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Așteptări mari, 
de la 

atleții bunedoreni

g Curs Valutar
FUR - Euro: 4.2580

USD - Dolarul american: 3.3845 
100HUF- 100 Forinți: 1.5307

XAU - Gramul de aur: 131.3562

Sursa: KMl

g Din cuprins

Suplimentele alimentare 
te pot „lecui” de sănătate

P“X‘3 ►,
Dacă nu declară culturile 
calamitate, rămân fără
subvenții

ML-4 ►.
fapte jucători puși pe 
liber de Mureșul

P‘<g- () ►.

Spania 
și-a omagiat 

campionii mondiali

H

Președintele „Asociației 
Județene a Răniților 
Revoluției și Urmașilor 
Eroilor Martiri”, 
Gheorghe Firczak

Pentru că s-a ocupat personal 
de Campania de ajutorare a persoanelor afectate de 
inundațiile din județul Caraș-Severin. în urma 
derulării acestei campanii, către sinistrații din locali
tatea Armeniș au plecat două camioane încărcate cu 
diverse bunuri donate de hunedoreni.

de blamat

Hunedoreanca ce solicită 
anularea adopției, 

Mihaela Popa

Pentru că după 11 ani, în 
care a avut grijă de un copil luat 

dintr-un centru de plasament, soli
cită anularea adopției. Femeia vrea 
să se debaraseze de copil, pentru că 

acesta suferă de retard mintal și autism.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
W ► DJ 687 Cristur - Hunedoara 

’ ® ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat

: Q ► DN 66 Călan -Băcia
► DN 7 Mintia-Vețel
► DN7Vetel -Leșnic

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

ț greco-catolic
Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. 
aep. Iosif Mărturisitorul

f romano-catolic
Sf. Camil de Lellis, pr. *

< J

RețeUrzilei

Rulouri
cu pizza

Ingrediente:
Coca: 1 cană apă călduță, 2 

căni făină, 1 linguriță zahăr, 1 cu- 
buleț de drojdie proaspătă, 1 vârf 
de cuțit cu sare

Umplutură: 150g pui fript. 
50g bacon, 150 mozzarela sau caș
caval, 100 ml sos de roșii, 1 cutie 
mică de ciuperci, 10 măsline, 2 
ouă, piper, oregano.

Mod de preparare:
Se pune apa călduță (37—40 °C) 

într-un castron unde dizolvăm droj
dia, zahărul și sarea. Se adaugă 1,5 
căni de făină, se frământă, iar restul 
de făină se pune puțin câte puțin 
până când coca nu se mai lipește de 
mâini. Se pune undeva sus (pe du
lapul suspendat), la căldură, să 
crească cam 60-90 minute.

Se amestecă sosul de roșii cu 
oregano și piper. Se taie friptura, ba- 
conul, ciupercile, măslinele. Se rade 
cașcavalul. Se amestecă toate ingre
dientele (excepție sosul de roșii) cu 
un ou.

Se întinde o foaie de 3-5 mm 
grosime și se fac dreptunghiuri (de 
exemplu 15 x 10) care se ung cu 
sosul de roșii. în fiecare dreptunghi, 
de-a lungul, se pune amestecul, se 
rulează. Se ung cu oul bătut. Tava 
se unge cu ulei. Se uau la cuptor, la 
foc mediu, 25-35 de minute.

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

Sfîntul Nicodim Aghioritul, 
Purtătorul de Dumnezeu

Acest sfânt al Bisericii s-a născut în 
anul 1749, în insula Naxos din Grecia. 
Părinții săi, evlavioși și cu frică de Dum
nezeu, i-au dat la Sfîntul Botez numele 
de Nicolae și l-au încredințat preotului 
satului pentru a-1 învăța să citească. Apoi 
a fost trimis la Smirna, la vârsta de 16 
ani, pentru a deprinde învățătura 
dascălului lerotei. După patru ani de 
studii la Smirna, el a fost nevoit să se 
întoarcă în patria sa, Naxos. Aflând de
spre un om cu virtuți deosebite, 
cunoscător adânc al Sfinților Părinți, 
anume Mitropolitul Macarie al Corintu
lui, tînărul Nicolae s-a dus la el. Acolo s- 
a întâlnit și cu vestitul sihastru Silvestru 
din Cezareea, care se nevoia într-o chilie 
izolată, la mică distanță de Corint. Acest 
sihastru sfânt i-a zugrăvit atît de luminos 
bucuriile vieții ascetice, încât tânărul 
Nicolae s-a hotărât să ia îndată jugul lui 
Hristos și, luând scrisoare de la Silvestru, 
s-a dus la Muntele Athos în anul 1775. 
Aici a intrat în obștea Mînăstirii Dionisiu 
și, la puțin timp, a fost făcut rasofor sub 
numele de Nicodim, primind ascultarea 
de secretar și citeț pe care a îndeplinit-o 
cu supunere fără murmur și cu râvnă pen
tru post și rugăciune. Arzând de dorința 
de a se dărui total rugăciunii în liniște, a

părăsit Mănăstirea Dionisiu și s-a retras 
la o chilie aproape de Karies, apoi la schi
tul Capsala, care ține de Mănăstirea Pan
tocrator, sihăstrie dedicată Sfântului 
Atanasie. După puțin timp, Cuviosul Ar- 
senie din Peloponez, pe care-1 cunoscuse 
la Naxos, s-a reîntors în Muntele Athos 
și s-a așezat în schitul Capsala. Astfel, 
fericitul Nicodim i-a devenit ucenic 
bătrînului. Apoi se retrage într-o insulă 
aproape pustie lîngă Eubeea, în anul 
1782. Acolo, la cererea vărului său, Epis
copul lerotei din Euripos, Sfântul 
Nicodim a scris capodopera operelor sale 
- „Manualul sfaturilor bune”, sau „Paza 
celor cinci simțiri”, despre păzirea 
simțurilor și a gândurilor și despre activ
itatea minții.

Cuviosul Nicodim se nevoia singur 
ca un mare sihastru, îmbrăcat rău ca un 
cerșetor, hrănindu-se mai mult cu orez 
fiert, cu miere și măsline. Când era apăsat 
de foame, se ducea la vecini să mănânce, 
dar cel mai adesea, fiind prins în discuții, 
cuviosul uita să mănânce. Nu cunoștea 
decît două activități: rugăciunea și 
studiul. La orice oră din zi sau din noapte 
îl găseai deasupra unei cărți sau scriind, 
sau stătea cu bărbia în piept, pentru a face 
ca mintea să se coboare cât mai profund

în inima sa, chemând neîncetat numele 
cel sfânt al lui Iisus. El a devenit astfel o 
neîncetată rugăciune, căci prin această 
unire intimă cu Hristos, harul divin punea 
în inima sa întreaga comoară a Bisericii. 
Când scria, era așa de absorbit, încât nu 
simțea nimic în jurul lui. El era atins de 
o așa slăbiciune, că nici o mâncare nu-1 
putea întări. Deci a părăsit sihăstria din 
Capsala pentru a trăi un timp în chilia 
fraților săi din Kaîres. Starea sa de 
sănătate se înrăutăți mult. Apoi a zis: 
„Domnul mă cheamă! Domnul mă 
cheamă! Eu sunt sătul de această lume!”. 
După ce a primit Sfânta împărtășanie, a 
dobândit o liniște deosebită și, 
încrucișînd mîinile deasupra pieptului, a 
răspuns călugărilor care îl întrebau dacă 
are odihnă: „Eu am făcut să intre Hristos 
în mine! Cum să nu am odihnă?” în zorii 
zilei de 14 iulie, 1809, sfântul și-a dat su
fletul în mâinile Domnului.

HOROSCOP
Ți se pare că prietenii te resping, 

în timp ce lor li se pare că îi manip
ulezi. Toml se poate rezolva dacă 
înfrunți deschis problemele apărute.
Partenerul de viață îți dă dovezi în ceea ce
privește atașamentul său.

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

Din cauza unui exces de pu
doare, pari indiferent și rece cu 
partenerul de viață. Trebuie să înțelegi 
că în dragoste este nevoie și de gesturi
și vorbe, pentru că nimeni nu se mulțumește cu 
o certitudine nesusținută de nimic concret.

Partenera de viața nu va reuși să 
te țină închis într-o colivie de aur. Sec- ' -4
torul financiar este favorizat. îți ges
tionezi bugetul cu eficiență. Nativii 
care au suferit de o boala cronică beneficiază 
acum de un nou tratament, care dă roade.

Atitudinea ta deschisă va cântări 
mult în părerea pe care și-o va forma 
despre tine o persoană necunoscută.

Nativii singuri trebuie să fie 
atenți la persoanele pe care le întâlnesc 
acum, pentru că li s-ar putea oferi o 
șansă frumoasă. Viața de cuplu este 
caracterizată de vise romantice.

i
 iulie
-a lungul timpului

>82: A apărut "Palia de la Orăștie" - prima traducere 
ască a vechilor cărți biblice "Geneza" și "Exodul", ' 
la Orăștie de meșterul-tipograf Șerban, fiul diaconului 
și diaconul Marian
'00: A fost semnat Tratatul de pace de la Constantinopol 
asia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită

>89: Căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției
e
>33: în Germania, toate partidele politice, cu excepția 
izist, au fost scoase în afara legii
>47: Un grup de zece conducători ai PNȚ, în frunte cu 
talacne, vicepreședinte, Nicolae Penescu, secretar gen- 
Slicolae Carandino. director la ziarul "Dreptatea", a fost 
te aeroportul din Tămădău, la 46 de km de București, 
zația de "fugă într-o țară străină".

S-nu născut:

1897: Marieta Sadova-Sadoveanu, actriță (d. 1981)
1910: William Hanna, co-președinte și co-fondator al stu

diourilor "Hanna Barbera" (d. 2001)
1922: Mihail Gosma, poet și prozator (d. 1978)
1932: Gheorghe Iliescu-Călinești, sculptor (d. 2002)
1958: Dan Mircea Geoană, președintele PSD (din aprilie 

2005)
1967: Mădălina Manole, solistă de muzică ușoară
1975: Fabian Anton, jurnalist și editor

Comemorări:

1954: Moisei Gamburd, pictor român (n. 1903)
1954: Jacinto Benavente, dramaturg spaniol, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1866)
1965: Matila Ghyka diplomat și scriitor român (n. 1881)
1967: Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu), scriitor și 

publicist (n. 1880)
1987: Mihail Fărcășanu politician și scriitor român
1999: Maria Banuș, poetă (n. 1914)
2002: Henri Wald, filosof raționalist român, elev al pro

fesorului Mircea Florian (n. 1920)

Chiar dacă divulgarea unor secrete este pentru 
tine un fapt grav, se pare că vei fi totuși în stare 
să faci câteva compromisuri.

Riști să te cerți cu un prieten sau 
cu partenerul de viață, sau trebuie să 
suporți o situație stânjenitoare. Din 
fericire nu ești ranchiunos și nu ai re

Legile lui Murphy
Oamenilor de știință care disprețu

iesc constrângerile cercetării organizate 
le place să spună că un adevărat cerce
tător nu are nevoie decât de un creion, 
o foaie de hârtie și un creier. Dar ei spun 
asta la recepții academice, nu la alocări 
de bugete.

© © ©
Dacă vrei să faci un produs îm

bunătățit, trebuie să fii deja angajat în

producerea unuia inferior.
© © ©
A fura idei de la cineva este plagiat. 

A le fura de la mai mulți este cercetare.
© © ©
Cele mai interesante rezultate ști

ințifice se obțin o singură dată.
© © ©
Atâta timp cât teoremele matema

tice sunt legate de realitate, nu sunt si
gure; atâta timp cât sunt sigure, nu sunt 
legate de realitate.

© © ©
în orice grup de piese cu același 

marcaj, din start uneia îi va lipsi marca
jul. Această piesă nu va fi descoperită 
până când nu încerci să o pui acolo 
unde marcajul îi indică locul.

© © ©

La serviciu îți atingi obiectivele 
numai dacă reacționezi cu calm. 
Oricum, îți schimbi atitudinea și începi 
să cântărești într-un mod scrupulos lu
crurile pro și contra.

Spre seară, ai putea ieși 
împreună cu persoana iubită la un 
spectacol sau să luați masa. Ia-ți 
inima în dinți și spune-i deschis ceea 
ce simți.

sentimente, preferând să ștergi totul cu bu
retele.

Popularitatea ta este din ce în ce 
mai mare. Fii atent la confictele cu 
persoanele din jur de care depinzi într- 
un fel sau altul, care ar putea avea
consecințe serioase. Acțiunile impulsive sunt
neindicate.

Apar câștiguri bănești 
neprevăzute sau reușești să închei o 
afacere profitabilă. Se poate să ai idei
preconcepute, de care trebuie să te desparți, în 
loc să încerci să demontezi ideile altora.

Unele persoane din jurul tău 
constați că nutresc sentimente de 
gelozie sau că sunt răuvoitoare cu tine.
Cel mai bun lucru pentru tine este să le ignori 
cu desăvârșire.

Hunedoarei
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7ra gospodării din localitatea Renghet au Jost inundate, ieri 
după-amiază, în urma unei ploi torențiale. Mai ui uiți pompieri 
au intervenit pentru scoaterea apei din gospodăriile afectate.

Numărul de nașteri și de căsătorii, în cădere liberă
Zeci de tineri deveni au renuțat să-și mai pună pirostriile din cauza crizei ecomomice, 

iar familiile nu-și mai doresc, deocamdată, copii

Registrele Stării Civile Deva 
au consemnat anul acesta 194 
de căsătorii, un număr mult 

mai mic decât cel de anul tre
cut, când, în aceeași perioadă, 
aproximativ 250 de cupluri își 
uniseră destinele. Tot o ten

dință de scădere înregistrează 
și natalitatea.

în primul semestru al acestui 
an, s-au născut în Deva 374 de 
copii, cu 32 mai puțini decât în 
WBeași perioadă a anului trecut.

Cel mai bine se pare că stăm la 
capitolul decese. Numărul acestora 
a înregistrat o creștere îngrijorătoare 
în aceeași perioadă din acest an. 

M Până acum, au murit 591 de deveni, 
cir.81 mai mulți decât anul trecut.

Potrivit specialiștilor, municip
iul Deva poate fi considerat un 
etalon pentru modificările structurii 
sociale din județului Hunedoara. 
Sociologii se declară îngrijorați de 
creșterea bruscă a sporului natural 
negativ, la nivel de județ.

Anul acesta, numărul morților 
a depășit cu 806 numărul nou- 
născuților din Hunedoara, ceea ce 
înseamnă o creștere cu 53,4% a 

sporului natural negativ, față de cel 
înregistrat în 2009.

Stresul
și criza economică, 
inamicii vieții 
de familie

Toate aceste modificări de pe 
plan social pot fi asociate prob
lemelor economice.

„Scăderea nivelului de trai, 
resimțită mai acut anul acesta decât 
anul trecut, conduce la un discon
fort psihic al populației adulte, care 
trebuie să facă eforturi mari pentru 
a-și satisface nevoile materiale. 
Stresul determină schimbarea com
portamentului marital și 
reproducător. Din cauza lipsei 
siguranței materiale, tinerii decid tot 
mai greu să se căsătorească și să 
aibă copii”, explică sociologul Con
stantin Nelega. Specialistul atrage 
atenția că dacă tendințele de anul 
acesta, vor continua și în viitor, 
județul nostru se va confrunta cu 
probleme serioase privind structura 
demografică.

Doriana Matei

Suplimentele alimentare te pot „lecui” de sănătate
imisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

(CJPC) Hunedoara a verificat 
în perioada 21 - 25 mai 2010, 

modul de respectare a prevede
rilor legale în domeniul protec

ției consumatorilor la 
comercializarea, etichetarea și 
publicitatea suplimentelor ali

mentare.

într-un comunicat de presă al 
CJPC Hunedoara se arată că în cursul 

acțiunii au fost verificate 16 unități, 
constatându-se abateri la 10 operatori 
economici. Printre abaterile constatate 
a fost lipsa înscrierii unuia sau a tuturor 
celor trei avertismente minime obliga
torii „A nu se depăși doza zilnică 
recomandată”, „Suplimentele ali
mentare nu trebuie să înlocuiască un 
regim alimentar variat și echilibrat”, și 
„Suplimentele nu trebuie lăsate la în
demâna copiilor mici”. De asemenea, 
au fost constatate și alte abateri privind 
afișarea unor informații destinate con
sumatorilor. în urma verificărilor s-a 
dispus măsura opririi temporare de la 
comercializare a unor suplimente ali

mentare în valoare totală de 1.383 de lei 
și s-au aplicat patru amenzi 
contravenționale în valoare totală de 
20.000 de lei.

Sute de sancțiuni, 
la nivel național

La nivel național comisarii de la 
protecția consumatorilor au controlat 
532 de operatori economici con
statându-se abateri de la prevederile 
legale la 355 dintre aceștia. Au fost ver
ificate aproximativ 9.000 de kilograme 
de suplimente alimentare, din care 
1.450 kilograme nu se încadrau în 
prevederile actelor normative în 
vigoare. în consecință „s-a dispus 
oprirea definitivă și retragerea de la 
comercializare a 26 kilograme de supli
mente alimentare improprii consumului 
uman, oprirea temporară de la comer
cializare a 1.000 de kilograme de supli
mente alimentare până la remedierea 
neconformităților și au fost aplicate 374 
sancțiuni contravenționale, dintre care 
164 amenzi contravenționale, în
sumând 524.000 de lei și 210 avertis
mente”, se arată într-un comunicat de 
presă emis de Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor 
(ANPC). De remarcat este situația 
constatată în județul Prahova, unde au 
fost descoperite produse cu mențiuni 
ambigui înscrise pe ambalaje care 
puteau să inducă ideea că prin con
sumarea acestor produse, consumatorii 
se pot îmbolnăvi de o serie de boli: 
„Din bucuria plantelor, am cules, am 
ales și am combinat: Diabet, Ulcer, 

Hipertensiune Arterială, Litiază Biliară, 
Litiază Renală, Colesterol, Hepabiliar 
A, Puiul Mamei”.

CJPC Hunedoara recomandă con
sumatorilor să citească atent mențiunile 
de pe ambalaje referitoare la modul de

Zilele Hunedoarei vor scoate 
350.000 de lei din vistieria urbei

Anul acesta, Zilele Municipiului 
Hunedoara nu se vor mai desfășura în 
luna octombrie, ca de obicei, ci în pe
rioada 23 - 25 iulie, simultan cu eveni
mentul „SOS Castelul”. Cu această 
ocazie, edilul șef a pus la bătaie 
350.000 de lei din bugetul local.

Acțiunile se vor desfășura în zona 
în care se intersectează străzile Avram 
Iancu și Bulevardul Dacia. 
Reprezentanții primăriei așteaptă cel 

ANUNȚ LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar 

al SC Soft X Design SRL - în faliment, cu sediul în Brad, str. Republicii, bl. 
9, et. P, județul Hunedoara, vinde la licitație publică în data de 18.08.2010, 
ora 1300 , la sediul Tribunalului Hunedoara:

- teren arabil intravilan, situat în sat Bejan, com. Șoimuș, jud. Hune
doara, compus din 2 parcele în suprafață totală de 2.736,78 mp, înscrise în 
CF Bejan nr. 13n, nr. crt. 10, nr. cadastral 784/1/2 și nr. crt. 14 nr. cadastral 
785/2/2/2; prețul de pornire al licitației este de 34.580 lei exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a 
licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. 
Hunedoara, tel 0254-240807, fax 0254-206241.

administrare a acestor produse și veri
ficarea existenței avertismentelor în 
conținutul instrucțiunilor.

Cătălin Rișcuța

puțin 40.000 de hunedoreni să participe 
la sărbătoarea care le este dedicată.

Evenimentul istoric, de care se 
legă noua dată aleasă pentru serbarea 
Zilelor Municipiului Hunedoara, este 
reprezentat de victoria lui Iancu de 
Hunedoara, în timpul asediului de la 
Belgrad, care a stăvilit extinderea Im
periului Otoman în Europa de Vest.

(D. M.)
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Prețul locuințelor va continua să scadă pe termen mediu, deși acum, 
cei interesați de achiziția de imobile trebuie să se pregătească pentru 
plata unui TVA mai mare cu 5% la notariat, dar și la serviciile agenți- 
lor imobiliari și nu numai, avertizează specialiștii în domeniu.

Operațiunile 
de achiziții sau 
livrări trebuie 
declarate

Persoanele impozabile, în
registrate în scopuri TVA și care 
au efectuat achiziții în luna iunie 
a.c, livrări intracomunitare scu
tite de taxă, achiziții intracomu
nitare de bunuri, livrări de bunuri 
în cadrul unei operațiuni tri
unghiulare precum și prestări sau 
achiziții intracomunitare de ser
vicii au obligația să declare 
aceste operațiuni până la data de 
15 iulie. Nedepunerea sau 
depunerea de astfel de declarații 
cu sume incorecte ori incomplete 
se sancționează cu amendă de 2 
la sută din suma totală a 
achizițiilor, livrărilor sau 
prestărilor de servicii intracomu
nitare nedeclarate sau, după caz, 
din diferențele nedeclarate rezul
tate ca urmare a declarațiilor in
corecte ori incomplete. 
Persoanele care corectează 
declarațiile recapitulative până la 
împlinirea termenului legal de 
depunere nu vor fi sancționate. 
(I.N.)

Accident rutier 
la Petrila

Un tânăr din Petroșani, care 
se deplasa pe partea carosabilă 
împreună cu doi copii minori, a 
fost rănit, după ce un șofer neat
ent l-a lovit, în timp ce manevra 
cu spatele un autoturism. Acci
dentul s-a produs pe strada 
Venus, din Petroșani. Valentin 
B„ de 25 de ani, din Petrila, în 
timp ce manevra cu spatele un 
autoturism, nu s-a asigurat 
corespunzător și a surprins și ac
cidentat ușor pe Alin B., de 22 
ani din Petroșani, care se deplasa 
pe partea carosabilă împreună cu 
doi copii minori. în cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Dosar penal 
pentru 
conducerea unui 
ATV fără permis

Un bărbat, în vârstă de 32 
de ani, din Vulcan, s-a ales cu 
dosar penal după ce a fost prins 
în trafic, de polițiști, în timp ce 
conducea un ATV neînmatriculat 
și să aibă fără permis. în cauză a 
fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de con
ducere a unui autovehicul fără a 
deține permis de conducere și 
conducerea pe drumurile publice 
a unui autovehicul neînmatricu-

Inspectoratul de Poliție Județean va avea cont pe Facebook
Pentru ca informațiile polițiștilor să ajungă la un număr cât mai mare de hunedoreni, 

oamenii legii au apelat la rețeaua de socializare Facebook

Inspectoratul de Poliție Jude
țean Hunedoara își va lansa 

oficial contul pe rețeaua 
de socializare Facebook.
Inspectorii din cadrul 

Compartimentului de preve
nire al IPJ Hunedoara își vor 
lansa mâine contul, în cadrul 

unei conferințe de presă.

Totodată, va fi lansată și cam
pania „Alege Siguranța! Nu 
Le Face Viața Ușoară Infrac

torilor! ".

Inspectorii care se vor ocupa de 
mentenanța contului, vor posta periodic 
informații despre campanile derulate de 
Inspectoratul Județean de Poliție, pre
cum și date statistice.

Totodată aceștia vor interacționa 
permanent cu utilizatorii, oferind 
informații și răspunsuri la eventualele 
întrebări.

Dascălii tineri, stimulați 
să rămână în sistem

Dascălii tineri și cei proveniți din medii defavorizate, precum 
învățământul rural, pot beneficia începând cu acest an de un 

program gratuit, de conversie profesională

Acest program, inițiat de Minis
terul Educației, le oferă profesorilor o a 
doua specializare care le poate asigura 
o normă întreagă într-o singură școală.

Salariile micșorate cu un sfert, 
tăierea bugetului pentru cărți de spe
cialitate și pentru navetă și reducerea 
numărului de ore la anumite materii îi 
determină pe profesorii tineri să 
părăsească sistemul de învățământ. Ast
fel, Ministerul Educației a găsit soluția 
conversiei profesionale, pentm a ține 
oamenii la catedra. Programul, intitulat 
„Formarea profesională a cadrelor di
dactice din învățământul preuniversitar 
pentru noi oportunități de dezvoltare în 
carieră”, are ca scop formarea unui 
număr de 1.000 de cadre didactice din 
țară. Această instruire se va desfășura 
pe parcursul a trei sau patru semestre, 
în funcție de specilizare, în sistem de 
studii postuniversitare, la distanță. Pen
tru a adera la program, profesorii tre
buie să aibă studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență și minim doi ani,

De ce Facebook?

Inspectorii IPJ Hunedoara au ales 
să-și creeze cont pe acest site deoarece 
Facebook este o rețea socială care 
conectează oamenii cu prietenii lor și 
cu alte persoane care lucrează, studiază 
și trăiesc în preajma lor.

Astfel, o mare parte a utilizatorilor 
vor avea acces la informațiile postate 
de polițiștii din cadrul IPJ. „Am ales 
Facebook pentru că statisticile arată că 
35 la sută din utilizatorii de internet 
folosesc și acest site.

în plus, majoritatea oamenilor 
utilizează frecvent intemetul, pentru 
achitarea facturilor, culegerea de 
informații etc.

Totodată, pe acest site au conturi 
persoane de toate vârstele și toate cate
goriile sociale, iar informațiile noastre 
vor fi transmise prin intermediul aces
tora la un număr foarte mare de utiliza
tori”, spune inspectoml Adreea Fieraru.

Irina Năstase

din ultimii cinci, petrecuți la catedră. 
Criteriul general de admitere este 
reprezentat de media absolvirii studiilor 
de licență (media artimetică a mediei 
anilor de studiu și a notei obținute la ex
amenul de licență), dar se va facilita ac
cesul la program a grupurilor 
defavorizate. Specializările disponibile 
sunt variate, limba și literatura română, 
până la matematică, fizică sau educație 
tehnologică și se regăsesc în cinci 
universități din București, Cluj, Brașov 
și Ploiești.

în județul Hunedoara, lupta pentru 
un loc la catedră este cât se poate de 
aprigă. Pentru cele 31 de posturi titular- 
izabile, participă astăzi la concurs 1.320 
de candidați. Programul de conversie 
profesională poate veni și în sprijinul 
hunedorenilor care vor să fie dascăli în 
pofida măsurilor de austeritate, apărute 
în ultima perioadă.

Doriana Matei

Dacă nu declară culturile calamitate, 
rămân fără subvenții

Doar două înștiințări privind terenurile calamitate 
de inundații au fost trimise la APIA Hunedoara
Până în prezent, doar două 

societăți comerciale hunedorene au 
înștiințat Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) despre calamitarea 
suprafețelor agricole pentru care au 
depus cereri de sprijin pe suprafață și 
ale căror culturi au fost inundate.

Conform declarațiilor directoru
lui coordonator al APIA Hunedoara, 
Veronica Borungel, firmele S.C. 
Unirea Șoimuș și S.C. Rural Iova 
Deva au anunțat că în urma 
inundațiilor din ultimul timp le-au 
fost calamitate terenurile agricole. 
Suprafețele afectate însumează 17,46 
hectare cultivate cu grâu și 0,80 
hectare cu porumb.

„Deocamdată doar aceste date 
au fost centralizate. Pe măsură ce 
vom primi și alte înștiințări le vom 
trimite pentru centralizare”, a de
clarat directorul APIA Hunedoara. 
Amintim că fermierii trebuie să 
anunțe, în scris, în termen de cel mult 
10 zile lucrătoare, apariția cazului de 
forță majoră printr-o înștiințare 
adresată APIA însoțită de acte doved
itoare. înștiințarea va fi însoțită de

ANUNȚ PUBLIC
SC SCORPION 81 CAR OPTIC SRL cu sediul în localitatea Deva, 

str.Duiliu Zamfirescu, bl.D2, ap.28, jud.Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentm eliberarea autorizației de mediu pentm obiectivul “Spălătorie 
auto”, situat în localitatea Deva, str.22 Decembrie, nr.253 (incinta ACR), 
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.

copie după procesul verbal de 
calamitate sau adeverință de la 
primărie și/sau copie după procesul 
verbal de constatare emis de către In
spectoratul General pentru Situații de 
Urgență (IGSU).

Fermierii care nu remit către 
APIA înștiințarea privind calamitarea 
culturilor riscă să nu mai primească 
subvențiile solicitate.

Cătălin Rișcuța
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Rata Euribor la trei luni, indicator cheie al dobânzilor pentru euro, a 
urcat marți la cele mai ridicate cote din ultimele 11 luni, împinsă de 
scăderea puternică a lichidităților suplimentare injectate de BCE pe 
piețele monetare, dar și de temerile persistente privind criza datorii
lor din zona euro.
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Datoria publică a României a ajuns în aprilie la 34% din PIB
Datoria publică a României a 

crescut cu 9 miliarde de lei
(2,2 miliarde euro) în aprilie și 
a ajuns la 34,07% ca pondere 

în PIB, în urcare cu patru 
' puncte procentuale față de ni

velul înregistrat la finele pri
mului trimestru, potrivit 

datelor Ministerului Finanțe
lor Publice (MFP).

în termeni nominali, datoria a 
fost de 173,9 miliarde de lei și a fost 
raportată la un PIB de 510,45 mil
iarde de lei pentru anul 2010.

La finele lunii martie, datoria 
pu pcă reprezenta 30,6% din Pro
dusul Intern Brut, respectiv 165 
miliarde de lei în termeni nominali, 
în luna martie, datoria a fost rapor
tată la un PIB estimat la 539 mil
iarde lei.

Datoria publică
gt mamentală ocupă o pondere 
dominantă în totalul datoriei pub
lice, respectiv 93,85%, în timp ce

O ploaie torențială a paralizat 
capitala Vietnamului

Capitala vietnameză, Hanoi, a 
fost afectată marți dimineață, 
după mai multe săptămâni de 
secetă, de o ploaie torențială 
care a provocat inundații și 

ambuteiaje de amploare.

Ploaia a durat peste două ore și s- 
a produs la ora la care vietnamezii 
mergeau la serviciu. Aceasta a transfor
mat străzile din centrul orașului în 
pâi«ie, apa atingând pe alocuri jumătate 
de metru.

Inundațiile au obligat numeroși 
locuitori din capitală, care se 

Debranșații vor fi obligați 
să achite căldura degajată 
din țevile și pereții vecinilor

Costurile pentru încălzirea părților comune s-ar putea tripla din această iarnă. 
Și cei care s-au debranșat total de la sistemul centralizat de termoficare ar putea fi 
'obligați să achite între 30 și 50 la sută din factura la căldură. Potrivit unei inițiative 
legislative, cota parte pentru încălzirea părților comune ar putea crește de la 10 la 
sută, cât este în prezent, până ia 50 la sută. Procentul va fi stabilit de Adunarea 
Generală a Asociațiilor de Proprietari, nu va putea fi mai mic de 30 la sută și nici mai 
mare de 50 la sută din totalul energiei termice înregistrate pentru încălzirea unui bloc 
de locuințe.

datoria locală reprezintă doar 
6,15%.

Pe tipuri de valute, cea mai 
parte a datoriei a fost realizată în lei, 
adică 46,45%, în timp ce 40,5% din 
împrumuturi au fost acordate în 
euro și 13,06% în alte monede (in
clusiv dolari și yeni).

în structură, împrumuturile de 
stat au avut cea mai mare pondere 
în total, respectiv 39,27%, în timp 
ce obligațiunile de stat și certifi
catele de trezorerie au avut o pon
dere cumulată de 34%. 
Eurobondurile reprezentau 8% din 
totalul datoriei publice.

Emisiunile de titluri de stat sau 
de eurobonduri reprezintă una din 
modalitățile prin care Ministerul 
Finanțelor finanțează deficitul 
bugetar, care nu ar trebui să 
depășească ținta negociată cu FMI 
pentru acest an, de 6,8% din PIB.

Suma totală pe care Ministerul 
Finanțelor a împrumutat-o de la în
ceputul anului prin vânzarea de ti
tluri de stat pe piața internă este de 
21,118 miliarde de lei.

deplasează zilnic cu scuterele către cen
tru, să forțeze motoarele acestora pen
tru a trece prin apa poluată. Unele 
mașini au fost blocate complet. Cei care 
au putut avansa au întârziat cu orele la 
serviciu.

Centrul orașului a fost cel mai 
afectat, a declarat un meteorolog pentru 
postul public de radio. Aproximativ 120 
de milimetri de apă au căzut în perioada 
de vârf.

La Hanoi precipitațiile au fost rare 
în ultimele săptămâni, meteorologii 
afirmând că Vietnamul se confruntă cu 
perioada de secetă cea mai gravă din ul
timele decenii.

/ -
AI 12-lea suspect în cazul de spionaj,
reținut de SUA
Autoritățile au reținut un al 
12-lea suspect a cărui identi
tate nu a fost dezvăluită, în 

cazul de spionaj dintre Statele 
Unite și Rusia, a anunțat o 
sursă americană apropiată 

acestui dosar, relatează Wall 
Street Journal.

Agenții din departamentul de 
contraspionaj al FBI îl anchetau pe 
acest rus în vârstă de 23 de ani încă 
din toamnă. Pentru moment, nu se știe 
cum s-a ajuns la el, dar agenții FBI au 
început să îl monitorizeze la scurt 
timp după ce acesta a intrat în Statele 
Unite, în octombrie 2009, potrivit 
surselor citate. El a obținut o viză pen
tru SUA în august 2009.

Anchetatorii nu au reușit însă să

Cod roșu de caniculă,
așteptat în Ungaria

strângă suficiente dovezi împotriva 
lui pentru a-1 pune sub acuzare, cazul 
lui putând fi diferit de al celorlalți. 
Bărbatul se află în custodia FBI și este 
în curs de deportare, au declarat ofi
cialii citați, fără a preciza locul unde 
se află acesta.

La 26 iunie, oficialii americani 
au anulat viza tânărului, iar după o zi, 
agenții FBI au arestat zece din cei 11 
membri ai unei rețele de spionaj, 
aflați pe teritoriul Statelor Unite. Cea 
de-a 11 -a persoană a fost arestată în 
Cipru și eliberată apoi pe cauțiune.

O alertă de caniculă de grad maxim 
urmează s ă fie declanșată în zilele 
următoare pe aproape întregul teri
toriu al l'ngariei, a anunțat marți 
un oficial din cadrul Serviciului 

Național de Meteorologie.

Alerta de cod roșu va fi instituită 
în regiunile centrale, vestice și sudice 
ale țării, unde temperaturile medii di
urne ar urma să depășească valoarea 
normală a perioadei, de 27 de grade 
Celsius, a declarat Zoltan Fodor.

El a precizat că această alertă 
maximă va fi activată în cazul în care 
temperaturile medii diurne vor rămâne 
la valori ridicate timp de trei zile con
secutiv.

Fodor a mai anunțat că nivelul 
temperaturii va atinge marți 35 de 
grade Celsius, iar miercuri și joi se vor 
înregistra 37 de grade Celsius.
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Biletele pentru tribună (140 de lei) la concertul pe care trupa The Cran
berries urmează să îl susțină la București, la Zone Arena, pe 20 iulie, 

au fost epuizate, informează organizatorii, Events. Totuși mai sunt dis
ponibile bilete la gazon: 120 lei - Gazon B și 190 lei - Gazon A.

Lucian Viziru s-a căsătorit în secret
Deși părea doar un Don Juan în căutare de 

noi victime, iată că Lucian Viziru și-a găsit în 
cele din urmă „nașul”. Ema Daniela Becheanu 
este femeia care nu doar l-a cumințit, dar l-a 
convins și să renunțe la burlăcie.

Pe pagina de socializare Facebook, cei doi 
și-au schimbat statusul de la starea civilă în 
căsătoriți, semn că perechea a decis să își 
unească destinele în mare secret.

Cei doi se cunosc din școala generală. S- 
au reîntâlnit după 17 ani și de atunci sunt de 
nedespărțit. După patru luni de când s-au cuplat, 
a venit și cererea în căsătorie.

Iată însă că acum Ema și Lucian au mers

și mai departe. Să își fi dat seama actorul și 
cântărețul că frumoasa lui iubită îi este 
predestinată?

Janet Jackson se iubește
cu bărbați mai tineri

Are 44 de ani, dar un libido nestăvilit. Ast
fel nu s-ar putea explica dorința lui Janet Jack- 
son de a se întâlni cu bărbați mult mai tineri. 
Cântăreața recunoaște că prăpastia de vârstă nu 
ar trebui să stea în calea dragostei ei.

Recent, sora lui Michael Jackson a fost 
văzută în preajma miliardarului Wissam Al 
Mana, care este cu aproape zece ani mai mic 
decât ea.

Vorbind despre criticile pe care le-a primit 
în legătură cu faptul că și-a achiziționat o 
jucărie, Janet a mărturisit: „Este oribil! Este 
cumplit! Și trebuie să cred că a fost un bărbat 
care a început asta. Mama ne-a crescut mereu 
cu credința că vârsta este doar un număr. Toți 
dintre noi - surorile și frații mei - vom spune 
care sunt vârstele noastre, pentru că tot ce 
contează este unde te afli mental și cum te simți 
în legătură cu tine însăți”, a declarat vedeta.

Actorul Martin Lawrence s-a căsătorit
Martin Lawrence s-a căsătorit, sâmbătă, cu 

iubita sa, Shamicka Gibbs, în cadrul unei cere
monii private, care a fost organizată în reședința 
actorului american din Beverly Hills, Los Ange
les, informează people.com.

Martin Lawrence, în vârstă de 45 de ani, și 
iubita sa, Shamicka Gibbs, în vârstă de 35 de ani, 
au schimbat jurămintele de credință în fața celor 
circa 120 de invitați ai lor, printre care s-au aflat 
Eddie Murphy și Denzel Washington.

Fiicele cuplului - Amara, în vârstă de nouă

ani, și Iyana, în vârstă de șapte ani, dar și Jasmine, 
fiica cea mare a lui Martin Lawrence, în vârstă de 
14 ani, provenind dintr-o căsătorie precedentă, au 
fost domnișoare de onoare.

Anul acesta, Martin Lawrence a putut fi 
văzut pe marile ecrane în comedia "Death at a Fu
neral" și a terminat recent filmările pentru come
dia "Big Mommas: Like Father, Like Son" din 
celebra serie "Acasă la Coana Mare".

_________________________________________7

Inna ar apela la bisturiu
pentru a rămâne hot

Numele ei se află pe buzele tuturor, iar Inna 
știe că trebuie să profite acum de acest lucru. 
Cântăreața desemnată de FHM România drept cea 
mai frumoasă femeie din lume încearcă totuși să 
își țină viața privată departe de public.

„Este problema mea dacă am sau dacă nu am 
iubit. Nu vreau să vă spun, este secret”, le-a 
retezat-o ea scurt celor de la Agenția de Presă 
Mondenă. A fost însă mai darnică în declarații 
când a venit vorba despre aspectul fizic și despre 
un subiect la modă - operațiile estetice. Inna este 
naturală, dar nu exclude ca, pe viitor, să se tuneze: 
„Nu am nici o operație estetică, dar aș apela cu 
siguranță la chirurgia plastică, pentru că o femeie 
trebuie să fie frumoasă”, a subliniat interpreta.

Până atunci însă, ea încearcă să se adapteze 
la statutul de vedetă internațională. Și, de un an, 
ia cursuri intensive de engleză. Nu de alta, dar, 
deși oamenii îi iartă multe unei femei frumoase, 
de gafele ei tot râd.

Roman Polanski e liber
Rugăciunile lui Roman Polanski au 

fost ascultate. Regizorul este un bărbat 
liber, după ce Elveția a respins cererea 
Statelor Unite de a-l extrăda sub acuza

ția că a întreținut relații sexuale cu o 
fată de 13 ani, în 1977.

Ministrul elvețian al Justiției, Eveline 
Widmer-Schlumpg, a declarat: „Regizorul 
franco-polonez de 76 de ani, Roman Polan
ski, nu va fi extrădat în Statele Unite. Or
dinele de restricție împotriva lui au fost 
ridicate. Domnul Polanski se poate mișca î, 
voie. De astăzi 12.30 (n.r. 12 iulie) este un 
bărbat liber”.

Cineastul a fost arestat în luna septem
brie 2009, după ce a venit în Zurich pent, 
ridicarea unui premiu. Din decembrie, el se 
află în arest la domiciliu.

Widmer-Schlumpg a ținut să precizeze 
că decizia nu înseamnă că este scuzată 
infracțiunea comisă de regizor, spunând că 
această sentință nu trebuia „să decidă dacă 
este sau nu vinovat”.

people.com


Experiență italiană în orașul frumos,
dar cu oameni răi

Familia Alexandru a părăsit Hune
doara în urmă cu cinci ani, așa cum au 
făcut-o mii de familii de hunedoreni 

sătui de sărăcie și de neajunsuri. Con- 
știenți de importanța familiei unite, 

soții Alexandru și-au luat cu ei în Italia 
și fiica, pe Gabriela. Aceasta a înțeles 
repede efortul părinților săi și li s-a 

alăturat în lupta pentru mai bine, învă
țând conștiincioasă și obișnuindu-se să 
nu pună la suflet răutățile italienilor.

— ■------------------------------------------------------------

Gabriela este dovada vie a faptului că nu 
degeaba se spune că româncele sunt cele mai 
frumoase. Dincolo de înfățișare, fata este 
stăpâna unui caracter puternic și a unei minți 
ascuțite, bine șlefuite vreme de opt ani, pe 
băncile celei mai pretențioase școli din Hune- 
d t. Nici frumusețea, nici inteligența nu au 
ajutat-o, însă, pe Gabriela să se integreze ușor 
printre italieni, când s-a mutat în țara lor. De 
multe ori, și-a simțit calitățile ca pe niște poveri, 
pentru că italienii nu suportau concurența și de
veneau mai malițioși. „Nu ai nicio șansă să te 
apropii de ei. îți simt accentul diferit, te simt că 
ești român și stau gata să te mănânce, dacă ar 
putea. Poți să fii oricât de bun și de frumos. Asta 
îi enervează și mai tare. Li-e frică nu cumva să 
îi întreci, să le iei locul”, mărturisește tânăra 
emigrantă.

Lacrimi pentru România

în urmă cu trei ani, mutarea Gabrielei la 
Milano s-a produs cu lacrimi. La 15 ani, fata a 
fost ruptă de bunici și de prieteni, iar atunci nu 
> știentiza că mai la vest, viitorul se vede mai 
senin. „I-am rugat pe ai mei să mă lase acasă. 
M-am și certat cu ei, pentru asta. Stătusem fără 
ei doi ani și puteam să mai stau. Vroiam să fac 
liceul aici, împreună cu colegii mei de generală. 
Atunci mi se părea că și în România e bine, că 
nu am nevoie de mai mult”, își amintește fata. 
Acum, le mulțumește părinților pentru decizia 
pe care au luat-o, cu toate că anii petrecuți în 
Italia i se par urâți. „Pentru mine, acasă e tot 
România. Nu cred că o să mă simt bine acolo 
niciodată, dar cu toate astea știu că a fost mai 
bine să mă mut, pentru că în România lucrurile 
merg tot mai prost și știu că ar fi greu de 
supraviețuit aici”, spune tânăra.

închisă în „colivia de aur” 
•O

Primele zile în Italia au fost de coșmar. 
„Stăteam într-o casă frumoasă și într-un oraș și 
mai frumos. Dar ce folos? Stăteam singură și 
închisă, că ai mei munceau toată ziua, iar eu nu 
cunoșteam pe nimeni în afară de ei”, povestește 
Gabriela. Adolescenta a tot plâns câteva zile, în 
speranța că își înduplecă părinții să o trimită 
înapoi, în România, dar văzând că nu reușește, 
și-a propus să se adapteze și să își clădească un 
viitor. „Mi-am dat seama că nu m-am mutat în 
Italia ca să am viață socială. Viață socială 
aveam și în România. Mă aflam acolo pentru un 
viitor mai bun, deci trebuia să mă apuc de 
învățat limba și apoi voiam să fiu cea mai bună 
la școală. Mi-am propus să privesc lucrurile din 
altă perspectivă și să mă bucur de tot ce nu 
aveam acasă: haine multe și frumoase, străzi cu
rate, metrou”, explică Gabriela modul în care s- 
a îmbărbătat.

Răutatea de la școală

Prima zi de școală, însă, a demoralizat-o 
din nou. Gabriela își amintește răutatea cu care 
o privea fiecare coleg în parte și chiar și câte un 
profesor. Cu toate că nu știa bine limba, fata 
înțelegea că toate discuțiile erau despre 
„românca de la noi din clasă” și nu putea decât 
să stea singură într-un colț și să aștepte să treacă 
„furtuna”. „în perioada aceea, scandalurile în 
care erau implicați țiganii români erau în floare. 
Pe mine m-au văzut, din start, ca pe un personaj 
negativ. Prezența mea acolo incomoda pe toată 
lumea, de la elevi la profesori. Copiii români, 
care erau în Italia de mai mult timp, se purtau 
exact ca italienii, poate mai rău. Nu am înțeles 
niciodată de ce. Eu nici după trei ani nu pot să 
fiu așa. Am rămas româncă până în măduva 
oaselor și nu mă mai deranjează că mă 
marginalizează și sunt răutăcioși”, spune ea. Cel 
mai greu i-a fost la limba italiană. Materia îi 
dădea de furcă, pentru că încă nu știa ortografia, 
iar colega de bancă refuza categoric să o lase să 
se uite în caietul ei. „Nici nu mi-am putut 
închipui atâta răutate. Vedea că mă chinui să 
scriu și nu voia să mă ajute. Ținea cotul ridicat 
să nu cumva să mă uit la ea în caiet”, 
rememorează adolescenta începutul. Matemat
ica în schimb, a fost punctul ei forte. Prima oră 
a petrecut-o toată la tablă. Făcea demonstrații. 
Bagajul de cunoștințe, cu care plecase din 
România, i-a impresionat pe italieni, dar după 
ce au văzut ce poate românca, au privit-o cu și 
mai multă invidie și se temeau de concurență.

Respinsă pe motiv 
de naționalitate

De-a lungul anilor, loviturile au venit con
tinuu din partea colegilor de școală. în pauze, 
nu o lăsau să se joace cu ei tenis și îi spuneau în 
față că nu o vor alături, pentru că e româncă. 
Una dintre cele mai dureroase experiențe a fost 
una sentimentală. După câteva luni, ca orice 
puștoaică, Gabriela a pus ochii pe un italian. 
„Eram colegi de școală și mergeam zilnic cu 
același metrou. Am început să vorbim pe inter
net, ca să nu-mi recunoască accentul. Ne 
plăceam reciproc. într-o zi, i-am spus că sunt 
româncă și de atunci, legătura noastră s-a între
rupt brusc. Mă evita și motivul nu putea fi decât 
unul singur...sunt româncă”, își aduce aminte 
tânăra, dezgustată. Toate aceste răutăți au călit- 
o, însă pe Gabriela. Au făcut-o mai ambițioasă 
și mai hotărâtă. în programul zilnic al fetei nu 
se prea regăsesc activități de grup. Evită com
pania italienilor, care îi amintesc mereu, pe un 
ton acuzator, de infracțiunile conaționalilor săi. 
își petrece timpul mai mult singură, dar se 
consolează vorbind des la telefon cu prietenii 
din România.

Visează să aibă 
menajeră italiancă

Gabriela are planuri mari de viitor, care nu 
mai includ țara natală. „Mi-e dor de tot: de rude, 
de prieteni, de viața pe care o aveam aici, mereu 
înconjurată de cineva drag, dar știu că nu mă 
voi întoarce niciodată. Ar fi absurd. Am luptat 
prea mult acolo ca să îmi permit să mă întorc și 
să o iau de la zero în condițiile grele din țară”, 
afirmă fata cu seriozitate. Peste zece ani, 
românca se vede o avocată de succes în Amer-

ica (acolo au emigrat mulți italieni, care fac 
muncile de jos, pentru mai mulți bani decât ar 
putea câștiga în Italia - n.red), cu doi copii și o 
menajeră italiancă. „Asta ar fi satisfacția mea.

Să îmi pot angaja într-o zi o menajeră italiancă, 
să vadă și ea cum e să muncești la români!”, se 
confesează Gabriela.

Doriana Matei

Pur și simplu elegantă
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Clubul turc Fenerbahce Istanbul ar fi oferit suma de 12 milioane de 
euro grupării Rennes, pentru achiziționarea ghanezului Asamoah 
Gyan, scrie, marți, cotidianulL'Equipe.

H

Maradona este distrus, Spania și-a omagiat campionii mondiali
dar nu se droghează

Selecționerul argentinian 
Diego Maradona este extrem 

de afectat și stă închis în 
casă, după eliminarea Argen
tinei de Germania, scor 4-0, 

în sferturile de finală ale 
Cupei Mondiale, însă nu se 
droghează, a declarat medi
cul personal al fostului mare 

jucător.

"Diego nu se simte bine, 
deoarece meciul cu Germania a fost 
special, însă își revine încetul cu 
încetul", a declarat Alfredo Cahe la 
postul de radio La Red. "îl văd gân
ditor și iritat pentru că i-a scăpat vic

z N
România a învins Rusia, 
în preliminariile CM 2011

România, calificată în optimile de 
finală ale turneului de la Bibione (Italia), 
din preliminariile europene ale Cupei 
Mondiale de fotbal de plajă din 2011, a 
produs surpriza marți, prin victoria cu 
scorul de 5-3 (0-0,3-2, 2-1) în fața puter
nicei formații a Rusiei.România a câștigat 
astfel Grupa C, cu maximum de puncte, 
după ce anterior învinsese Andorra cu 8- 
2 și Slovacia cu 5-3. în meciul cu Rusia, 
golurile tricolorilor au fost reușite de Raj 
Carauleanu, Marian Posteucă (2) și Mar
ian Măciucă (2), pentru adversari punc
tând Makarov, Șahmelian și Șișin. Din 
cele șapte grupe se califică primele două 
clasate, plus cele mai bune două echipe 
de pe locul al treilea, în total 16 echipe, 
în continuarea competiției se vor 
desfășura opt jocuri eliminatorii, apoi 
patru jocuri contând pentru "sferturi". 
Pentru turneul final, care va avea loc în

Adrian Ungur, în optimile 
turneului de la Rimini

Temsmanul român Adrian 
Ungur s-a calificat în optimile de 
finală ale turneului challenger de la 
Rimini (Italia), dotat cu premii totale 
de 42.500 euro, după ce l-a învins în 
manșa inaugurală pe sârbul Filip 
Krajnovic, cu 1-6, 6-3, 6-2. Ungur, 
cap de serie nr. 8, va juca în optimi 
cu italianul Flavio Cipolla, pe care 1- 

toria", a adăugat Cahe.
De la revenirea naționalei în 

țară, la 4 iulie, căpitanul echipei 
campioană mondială în 1986, stă 
doar alături de familia în propietatea 
sa de la Ezeiza și nu discută despre o 
eventuală demisie, evocată la un mo
ment dat.

Medicul lui Maradona a afirmat 
că fostul fotbalist "ar fî putut fi într-o 
stare mult mai proastă". "Nu se 
droghează. Diego suferă de melan
colie, lucru de înțeles, dar nu a căzut 
în dependența de droguri", a declarat 
Cahe.

Maradona și-a recunoscut în 
urmă cu mai mulți ani dependența de 
droguri, care i-a cauzat grave prob
leme de sănătate.

2011, tot în localitatea Bibione, se vor 
califica patru echipe, cea de-a cincea din 
zona Europa fiind țara gazdă, Italia.

a învins săptămâna trecută, la San 
Benedetto, tot în turul secund, cu 6- 
1,6-1. Adrian Ungur, care și-a asig
urat un cec de 730 euro și 8 puncte 
ATP, joacă marți la dublu, alături de 
italianul Giulio Di Meo, împotriva 
perechii Federico Del Bonis (Ar- 
gentina)/Albert Ramos Vinolas 
(Spania)

Sute de mii de persoane au 
omagiat naționala de fotbal a 

Spaniei, campioana mondială, 
luni, pe străzile din Madrid, 

unde fotbaliștii pregătiți de Vi
cente del Bosque au defilat 

într-un autocar descoperit ridi
când trofeul adus pentru prima 

oară pe pământ spaniol.

Primăria Madridului susține că 
era vorba de sute de mii de persoane, 
în timp ce un comentator al televiziu
nii publice vorbește de peste un mil
ion, în cea mai mare "sărbătoare din 
istoria Spaniei". Portarul Iker Casillas 
agita un drapel spaniol, în timp ce 
mijlocașul Xavi mima aruncarea tro
feului spre fanii extaziați. Autocarul 
jucătorilor se deplasa extrem de încet, 
întârziind patru ore pe un parcus de 
opt kilometri. Jucătorii au ajuns cu 
peste două ore și jumătate întârziere 
pe o esplanadă unde peste 150.000 de 
fanii își așteptau eroii pentru final. 
"Datorită caracatiței Paul am devenit 
campioni mondiali", a spus la micro
fon Andres Iniesta, autorul golului 
victoriei cu Olanda. "Ne-am în
deplinit visul copilăriei", a afirmat 
căpitanul Iker Casillas. "Este extraor
dinar să vezi atât de mulți oameni 
fericiți", a adăugat Xavi. Portarul 
Pepe Reina, responsabil cu buna 
dispoziție, a făcut o prezentare unică 
a fiecărui coechipier.

Primire regală

înainte de acest parcurs triumfal, 
jucătorii au fost felicitați de regele 
Juan Carlos și de șeful guvernului 
Jose Luis Rodnguez Zapatero.

"Vă mulțumesc, campionilor, în 
numele întregii țâri, în numele tuturor 
spaniolilor", a spus Juan Carlos, care 
a primit cu multă căldură, la Palatul 
Regal, delegația proaspăt sosită din 
Africa de Sud și a felicitat și 
îmbrățișat personal fiecare jucător.

Jucătorii au fost primiți apoi de 
Jose Luis Rodriguez Zapatero, care a 
sărit alături de fotbaliști cu trofeul în 
brațe. Iniesta i-a oferit lui Zapatero un 
tricou al echipei naționale semnat de 
toți jucători și brodat cu prima sa stea.

"Această cupă este a voastră, a tu
turor", a spus timid Iniesta celor 
prezenți.

Spania a uitat momentan de criza 
economică, de șomaj, diviziuni 

politice și naționalism, sărbătorind 
frenetic această primă Cupa 
Mondială. Duminică a trăit o noapte 
istorică de bucurie. Marți, în zori, 
sărbătoarea continua...



le Clubul FC Farul Constanța a acumulat datorii de peste 100 de miliarde 
de lei vechi și se află în prag de faliment, echipa riscând să nu mai fie 
programată în campionat, a declarat, luni, într-o conferință de presă, pre
ședintele Consiliului Județean, Cristinel Dragomir.
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Vlădoiu a renunțat la conducerea
echipei F.C. Argeș

Fostul atacant Jean Vlădoiu a renunțat luni la conducerea tehnică a divizionarei 
secunde FC Argeș, după aproximativ două săptămâni de la instalarea în funcție, 

în locul său fiind numit tehnicianul Mihai Zamfir

Chelsea a cerut suspendarea 
lui Mutu pe termen nelimitat

El a explicat că fără bani pentru 
salariile sau masa fotbaliștilor nu putea 
să facă performanță nici măcar la 
nivelul Ligii a Il-a.

"îmi pare foarte rău, dar nu 
puteam să pregătesc o echipă numai cu 
jucători foarte tineri cărora nu le 
puteam oferi nimic în afara unui salariu 
de 700 de lei. Fără un cantonament, 
fără masă după antrenamente, fără un 
buget la echipă, nu se poate face 
performanță, fie și Liga a Il-a. I-am 
lăsat locul lui Mihai Zamfir. Nu are 
ob: "ctiv, dar poate o reuși el să facă im
posibilul. Eu sunt mai ambițios și 
doream mai mult, nu doar atât. Și sin
gur nu puteam să reușesc", a spus tehni
cianul.

încercarea lui Vlădoiu de a atrage 
investitori lângă echipă s-a încheiat cu 
un eșec, deoarece oamenii de afaceri se 
s au când auzeau numele actualului 
proprietar, Cornel Penescu. "Am discu
tat cu mai mulți investitori care să ajute 
echipa în aceste momente grele, dar 
când auzeau de Cornel Penescu parcă 
erau speriați și se retrăgeau. Nimeni nu 
voia să audă de el... Cu 5-6 jucători cu 
experiență puteam spera că vom 
supraviețui măcar până la iarnă, atunci 
când, probabil, lucrurile se vor mai 
îmbunătăți, însă nimeni nu-i poate

Șapte jucători puși pe liber de Mureșul
Atacantul Mureșului Deva, Râul 

Lintaru’ a fost pus pe lista de tamsferuri 
de antrenorul Gheorghe Barbu, după ce 
a revenit de la formația Athletic Club 
’ /ersitar Arad (ACU), echipă pentru 
cafe a evoluat sub formă de împrumut 
și cu care a reușit promovarea în Liga a 
doua.

Revenit sub Cetate o dată cu expi
rarea împrumutului la formația 
arădeană, atacantul de 26 de ani ar dori 
ca în sezonul următor sa joace tot la 
ACU Arad, echipă unde a avut mai 
multe șanse de a evolua titular.

Oficialii grupării din Arad, doresc 
ca Râul Lintaru să facă parte, și în se
zonul următor, din formația lor, dar pre
lungirea formei sale de împrumut nu 
depinde doar de ei, ci și de oficialii 
clubului Mureșul Deva.

Lintaru a evoluat în 14 partide la 
ACU Arad, unde a înscris patru goluri. 
î~ turul campionatului trecut, Râul Lin

obliga să rămână și să joace pe nimic", 
a adăugat Vlădoiu.

Fostul jucător al formației 
piteștene a explicat că a găsit jucători 
liberi de contract dispuși să vină la FC 
Argeș, dar nu le-a putut îndeplini 
solicitările financiare.

"M-au sunat zilele tecute foarte 
mulți jucători liberi de contract, cu 
experiență în Liga I, care cereau 1.000 
- 1.500 de euro pe lună, dar nici banii 
ăștia nu le puteam oferi. Mircea Rednic 
ar fi adus mai mulți jucători care cereau 

taru a îmbrăcat de 11 ori tricoul "alb- 
roșu" al Devei și a marcat un singur gol, 
iar la final a fost pus pe lista de trans
feruri de antrenorul Gheorghe Barbu, 
alături de alți șase colegi: Janos și Elod 

doar salarii de Liga a Il-a, dar nu le-am 
putut da nici măcar atât. Adrian Mi- 
titelu ne oferea patru jucători cărora le 
plătea el salariile, numai să joace. Dacă 
aveam eu 50.000 de euro acum, i-aș fi 
dat clubului și mi-ar fi fost înapoiați 
când se putea. Dar nu am acești bani, 
iar cei care îi au, nu au venit să ajute 
Argeșul, pentru că nu voiau să mai audă 
de Cornel Penescu. Din păcate, 
Primăria și Consiliul Județean n-au dat 
niciun semn că ar vrea să se implice 
pentru a salva clubul... Plec cu un gust 
amar că n-am putut să ajut FC Argeș să 
nu moară", a precizat Jean Vlădoiu.

Cornel Penescu este judecat pen
tru fapte de corpție, iar fiul său, Andrei 
Penescu, a anunțat, la începutul lunii 
iunie, că tatăl său predă gratis clubul 
spre administrare Primăriei Pitești, pe o 
perioadă nedeterminată.

Primăria a încercat să găsească un 
investitor care să preia clubul FC. 
Argeș, după ce familia Penescu a 
anunțat că este dispusă să renunțe la 
acțiunile deținute la această grupare, 
dar eforturile au fost în zadar.

Niciun investitor nu s-a arătat in
teresat să preia clubul cu datorii care 
depășesc 20 de milioane de lei.

Vajda, Dosan, Filip Stoica, Pribac și 
portarul Sile Rahoveanu.

Andrei Cean

Chelsea a cerut FIFA sus
pendarea pe termen nelimitat a ata
cantului formației Fiorentina, Adrian 
Mutu, până la plata sumei de 17 mil
ioane de euro pe care românul trebuie 
să o achite grupării londoneze, con
form deciziei forului fotbalistic mon
dial.

Agentul lui Mutu, Victor Becali, 
a anunțat că oficialii de la Chelsea 
vor suspendarea românului până la 
plata sumei, plată decisă ca urmare a 
depistării pozitive cu cocaină a lui 
Mutu în 2004.

Becali a mai spus că Mutu, în 
prezent suspendat pentru consum de 
sibutramină, va rămâne la Fiorentina 
până la expirarea suspendării de nouă 
luni, adică în octombrie. Presa 
italiană notează că agenții lui Mutu 
vor o întâlnire cu Chelsea pentru o 
mediere, susținând că "Adrian Mutu 
nu are acești bani”.

La 14 iunie, Tribunalul federal 
elvețian a anunțat că a respins ca ne
fondat recursul fotbalistului Adrian 
Mutu formulat la sentința Tribunalu
lui de Arbitraj Sportiv (TAS), prin 
care românul era obligat la plata unei 
daune în valoare de 17 milioane de 
euro către clubul Chelsea Londra.

TAS anunțase, la 31 iulie 2009, 
că a respins memoriul formulat de 
Adrian Mutu la decizia Camerei pen
tru Rezolvarea Disputelor (DRC) din 
cadrul FIFA, care a hotărât, la 7 mai 
2008, că jucătorul trebuie să

Așteptări mari 
de la atletii hunedoreni
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Clubul sportiv C.S.S Hune
doara va participa în 7 august la 
Campionatul Național de Atletism, 
care se va desfășura la București.

Antrenorul echipei, Marieta 
Ilcu, consideră că echipa de atletism 
va obține rezultate bune la acest 
turneu, în special prin Roxana 
Clinei, cea mai bună componetă a lo
tului hunedorean, la proba de 800 de 
metri. Atleta se află la pregătire în 
Poiana Brașov.

Clubul mai are doi sportivi 
foarte talentați, Cornel și Beatrice 
Titariu. Aceștia au câștigat patru ti
tluri pentru clubul hunedorean.

La numai 11 ani, Comei Titariu

plătească clubului Chelsea 
despăgubiri în valoare de 17 milioane 
de euro.

Atacantul Adrian Mutu, care 
mai are contract cu Fiorentina până 
în 2012, a fost suspendat nouă luni de 
tribunalul antidoping din cadrul 
Comitetului Olimpic Italian (CONI), 
după ce a fost depistat pozitiv cu 
sibutramină. Suspendarea lui Mutu 
va expira în luna octombrie.

a câștigat trei trofee anul acesta la 
Reșița, la probele de cros, la 500 de 
metri în sală și 500 de metri în aer 
liber.

Sora sa, în vârstă de 12 ani, a 
ieșit campioană națională, după ce 
câștigat proba de 700 de metri la 
turneul de la București.

Campionatul național de la 
București este ultimul turneu al anu
lui competițional 2009/2010, iar 
clubul hunedorean speră să aducă cât 
mai multe trofee din această 
competiție.

Andrei Cean

S.R.I.

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

S.C. LAVAGIO AUTO
Deva, Calea Zaranduhii 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL

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

CALIFICAT
SOLUȚII
SPECIFICE

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

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

*



Cutter, un fost soldat american care abia a ieșit din închisoare, se hotă
răște să aibă cu orice preț platoșa lui Atilla, care se afla într-un muzeu 
din București Acesta este conștient că odată ce va descifra insc.ipțiile de 
pe platoșă va putea să ajungă la mormântul lui Atilla, unde se aflu și 
sabia acestuia. înzestrată cu puteri nebănuite. (Pro TI'; 20:30; Cerberus)
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Ghicitoare Reconstituire...Dicționar: Iți, Icar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 • •

4

5 c-.-. A

6 A

7

oo o
9

10

introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIRE, 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLĂCAȘ, COPIL, 
COT, DICROMATIC, DISCUTABIL, INTERES, 

IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATA, LĂZI, 
LETALITATE, MAS, MUTAT, NUMITĂ, OTA' 
RÂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TESAv, 

TUȘI, ȚAR, ȚĂRÂNĂ, URÂT.

Petru Ardelean - ARAD

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

6 1 4 9
2 3 7 6 1

5 6 8 2 1
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4 7
Viorel Naghi * Viadimirescu

Ș

2
□

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră
08:00 O familie numeroasă
08:30 Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 8.)
0M0 Transformarea
09:50 Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 Selecțiuni

10:10 Verde-n față (rel.) Episodul I 
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 8.)
11:15 Miezul zilei
12:15 Călător pe viață (rel.) 
12:45 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

reean serial. 2003. rel. - 43.) 
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
17:00 Generația contra 
17:55 Eu. tu. noi
18:20 Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 15.)
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

recan serial. 2003 - 44.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan. Kim Hvc-scon 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Festivalul National dc Creație 

și Interpretare Mamaia Copiilor 
2010 Prima parte

07:00 Altă viață! (australian serial,
2001 -40.)

07:50 Învinge apele!
08:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 51.) 
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 11.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment, 2010) 90' 
12:00 Telejurnal: Sport
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Zon@ IT (2007. rel.) 
15:00 împreună in Europa 
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001. rel.-40.)
| 17:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 53.)
j 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia »
18:10 învinge apele!
18:15 Poate nu știai
18:30 Orașele lumii (rel.) Palermo 
19:00 Starhunter (S.F.. 2003 - 7.) 
20:00 Fiica Elisei (serial. 2007 - 7.) 
21:00 Bazar (documentar) 
21:30 Bugetul meu (reportaj) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 în mijlocul cercului (SUA co

medie. 2003) 94' cu .Ion Fa- 
vreau. Joey Lauren Adams, 
Darvl Hannah. Rachael Leigh 
Cook

{ffi’00
08:00
10:00

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei

07:00
09:55
10:00

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Cum am devenit gheișă (SUA

07:00
*8:15
09:45

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul

07:00
07:30

i 0836

Camera de râs
Frați și surori
Sport cu Florentina

11:15 Programare pentru crimă (SUA film. 1986) 11:15 Predestinați orioo Cine știe...câștigă!
polițist, 1990) 90' cu Peter
Falk, Patrick McGoohan

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973, rel.-3777.)

. 12:30
1^)0

împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei

10:90
10:8(1

Nimeni nu-i perfect 
Frumoasa și bestia

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV i 15:30 Victoria 12:00 Frumoasa adormită
14:00 Secrete în Paradis (grec serial,

2008 - 19.) 45' cu Danis Katra-
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 2.)
16*25
16:30

Vremea de ACASĂ
Legământul

. 13:00
114:00

Camera de râs
Clinica (SUA serial. 2007 - 3.)

nidis, Panagiotis Bougiouris, 14:00 Mircea (român dramă, 1989) 17:30 Poveștiri adevărate 15: Firma
Faye Xila, Vana Pefani 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 împreună pentru totdeauna 18:00 Focus 18

16:00 Observator 1973 - 3778.) 19:30 Săracii tineri bogați 10:00 Focus Sport
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați HM0 Cireașa de pe tort (reality

' 19 00 Observator 17:45 Happy Hour ; 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA show, 2008) 60'
,20:30

22:30

Comoara din spatele cărților 
(SUA aventură, 2004) 91' cu 
Noah Wyle, Kvlc MacLachlan. 
Olympia Dukakis. Bob Newhart
Observator

19:00
20:30

Știrile Pro TV
Cerberus (acțiune, 2005) cu 

Emmanuelle Vaugier, Sebastian 
Spence, Gabi Andronache, Greg 
Evigan

22:30

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

Poveștiri dc noapte (emisiune 
de divertisment. 2007)

20:30

22:15

23:15

Rătăciți printre cuvinte (SUA- 
japonez dramă romantică, 2003)

Trăsniții (serial de comedie, 
2007 -27.) 45'
Acuzat pc nedrept (SUA thril

23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 
cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere, Jack Cole
man

22:30
23:00

Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (s. - 1.) 

cu Charlie Sheen. Jon Cryer, 
Angus T. Jones

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

ler, 1994) 87' cu Richard 
Cretina, Beverly D'Angelo, 
Stephen McHattie, Robert Des- 
iderio

HD© 12:25 Batman: Cavalerul din Gotham (animație, 2008) 75'
13:40 Paul, marc polițist la mall (acțiunc-comcdie, 2009) 9T
15:10 Echipa dc fotbal (SUA comedie, 2007) 84'

16:40 Un an cu un câine (SUA comedie. 2009) 80'
18:00 Ispășire (cnglcz-franccz dramă, 2007) 130'
20:00 Australia (SUA-australian film romantic dc aventură, 2008) 166'
22:45 Lumea de dincolo: Revolta Lycanilor (SUA film de acțiune, 2009) 110'

15:30 Smallville (serial de acțiune, 2001 - 20.T cu Tom Welling 
16:30 Cei mai buni 20 dc ani (SUA serial dc comedie, 2006 - 2.) 
17:00 Treisprezece la cină (SUA-englez polițist, 1985) 91' cu

Peter Ustinov, Faye Dunaway, Bill Nighy, Jonathan Cecil
19:00 Noi toți (SUA serial, 2003 - 17.) 30' cu Duane Martin 
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (serial poli list, 2004 - 11.) 40’
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedic, 1990 - 167.) 23' cu Jerry Seinfeld,

Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards. Jason Alexander
22:00 Pericol în subteran (canadian S.F., 2007) 90'



.Ve puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoareLblogspot.coin/
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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 I 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 1

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

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’ hotel) 1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exc)usiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

joiner construcții civile, industriale
agricole 1

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

2

1florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorisi 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj J

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie, mozaic,faianță,gresie 1

inspectorfreferent) resurse umane
1

ospătar-chelner

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

.astru 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 în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor dulghertexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

k

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
’20eur/mp. Tel. 0740.965.191

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, 
amenajat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

Schimb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru
.să în Simeria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămidă 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 intr-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 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

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

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
loOeur/lună. Te) 0751.176.178

Vând teren înrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp-1.000mp, 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

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 casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, 
pivniță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 
2 camere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasaraente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădirțzjdă- 
rie,mozaic,faianța,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

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar

manipulant mărfuri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45. Bucătărie. 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557

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

.Ja DIVERSE

ospătar (chelner) 3

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la 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 rutiere! agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele 
j

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

]
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

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

femeie de seviciu fierar betonist 11

mecanic utilaj
1

talpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal.la amb.prod.solide și 
semi sol ide 10

munc.necal.la demol.clădirijno-

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

paznic

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

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

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

Vând motor tăiat lemne cu moară marinat 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 picap pe el, tip mobilă traviata plus 10Odicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact 
Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamscri cu lOIei buc. Vând mașină de spălat automată, combină 
frigorifică. Sau ia schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.832.083

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

Consultanță pentru S.R.L., P.FA., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză și engleza-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

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.0765.444386. 0734310.133

Transport zilnic persoane în Italia, Spania. Portugalia. Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la 
destianție, cu mașini modeme climaiizate. Tel. 0721385.100

g AUTO

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

Vând Dacia Papuc 4*4, an 2005, motorină, motor 1,9, km 30.000, 5 locuri, acoperită cu 
fibră. Mașina este la Fântoag lângă Ohaba. Tel.0734.192385

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut Preț 400euro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu. înmatriculat^ moior 1,3, aer condiționat, închidere cen
tralizată, 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, înmatriculata, tobă carbon 
Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

g PIERDERI

Pierdut certificat constatator Nr.21934/16.05.2005 emis pentru Sediul Social
S.C. LUISA GOLD S.R.L. Deva. Tel. 0722.249.999

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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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara. SILVA»

LEMNTEX
produce și comercializează

tâmplărie din lemn triplu stratificat
ași șl ferestre da cea

parchet din lemn de fag.Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a cosei tale.

Silvadez

S-AI
Artenv ttevibi

X

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

paltin sau fr
.S.C..S7I.VA EEMNTEX X.R.L.
sat Chimindia, tir. 121D, comuna IlUrâu,
tel/fax: O3S4/SO1021/22, c-mail: silva(j£>smart.rt>

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte marl

iiHo
- . a iljj:

Rapoltu Mare
www.steauamuresului.ro

Rezervări la tel:
0254.264 039, 0254.234 448

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

Sort spălat 4 - iuro 23,00 lei/tonă

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

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

http://www.steauamuresului.ro

