi, conform sondaju
lui realizat de institutul TNS OBOP 
și difuzat de televiziunea publică 
TVP. Potrivit aceluiași sondaj la 
ieșirea de la urne, rata de participare 
la vot a fost de 56,2 la sută.

Liberalul Bronislaw Ko- 
morowski, în vârstă de 58 de ani, pe 
care exit-poll-urile îl indică drent 
câștigător în alegerile prezidențiale

Comisia Europeană vrea creșterea 
vârstei de pensionare 
în țările europene

Comisia Europeană pledează 
pentru mărirea vârstei de pensionare 
în Uniunea Europeană pentru a se 
evita eșuarea sistemului și pentru a 
ajuta finanțele publice ale statelor, 
deja afectate de criză, într-un docu
ment care va fi prezentat miercuri.

„A face în așa fel încât timpul 
petrecut la pensie să nu mai continue 
să crească în raport cu timpul petre
cut în activitate ar ajuta la viabili
tatea” caselor de pensii ale țărilor 
europene, bazate pe un sistem de 
repartiție în care pensionarii nrimesc 
alocațiile din cotizațiile populației 
active, subliniază Comisia 
Europeană în raportul său. „Aceasta 
înseamnă creșterea vârstei la care se 
încetează munca și începerea primirii 
pensiei”, adaugă documentul.

„Prelungirea perioadei de 
muncă în cursul vieții pentru a se ține 
cont de creșterea speranței de viață 
ar permite înregistrarea a două ben
eficii: condiții de viață mai bune și 
sisteme de pensii mai viabile”,

Licitație publică
Subscrisa Heral Consult IPURL 

Orăștie, în calitate de lichidator judi
ciar al SC Cami Hart SRL - în fali
ment, cu sediul în Orăștie, str. 
Libertății, nr. 49, jud. Hunedoara, 
vinde individual la licitație publică în 
data de 16.07.2010, ora 10:30, la sediul 
Tribunalului Hunedoara următoarele 
bunuri mobile:

- mașină de bobinat hârtie 
igienică - 3.847,50 lei

- mașină de secționat pentru hâr
tie igienică — 1.792,50 lei

- mașină de bobinat tub interior 
- 5.767,50 lei

Sin Polonia, a decis să renunțe la rad
icalismul anticomunist din tinerețe 
nentru a-și crea imaginea unui om al 
compromisului. în urma accidentului 
aviatic de la 10 aprilie din orașul rus 
Smolensk, în care și-a pierdut viața 
președintcle.Lech Kaczynski, el a 
preluat interimatul președinției 
Poloniei.

Circa 31 de milioane de 
polonezi au fost așteptați duminică la 
urne pentru al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidențiale, în care s-au 
confruntat liberalul Bronislaw Ko- 
morowski și conservatorul Baroslaw 
Kaczynski. Alegerile prezidențiale 
anticipate au.fest convocate după 
moartea președintelui Loch Kaczyn
ski, într-un accident de avion produs 
în data de 10 anmlie în Rusia.

argumentează Comisia. în cursul ul
timilor cinci ani, sfoaața de viap a 
crescut în medie cu cinci ani în HE, 
potrivit Bruxelles-ului, iar proiecțiile 
arată că o noua creștere cu șapte ani 
s-ar nutea nroauce până în 2060.

Vârsta medie de ieșire la pensie 
în caurul UE era în 2008 de 61,4 ani. 
în fața creșterii deficitelor publice și 
datoriei, numeroase țări au crescut 
deja vârsta de pensionare. Eranța 
vrea să crească vârsta minimă de 
pensionare de la 60 la 62 de ani nană 
în 2018. Spania vrea să ridică vârsta 
legală de pensionare de la 65 la 67 de 
ani, la fel ca Germania, care vrea o 
creștere a vârstei de pensionare «le la 
65 la 67 de ani până în 2029 pentru 
o nensie completă. Germania resimte 
o presiune oeosebită din cauza 
situației demografice, defavorabilă 
sistemului său de pensii, cu o scădere 
așteptată a populației în deceniile 
următoare din cauza unei rate a 
natalității prea scăzute.

Prețurile de pornire a licitației 
menționate mai sus au fost reduse cu 
25 % din prețul de evaluare și nu 
conțin T.V.A.

Garanția de participare la licitație 
reprezintă 10% din valoarea bunului 
pentru care se licitează.

Cumpărarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului 
din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, 
jud. Hunedoara, tel 0254-240807, 
fax 0254-206241.
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Adrien Brody vrea să devină regizor
Actorul american Adrien Brody, în 

vârstă de 37 de ani, a declarat într-un 
interviu recent că își dorește să de

vină regizor, informează 
contactmusic, com.

Adrien Brody, celebru pentru rolurile din 
filmele „Pianistul”, „King Kong” și „Preda
tors”, a declarat că, deși actoria este „slujba” sa 
actuală, el este pasionat și de alte lucruri.

„M-am gândit mult la regie, datorită 
libertății pe care aceasta ți-o oferă, însă, cu toată 
sinceritatea, munca mea ca actor este lucrul pe 
care mi-ar plăcea să-l fac toată viața”, a explicat 
artistul american.

Brody a vorbit cu această ocazie despre

Câiimwața hriiutiica liny II iiiehouse a șocul o parte dintre ceiebriiațile pre
zente in foju afli iidă a I'estivalului Wireless din Londra șl a fost somată să nu 
apropie de prințul Harry ai Mani lirilanii, fiind rugată de gărzile de corp ale 

acestuia să se poarte cuviincios, informează mirror.co.uk.

eforturile pe care le-a făcut pentru a pregăti rolul 
din thrillerul SF „Predators”, de Nimrod Antal, 
unde a fost nevoit să se îngrașe cu 13 kilograme 
pentru a interpreta rolul soldatului-mercenar 
Royce.

„Am luat lucrurile pe rând. Este nevoie de 
multă muncă pentru a-ți schimba alura fizică, 
însă nu este vorba doar de a face exerciții fizice, 
ci este vorba de un antrenament specific de 
întărire a musculaturii, de mărire a masei mus
culare, cu care eu nu eram deloc obișnuit. Să 
mănânc a devenit pentru mine o slujbă cu normă 
întreagă. Mâneam șase mese copioase în fiecare 
zi și luam proteine și suplimente alimentare. 
Până la sfârșitul acestui program, nu am avut 
voie să consum carbohidrați, zahăr și nici să 
beau alcool”, a declarat actorul american într- 
un interviu acordat ziarului The Scotsman.

Arestat, după ce a intrat
cu automobilul într-un magazin

Cântărețul britanic George Michael a fost 
arestat de poliția londoneză, după ce autoturis
mul pe care îl conducea s-a izbit frontal, luni 
dimineață, de fațada unui magazin din Londra.

Cântărețul a fost surprins de camerele de 
supraveghere ale poliției rutiere londoneze în 
timp ce se izbea frontal cu autoturismul său 
Range Rover de fațada magazinului foto 
Snappy Snaps din Hampstead, un cartier din 
nordul capitalei britanice, la primele ore ale 
dimineții de luni. După coliziune, cântărețul bri
tanic a ieșit din automobil și a așteptat sosirea 
echipajelor de poliție. George Michael nu a tre
buit să se supună unui .test de alcoolemie la 
locul producerii accidentului și le-a declarat 
polițiștilor că nu a consumat alcool. Potrivit 
publicației Daily Mirror, cântărețul britanic a 
fost însă testat, ulterior, pentru consum de 
droguri și de alcool, la o secție de poliție din 
nordul Londrei. Poliția nu a descoperit droguri 
în automobilul starului britanic în vârstă de 47 
de ani, iar acesta a fost eliberat pe cauțiune, ur

mând să se prezinte în fața unui tribunal lon
donez pentru a fi judecat, pe data de 13 august. 
Aceasta este pentru a șaptea oară când George 
Michael, care a recunoscut în mod public că este 
un consumator constant de canabis, este cercetat 
de poliția britanică pentru provocarea unui ac
cident rutier.

Cheryl Cole este bolnavă de malarie

Cheryl Cole a fost internată de urgență, 
duminică, într-o clinică privată din Londra, 
cântăreața britanică suferind de malarie, 
informează mirror.co.uk.

Medicii cred că artista britanică s-a
_______________________________________________

îmbolnăvit după ce a fost mușcată de țânțari, în 
Tanzania, unde a petrecut o vacanță de șase zile, 
în iunie, împreună cu bunul ei prieten Derek 
Hough. Cheryl Cole, în vârstă de 27 de ani, a 
fost internată duminică seară la clinica privată 
Cromwell din Londra. Cântăreața a făcut, ime
diat după internare, un set de analize și a fost 
diagnosticată cu malarie. Cu o zi înainte, artista 
britanică leșinase în timpul unei ședințe foto ce 
a avut loc în capitala Marii Britanii. Prietenii 
artistei au declarat că aceasta nu se simțea prea 
bine de câteva zile, avea amețeli și febră.

Cheryl Cole va fi ținută sub observație 
medicală încă trei zile în clinica londoneză unde 
va primi tratament specializat. Cheryl Cole este 
membră a trupei Girls Aloud și a juriului emisi
unii TV „The X Factor”.

Alicia Keys, însărcinată, a căzut 
pe scenă în timpul unui concert
Diva R&B și-a speriat fanii, căzând pe scenă sâmbătă, 

în timpul concertului pe care l-a susținut în cadrul 
Essence Music Festival din New Orleans

Alicia Keys era unul dintre 
capetele de afiș ale ediției din 
acest an a festivalului, alături 
de Janet Jackson și Mary J. 
Blige. Fanii cântăreței s-au 

temut pentru sănătatea ei și a 
fătului, după ce Alicia Keys a 

căzut pe scenă, pe spate, în 
timp ce interpreta piesa 

„Love Is Blind”.

Alicia Keys, care purta în acel 
moment pantofi cu tocuri înalte, a re
fuzat însă ca acest incident să-i per
turbe show-ul, s-a ridicat imediat și 
s-a așezat în fața pianului pentru a 
continua piesa pe care o interpreta.

O sursă din anturajul cântăreței a 
declarat că nici viitoarea mamă, nici 
bebelușul ei nu au fost răniți în timpul 
acestui incident.

Acesta a fost unul dintre ultimele 
' concerte pe care Alicia Keys le-a 

susținut înainte de a face o pauză în 
carieră, cântăreața americană urmând 
să devină mamă, pentru prima oară, 
către sfârșitul anului.

O carieră de succes

Alicia Keys, în vârstă de 29 de 
ani, este logodită cu rapperul și 
producătorul muzical Swiss Beatz, în 
vârstă de 31 de ani, care mai are un 
fiu, din prima lui căsătorie.

Potrivit presei americane, cei doi 
muzicieni se vor căsători în cadrul 
unei ceremonii private.

Alicia J. Augello-Cook, născută 
pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub 
numele de Alicia Keys, este actriță și 
cântăreață de R&B, soul și neo-soul. 
Până în prezent, Alicia Keys a vândut 
peste 25 de milioane de albume și a 
câștigat în repetate rânduri premii 
internaționale de prestigiu - 11 
Grammy, 11 Billboard Awards și trei 
American Music Awards.

BRAD, Str. Awam loncu nr

iona I
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„Efortul i\i urulu roadele după ce 
a persoana refuza să se oprească" 
(Xupoleon llill)

Glasul femeii 7
Miercuri, "iulie 21110

Steaua gimnasticii mondiale a rămas la Deva
Gina Gogean a făcut primii pași pe drumul gloriei de la vârsta de șase ani, pe plaiurile natale

Multiplă campioană mondială la indivi
dual și cu echipa, campioană europeană și 
națională, medaliată la jocurile olimpice, 
Gina Gogean este una dintre personalită

țile marcante ale gimnasticii 
feminine românești.

Performanță
și palmares din joacă

Fire energică, care nu putea sta nici o clipă locului, 
Gina a început sportul de performanță mai mult din 
joacă. La vârsta de șase ani, părinții săi au înscris-o la 
o sala de gimnastică din Focșani, ca să-și consume en
ergia. „Nu puteam sta liniștită, eram plină de energie și 
părinții m-au înscris la un club de gimnastică. Nu s-a 
gândit nimeni atunci că o să fac performanță din acest 
spG- «r Mergeam o dată sau de două ori pe săptămână la 
sală, din plăcere. Vedeam lucrurile ca pe o joacă, dar 
antrenorii au remarcat potențialul meu și astfel am ajuns 
să practic gimnastica la nivel de performanță”, spune 
Gina. După primii ani de antrenament, Gina a câștigat 
numeroase medalii la competiții naționale, însă primele 
rezultate importante au venit după șase ani de la primul 
antrenament, când focșaneanca a fost selecționată pen- 
tn il de junioare, unde obține medalii la competiții 
de tâlie internațională. „Când am mers la Onești a fost 
un pic mai grea perioada de acomodare. M-am obișnuit 
însă repede. Antrenamentele s-au intensificat și atunci 
am perticipat la toate competițile posibile. Doar concur
surile care se desfășurau concomitent le-am ratat. Mi-a 
plăcut întotdeauna să particip la competiții. în fond, 
pentru asta mă antrenam”, mărturisește Gina Gogean.

Carieră de 15 ani 
încununată de reușite

După ce a cucerit mai multe medalii de aur la 
Campionatele Naționale ale României, antrenorii lotului 
național, Mariana Bitang și Octavian Bellu, au convo
cat-o la centrul de pregătire de la Deva. în 1992, după 
doi ,ani de la venirea în Deva, Gina reușește să 

alături de cel care i-a devenit sol

cucerească medalia de aur la Campionatul European de 
la Nantes (sărituri). In același an, participarea la Jocurile 
Olimpice de la Barcelona îi aduc Ginei încă două 
medalii, una de argint și una de bronz. Succesele se țin 
lanț, pe parcusul carierei sale Gina cucerind peste 30 de 
medalii la campionatele mondiale, europene și jocuri 
olimpice. Un moment dificil în cariera Ginei a fost în 
anul 1994, când pentru prima dată a dorit să renunțe la 
gimnastică. „După ce ai dovedit că poți să obți titluri și 
să faci performanță, oamenii au așteptări din ce în ce 
mai mari de la tine. începi să ai tendința să te antrenezi 
din ce în ce mai mult, ca nu cumva să greșești și să-i 
dezamăgești pe cei care te privesc la televizor sau în 
sală. Am vrut să renunț. Simțeam o presiune asupra 
mea, dar mi-au fost alături antrenorii, care mereu m-au 
susținut. Chiar dacă ești cel mai bun și cel mai talentat, 
atunci când nu ai pe cineva care să te susțină nu poți 
merge mai departe și de aceea le sunt recunoscătoare”, 
mărturisește multipla campioană.

„Consider 
că sunt norocoasă 
pentru că am fost 
selecționată la lot!”

Cu toate că performanța impune sacrificii, Gina 
Gogean nu a considerat niciodată că a fost un copil fără 
copilărie. Mărturisește că a făcut totul din plăcere și pa
siune, dar că în același timp se consideră norocoasă 
pentru că a avut șansa să fie selecționată atât la lotul de 
junioare cât și la cel național. „în acea perioadă erau 
foarte multe gimnaste. Din 300 de copii, doar șase am 
fost selecționați pentru lotul de junioare. Mă consider 
norocoasă pentru că am fost atunci într-o formă bună. 
Se poate să nu îți arăți adevărata valoare dacă ai o zi 
mai proastă. Nu tot timpul poți fi în formă maximă. La 
lotul național am fost mezina echipei, dar unul din pio
nii principali. Și tot la lot am învățat să lupt și să 
dovedesc că locul meu este acolo, am învățat ce 
înseamnă echipa. Sportul te disciplinează și îți formează 
o anumită conduită. Nu a existat niciodată invidie sau 
răutate între noi, fetele”, spune Gina. Despre emoțile 
dinaintea competiților Gine spune că a reușit întot
deauna să le depășească. „înainte să concurez eram în
totdeauna tăcută și calmă. Aveam un trac interior, dar 
depășeam repede momentul. De multe ori nici nu real
izam că mă privesc mii de oameni. O singură dată îmi 
amintesc că m-a deranjat foarte tare zgomotul din pub
lic. La Jocurile Olimpice din Atlanta. Spectatorii aveau 
niște doze metalice în care băgaseră ori pietriș ori mon
ede și făceau un zgomot oribil. în cele din urmă arbitra 
a realizat că sportivii nu se pot concentra și pus capăt 
manifestărilor din public”, povestește Gina.

Nu a renunțat definitiv 
la gimnastică

în 1998, Gina își încheie cariera, dar nu renunță 
definitiv la gimnastică. Timp de un an a antrenat lotul 
de junioare de la Deva, după care decide să plece în 
străinătate. Perioada următoare și-o petrece în Scoția, 
unde a fost antrenor la un club de gimnastică. Prea 
multă vreme nu a putut sta departe de România și de 
sala de gimnastică din Deva. După un an de la plecare, 
Gina revine în țară unde își continuă studiile la Facul
tatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara. După 
absolvirea facultății, Gina a urmat cursurile de masterat, 
iar în urmă cu doi ani a absolvit doctoratul în sport. în 
prezent, campioana mondială este antrenor la Liceul 
Sportiv din Deva, totodată fiind lector universitar la 
Facultatea de Sport a Universității „Vasile Goldiș” din 
Arad. Pe tot parcursul carierei sale, cel mai mare sprijin

l-a avut din partea părinților. „Mamei mele i-a plăcut 
întotdeauna sportul, în special patinajul, dar nu există 
posibilitatea de a practica acest sport lă noi. Părinții mi
au fost mereu aproape, trup și suflet alături de mine. 
Când trebuia să particip la competiții, mama nici nu 
putea să se uite la televizor. înregistra pe casetă și abea 
după ce afla rezultatul și cum a fost avea curajul să se 
uite”, mărturisește Gina Gogean.

Irina Năstase

„Este regretabil că în ziua de azi copiii nu mai 
sunt pasionați de sport. De când cu calculatoarele, 
vezi tot mai puțini copii în sălile de sport sau pe 
terenul de fotoal din curtea școlii. Nici nu mai știu 
să se joaee. Pierd valori care se deprind doar atunci 
când faci un sport și de aceea i-am rugat și pe păriții 
copiilor din lotul de juniori ca, în vacanță, să-i 
oblige să petreacă mai mult timp afară. Sportul este 
foarte important, fie că e de performanță sau doar 
un bobby”, Gina Gogean.
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Curge din nou 
„fotbal” pe Jiu

Incertitudine la Olimpia Ribi

Echipa de fotbal Olimpia Ri- 
bița câștigătoare a ligii a cin- 
cea de fotbal, nu este sigură 
dacă va evolua în noul sezon 

în liga a patra.

Pentru a începe noul an 
competițional în această ligă, 
echipa ribițeană are nevoie de o 
echipă de juniori, lucru de care nu a 
beneficiat până în acest moment 
dar și de infrastructura necesară 
pentru a îndeplinii condițiile 
asociației de fotbal hunedoara.de a 
juca în liga a patra, altfel cu toate că 
a devenit campioană și a promovat, 
practic va juca tot în liga a a cincea 
dacă condițiile nu vor fi îndeplinite. 
Primăria Ribița în frunte cu domnul 
primar loan Faur doresc sa ajute 
echipa sa joace din noul an în liga a 
patra, acesta se va ocupa de infra
structura: tribune la terenul de joc, 
vestiare pentru jucători. Al doilea 
element în aprobarea proiectului

este echipa de juniori. De acest 
lucru se va ocupa patronul de la 
TEBA Brad și Ardita Sport domnul 
Florin Oprișa, care este dispus sa 
suțină echipa din acest punct de 
vedere. Echipa va începe pregătirile 
pentru noul an competițional la în

ceputul lui august, dar deocamdată 
nimic nu este sigur. Managerul 
echipei Olimpia Ribița, Marin Ru' 
crede că totul depinde de primărie; 
dacă echipa va evolua sau nu în liga 
a patra și că până în momentul de 
față totul este “în ceață”.

Echipa de fotbal Jiul Pe
troșani s-a reunit luni la 
stadion sub comanda an
trenorilor Toni Sedecaru, 

principal, Damian Militaru 
și Daniel Huza, secunzi, 

Sorin Ghițan, antrenor cu 
portarii. Nici un nume de 

răsunet nu a mai onorat cu 
prezenta lotul jiului, așa 

cum se întâmpla altă dată.

Tinerii veniți sunt în special 
din pepiniera clubului, dar și 
jucători împrumutați la alte 
echipe din județ pentru a se căli. 
Astfel, toți cei prezenți au vârste 
între 17 și 22 de ani, cu excepția 
lui Ovidiu Istinie, revenit la 
echipă după ce la un moment dat 
a intenționat să renunțe la fotbal. 
„Nu avem jucători cu nume, dar 
cu siguranță vor veni poate chiar 
zilele acestea câțiva jucători mai 
cunoscuți”, a declarat antrenorul 
secund Damian Militaru.

„Am ajuns 
la 90 de kg, mă 
apuc de alergat”

Fostul mare jucător al Stelei 
și al Jiului, Damian Militaru, s-a 
arătat îngrijorat în ceea ce privește 
noua sa „siluetă” și spune că va 
lua măsurile care se impun. „Am 
ajuns la 90 de kg așa că mă voi 
băga și eu la antrenamente cu 
copiii aceștia pentru că trebuie să 
dau jos burta”, a spus Militaru, 
care a avut grijă să le dea câteva 
sfaturi puștilor ce vor să-i calce pe 
urme.

Au venit
la antrenamente 
cu maxi taxi

Dacă în alte dăți, parcarea 
auto din incinta stadionului Jiul 
era neîncăpătoare, de data aceasta 
mașinile au putut fî numărate pe 
degetele de la o mână. Viitorul Ji
ului a venit la antrenamente cu 
maxi taxi, puțini dintre ei venind 
cu mașina personală. S-au dus 
vremurile în care jucătorii Jiului 
cochetau cu prima divizie, dar și 
cu caii putere. Conducerea 
încearcă să găsească o soluție 
pentru ca echipa să poată începe 
sezonul competițional în Liga a 
treia, oficialii încă poartă ne
gocieri cu jucătorii cărora le 
datorează bani, pentru a putea 
ajunge la o înțelegere.

Cantonament 
la Stadionul Jiul

Odată cu reunirea echipei de 
fotbal Jiul Petroșani, oficialii 
„minerilor” au stabilit și progra
mul de pregătire care este imul 
destul de aerisit dat fiind faptul că 
bugetul este unul de criză și nu 
sunt bani pentru cantonamente 
montane. Astfel, echipa aflată sub 
comanda lui Toni Sedecaru, 
Damian Militaru și Daniel Huza 
se va pregăti la Petroșani după 
care, în perioada 26 iulie - 6 au
gust, se va intra în cantonament la 
baza de la stadion. „Vor mai veni 
și alți jucători, dar să nu vă 
așteptați la cine știe ce nume. 
Totul depinde de banii pe care îi 
vom avea”, a declarat 
vicepreședintele Jiului, George 
Boboc.

Măgura Pui revine la 1 august

Aflată în vacanță, echipa de 
fotbal Măgura Pui, promovată în 
liga a patra își va relua activitatea pe 
data de 1 august 2010. Antrenorul 
echipei Ovidiu Ciolea este 
încrezător că echipa sa va participa 
din noul sezon în liga a patra, dacă 
primaria va reuși să îndeplinească 
toate condțiile necesare, pentru a în
scrie echipa în campionat. Obiec
tivul echipei din Pui nu este unul 

îndrăzneț, se dorește clasarea în 
primele zece echipe din campionat, 
având în vedere situația financiară 
a clubului dar și lotul de jucători de 
care dispun. Măgura Pui este 
nevoită să se despartă de cațiva din
tre jucători: frații Crăciunesc Crist
ian și Daniel vor evolua din noul 
sezon la Real Deva, Alin Turcu va 
reveni la Retezatul Hațeg, echipa de 
unde a venit sub formă de împru

mut. Antrenorul formației din Pui 
dorește să întărească lotul prin 
aducerea a cațiva jucători în fiecare 
compartiment. Marius Bâhu, fundaș 
central, 28 de ani, de la Salajul de 
Sus este foarte dorit de antrenorul h 
Ovidiu Ciolea și este foarte aproape 
de un transfer. Pe lista de achiziții a 
echipei se mai află doi jucători de la 
Retezatul Hațeg: Daniel Laslău , 
Marin Taș. Pe lângă acești jucători, 
Măgura Pui caută un atacant, vor 
mai fî promovați câțiva jucători 
tineri care vor completa lotul pentru 
noul sezon. Echipa nu va pleca în 
cantonament din cauza lipsei de 
fonduri și se va antrena la Pui, unde 
va susține trei antrenamente pe 
săptămâna pentru a se afla în 
condiții optime la începutul unui 
nou campionat foarte lung și extrem 
de greu.

Andrei Cean

hunedoara.de


Cânfederația Braziliană de Fotbal (CBF) a anunțat, într-un co
municat, „concedierea comisiei tehnice'' a echipei Braziliei și deci 
și a selecționerului Curios Dunga.
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Campionatul Mondial de Fotbal

Panzerele versus Furia roja
Atacantul echipei naționale a 
Spaniei, Fernando Torres, a 

declarat că privește ca pe o fi
nală a Cupei Mondiale partida 
din semifinalele competiției, cu 
Germania, care se va disputa 

miercuri, la Durban.

„Avem un meci foarte greu cu 
C rmania. Va fi ca o finală. îi știm. 
"a.-*
Noi suntem o echipă foarte ofensivă, 
iar ei sunt, poate, formația cea mai 
captivantă de la această Cupă 
Mondială. Au marcat patru goluri în 
optimi și în sferturile de finală, așa 
că sunt foarte periculoși. Dar avem 
■ oi șansele noastre. Ei vor încerca 
sa câștige, vor încerca să atace, așa 
că vom avea mai multe spații de ex
ploatat”, a spus Torres. El consideră 
că partenerul lui din atacul 
Spaniei, David Villa, a fost omul de
cisiv pentru naționala condusă de Vi
cente del Bosque. „David a fost 
foarte important pentru noi, a fost 
cheia Spaniei. El înscrie goluri im- 

privim înainte și să sperăm că vom 
câștiga Cupa Mondială. A fost Mon
dialul lui”, a mai spus Torres. Acesta 
a marcat golul victoriei Spaniei în fi
nala de la Euro-2008, cu 
Germania, și și-ar dori să repete 
reușita și în semifinala Cupei Mon
diale din Africa de Sud.

„Principal este că Spania poate 
învinge Germania. Nu contează cine 
înscrie. Să sperăm că putem să o 
facem. Dacă voi avea șansa să în
scriu golul victorios, va fi frumos să 
o fac din nou”, a explicat el. Atacan
tul este încrezător că naționala 
Spaniei își poate îmbunătăți jocul de 
la Cupa Mondială. „Sunt foarte mân
dru. Este prima semifinală a Spaniei 
la o Cupă Mondială din istorie, așa 
că echipa asta face istorie din nou. 
Suntem foarte fericiți și privim 
înainte. Să sperăm că ce e mai bun 
va urma de acum. Cred că ne putem 
îmbunătăți jocul și putem fi mult mai 
buni”, a menționat Torres. Fernando 
Torres nu se gândește încă la echipa 
sa de club, FC Liverpool, acolo unde 
manager a fost numit Roy Hodgson, 
și a menționat că va discuta cu acesta 
după Cupa Mondială. „Acum, vi
itorul meu este Cupa Mondială și 
avem încă o săptămână foarte 
importantă în față. Sunt sigur că vom 
discuta în curând”, a concluzionat 
Torres.

Germania o mașină 
de jucat fotbal

Fostul campion mondial, ca 
jucător și ca selecționer, Franz 

Beckenbauer, a declarat că 
reprezentativa Germaniei 

nu a evoluat 
niciodată în 
maniera în care a 
făcut-o în meciul 
cu Argentina, 
din sferturile 
de finală ale 
CM 2010, 

câștigat cu 
scorul de 

4-0. „Maniera în care evoluează Ger
mania este fantastică. Toți jucătorii 
se află în mișcare, cer 
mingea, echipa are o stare de spirit 
formidabilă. Nimeni din Germania 
nu se aștepta să vadă un joc atât de 
bun. Băieții au meritat să ajungă aici. 
Trebuie să privim 20 de ani în urmă, 
pentru a mai vedea o echipă a Ger
maniei care să joace atât de bine, o 
formație atât de puternică. 
Oricum, echipa Germaniei trebuie 
luată mereu în considerare, asta e is
toria. Nu avem jucători ca Pele, dar 
spiritul combativ, cultura tactică, 
spiritul de echipă și capacitatea de. 
concentrare la maximum în timpul 
turneului final al Cupei Mondiale ne- 
au dus mereu cel puțin în sferturile 
de finală, din 1954 până acum”, a 
spus fostul căpitan al reprezentativei 
germane. Beckenbauer a

Germania, a 12-a prezență în semifinale 
la Campionatul Mondial
Reprezentativa Germaniei va 
stablili un record în semifi
nala de miercuri, împotriva 

Spaniei

Nemții sunt prezenți pentru a 12- 
a oară într-o semifinală a Cupei Mon
diale. De asemenea, Umguayul, care 
va juca cu Olanda, este pentru a

Fran: Beckenbauersublimat prestația excelentă a 
mijlocașului Bastian Schwein
steiger la acest turneu final, în spe
cial la meciul cu Argentina, când a 
fost omul decisiv la mijlocul terenu
lui. „Schweinsteiger a reușit un 
sezon excepțional, el este noul super-

cincea oară în istorie prezentă între 
primele patru echipe ale lumii.

Spania s-a calificat în premieră 
în semifinale, dar se află pentru a 
doua oară între primele patru clasate 
la CM, după ce la ediția din 1950 a 
jucat în grupa finală și a terminat pe 
locul 4.

Adversara de marți a Uruguayu- 
lui, Olanda, a acces pentru a patra 
oară în penultimul act al unui turneu 
final al CM.

Printre echipele cu numeroase 
prezențe în semifinalele Campi
onatelor Mondiale de fotbal este și 
Brazilia, laureată de 5 ori la această

Clasamentul prezențelor țărilor intre primele 
patru la turneele finale ale Cupei ivionuiale

1. Germania - 12
2. Brazilia - 10
3. Italia - 8
4. Uruguay și Franța - 5
5. Suedia, argentina, Olanda - 4
6. Anglia, Ungaria. Cehoslovacia 

star, cel mai bun jucător de la turneul 
final. Dacă va cuceri Cupa 
Mondială, Schweinsteiger va fi un 
candidat la Balonul de Aur“, a pre
cizat Beckenbauer.

competiție (1958, 1962, 1970, 1994, 
2002), care a jucat zece semifinale. La 
ediția din acest an a fost eliminată în 
sferturile de finală.

La rândul său, Italia s-a calificat 
de opt ori în semifinale, iar Franța de 
cinci ori. Până în prezent, 24 de țări 
au acces în „careul de ași” la CM.

Singurele echipe care nu fac 
parte din Conmebol și UEFA și s-au 
calificat în semifinalele Cupei Mon
diale sunt SUA (1930) și Coreea de 
Sud (2002).

Africa și Oceania nu au avut 
niciodată o reprezentantă între 
primele patru clasate.

Spania, Portugalia, Polonia. Iu
goslavia, Austria SfețJ
7. SUA. URSS. Belgia, Turcia, 
Chile, Coreea de SudȘ Bulgaria, 
Croația -1.

Facem contracte 
pentru firme cu

S.C. LAVAGIO AUTO
Deva, Calea Xarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Vdlvo)

S.R.L. GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie 
* persoane fizice 

persone juritice

Clienții Fideli primesc, 
pe bază dc bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

REDUCERE
DE 20%

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

Telefon: 0761 - 973.940

Program de funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminica: 09.00-15.00

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei ui

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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Mickey Rourke, interpretează rolul unui hoț numit, în 'mod ironic dato
rită aspectului său fizic, Johnny "Băiat Frumos". Implicat într-un jaf, 
Johnny este trădat de partenerii săi de "afaceri", abandonat și lăsat 
pradă poliției. în închisoare, Johnny este măcinat ae dorința de a se 
răzbuna (Pro Cinema; 22:00; Johnny, băiat frumos)

?(...) Volum Mijlocaș Creanga

Potriviți

Specta
cole 

festive 
1/6

Blazon

Bena
Dumitru

Epocă

Că urși
Sucu- 
lenți
9

Nota 
muzicală 
Merge cu 
Păcală

Poveste
Ase

revolta

Emoții 
la debut!

Prinde 
mirosul

Cadet!

Acut!

In 
haită!

Culoare

Prima 
literă 

Aripi de 
insecte

Lauri
Kiss

Unitate de

Nou
! Cana1

Blond 
Piesă 

pentru 8 
soliști

In ramă! Ima
culată

Neplăcută 
la gust

Fir textil

Frecvent 
A»..

Ornament

Turneu 

Coi 
■Ieși

A pre* 
scurta

Face 
parte 

din joc

inoev 
tulită

W

^rv^2 anter^2

2

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30
08:00
08:25
08:55
09:00

10:55

11-235
12:35

13:45

14:00
14:45
14:50
15:35
16:35

16:55
17:55
18:10
IS:45

19:55
20:00 

' 20:45
21:00

21:22

23:30

La prima oră
O familie numeroasă
Beaver rezolvă tot
Miss Universe România
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 (rel.)
Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.)
Dovadă de iubire
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 40.)
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.)
Miss Universe România
Conviețuiri (documentar)
Info Campionatul Mondial de : 

Fotbal FIFA 2010
Mica Dorrit
Eu, tu, noi
Rețetă pentru siluetă 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 41.)
Miss Universe România
Telejurnal; Meteo
Sport
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Studioul Campionatului Mon-, 

dial de Fotbal FIFA 2010

97:00

07:50
08:00

08:30
09:00

10:00
10:20
11:50

14:30
15:00
16:00

17:00

18:00

18:15
18:30
19:00
20:00

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

Altă viață! (australian serial,
2001 - 35.)
Poate nu știai
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Orașele lumii (rel.) Malta
Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 3.)
Telejurnal; Sport 
întâlnire la malul mării
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa 
Altă viață! (australian serial,

2001, rel. - 35.)
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 47.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Poate nu știai
Orașele lumii (rel.) Oman 
Starhunter (S.F., 2003 - 3.) 
Fiica Elisei (italian serial, 2007

- 3.) cu Paolo Seganti, Anna 
Safroncik, Alessandra Barzaghi, 
Giorgio Borghetti
Bazar (documentar) 
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri) ■
Să nu bați la ușa mea! (ger- ■ 21:45 

man-SUAdramă, 2005) 122' cu' 
Sam Shepard, Jessica Lange, 23:30 
Tim Roth, Gabriel Mann

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15
10:00 în gura presei 10:00 Joc înșelător (SUA comedie, 09:45
11:15 Puie, Puie (francez comedie, 1978, rel.) 11:15

1963) cu Louis De Funes, Mi- 12:00 Tânăr și neliniștit-(SUA serial, 12:30
reille Darc, Jacqueline Maillan, 1973, rel.-3772.) 14:00
Christian Marin 13:00 Știrile Pro TV 15:30

13:00 Observator 13:45 Mircea (român dramă, 1989) 16:25
14:00 Secrete în Paradis (serial, 2008 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30

- 5.) 45' cu Danis Katranidis, 1973 -3773.; 17:30
Panagiotis Bougiouris, Faye 17:00 Știrile Pro TV 18:30
Xila, Vana Pefani 7:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30

16:00 Observator vertisment, 20071 20:30
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 21:30
19:00 Observator 20:30 însetați de sânge (acțiune,

120:30 Suflet negru (dramă, 2007) 83' 2005) cu Lucv Lawless, Dylan
cu Johanna Black, Victoria Neal, Liam Waite, Timothy Bot-
Pratt, Ari Cohen, Tiffany Amiot toms 22:30

22:30 Observator 22:30 Știrile Pro TV
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 23:00 Terminatorul: Războiul conți- 23:30

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, nuă (serial. 2008 - 19.) cu Lena
Hayden Panetticre, Jack Cole- Headey, Summer Glau, Thomas
man Dekker, Richard T. Jones

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines
Poveștiri de noapte (emisiune 

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

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

07:00
07:30
08:20

> 09:00
10:00
10:30
'2:00
13:00
14:00
15:00

17:00
18:00
19:00
19:30
20:30

22:15

.'23:15

Camera de râs
Frați și surori
Sport cu Florentina
Specialiștii
Nimeni nu-i perfect
O aventură magică
Vrăjitorul din Oz
Camera de râs
Neveste disperate
Singură împotriva tuturor 

(SUA dramă, 1991)
Specialiștii (talk show, 2010) 
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Băiatul din balon (SUA come

die, 2001)
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 23.)
Ce să faci în Denver după 

moarte ( polițist, 1995) cu 
Andy Garcia, Christopher 
Lloyd, William Forsythe

r

20:00

15:30 Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds 
16:45 Fiecare vede altceva (SUA thriller, 2008)
18:15 Un tată responsabil (australian-englcz dramă, 2009) 

Caut cavaler de onoare (SUA comedie romantică, 200*9) 105' cu Paul 
Rudd, Rashida Jones, Jason Segel, Caria Gallo
Sunshine (englez S.F., 2007) 108' cu Cillian Murphy, Chris Evans, 

Michelle Yeoh, Cliff Curtis
Poison Ivy: Societatea secretă (SUA-canadian thriller, 2008) 95' cu 

Miriam McDonald, Agam-Darshi, Ryan Kennedy, Crystal Lowe

15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00

22:00

Seinfeld (SUA serial de comedic, 1990 - 163.) cu Jerry Seinfeld, Julia1 
Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander
Johnny, băiat frumos (SUA dramă, 1989) 94' cu Mickey Rourke, Ellen ■ 

Barkin, Elizabeth McGovern, Morgan Freeman

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 17.)
Lecția de maternitate (SUA serial de comedic, 2007 - 10.)
Misterul din Caraibe (SUA polițist, 1983)
Noi toți (SUA serial, 2003 - 7.) 30' cu Duane Martin
CS1: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 9.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarțchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepțion er hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d’hotel) 1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată ]

dulgherțexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar beton ist 1

-‘ținer construcții civile, industriale 
_,e,Ticole 1

inginer șef în agri cui tură,silvicul
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

1florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen
tar e/nealimen 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

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar I montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

harman I

bucătar

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demiLcladiri, zidă
rie,mozaic, faianță,gresie 1

inspector/referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

Nistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj _ 1

Vulcan

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

specialist in domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar I

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecponer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor dulgherțexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

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

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.5Î3.201, 
0744.671.110

k>uU în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

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

Vând casă în com.IIia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de ftagmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol. clădiri^idă- 
ri e ,m ozai c,faian ță,gresi e,p arch et 

]

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar I

ospătar (chelner) 3

paznic I

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montalor subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

Vând teren inralivilan 6.210mp, 1 eur/mp, sat Săliște- Băița. Vând pădure de gorun-stejar, 1 
ha, prețl eur/mp, Săliște- Băița.

Vând casă ultra central în Deva. Nu sunt agenție.Preț neg. TeL 0743.013.281

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafață con
struită. Preț informativ 3.500 eur. Tel. 0731.364.745

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă bună, superamenajat C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscătorie, boxă ; unul ]n Vulcan , amenajat, instalație de apă separată, C.T., parchet la
minat, instalații sanitare noi,, Prețuri negociabile. TeL 0254.221.590,0742.229.182

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsol, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj,încălzire centrală, grădină, anexe, curte betonată, complect mobilată în Ceangăi-Deva; 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba lulia, Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. TeL 0733.955.115, 
0722.479.215

DIVERSE
k

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

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

Vând încălțăminte pentru femei, în stare foarte bună, nr. între 36-39, preț între 8-30 
ronneg. Tel. 0254.228.748

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

Vând vailing de 30L, preț 30 lei neg., cratiță 30L, preț 301ei neg., bidon pL untură de 
20L, preț 301 ei neg., bidon pt.untură de 10L, preț 20 lei neg. Tel. 0254.233.399,0749. 
086.041

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
etaj 1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
Tel. 0769.839.694

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

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

jând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
65.0001ei.Tel.0748.689.532 Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 

0734.310.133

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

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

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

AUTO
Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
TeL0751.176.178

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP. stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față —spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc_A, ap. 6, Deva.

Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zona bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

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

Vând /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 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.. uunatnculat penoMS fizică, 1986. sare foarte bună, preț 3.900 ron.

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

Vând Ford Mondeo TDC1, 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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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. 0728.049.989

DE VANZARE SAU ÎNCHIRIAT

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză ,merită 
investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament și se poate închiria 
mult mai scump! Tel: 0748.876.089
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vinde din stoc agregate de balastieră în cantităti foarte m?”

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
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