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Antrenorul Lotului
Național de Gimnastică,
Nicolae Forminte

Pentru că a putut să treacă peste orgoliile tipic 
românești și s-a reîntors la echipa de antrenori a Lo
tului Național de Gimnastică Feminină.

de blamat..."

Consilierul local în CL Hunedoara, 
Tatiana Vasilescu

Al cărui raport de activitate pen
tru 2009, pe lângă faptul că nu cu
prinde mai mult de trei sferturi de 

pagină, este plin de greșeli de 
scriere și, din dorința de a înșirui 

cât mai multe activități culturale la 
care a participat, nu a mai putut ge
stiona nici măcar virgulele, scăpând 

una înainte de „etc”.
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Vinete

cu roșii

Ingrediente:

1 vânătă mare
3 roșii
200 g cașcaval sau mozzarela 
oregano
sare

Mod de preparare:

Se spală și se curăță de coaja 
vânătă. Se taie în felii de aproxi
mativ 1 cm. Feliile se dau cu sare 
pe ambele fețe și se pun pe un 
șervet care sa absoarbă zeama 
formată. Se lasă 30 de minute.

Se taie roșiile în felii de 1 cm 
(dacă vreți puteți să le puneți în 
apă clocotită 30 de secunde ca să 
le decojiți). Se taie și cașcavalul în 
felii cât să acopere felia de vânătă.

Pe o felie de vânătă se pune o 
felie de roșie cu oregano, iar peste 
roșie o felie de cașcaval.

Se pun într-o tavă și se dau la 
cuptor, la foc mic mediu (350°F) 
cam 20 de minute până se fac.

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

► DM 7 Deva - Sântuhalm
1 «si ► DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu

► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie 
fi ► DN 7 Orăștie - Spini
< MHK 7 Mintia -Vejel

► DN7Vețel -Leșnic

►DN 7 Leșnic - Săeamas
► DN 7 Ilia - Gmasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam 
►DN 76 Șoimuș - Bejan 
►Petroșani

Soborul Sfântului
Arhanghel Gavriil

Acest prinț și arhistrateg al Puter
ilor celor netrupești este pentru noi, oa
menii, îngerul milostivirii și a 
bunăvoinței dumnezeiești. Ființă de foc, 
lipsită de orice schimbare și dăruită tot
deauna vederii slavei dumnezeiești, 
Arhanghelul Gabriel a fost desemnat de 
Domnul ca „duh slujitor, trimis ca să 
slujească, pentru cei ce vor fi 
moștenitorii mântuirii” (Evrei 1, 14). 
După Sfântul Proclu al Constan- 
tinopolului, numele lui înseamnă 
„Dumnezeu și om” și a fost dăruit de 
Dumnezeu ca să vestească toate tainele 
legate de întruparea Domnului nostru 
Iisus Hristos. Culmea și împlinirea 
desăvârșită a acestei misiuni a sa a fost 
deci acel „Bucură-te” adresat Maicii 
Domnului și care a devenit formula de 
laudă și de slăvire a tuturor celor care, 
grație lui, s-au făcut moștenitori ai Mân
tuirii și s-au străduit să urmeze pe 
pământ chipul vieții îngerești. 
Arhanghelul Gavriil multe faceri de 
bine a făcut neamului omenesc, atât în 
Legea Veche, cât și în cea Nouă. Căci în 
proorocia lui Daniil se pomenește însuși 
numele lui, când tâlcuiește Daniil visul 
ce a văzut pentru împărații mezilor și ai

perșilor și ai elinilor: „Gavriile, zice, fă- 
1 pe acela (adică pe Daniil) să înțeleagă 
vedenia” (Daniil. 8,16). Și iarăși același 
Gavriil a arătat aceluiași Daniil că după 
șaptezeci de săptămâni de ani, adică 
după patru sute nouăzeci și șapte de ani, 
are să vină Hristos. „Și iată, zice 
Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut 
la începutul vedeniei zburând, s-a atins 
de mine ca în ceasul jertfei de seară. Și 
m-a făcut să înțeleg și celelalte” (Daniil 
9, 21). Acesta este cel care a binevestit 
femeii lui Manoe că are să nască pe 
Samson. Acesta este cel care a bin
evestit Iui loachim și Anei că au să 
nască pe Doamna și Stăpâna de Dum
nezeu Născătoarea.

Iar în Legea Nouă, acesta a bin
evestit lui Zaharia, stând de-a dreapta 
altarului tămâierii, că va naște pe marele 
loan înaintemergătorul. Acesta a hrănit 
și pe pururea Fecioara Maria dois
prezece ani înăuntru în Sfânta Sfintelor 
cu hrană cerească. Acesta însuși a bin
evestit Născătoarei de Dumnezeu că va 
naște de la Duhul Sfânt pe Fiul și Cu
vântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat 
lui losif în vis, precum zic mulți, și i-a 
zis să nu se teamă, ci să ia pe Mariam,

13 iulie
de-a lungul timpului

1841: A fost semnată Convenția Internațională de la Lon
dra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele

1878: Tratatul de la Berlin: Puterile europene
H redesenează harta Balcanilor. Serbia, Muntenegru și România 

devin complet independente de Imperiul Otoman-
1928: La concursul automobilistic de la Monthelerydin 

i "Franța, Matei Ghica stabilește 8 recorduri mondiale
1930: Primul Campionat Mondial de fotbal a fost 

I Organizată la Montevideo, Uruguay
. 1995: Republica Moldova a semnat documentele de ader

are la Consiliul Europei
fij ' 2000: Istoricului american de origine română Radu Flo- 

' re? -u i s-a acordat titlul Honoris Causa al Academiei Române

S-au născut:
1 >793: John Clare, poet englez (d. 1864)

,|X86: Maria Ventura, actriță de renume european (d.

Legile lui Murphy
Orice tehnologie suficient de avan

sată se apropie de magie.
© © ©
Fiecare problemă rezolvată gene

rează (cel puțin) o problemă nerezol
vată.

© © ©
Un experiment trebuie considerat 

reușit dacă nu mai mult de jumătate din 
date trebuiesc înlăturate pentru a cores

femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa 
este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat 
și păstorilor și le-a binevestit că S-a 
născut Hristos Mântuitorul lumii. 
Acesta și în vis a zis lui losif să ia prun
cul și pe Mama lui și să fugă în Egipt. 
Și iarăși acesta însuși i-a zis să se 
întoarcă în pământul lui Israel. Și tot 
dumnezeiescul Gavriil a fost îngerul cel 
îmbrăcat în veșmânt alb, care, 
pogorându-se din cer, a răsturnat piatra 
de pe ușa mormântului lui Iisus, 
Dătătorului de viață, și a șezut deasupra 
ei. Și el a fost cel care a binevestit 
mironosițelor învierea Domnului. Și ca 
să spunem mai cuprinzător, dumnezei
escul Gavriil a slujit la iconomia tainei 
întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din 
început până în sfârșit.

1954)
1900: George Lewis, muzician american (d. 1969) 
1901: Nicolae Secăreanu, cântăre; de operă (d. 1992) 
1935: Monique Wittig, scriitoare franceză (d. 2003) 
1940: Patrick Stewart, actor american
1942: Harrison Ford, actor american
1969: Oleg Serebrian, politolog, eseist și politician 

moldovean
1972: Gabriela Vrânceanu-Firea, editor-prezentator și re- 

alizator-prezentator la "Antena 3"

Comemorări:
1921: Gabriel Ltppmann, fizician francez, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1845)
1932: Dimitrie Paciurea, sculptor român (n. 1873)
1946: Alfred Stieglitz, fotograf american (n. 1864)
1951: Arnold Schonberg, compozitor austriac (n. 1874)
1957: Constantin Balmuș, filolog român (n. 1898)
1966: Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha, sora 

reginei Maria a României (d. 1884)
1975: Marțian Negrea, compozitor și muzicolog (n. 

1893)
2003: Compay Segundo, muzician cubanez (Buena Vista 

Social Club) (n. 1907)
- *

punde teoriei date.
© © ©
Ceea ce contează cu adevărat este 

numele pe care reușești să-1 impui fap
telor și nu faptele în sine.

© © ©
Oamenii vor accepta cu mai multă 

ușurință ideea ta dacă le spui că primul 
care a avut-o a fost Benjamin Franklin.

© © ©

Dacă nu poți măsura ieșirile, mă
soară intrările.

© © ©
Productivitate = (Numărul secreta

relor * viteza maximă dactilo) / Numă
rul savanților.

O caracteristică a acestei ecuații 
este că atunci când numărul oamenilor 
de știință este zero, productivitatea de
vine infinită.

Vei cunoaște o persoană de sex 
opus care se va dovedi extrem de 
agreabilă. Dacă dorești să îi atragi 
atenția va trebui să îți iei inima în dinți
și să acționezi. Posibilitățile pentru câștig vor 
fi accentuate în a doua parte a zilei.

Beneficiezi de niște ajutoare im
portante în viața profesională. Ține 
cont de propunerile de lucru nu
meroase și importante care ți se fac din exterior, 
în viața sentimentală te simți atras de o
persoană care se află acum în apropierea ta.

Tinzi să pui totul la suflet și, 
datorită acestui lucru ai putea aban
dona și unele proiecte foarte impor
tante. Mențineți calmul și nu uita că 
timpul vindecă rănile.

Te preocupă relația cu o femeie 
de la locul de muncă care în ultima 
vreme ți-a creat numai probleme. Vei
face tot posibilul pentru a-i atrage atenția la
greșeli și a încerca să o aduci pe drumul cel
bun.

Ai impresia că ești înconjurat de 
o mulțime de persoane invidioase și 
ești foarte agitat. Un prieten îți va da 
apă la moară prin dezvăluirea unui 
subiect incitant.

Problema de sănătate cu care se 
confruntă unul dintre părinți te pune 
pe gânduri. La serviciu ești dezaprobat 
datorită unor intrigi. Un superior te va
proteja pentru că îți știe adevăratul potențial.

încercă să îți impr i superioritatea 
în fața partenerului pentru a mai calma 
spiritele. Vei fi forțat să îți ameliorezi 
bugetul printr-o activitate profesională 
care nu îți este pe plac.

Ai ocazia să-ți îmbunătățești 
situația financiară. Apar tot felul de 
ocazii interesante de a face bani, 
astăzi. Fii tu însuți indiferent de 
circumstanțe.

Dacă nu te îngrijești riști ca ten
siunea să crească în defavoarea ta. Nu 
fii prea încrezător în colegii de la ser
viciu pentru că te pot încurca și riști 
să nu îți temiini proiectul la timp.

O călătorie în afara localității îți 
poate reîncărca bateriile pentru mai 
multe zile, mai ales dacă o vei invita
și pe persoana iubită să te însoțească.
Buna dispoziție pe care o afișezi la servici 
atrage simpatia colegilor și colaboratorilor, su
ficient cât să poți profita de slăbiciunea aces
tora pentru a le solicita sprijinul.

Din cauza tensiunilor psihice la 
care ești supus vei avea impresia că ai 
probleme cu sănătatea, dar nu este 
cazul să îți faci probleme. Spre seară, 
caută compania prietenilor și încordarea va 
dispărea.

Ești într-o formă fizică bună și 
dispui de suficiente resurse de energie. 
Pentru că stai bine cu banii, îți permiți
să-ți faci un cadou pe care ți-1 doreai de ceva
timp. Alți nativi vor decide să investească
această sumă într-un cadou pentru persoana 
iubită, pe care vor să o răsfețe.

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela _ 19@yahoo. com)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

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

Redactori: Andreea DEMIAN, Cătălin R1ȘCUȚA, 
Irina NÂSTASE, Andreea LAZAR

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

http://glasulhunedoarei.blogspot.com

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1

f 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZS1, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com
mailto:glasulhunedoarei@yahoo.com


Actualitate 3
__________ Marți, 13 iulie 2010Ig■

Furnizarea apei potabile no fi întreruptă joi. între orele 08.00 și 18.00, pe 
mai multe străzi din municipiul Hunedoara, pentru tt fi montate apometre 
pe sin. . ~ . 'iilor. Astfel, afectați de întreruperea apei vor fi
locuitorii imobilelor situate pe sti ada Trandafirilor, Pinilor, Viorele (par
țial), Lătureni, Suituri (parțial).

Deputatul Viorel Arion a fost validat ca președinte
interimar al PD-L Hunedoara
Conducerea centrală a validat 
ieri dizolvarea Biroului Per

manent județean al PD-L Hu
nedoara, atribuțiile acestuia 
fiind preluate de un Comitet 
de Organizare și Desfășurare 
a Alegerilor (CODA), în frun
tea căruia a fost numit depu

tatul Viorel Arion.

Membrii CODA
1. Viorel Arion - președinte
2. Tiberiu lacob-Ridzi - primar Petroșani 
3.Ilie Păducel - primar Petrila
4.11ie Botgros - primar Aninoasa
5. Gbeorghe Ilie - primar
6. Gheorghe Munteanu- primar Orăștie
7.Iosif Blaga - deputat
8.Monica Iacob Ridzi - deputat
9.loan Timiș - deputat
10. Dorin Păran - senator
11. Marius Omotă - primar Ilia

12.Octavian Roman - primar Rapoltu mare
13.Eugen Băiconi - primar Răchitova
14.loan Faur - primar Ribița
15. Aurel Lup - primar Turdaș
16. Corina Oprișiu - consilier local CL Deva
17. Mircea Borca - președinte PD-L Deva
18. Eloarian Toma - reprezentant Simeria
19. Mihai Gorcea - reprezentant Brad
20. Nicolae Chirilă - consilier județean
21 .Marius Vladu - consilier județean
22.Marius Constatinescu - consilier județean

Biroul Permanent județean al 
PDL Hunedoara a fost dizolvat în 
luna mai, de conducerea centrală, 
iar atribuțiile acestuia au fost prelu
ate de CODA, care are ca 
principală sarcină conducerea par
tidului până la organizarea 
alegerilor pentru desemnarea unei 
noi conduceri.

Această structură interimară de 
conducere este formată din 21 de 
membri și este condusă de deputatul

Viorel Arion.
Din componența CODA fac 

parte cei cinci parlamentari PD-L 
din județul Hunedoara, cinci pri
mari de municipii și orașe, cinci pri
mari de comune, un reprezentant al 
Consiliului Local Deva, câte un 
reprezentant al zonelor Brad și 
Simeria, precum și trei consilieri 
județeni.

Irina Năstase

Peste 8.000 de hunedoreni trăiesc
din ajutorul social

/ i N
Introducerea rovinietei 
electronice se amână

Aproximativ 4.000 de dosare 
pentru acordarea venitului 
minim garantat erau înre

gistrate luna trecută în jude
țul Hunedoara. Această 

cifră arată că peste 8.000 de 
hunedoreni au un venit 

lunar mai mic decât nivelul 
minim garantat și solicită 

ajutor social din partea pri
măriilor.

Potrivit statisticilor Agenției 
Județene pentru Prestații Sociale 
Hunedoara, cei mai mulți săraci, 
susținuți cu bani din bugetul local, 
trăiesc în Valea Jiului.

Creșterea, la nivel național, a 
numărului de persoane care solicită 
ajutor social, pentru asigurarea veni
tului minim garantat, i-a determinat 
pe reprezentanții Inspectoratelor Ter

itoriale de Muncă să verifice 
dosarele. începând cu data de 14 
iunie și până mâine, se efectuează 
controale ce vizează validitatea 
dosarelor și în județul nostru. Cele in
complete sau care, în teren, se 
dovedesc ireale atrag sancțiuni atât 
pentru cei care beneficiază în mod 
ilegal de ajutor social, cât și pentru 
primării.

76 de dosare, 
suspendate 
într-o săptămână

Până ieri, au fost verificate 
dosarele înregistrate la 69 de primării 
din județ și s-au dat 12 avertismente. 
„Numai săptămâna trecută au fost 
suspendate 76 de dosare, urmând să 
fie reevaluate. Cea mai frecventă 
problemă a fost lipsa de la dosar a 
adeverinței de la Agenția Județeană 
de Ocuparea Forței de Muncă, care să 

ateste faptul că solicitantul ajutorului 
nu are serviciu. S-a mai depistat și 
faptul că beneficiarii de ajutor social 
nu și-au făcut orele de muncă în folo
sul primăriei. Persoanele în ale căror 
dosare au fost găsite nereguli riscă să 
piardă ajutorul social și primăriile de 
care aparțin vor fi, de asemenea, 
sancționate", declară inspectorul șef 
al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara. Horia Rațiu.

Venitul minim garantat, lunar, 
este de 125 lei pentru persoanele sin
gure, 225 lei pentru familiile formate 
din două persoane. 313 lei pentru 
familiile cu trei membrii, 390 lei pen
tru familiile de patru pesoane și 464 
lei pentru famiile alcătuite din cinci 
membrii. în cazul familiilor mai nu
meroase. se adaugă câte 31 de lei 
pentru fiecare persoană peste numărul 
de cinci membrii.

Doriana Matei

Licitația organizată de către Com
pania Națională de Autostrăzi și Dru
muri Naționale din România 
(CNADNR) pentru achiziția sistemului 
de monitorizare electronică a fost 
adjudecată încă la sfârșitul anului trecut 
de către consorțiul Novensys Corpora- 
tion/UTI Systems. Valoarea contractu
lui este de 35,96 milioane de lei, fără 
TVA. Rezultatul licitației a fost însă 
contestat, astfel încât contractul a fost 
încheiat doar în luna iunie. Sistemul 
trebuia să fie introdus de la 1 august, 
dar având în vedere timpul scurt rămas 
pentru montarea lui Ministerul Trans
porturilor și Infrastructurii a decis 
amânarea termenului până la 1 oc
tombrie. Tot la începutul lunii august 
trebuia să intre în vigoare și rovinieta

Campionatul Mondial de Fotbal 
a salvat terasele

Patronii de terase din Deva și 
Hunedoara aveau motive serioase de 
îngrijorare la începutul acestei veri. 
Vremea urâtă și bugetele micșorate de 
criză ale hunedoreniior, au făcut ca 
încasările teraselor să se înjumătățească 
față de cele înregistrate în aceeași 
perioadă a anului trecut. Campionatul 
Mondial de Fotbal a reușit, însă, să 
reînvie speranțele patronilor. Cel puțin 
în ultima săptămână a Campionatului, 
microbiștii au umplut terasele la care 
puteau urmării meciurile așteptate de 
patru ani.

„Vara asta a mers foarte prost 
afacerea. Până săptămâna trecută nu 
am prea avut oameni pe terasă. Am 
avut noroc cu plasma la care clienții 
puteau vedea meciurile, că așa ne-au 
mai crescut vânzările. Așa se întâmplă 
tot timpul când sunt meciuri importante 

cu termen de valabilitate de 90 de zile, 
însă și aceasta a fost amânată pentru 1 
octombrie. După introducerea sistemu
lui electronic de monitorizare, șoferii 
care nu vor dovedi că au achitat con
travaloarea rovinietei vor fi nevoiți să 
plătească CNADNR despăgubiri între 
28 și 1.210 euro, reprezentând valoarea 
vignietei pentru un an și amenzi 
cuprinse între 250 și 4.500 de lei, în 
funcție de tipul vehiculului folosit. 
Odată cu aplicarea amenzii 
contravenționale, șoferilor li se va 
reține certificatul de înmatriculare al 
vehiculului până la prezentarea dovezii 
de achitare a rovinietei.

Cătălin Rișcuța_______>

și e vreme frumoasă: oamenii vin pe 
terasă și fac consumație destul de mare, 
nu trag de un singur suc sau de o bere”, 
declară Cristi Alic, administratorul 
unui bar cu terasă, din Deva.

Acum, la finalul Campionatului, 
chiar și chelnerițele își freacă mâinile 
cu satisfacție. Ele afirmă că în seara în 
care a avut loc marea finală încasările, 
dar și bacșișul, au fost de două ori mai 
mari decât într-o seară de duminică 
obișnuită. „într-o zi obișnuită de 
duminică, avem vânzări de 800 - 900 
de lei. în ziua cu finala Campionatului 
Mondial de Fotbal am încasat în total 
1.700 de lei. Terasa a fost arhiplină și 
am alergat în continuu, dar și încasările 
și bacșișul au fost pe măsură", 
povestește Lavinia Moldovan, o 
chelnăriță din Deva.

(D. M.)
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Artificii 
pentru torturi, 
vândute ilegal

Lovit de un stâlp metalic, pe trecerea de pietoni
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spitalul din Deva, după ce un stâlp metalic, 

lovit de lama unui buldozer ce era transportat pe un trailer, a căzut peste el, 
provocându-i multiple leziuni

Un bărbat, în vârstă de 41 de 
ani, din Deva, este cercetat de 
polițiștii din Orăștie după ce a 
fost prins de aceștia în timp ce 
comercializa ilegal produse piro
tehnice, respectiv artificii pentru 
torturi.

Oamenii legii l-au depistat pe 
bărbat în urma unui control efec
tuat în piața de mărfuri diD Oră
știe. Bărbatul oferea spre 
vânzare produse pirotehnice, 
pentru care nu avea documente 
de proveniență și nici autoriza
țiile necesare actului de comerț.

Produsele pirotehnice au fost 
ridicate în vederea confiscării.

Cetățeni polonezi, 
prădați la picnic

Trei cetățeni polonezi, care 
au plecat la picnic, pe malul Mu
reșului, împreună cu mai mulți 
tineri din satul Gelmar, au rămas 
fără o cameră video și un telefon 
mobil, după ce un minor din 
Geoagiu le-a furat.

Poliția Orașului Geoagiu a 
fost sesizată de Wojciech T., ce
tățean polonez, cu privire la fap
tul că, după ce a petrecut noaptea 
pe malul râului Mureș, în zona 
satului Gelmar, împreună cu alți 
doi cetățeni polonezi și mai 
mulți tineri din satul Gelmar, di
mineața au constatat că le lip
sește camera video și un telefon 
mobil, în valoare de 250 de euro.

în urma efectuării cercetări
lor la fața locului, polițiștii au 
identificat autorul furtului. Un 
minor în vârstă de 14 ani, din 
Geoagiu.

Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate și predat părții vătă
mate. în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare.penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt.

Băut Ia volan 
și fără permis 
de conducere

Conducătorul unui autotu
rism, în vârstă de 33 de ani, din 
Hunedoara, a fost prins în trafic, 
de oamenii legii în timp ce con
ducea sub influența băuturilor al
coolice și fără permis.

Cosmin P. conducea autotu
rismul pe DJ 66, în Hațeg, fără a 
poseda permis de conducere și 
având o concentrație de 0,44 
mg/1 alcool pur în aerul expirat, 
motiv pentru care i s-au recoltat 
probe biologice de sânge în ve
derea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului a fost 
întocmit dosar de cercetare pe
nală. (M.T.) 
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Accidentul s-a produs, ieri, în 
jurul orei 12:25, pe DN 7, pe 

trecerea de pietoni din apropie
rea hypermarketului Penny. Și 
soția victimei a ajuns la spital 
după ce a suferit un atac de 

panică.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, 
din comuna Certeju de Sus, traversa 
strada, împreună cu soția sa, și se afla 
pe porțiunea de drum închisă circulației 
rutiere, pe Calea Zarandului. Ghinionul 
a facurca în acel moment, lama unui 
buldozer, care era transportat pe un 
trailer, și care era ieșită în părțile lat
erale aproximativ 70 de centimetri, să 
acroșeze stâlpul metalic de susținere a 
conductei de termoficare, care se afla 
amplasat pe scuarul ce desparte cele 
două sensuri de mers. în urma impactu
lui, stâlpul metalic a fost dislocat din 
soclu, iar în cădere l-a lovit pe bărbat în 
cap și în zona toracică.

Turiști rătăciți în zona cetății Blidaru
Cinci turiști, din București și Constanța, au solicitat ajutorul 

jandarmilor montani, după ce s-au rătăcit în zona cetății Blidaru
Turiștii, cu vârste cuprinse 

între 25 și 29 ani, au cerut aju
torul jandarmilor, duminică 

seara, în jurul orei 20.30, fiind 
găsiți după o oră și jumătate de 

căutări.

Duminică, turiștii au plecat în 
drumeție către cetatea dacică Blidaru. 
Pe parcusul drumeției s-au abătut de la 
traseul marcat, pornind pe un alt drum 
care duce în cetate, iar după ce au ajuns 
Ia obiectivul turistic nu au mai știut care 
este drumul de întoarcere.

Găsiți după mai bine 
de o oră de căutări

„Jandarmii montani din cadrul 
Postului. Costești au pornit în căutarea 
celor cinci turiști, doi bărbați și trei 
femei, după ce în prealabil au luat

Minori prinși la furat
Doi minori, unul din Călan și 

celălalt din comuna Vețel, sunt cercetați 
de oamenii legii pentru furt și furt cali
ficat. Adolescentul din Călan, în vâerstă 
de 15 ani, a fost prins de polițiștii din 
cadrul Biroului de Ordine Publică în 
timp ce transporta cu o căruță țevi din 
fier, sustrase din incinta fostei turnătorii 
de tuburi. Pentru fapta sa, adolescentul 
s-a ales cu dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de furt 
calificat. La Mintia, polițiștii din cadul 
Postului de Poliție Vețel l-au prins pe Z. 
K., de 16 ani, din comuna Vețel, în timp 
transporta cu o căruță opt saci cu grâu 
a câte 40 de kilograme fiecare. în urma 
verificărilor efectuate, polițiștii au sta
bilit că minorul a sustras grâul dintr-o

Martorii 
accidentului au sărit 
în ajutorul victimei

Șoferii aflați în trafic în acel mo
ment și mai multe persoane, care au 
auzit de urletele soției victimei, au 
reușit să ridice stâlpul metalic care 
apăsa pe pieptul bărbatului. La fața 
locului au ajuns și paramedicii care i- 
au transportat pe cei doi la spitalul din 
Deva. Mircea Toma a rămas internat în 
Secția Chirurgie a Spitalului Județean 
Deva, iar soția acestuia, care a scăpat 
ca prin urechile acului, a ajuns la spital 
după ce a suferit un atac de panică.

în cauză, polițiștii i-au întocmit 
șoferului autotractorului, în vârstă de 
39 de ani, din comuna Șoimuș, dosar de 
cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă.

Mihaela Tămaș

legătura telefonic cu aceștia. în jurul 
orei 22.00, au ajuns la turiștii rătăciți, 
care se aflau în apropierea cetății dacice 
Blidaru”, a declarat purtătorul de cu
vânt al UJ Hunedoara, locotenent Nico- 
lae Răducu.

Jandarmii montani i-au condus pe 
cei cinci turiști la sediul Postului de 
Jandarmi Costești și i-au îndrumat către 
locul în care își parcaseră autovehicul- 
ulele, fără ca aceștia să aibă nevoie de 
îngrijiri medicale.

magazie din localitatea Mintia, ce 
aparține Bisericii Catolice Deva. în 
cauză a fost întocmit dosar de cercetare 
penală săvârșirea infracțiunii de furt. 
(M.T.)

Recomandări ale 
jandarmilor montani

Pentru prevenirea accidentelor sau 
a altor situații nedorite în zona 
montană, jandarmii montani 
recomandă turiștilor, care doresc să 
pornească în drumeție, să nu riște să 
plece singuri la drum, să mențină 
legătura cu ceilalți membrii ai grupului, 
să aleagă numai trasee marcate și să nu 
se abată de la marcaje.

Mihaela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC
S.C. AQUA BLUE S.R.L., cu sediul în localitatea Călan, str. 

Bradului, bl. 13/18,jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Spălătorie Auto”, 
situat în localitatea Călan, str. Meșteșugarilor, FN, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. 
A. Vlaicu nr.25, 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.

Bazinul de înot 
din Hunedoara, 
se închide
pentru o lună

Sutele de hunedoreni care au 
obiceiul de a înota zilnic în bazinul* 
din Hunedoara trebuie să știe că pe 
toată durata lunii august, acesta va 
fi închis.

Porțile bazinului se vor închide 
pentru o lună, deoarece angajați! 
săi, puțini, nu își pot lua concediul 
decât în același timp. Astfel, adepții 
înotului voi- mai putea să se ascundă 
de căldură în bazinele răcoroase din 
Hunedoara, însă înțelegerea și 
răbdarea lor nu vor rămâne 
nerăsplătite.

Administratorul instituției 
declară că perioada de concediu va 
fi folosită și pentru efectuarea unor 
lucrări de renovare. Din septembrie, 
hunedorenii care vor vizita bazinul 
de înot se vor putea bucura de o 
saună complet renovată și de ves
tiare reparate și proaspăt zugrăvite. 
„Suntem în faza de proiectare. Ne 
dorim să avem în incinta bazinului 
un SPA, chiar și jacuzzi.”, conchide' 
Dan Colesniuc.

Doriana Matei



Social 5
Marți, 13 iulie 2010

Ministrul Sănătății, Cscke Attila, ia în calcul închiderea acelor 
spitale nepreluate de către autoritățile locale !a sfârșitul lunii 
iulie, până luni fiind trasferate peste 76 la sută din unitățile sa
nitare cu paturi, iar în 19 județe procesul a fost deja încheiat.

Veniturile pensionarilor „de lux” vor fi recalculate
Pensionari „ de lux ” hunedoreni vor avea de suferit de pe urma modificărilor nou apărute

în sistemul de recalculare al pensiilor
Potrivit noii metodologii de re
calculare a categoriilor de pen

sii, cuantumul pensiilor 
speciale, adică pensiile de ser
viciu ale personalului auxiliar 
de specialitate al instanțelor 

judecătorești și al parchetelor 
de pe lângă acestea, ale perso
nalului diplomatic și consular, 
ale funcționarilor publici par
lamentari, deputaților și sena

torilor, ale personalului 
aeronautic civil și personalului 
fc urții de Conturi, se va deter
mina prin înmulțirea puncta
jului mediu anual realizat cu 
valoarea punctului de pensie.

u

Pensii „nesimțite” din județ
Cele mai mari pensii din județ depășesc cu mult chiar și venitul lunar al 

președintelui țării. Cel mai fericit dintre pensionari primind lunar o pensie de 28.500 
lei. Pensionarul care se clasează pe locul doi, în topul celor mai „nesimțite” pensii din 
județ, are un venit de 20.700 lei. urmat de locul trei cu 20.100 lei. La o diferență mai 
mare de venit se clasează pensionarii de pe locul patru și cinci, care primesc o pensie 
de 13.300 lei, respectiv 12.800 lei

De asemenea, pensiile speciale 
care, conform legii speciale în baza 
cărora au fost stabilite, au regimul unei 
pensii anticipate sau anticipate parțial 
și pentru care, la data acordării aces
tora, s-a calculat punctaj mediu anual 
în sistemul public, devin pensii pentru 
limita de vârstă. Situația Casei Județene 
de Pensii Hunedoara, privind statistica 
pensionarilor, arată că în județ în cate
goria magistraților și a personalului 
auxiliar se încadrează 132 de persoane, 
care primesc lunar un venit mediu de 
5.441 lei. Pensioarii parlamentari, în 
număr de 12, încasează de la bugetul de 
pensii 3.299 lei pe lună. Recalcularea 
pensiilor de lux se va face pe baza doc
umentelor existente în dosarele de pen
sii.

Și pensiile 
de invaliditate 
vor fi recalculate

Și indemnizațiile speciale ale pen
sionarilor pe caz de invaliditate se vor 
modifica. La stabilirea pensiei de inva
liditate, asiguraților li se acordă un 
stagiu potențial, determinat ca diferența 
între stagiul complet de cotizare și stag
iul de cotizare realizat efectiv până la 
data încadrării într-un grad de invalidi
tate. în cazul în care stagiul de cotizare 
realizat este mai mic decât jumătate din 
stagiul de cotizare necesar în raport cu 
vârsta, atunci stagiul potențial se 
determină ca diferența între stagiul 
complet de cotizare și stagiul de coti
zare necesar. Totodată, data ivirii 
invalidității va fi considerată cea 
prevăzută în decizia medicală inițială 
de încadrare în grad de invaliditate. în 
cazul pensiilor de urmaș, stabilite în 
baza legii speciale, acestea se vor cal
cula după caz, luându-se în considerare 
pensia pentru limita de vârstă

recalculată conform noii Hotărâri de 
Guvern, pensia de invaliditate gradul I 
recalculată în cazul în care, la data de
cesului, susținătorul era beneficiarul 
unei pensii de invaliditate de orice grad. 
Prevederile noii metodologii de recal

culare a pensiilor se vor aplica și per
soanelor ale căror drepturi de pensii de 
serviciu se stabilesc începând cu data 
intrării în vigoare a actului normativ.

Irina Năstase

Un nou test pentru spitalele hunedorene
Toate unitățile spitalicești trebuie să fie acreditate, iar în viitor 

vor fi clasificate pe baza rezultatelor obținute la evaluare

Ajutoarele 
hunedorenilor

atpă trecerea în subordinea 
autorităților locale, noile sau 
vechile echipe manageriale de 

conducerea spitalelor hune
dorene trebuie să demareze 

procedurile pentru promovarea 
unui test dificil.

Ministerul Sănătății a elaborat și 
aprobat procedurile, standardele și 
metodologia de acreditare a spitalelor. 
Acreditarea reprezintă rezultatul unei 
proceduri de evaluare realizată de către 
evaluatori externi și independenți din 
cadrul Comisiei Naționale de Acred
itare a Spitalelor (CoNAS).

Pentru obținerea acreditării spi
talele trebuie să parcurgă câteva etape 
precum înscrierea în procedura de 
acreditare prin completarea unui for
mular - tip, care cuprinde principalele 
d i ale instituției și întocmirea unei 
fișe de autoevaluare care va fi transmisă 
la CoNAS.

Autoevaluarea va cuprinde 
informații generale despre spital, de
spre serviciile oferite și indicatorii de 
performanță ai acestuia.

Activitatea 
spitalelor, 
verificată „la sânge”

Evaluatorii vor efectua o vizită la 
unitatea spitalicească în cursul căreia 
vor fi verificate o serie de date privind 
activitatea instituției. în cursul vizitei, 
vor fi urmărite aspecte privind manage
mentul unității, resursele umane, 
mediul de îngrijire, calitatea serviciilor, 
drepturile pacientului și comunicarea

cu acesta, gestiunea datelor pacientului, 
managementul îngrijirilor de sănătate, 
prevenirea și gestiunea riscurilor, pre
venirea infecțiilor nosocomiale și 
siguranța transfuziei și transplantului.

Vor fi efectuate verificări și 
observații asupra desfășurării 
activităților specifice din cadrul spitalu
lui și se vor administra chestionare 
pacienților și angajaților.

în urma constatărilor, se va în
tocmi un raport, pe baza căruia se va 
decide acreditarea sau neacreditarea 
unității.

Ulterior va fi emis și un certificat 
de acreditare a spitalului. Având în 
vedere criteriile care trebuie îndeplin
ite, ar putea să dureze câțiva ani până 
când spitalele hunedorene vor obține 
acreditarea.

Cătălin Rișcuța

Dumitra Ștefan, director 
Direcția de Sănătate Publică 
Hunedoara - „Niciun spital din 
țară nu are acreditare până in 
prezent, deși comisia de acreditare s- 
a înființat în urmă cu mai multă 
vreme. Pe baza rezultatelor obținute 
în procesul de acreditare, spitalele 
vor fi apoi clasificate. Așteptăm ca 
procedurile să demareze și în județ”.

Florin Jurca, manager ăl Spitalului Municipal Brad - „în prezent, 
funcționăm în baza unei autorizații. Procedura de acreditare poate dura o 
perioadă lungă de timp, pentru că trebuie demarate o serie de acțiuni și pro
ceduri pentru a putea intra la acreditare. De exemplu, trebuie să realizăm 
unele circuite medicale și să avem mai multe grupuri sanitare. în prezent 
acționăm pentru obținerea certificărilor ISO pentru laboratorul de analize și 
pentru radiologie care sunt necesare la obținerea acreditării”.

sinistra^

Campania umanitară, de 
ajutorare a sinistraților, de
rulată de Prefectura Hune
doara, împreună cu Crucea 
Roșie Hunedoara și Epis
copia Devei și Hunedoarei, 

a luat sfârșit.
Camioanele cu ajutoare vor 

ajunge astăzi la oamenii 
ruinați de ape, din județul 

Botoșani.

Potrivit purtătorului de 
cuvânt al Instituției Prefectu
lui Hunedoara, Diana Fulop, 
hunedorenii și-au dovedit 
mărinimia donând cantități 
mari de alimente, haine și 
alte obiecte.

„în total, s-au adunat 
pentru sinistrați 3 tone de al
imente neperisabile, 1.300 de 
saci cu haine, 40 de kilo
grame de detergenți, 16 tone 
de ciment și 150 de obiecte 
de mobilier și electrocas- 
nice”, declară Diana Fulop.

Pe lângă aceste cantități, 
filiala județeană de Crucea 
Roșie a contribuit cu 10 cor
turi, 10 paturi de campanie și 
20 de pături, toate noi.

(D.M.)
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Naomi Campbell va depune mărturie in procesul intentat lui Charles 
Taylor, judecat la llat>a pentru crime de război împotriva umanității, 

pentru a oferi explicații în fața justiției internaționale despre uit dia
mant pe care fostul președinte liberian i l-ar p oferit.

6 Monden

Brad Pitt vine în România, O campioană națională la dans sportiv 
este Miss Universe România

în toamnă
Ceea ce părea doar un vis este pe cale să 

devină realitate. Spre bucuria miior de admira
toare românce ale starului american, se pare că 
Brad Pitt va veni în România.

Vestea bombă a fost dată chiar de Prințesa 
Lia, care a aflat acest lucru de la o prietenă care 
lucrează în stafful vedetei de la Hollywood.

„Brad Pitt va filma la toamnă la noi în țară, 
la Curtea de Argeș, un film despre voievodul 
român, nu despre Dracula, așa cum probabil 
cred mulți. Scenele de exterior ale peliculei vor 
fi filmate în România, iar cele de interior , în 
Bulgaria”, a declarat Alteța Sa pentru Liber
tatea.

Bucuria este cu atât mai mare cu cât este 
foarte posibil ca Angelina Jolie și suita lor de 
copii să fie și ei prezenți, pentru a fi alături de 
actor. Va deveni România neîncăpătoare pentru 
clanul Brangelina?

Daniela Nane vrea un bărbat
I

cu coloană vertebrală

în urmă cu aproape 20 de ani, câștiga Miss 
România și ducea renumele țării noastre peste 
Ocean. De atunci, Daniela Nane și-a schimbat 
zona de interes. A urmat actoria, a devenit

Mel Gibson e cercetat pentru violență 
domestică

Problemele cu oamenii legii nu s-au termi
nat pentru Mel Gibson. Actorul și regizorul este 
investigat de polițiști pentru violență domestică 
asupra fostei lui iubite, Oksana Grigorieva.

Incidentele ar fi avut loc în lunile ianuarie 
și februarie. Femeia, care l-a făcut tată pentru a 
opta oară, a fost audiată în cursul zilei de luni și 
le-ar fi declarat anchetatorilor că a fost victima 
violenței câștigătorului premiului Oscar de mai 
multe ori.

în cursul zilei de joi, a ieșit la iveală că

mămică și acum își dedică timpul celor două 
mari pasiuni ale ei.

Cât privește dragostea, la acest capitol a 
rămas în urmă, după despărțirea de regizorul 
Andrei Zincă. Dar frumoasa vedetă știe ce își 
dorește.

„Sunt în faza în care îmi doresc un soț, o 
fiică și o casă în care să trăim fericiți până la 
adânci bătrâneți... Nu râde, că eu nu glumesc, 
chiar dacă mă vezi relaxată. Trebuie să fie 
bărbat adevărat: să aibă coloană vertebrală, in
tegritate, credință în Dumnezeu, onoare și car
acter, să fie responsabil, loial, ocrotitor și sexy 
... Eu așa îl cresc pe fiul meu, sper ca soția lui 
să-mi mulțumească...”, a declarat actrița pentru 
Felicia.

Cu siguranță, pețitorii nu vor întârzia să 
apară.

starul ar fi lovit-o pe Oksana chiar în perioada 
în care avea grijă de fetița lor, Lucia.

într-o înregistrare din luna ianuarie, Ok
sana îl întreabă pe Gibson: „Ce fel de bărbat ești 
să lovești o femeie care ține în mâini un copil, 
să o lovești de două ori în față? Ce fel de bărbat 
este ăsta?”. La care replica actorului a fost: „Știi 
că ai meritat-o”.

în plus, Mei este acuzat de fosta lui iubită 
și că i-a spart dinții în timpul unei alte izbucniri 
violente.

Alexandra Cătălina Filip, o tânără de 19 de 
ani din Buftea, campioană națională la dans 
sportiv, a fost aleasă, vineri seara, să reprezinte 
România în finala Miss Universe, care va avea loc 
pe 23 august, la Las Vegas.

Alexandra Cătălin Filip și partenerul ei au 
devenit, între 2008 și 2010, campionii României 
la 10 dansuri și vicecampioni la secțiunea Stan
dard.

Monica Anghel riscă să nască prematur
dacă face efort

De obicei e plină de energie și mereu activă, 
dar iată că pentru Monica Anghel a venit momen
tul să treacă pe slow motion și asta pentru că in
terpreta ar risca să nască prematur, dacă ar 
continua în același ritm.

Dar chiar și așa, cântăreața nu renunță să fie 
prezentă în fiecare dimineață în casa românilor 
care vor să o asculte.

„Fătul este poziționat cu capul în jos. Ca să 
nu risc să nasc prematur, am decis să stau acasă și 
să transmit matinalul «Deșteptarea» din dormi
torul personal. Colegii mei mi-au montat acasă o 
antenă și o grămadă de aparate , mi-au dat căști și 
un microfon, iar acum intru în direct, la radio, din 
vârful patului. Și asta în timp ce Bogdan Miu, 
colegul meu de la matinal, se afla în studio”, a de
clarat Monica.

însă nimic nu se compară cu bucuria de a-ți 
strânge la piept micuțul. Și pentru asta merită să 
faci orice sacrificiu.

Leona Lewis e obligată să-și plătească 
fostul iub.it pentru succesul ei

Când dragostea dispare, intervin afacerile. 
Pare trist, dar este crunta realitate pentru Leona 
Lewis. Fostul iubit al cântăreței, Lou Al-Chamaa, 
pretinde 1,5 milioane de lire sterline pentru că a 
ajutat-o pe vedetă să devină celebră.

„Crede că a jucat un rol uriaș în succesul 
Leonei. Au fost împreună mai bine de 10 ani și a 
încurajat-o să își desăvârșească potențialul. Crede

AWM-

Finala națională a Miss Univers România a 
avut loc vineri și a fost transmisă în direct de TVR 
1 și TVRi. Prezentatorii finalei au fost Valentina 
Ionescu și Cristian Mândru..

Alexandra Cătălina Filip a fost desemnată 
câștigătoare în urma unei finale la care au partic
ipat 30 de concurente.

în cadrul concursului au mai fost premiate 
Oana Paveluc cu Premiul presei, Andrada Costina 
Fliundra cu premiul Miss Popularitate, Anda 
Elena Mocanu - Miss Fotogenie și Anca Eliza 
Pleșca - Miss Congeniality. Concurentele au avut 
de trecut de mai multe probe: ținuta de zi, costum 
de baie, rochie de seară și un interviu de evaluare 
a personalității.

Miss Universe este un concurs de frumusețe 
anual, organizat de Miss Universe Organization , 
firmă deținută de Donald Trump din 1996, și 
parteneriat cu NBC, din 2003, când postul tv a 
câștigat drepturile de difuzare. Concursul Miss 
Universe a fost difuzat prima oară pe posturile de 
televiziune în anul 1955 și a devenit unul dintre 
cele mai populare și mediatizate competiții de 
frumusețe din lume.

că are drepturi la bunurile comune la fel ca un soț. 
El chiar i-a completat cererea de înscriere la X 
Factor și este convins că a avut o contribuție 
importantă la reușita ei”, a declarat un prieten de
al fostului electrician.

Leona și Lou s-au despărțit luna trecută, dând 
vina pe programul lor încărcat.



Consiliul \a(ional ul lllosului \ulioiial Sindical (B\S) U decis sît-î acorde 
un voi de încredere aiul președintelui Dumitru Cosiin, care tși depusese man
datul iu urmi cu mai puțin de o lună, considerând că mișcarea sindicalii din 
ultima perioadă fusese uit eșec. cin și membrilor Nirottlui l.secuiiv.

Zeci de persoane au murit
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Nivelul Prutului
A

în timp ce urmăreau finala CM
Cel puțin 64 de persoane, care urmăreau finala CM, au fost ucise 

într-un dublu atentat în capitala Ugandei

a depășit, la Oancea, 
cota istorică înregistrată 

în 2008
Un dublu atentat comis dumi
nică seara în două restaurante 
din Kampala, capitala Ugan
dei, a provocat moartea a cel 

puțin 64 de persoane și rănirea 
altor 65, a anunțat luni poliția, 

care-i consideră suspecți pe 
islamiștii somalezi Shebab, 
o vând legături cu al-Qaida.

Acest dublu atentat pare să fie cel 
mai sângeros din Africa de Est, de la at
acurile sinucigașe împotriva ambasade
lor americane de la Nairobi și Dar es 
Salaam și până în prezent, atentate 
comise de membri al-Qaida. la 7 august 
1 în care au fost ucise peste 200 de 
persoane.

"Avem 64 de morți și 65 de răniți. 
Naționalitățile victimelor vor fi comu
nicate ulterior", a declarat luni 
dimineața o purtătoare de cuvânt a 
poliției, Judith Nabakooba, pentru AFP. 
Un bilanț anterior, din timpul nopții, 
anunța 23 de morți.

Masacru 
într-un restaurant 
și un club de rugby

Cele două bombe au explodat într- 
un restaurant etiopian din sudul capi
talei ugandeze și, respectiv, într-un club 
d M'ugby din estul orașului, provocând 

masacru în rândul persoanelor 
adunate în aceste două locuri publice 
pentru a viziona, la televizor, finala 
Cupei Mondiale de fotbal, disputată 
între Spania și Olanda.

Președintele american, Barack 
Obama, a condamnat aceste "atacuri 
lașe și deplorabile" și a anunțat că 
Statele Unite sunt "pregătite să 
furnizeze orice ajutor cerut" de Guver
nul ugandez, potrivit purtătorului de cu
vânt al Consiliului pentru Securitate 
Națională. Mike Hammer.

Un cetățean american se află între 
persoane ucise, a anunțat ambasada 
americană din Kampala, iar un core
spondent AFP a putut vedea trei 
cetățeni americani răniți, la principalul

spital din capitală, Mulago, unde au fost 
aduse zeci de victime, pentru a primi 
îngrijiri. "Vroiam doar să privim 
meciul. Din nefericire, am ales să 
mergem la restaurantul etiopian", a de
clarat, la spital, Chris Sledge, în vârstă 
de 18 ani, grav rănit la picioare și la 
ochi. "Va fi bine. Voi avea nevoie de o 
operație", a adăugat el.

Posibil atentat 
al insurgenților 
islamiști

Comahdantul poliției ugandeze, 
Kale Kayihura, a făcut legătura între 
acest dublu atentat și amenințări recente 
ale insurgenților islamiști Shebab din 
Somalia, potrivit cărora vor ataca 
Uganda și Burundi, cele două țări care 
au trimis în total 6.000 de militari, care 
alcătuiesc o forță "de pace a Uniunii 
Africane (UA), în Somalia (AMI
SOM). Această forță de pace, 
mobilizată din martie 2007 și a cărei 
principală misiune constă, în prezent, în 
protejarea foarte fragilului Guvern 
provizoriu, instalat în ianuarie 2009, 
este considerată de către insurgenții 
Shebab o forță de ocupație. Insurgenții 

controlează cea mai parte a Somaliei și 
au jurat credință al-Qaida."Știți, au ex
istat declarații din partea (insurgenților) 
Shebab și al-Qaida. Terorismul este, în 
prezent, o amenințare. Cunoașteți 
regiunea în care ne aflăm și angajamen
tul nostru în Somalia", a declarat Kay
ihura, în noaptea de duminică spre luni. 
"Evident că este vorba despre terorism. 
Acest lucru este clar", a adăugat el.

Insurgenții Shebab au amenințat, 
recent, cu represalii împotriva Ugandei 
și Burundi, din cauza participării lor la 
forța Uniunii Africane în Somalia. în 
ultimii ani, islamiștii au intensificat 
atentatele împotriva AMISOM, dar, 
până în prezent, nu au amenințat că vor 
ataca în afara teritoriului somalez.

La 5 iulie, liderul islamiștilor She
bab, Ahmed Abdi Godane, lansa un nou 
apel către somalezi, cărora le cerea să 
se unească pentru a da trupele AMI
SOM afară din Somalia.

în aceeași zi, Autoritatea 
Interguvemamentală pentru Dezvoltare 
(IGAD), din care fac parte șase țări din 
Africa de Est, hotăra să suplimenteze, 
rapid, cu 2.000 de militari trupele AMI
SOM, aducând forța la un efectiv de 
peste 8.000 de militari.

Nivelul Prutului măsura luni 
la Oancea 652 de centimetri, 
depășind cota istorică de 648 
de centimetri înregistrată în 
2008, iar autoritățile gălă- 
țene intervin în continuare 

pentru supraînălțarea digu
rilor de protecție Brateșul de 

Sus și Brateșul de Jos.

"Deși prognozele hidrologice 
indică în Continuare creșteri ale 
nivelului Prutului, apa curge cu o mai 
mare viteză, având în vedere că 
Dunărea a scăzut și poate prelua mai 
repede surplusul de apă din Prut", a 
declarat, luni, Tudorel Trâmbițașu, 
directorul Serviciului de Gospodărire 
a Apelor Galați.

în aceste condiții, autoritățile 
locale din Galați intervin în contin
uare pentru supraînălțarea digurilor 
de apărare de pe Prut.

"Avem 54 de specialiști de la 
Apele Române, atât de la noi, din 
Galați, cât și colegi veniți din Vaslui 
și Botoșani, care lucrează, împreună 
cu pompierii ISU, la supraînălțarea 
digurilor de protecție Brateșul de Sus 
(aferent satului Șivița) și Brateșul de 
Jos. Se mai lucrează și la 
supraînălțarea digului din satul Ro- 
gojeni, cu specialiști de la Apele 
Române și sătenii din comuna 
Suceveni. Și în satul Vlădești se 
lucrează la combaterea infiltrațiilor 
din digul de protecție, împreună cu 
sătenii din comuna Cavadinești. De 
asemenea, specialiștii noștri 
coordonează lucrările de combatere 
a infiltrațiilor apărute în satul 
Vlădești, unde în digul de apărare al 
unei acumulări piscicole au apărut 
infiltrații", a mai spus directorul Ser
viciului local de Gospodărire a 
Apelor Galați.

A murit Lucia Mureșan, vocea Teleenciclopediei
Lucia Mureșan, vocea Teleenciclopediei, a murit la 

vârsta de 72 de ani. A fost o actriță de teatru remarcabilă, 
născută pe 31 ianuarie 1938, voce inconfundabilă a 
Teleenciclopediei, un adevărat brand de televiziune, cu 
un timbru profund și catifelat, profesor doctor, cetățean 
de onoare al Sebeșului, fiica avocatului Leontin 
Mureșan din Cluj și a soției acestuia, profesor de istoria 
artelor, a făcut un curs de balet la Opera din Cluj.

A jucat în peste 100 de piese de teatru, pe scenă, 
teatru radiofonic și de televiziune, 15 filme și a participat 
la numeroase spectacole Eminescu, Blaga etc. cu poezie 
românească, germană și maghiară. A fost căsătorită timp 
de 40 de ani cu un mare fotograf, Ion Miclea, “omul cu 
ochi de vrăjitor" perceput de mulți ca fotograful lui 
Ceaușescu dar al cărui album despre SUA a fost prefațat 
de Gerard Ford, potrivit cinemagia.ro.

CM K

cinemagia.ro
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Tenismanul Victor Hănescu se menține pe locul 37 (1.070 de puncte) 
în clasamentul ATP dat publicității luni, el fiind cel mai bine situat 
jucător din România în această ierarhie.

■■■■Ml

Antrenorul secund al echipei 
Minerul Lupeni a decedat

Antrenorul secund al 
echipei Minerul Lupeni, 
Iosif Rus, a decedat, du

minică seara, în urma 
unui atac de cord.

In vârstă de 61 de ani, 
Iosif Rus se afla în Portugalia, 
în vizită la copiii săi, iar la 19 
iulie trebuia să se prezinte la 
începerea pregătirilor echipei 
în vederea noului sezon din 
Liga a Ii-a.

Jucătorii echipei au fost 
șocați la aflarea veștii, mai 
ales că în urmă cu două 
săptămâni un alt fost mare 
jucător al formației din Lu
peni, Constantin Cotroază, a 
decedat.

,, Parcă suntem blestemați. 
Nu îmi vine să cred ce se 
întâmplă. A murit portarul Var- 
tolomei, a murit Cotroază, a 
mai murit și jucătorul acela de 
la Hunedoara, iar acum Iosif

Jiul Petroșani, 
în reconstrucție

Rus. Incredibil. Nu îmi vine să 
cred. Suntem toți marcați de 
cele întâmplate”, a declarat 
președintele clubului Minerul 
Lupeni, Mihai Basarab.

Aflată în căutare de noi jucă
tori, Minerul Lupeni testează 
mai multi jucători veniți din 
toate colțurile țării. Astfel, 

Ionel Augustin a avut, sâm
bătă, la dispoziție nu mai puțin 
de 23 de jucători care au venit 

să dea probe.

Aceștia au fost supuși la jocuri 
școală cu actualii jucători ai Minerului, 
dar se pare că niciunul nu a reușit să-l 
încânte pe proaspătul tehnician.

Prin urmare, în această perioadă 
singurul care va semna un contract cu 
Minerul este fostul jucător al Jiului, 
Constantin Drăghici. De luni, Minerul 
Lupeni își va intensifica antrena
mentele, astfel că jucătorii vor avea 
câte două antrenamente pe zi plus unul 
de forță. Miercurea viitoare, elevii lui 
Augustin vor susține primul joc de ver
ificare mai serios din acest stagiu de 
pregătire.

"Minerii" se vor deplasa la Târgu 
Jiu, acolo unde de la ora 18.00, pe 
terenul principal, vor juca cu Pandurii 
Târgu Jiu, echipă retrogradată din Liga 
1 și în rândurile căreia se regăsesc câțiva 
jucători care au evoluat în Valea Jiului 
printre care Alexandru Dedu și Lucian 
Pârvu, ambii foști jucători la Jiul 
Petroșani.

Peste o săptămână, Minerul Lu
peni va intra în cantonament centralizat 
la o cabană din Parâng. Fostul jucător 
al echipei Jiul Petroșani, Constantin 
Drăghici, a semnat un contract pe o 
perioadă de trei ani cu Minerul Lupeni,

formație ce va evolua în noul sezon tot 
în Liga a doua. Jucătorul de 30 de ani 
este mulțumit de alegerea făcută și 
speră să își câștige repede locul printre 
titulari.

Ionel Augustin afirmă că nu este 
adeptul jucătorilor aduși sub formă de 
împrumut în Vale. Fostul dinamovist 
recunoaște că noua sa grupare are 
nevoie de câteva întăriri, dar spune că 
este timp și pentru asta.

"Mă bucur că în mare parte mulți 
dintre jucătorii din sezonul trecut au 
ales să rămână aici, la Lupeni. Sigur că 

mai avem nevoie de câteva plombe, 
mai ales pe posturile deficitare pe care 
le avem. Nu sunt adeptul jucătorilor 
veniți sub formă de împrumut de la Di
namo 11. Nu îmi convine ca eu să-i 
pregătesc, clubul să le ofere totul de-a 
gata și apoi Dinamo să îi ia în orice mo
ment. îmi doresc jucători care să fie la 
dispoziția echipei. în mare parte mă de
clar mulțumit de modul în care jucătorii 
s-au comportat la antrenament. Cât de 
curând vom intra în cantonament și 
vom face o pregătire centralizată", a de
clarat Ionel Augustin.

Cupa Amiral

Pornită la drum cu un lot din 
jucători foarte tineri, Jiul Pe
troșani a început seria jocu

rilor de verificare.

Astfel, elevii lui Toni Sede- 
caru, Damian Militam și Daniel 
Huza, au susținut primul joc ami
cal în compania lui Marmosim 
Simeria, echipă ce va juca tot în 
Liga a treia.

Petroșenenii au pierdut, cu 
scorni de 3-1, unicul lor gol fiind 
marcat de jucătorul de 20 de ani 
Șaucă, venit de la Retezatul

Antrenorii Jiului spun că se 
va merge în continuare pe mâna 
acestor tineri care au vârste 
cuprinde între 16 și 17 ani. în par
tida cu Marmosim, trei dintre cei 
11 jucători care au evoluat titulari 
au 16 ani și provin de la grupele 
de juniori ale clubului.

Tehnicienii mai afirmă că 
Jiul va susține în continuare o 
serie de amicale, dar vor căuta ad
versari mai slabi cotați, pentru ca 
jucătorii să poată căpăta încredere 
în forțele proprii și pentru a 
evolua cât mai bine, încă din 
prima etapă a campionatului.

7

Rezultatele etapei I:

P.D.L. - Igo 3-1
Marcatori: Luca Gristi un gol, Au

togol Luca și Rostaș Dorin pentru 
P.D.L., iar pentru IGO a înscits Mailat

Footbal Team Alpin - 
Speranța Brad 13-3

Marcatori: Stoica-patru goluri, 
Iordache-patru goluri, Miclea Adriana 
un gol, Bolog două goluri, Petreanu și 
Olimpiu câte un gol. Pentru Speranța 
Brad a punctat Țânțăreanu de două ori 
și Faur Cristi.

Clasament:

1. Footbal Team Alpin 1 1 0 0 13-3 3p
2. Red Devils 1 T- 0 0 10-2 3p
3. Teba 1 ) 0 0 9-2 3p
4. U.M 010995 Armata 1 1 0 .-4 0 5-3 3p
5. P.D.L 1 1 -T 0 0 3-1
6. Team Amiral 1 1 0 0 5-4 3p
7. Golden Botău 1 AÎLK 0 1 4-5 0p
a. IGO 1 0 0 1 1-3 0p
9. Brătișa 1 0 0 1 3-5 0p
10. Team Juniorii (O? 0 0 1 3-9 Op
11. Team Fantasy 1 0 0 1 2-10 Op
12. Speranța Brad 1 0 0 1 3-13 Op



Peste 250 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la Madrid, de 
duminică seara până luni dimineața, fiind rănite ușor în timpul manifes
tărilor de dinainte și de după finala Cupei Mondiale din Africa de Sud. 
câștigată de Spania.

«a
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Campionatul Mondial de Fotbal

Furia roja, 
noua campioană mondială

Finala: Spania - O
Reprezentativa de fotbal a Spa
niei a câștigat Cupa Mondială, 
după ce a învins selecționata 

Olandei, după prelungiri, scor 
1-0, în finala competiției din 

Africa de Sud, disputată, dumi
nică seară, la Johannesburg.

■ k. început cu stângul Mondialul 
din Africa de Sud, pierzând primul 
meci al grupei, cu Elveția.

Dar Spania și-a revenit rapid, a 
încheiat Grupa H pe primul loc, a elim
inat pe rând Portugalia, Paraguay si 
Germania, câștigându-și dreptul de a 
iu £&prima sa finală la'un Campionat 
Merrfdial.

Campioana europeană a dominat 
primele 15 minute ale întâlnirii cu 
Olanda, dar Robben și compania s-au 
regrupat și au calmat spiritele în tabara 
iberică.

Tensiunea creată de miza imensă 
a partidei s-a simțit în prima repriză, 
jocul fiind des fragmentat din cauza 
faulturilor.

Britanicul Howard Webb a fost

Thomas Muller a câștigat Gheata de Aur
Internaționalul german Thomas 

Muller a câștigat Gheata de Aur la 
turneul final al Gupei Mondiale din 
Africa de Sud, competiție la care a 

marcat cinci goluri, la fel ca alți trei 
participanți - Diego Forlan, West") 
Sneijder, David Villa, dar a avut mai 

multe vase decisive decât aceștia.

Muller a câștigat, cu Germania, fi- 
nala-mică a turneului din Africa de Sud. la 
care a fost autorul a trei pase decisive. 
Numărul de pase decisive este al doilea : 
criteriu de departajare pentru desemnarea 
câștigătorului Balonului dde Aur, după 
numărul de goluri. în cazul în care depar
tajarea nu se putea face nici după numărul 
paselor decisive, câștigătorul ar fi fost 
jucătorul cu cele mai puține minute jucate. 
Spaniolul David Villa și olandezul Wesley 
Sneijder, adversari în finala de duminică 
seară, de la Johannesburg, câștigată de 
Spania, scor 1-0, au înscris tot câte cinei

■

darnic în privința avertismentelor, 
arătând șase cartonașe galbene până la 
pauză.

Repriza secundă surprinde Olanda 
în două situații clare de gol, Robben 
scăpând de două ori singur cu Iker 
Casillas, dar portarul iberic își salvează 
echipa. Villa își trece și el în cont două 
ratări, iar cele 90 de minute se încheie 
la egalitate scor 0-0, nu înainte însă ca 
arbitrul Webber să iasă în evidență peri- 
tru deciziile luate. în prelungiri, Olanda 
rămâne în inferioritate numerică, 
Heitinga primind al doilea cartonaș gal

goluri, dar au reușit doar câte o pasă 
decisivă.

Clasamentul golgheterilor de la Cupa 
Mondială din Africa de Sud:

5 goluri: Muller (Germania). Villa 
(Spania), Sneijder (Olanda), Forlan 
(Uruguay)

4 goluri: Higuain (Argentina), Vittek 
(Slovacia), Kiose (Germania)
g'Âf? goluri: Donovan (SUA), Gyan 

(Ghana), Luis Fabiano (Brazilia), Suarez 
(Uruguay)

2 goluri: Elano (Brazilia), Eto'o 
(Gameroun), Hernandez (Mexic), Holman 
(Australia), Honda (Japonia), Iniesta 
(Spania), Lee Chung-yong (Coreea de 
Sud), Lee Jung-soo (Coreea de Sud), 
Podolski (Germania), Robben (Olanda), 
Robinho (Brazilia), Tevez (Argentina), 
Tiago (Portugalia), Uche (Nigeria)

1 gol: Alcaraz (Paraguay), Hugo 
Almeida (Portugalia). Bcausejour (Chile), 
Bendtner (Danemarca), Birsa (Slovenia). 

ben în minutul 109.
Peste șapte minute, Andres Iniesta 

declanșează fiesta, lobând un balon 
peste Stekelenburg din șapte metri, 
după o pasă a lui Fabregas. Olandezii 
îngenunchează și pleacă acasă cu 
medaliile de argint, pentru a treia oară 
în istorie.

Spania, campioană europeană en- 
titre, își mai trece în palmares un trofeu: 
Cupa Mondiala, după o finală care cu 
siguranță nu va rămâne în mintea su
porterilor ca fiind una “de vis”.

Blanco (Mexic), KP Boateng (Ghana), 
Bradley (SUA), Cacau (Germania), Cahill 
(.Australia), Cavani (Uruguay), Cristiano 
Ronaldo (Portugalia). De Rossi (Italia), 
Defoe (Anglia). Demichelis (Argentina), 
Dempsey: (SUA), Di Natale (Italia 
Drogba (Coasta de Fildeș), Endo 
(Japonia), Ffiedrich (Germania), Gelson 
Fernandes (Elveția), Gerrard (Anglia).

Forlan, cel mai bun jucător 
de la Cupa Mondială

Fotbalistul Uruguayului Diego Forlan 
a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei 
Mondiale, a anunțat FIFA, duminică seară, 
după finala câștigată de Spania în fața Olan
dei. Forlan, care a marcat cinci goluri la 
Cupa Mondială, a încheiat turneul pe locul 
patru cu naționala Uruguayului. Pentru titlul 
de cel mai bun jucător, Forlan, cu 23,4 la 
sută din voturile exprimate de persoanele 
acreditate la CM, i-a depășit pe olandezul 
Wesley Sneijder (21,8%) și spaniolul David 
Villa (16,9%). Pe lângă cei trei, au mai fost 
nominalizați: Asamoah Gyan (Ghana), An
dres Iniesta (Spania), Xavi (Spania), Lionel 
Messi (Argentina), Mesut Ozil (Germania), 
Bastian Schweinsteiger (Germania) și Arjen 
Robben (Olanda). Cel mai bun portar al 
turneului a fost spaniolul Iker Casillas. în 
2006, titlul a fost câștigat de francezul Zine

Mark Gonzalez (Chile), Heinze (Ar
gentina), Huntelaar (Olanda), Iaquinta 
(Italia), Jansen (Germania), Ji Yun-nam 
(Coreea de Nord), Jovanovici (Serbia). 
Juan (Brazilia), Kalou (Coasta de Fildeș), 
Khedira (Germania), Khumalo (Africa de 
Sud), Kopunek (Slovacia). Koren (Slove
nia), Kuyt (Olanda), Liedson (Portugalia). 
Ljubijankici (Slovenia). Maicon (Brazilia), 
Malouda (Franța), Marquez (Mexic), Mil
iar (Chile), Mphela (Africa de Sud), 
Muntari (Ghana), Okazaki (Japonia), Ozil 
(Germania), Palermo (Argentina), Pan- 
telici (Serbia), Park Chu-young (Coreea de 
Sud), Park Ji-sung (Coreea de Sud), A. 
Pereira (Uruguay), Puyol (Spania), 
Quagliarella (Italia). Râul Meireles (Por
tugalia), Reid (Noua Zeelandă), Riveros 
(Paraguay), Romaric (Coasta de Fildeș), 
Rommedahl (Danemarca), Salpingidis 
(Grecia), Simao (Portugalia), Smeltz 
(Noua Zeelandă), Tomasson (Danemarca), 
Torosidis (Grecia), Yaya Toure (Coasta de 
Fildeș I. Tshabaiala (Africa de Sud), Upson 
(Anglia), Van Persie (Olanda), Van Bron- 
ckhorst (Olanda), Vera (Paraguay), Yakubu 
(Nigeria).

dine Zidane, ales în ciuda faptului că l-a 
lovit cu capul în piept pe fundașul italian 
Marco Materazzi.

Puyol, Xavi 
și Iniesta 
au câștigat tot

Jucătorii spanioli ai formației FC 
Barcelona, Carles Puyol, Xavi Hernandez și 
Andres Iniesta, au câștigat toate trofeele 
posibile, de la campionatul Spaniei, la Liga 
Campionilor, titlul național, titlul european 
și culminând, duminică seară, la Johannes
burg, cu titlul mondial. "Xavi, Puyol și Ini
esta au atins cerul, câștigând singurul trofeu 
care le lipsea, Cupa Mondială, și care îi 
trimite în Olimpul celor mai buni din isto
rie", scrie cotidianul Sport. în 2008, Xavi, 
Iniesta și Puyol au devenit campioni eu
ropeni, primul câștigând și titlul de cel mai 
bun jucător al turneului. După câteva luni, 
FC Barcelona a devenit multiplă 
campioană, cu titlul național, Cupa Spaniei, 
Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, Su- 
percupa Europei și Campionatul Mondial al 
cluburilor. în 2008, Xavi, Iniesta și Puyol au 
devenit campioni europeni, primul 
câștigând și titlul de cel mai bun jucător al 
turneului. După câteva luni, FC Barcelona 
a devenit multiplă campioană, cu titlul 
național, Cupa Spaniei, Liga Campionilor, 
Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și 
Campionatul Mondial al cluburilor. Tooate 
golurile Spaniei la Cupa Mondială, opt, au 
fost înscrise de jucători ai formației FC 
Barcelona: David Villa cinci goluri, Andres 
Iniesta două goluri și Carles Puyol un gol.

K.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L
Deva, Calea Z-aranduIui 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Vblvo)

GLASUL HUNEDOAREL

Facem contracte 
pentru firme cu

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

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE

• CALITATE
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

REDUCERE
DE 20%

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

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

- 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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Btoț, / Witch McDeere este un tânăr cu un viitor promițător in avocatură. în
I timp ce-și pregătea examenul pentru intrarea în Barou, Mitch este 
/ abordat de către o firmă puternică de avocafi din Memphis, care îi face

I o propunere excelentă pe care nici nu se gândește s-o refuze.
I (Prima TP; 23:15; Firma) el

i

Maxime...

Multa lucruri af fi fost 

capabil să înțeleg dacă nu

(Mark Twain)

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Pusă de 
o parte

A solicita

>

V

24 de 
ore

Dublate!

>

Orna- 
ment

>

Vedetă 
de 

cinema

Dificilă 

Genă! 
In arie!

V

Reconstituire,..DicționanOvă, Saga, lot

>

Individ

?(».)

Chel- 
tutor

>

Strânse 
ghemgnem

■ Poveste

Parte de 
cuvânt

Contrafort

Cântec 
religios 

Baza 
coloanei

V

Făcut 
din 

obicei

>
V

>

S

BK;

<

Ăcrobați 
Refăcut 

Bir!

> V

Stâlp de
sprijin

Dânsa

V

Iscoadă 

Cupa 
Spaniei! 
>~V

Pană de 
lemn

Beneficiu

T«*
Epici!

Forme 
geome

trice

/tv/?i Ztv^2
oToo
07:30

Telejurnal; Sport: Meteo 
La prima oră

■ 07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 - 39.)

08:00 O familie numeroasă 07:50 învinge apele!
08:30 Beaver rezolvă tot 08:00 Povești din Paris (francez se-
09:00 Transformarea rial de comedie. 2008. rel. - 49.)
09:50 Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal
i 09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 9.)
FIFA 2010 Selecțiuni 10:00 Telejurnal: Sport

10:10 Verde-n față Episodul 2 10:20 întâlnire la malul mării (emi-
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se- siune de divertisment, 2010) 90’

rial. 2005- 7.) 12:00 Telejurnal
11:15 Restaurare (rel.) Episodul I 12:45 Popasuri folclorice (2008)
12:15 Vizor monden 14:30 între cer și pământ
J2:45 Giuvaierul palatului (sud-co- 15:00 împreună in Europa

recan serial, 2003, rel. - 42.) 16.00 Altă viață! (australian serial.
14:00 Telejurnal; Sport: Meteo 2001. rel.-39.)
14:45 Omenia ne scoate la liman 17:00 Povești din Paris (francez se-
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) rial de comedie. 2008 - 51.)
15:30 Rom european (rel.) 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
16:00 Kronika (magazin cultural) mânia
17:00 Atunci și Acum 18:10 învinge apele!
17:55 Viața și banii 18:15 Poate nu știai
18:20 Prințesele lumii 18:30 Orașele lumii Insulele Caraibe
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 43.)
19:0.0 Starhunter (canadian S.F.,

2003 - 6.) cu Clive Robertson
19:40 Spori 3:20:00 Fiica Elisci (italian serial. 2007
20:00 Telejurnal: Meteo - 6.) cu Paolo Sesanti
21:10 Viva Zapata (SUA dramă. 'BIzOO D'ale Iu’ Mitică (reportaj) 45'

1952) 113' cu Marlon Brando, 22:00 Ora dc știri (show de întâlniri)
Anthony Quinn. Jean Peters 23:10 Străzile din Laredo (SUA

23:00 Portretul unci căsnicii (englez- 
neo-zeelandez mini-serial. 1990 
-2.) 55’ cu Janet McTccr, 
David Haig. Cathryn Harrison

mini-serial, 1995) cu James 
Gamer, Sissy Spacek, Ned 
Beatty, Sam Shepard

Tras pe 
stânga! 
Casă de 
boieri

> V

■■c

6

V

Presat

Reverie

Viorel Naghi - Viadimirescu

Pled

Punct 
cardinal

Leu!

A cu
noaște

Tania 
Eliade

Platou

Atac 
frontal!

Fără de
osebiri

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS,
AȚÂȚĂTOARE, BOȚ, CÂȘTIGAT COLET, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABA, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚI, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, I , 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean ■ ARAD

06:00 Observator
08:00
10:00

'Neatza cu Răzvan și Dam 
în gura presei

11:15

13:00
14:00

Un străin în familie (SUA co
medie, 2006) cu Marion Ross
Observator
Secrete în Paradis (grec serial, 

2008 - 17.) 45' cu Danis Katra- 
nidis, Panagiotis Bougiouris. 
Faye Xila, Vana Pcfani

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 7 secunde (romăn-suedez-cn- 

glez film de acțiune, 2005) 101' 
cu Wesley Snipes, Tamzin Out- 
hwaitc, Tamer Hassan, Pete 
Lee-Wilson

2230 Observator
2330 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia. Masi Oka. 
Hayden Panctticrc. Jack Cole-
man

nuă (SUA serial, 2008 - 22.) cu 
Lena Headcy, Summer Glau, 
Thomas Dekker. Richard T. 
Jones

07:00 Știme Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Om sărac, om bogat (român 

comedie - 53.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973, rel.-3776.)
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial dc comedie, 2006 - 1.)
14:00 Serviți, vă rog!
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3777.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro T\’
20:30 Adevărul despre Ana (SUA- 

german film dc acțiune, 2009)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Terminatorul: Războiul conți-

Hancock (SUA.lUiunc-comcdi-.. 2li<>Xi 
17:00 Chihuahua de Beverly Hills (comedie) 91'
18:30 Căsnicia (SUA dramă romantică, 2007) 86'

20:00 Helen (SUA-englez-german-canadian dramă, 2009) 120' cu Ashley 
Judd, Goran Visnjic, Lauren Lee Smith, Alexia Fast

22:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 3.) Zgârieturi cu Anna Paquin, Step
hen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

23:55 Trecutul lui Mary (englez dramă, 2007) cu David Walliams, Maggie 
Smith. Danny Lec Wyntcr, Gemma Artcrton

1 9 2 5 3 8 7
5 2 6 7 1
7 3 6 1 4 2
8 6 4 7 3 2

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5

07:00 îngerașul 07Î0O Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori (SUA serial,
09:45 Legământul 2006- 12.) cu Dave Annablc
11:15 Predestinați 08:10 Sport cu Fiorentina
12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Cine știe...câștigă!
14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Nimeni nu-i perfect
15:30 Victoria 10:30 Hammer boy
16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera dc râs
16:30 Legământul 14:00 Clinica (SUA serial. 2007 -
17:30 Poveștiri adevărate 15:0@ Micul dejun cu Dick și Do-
18:30 împreună pentru totdeauna rothy (canadian-englez polițist,
19:30 Săracii tineri bogați 2001, rcl.)

jfO:3O Predestinați 17:00 Cine știe...câștigă!
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 18:00 Focus 18 90'

serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:00 Focus Sport
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 19:30 Cireașa dc pe tort
rona, Jose Guillermo Cortincs 20:30 Griffelkin (canadian-SUA co-

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune medie dc familie. 1999)
de divertisment, 2007) 22:1S Trăsniți! (serial de comedie,

23:30 India (brazilian-indian film se- 2007 -26.) 45'
rial dc aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

23:15 Firma (thriller, 1993) cu Tom 
Cruise, Jeanne Trippiehorn, 
Gene Hackman, Ed Harris

21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie. 1994 - 23.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LcBlanc

22:00 Un meci pe cinste (SUA-cnglcz comedie, 2001) 95' cu Vinnic Jones, 
David Kelly. David Hemmings, Ralph Brown

16:30 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedic, 2006 - 1.)
17:00 Crimă cu oglinzi (SUA-englez polițist. 1985)
19:00 Noi toțf (SUA serial. 2003 - 15.) 30' cu Duane Martin
20:00 Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 4.) cu

Julianna Margulies. Ben Shcnkman. Keith Robinson
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 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 (broken 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar

cameristă hotel
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarichelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hote!) 1

casier trezorier 4
șef departament 5

coordonator în protecție și securitate 
privată I șef departament de mărfuri alimen- 

tare/nealimentare 3
dulgherțexclusiv restaurator)

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

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

inginer mecanic

mecanic utilaj

zidar rosar-tencuitor

Lupeni

electromecanic
maistru ind.textila,pielărie 1

femeie de serviciu
șofer de autoturisme și camionete

2
mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman

fierar beton ist 1 tehnicean electromecanic 1

yier construcții civile, industriale
T /gricole 1

inginer șef în agricultură.silvicul- 
tură, piscicultura,pescuit? vânat

2

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

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

bucătar

inspector(referenf) resurse umane
1 Hunedoara

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

montator aparate aer condiționat 
. 1

munc.necaLla demil.cladiri, zida
ri e^mozaic,faianță,gresie 1

ospătar-chelner 1
munc.necal.ia asamblarea, montarea 
pieselor 1

lucrător bucătărie (spălător vase
2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor

rriuistru 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.necaLla în treț. drumuri, șo
sele, poduri.baraje 10

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

ambulator manual 4

barman 5

brutar 3

sudor manual cu arc electric 5

vânzător IO

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

1 operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de ffagmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze I

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necaLla demol.clădiri.zidă- 
rie,mozaic,faianțâ,gresie,parchet

]

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) I

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 o spă tar (ch e 1 n er) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

tălpuitor industrial 5manipulant mărfuri 14

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu

mașinist la mașini mobile pt, trans
porturi interioare 1

12
munc.necal în ind. confecțiilor zaic,zidărie.faianță,gresie,parchet 2

munc.necal 1a întreț.drumuri, po
duri, 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.necaLla întreț-drumuri,po
duri,baraje 1

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

lansator produse 1

lucrător gestionar )

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor

bucătar

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical 1

munc.necal.în silvicultură 6

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

fierar betonist 1

dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 munc.necaLla demol.clădiri.mo-zidar samotoT

închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45.Bucătarie, 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557g DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIATVând casă ultra central în Deva. Nu sunt agenție. Preț neg. Tel. 0743.013.281MOBILIARE

Schimb spațiu in Deva, 20 mp, langa Mali cu casa in Deva sau Simeria. Ofer diferența maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 curo. Tel. 0728.049.989

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
g&eur/ntp. Tel. 0740.965.191 DIVERSE
Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, 
amenajat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

Vând pătuț de lemn și saltea pentru pătuț. Contact: Zamonița Mihaela. Str. Teilor, bl. 19, 
sc.E, ap. 69, Simeria.

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

Mii mb apartament în Deva șî garsonieră în Hunedoara, ambele pentru 
în Simeria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămida și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, 
hol, grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 
65.0001ei neg. Tel. 0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 
4 camere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire 
centrală, grădină, st=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate 
utilitățile, grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț 
250eur/lună. Tel. 0730.287.975

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100., Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești: 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu pi cap pe eL tip mobilă traviara plus 1 OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6. 
Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOleî buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau Ia schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.S32.083
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Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, 
hol, subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. 
Tel.0720.222.418

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmațian. Tel 0743.832.083

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A.. înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare 
de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză 
și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

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

tai nx nr Miri pttrt tcttatr

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur.
Tel.0732.727.786

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

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț
OOeur/Iună. Tel 0751.176.178

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

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=l .OOOmp, preț 25eur/mp neg. 
Tel. 0726.319.204

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, de
pendințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, 
pomi fructiferi, viță de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 
0745.164.594

AUTO
Vând Sonda Lamda nouă BMW 318i, a.f. mașină 2002. Preț 100 euro neg. Tel 
0721.653.028

i
I (text maxim 50 de cuvinte)
I ■ ■"",m I III I II . ■ m.rrmmmw.

■ Nume.................................... Prenume..............................................
I Strada.......................................Nr........ Bl................. Sc...... Ap. ...
i Localitatea.......................... Județul..............
I C.I. seria............... nr.....................................
i Eliberat de.................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
I
I
I
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Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, 1.200mp, fs=23m, 
preț 7euro/mp. Tel.0745.368.700

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, 
bucătărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 
2 camere în Deva sau Simeria. Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp, balcon, cen
trală termică, preț 60.000euro neg. Tel.0744.118.773

Vând/schimb casa în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, bol, cămara, 
pivniță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 
2 camere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

Vând Dacia Papuc 4*4, an 2005, motorină, motor 1,9, km 30.000, 5 locuri, aco
perită cu fibră. Mașina este la Fântoag lângă Ohaba. Tel.0734.192.385

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut. Preț400euro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, în
chidere centralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. 
Preț 11.000 ron. Tel. 0744.114.390

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 2.400cur. Contact: Maeraș Andrei, Str. 
M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
I 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
I și la redacție:
î Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 2
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

www.sitvodfi.ro
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Silvadez^
mortare uscate, odezivi, sape autonivelante

Supremația calității

Fabrico de mortare uscate
și adezivi Hunedoara SILVA?

LEMNTEX
tâmplărie din lemn triplu stratificat 

uși șl ferestre de cea mal bună calitate, 
parchet tin lemn de tag. 

paltin sau frasin.

t I

SZSnMLEMNTEXSJLL.
sul £^himmdiaf.nr.l.21Uf ii/munu lltlrâu,
let iax: O3iS-i/^01021,'22. e-mail: sihsa&amari.ra

Rapoltu Marc
www.steauamuresului.ro

Rezervări la tel:
0254.264 039, 0254.234 448

PESCUIT SPORTIV

S.C. TELECERNA SRL
vinde din s’oc agregate de balastieră în cantități foarte mar'

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/ton^î

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă j

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

http://www.sitvodfi.ro
http://www.steauamuresului.ro

