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Pentru că s-a implicat activ și energic în 
operațiunea de strângere și distribuire a ajutoarelor 
pentru sinistrații din zonele afectate de inundații.

de blamat..."

Primarul municipiului Hunedoara, 
Ovidiu Hada

Pentru că a folosit pretextul construi
rii unei biserici ortodoxe încercând să pă
călească aleșii locali să voteze o hotărâre 

care-1 interesa personal. După ce consi
lierii locali au respins hotărârea, fără să 
facă jocul primarului, și au inițiat o alta 

prin care rezolvau problema bisericii, edi
lul Hunedoarei împreună cu consilerii PNL 

boicotat ședința de Consiliu, pentru a zădăr
nicii planurile contruirii lăcașului sfânt.
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t greco-catolic
Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita

J romano-catolic
Ss. Bonaventura, cp. înv. **; 
Vladimir

Rețette%ilei

Ciorbă 
de văcuță

Ingrediente:
1 os de vacă de 1 kg cu ceva 

came, 1 ceapă mare, 2 morcovi, 1 
felină mică cu tulpini, 1 pătrunjel, 1 
păs'âmac, 100 g fasole verde, 100 g 
varză, 100 g fidea sau orez, 1 lingură 
de pastă de roșii, 1/2 legaiurt 
pătrunjel, 1 1 borș, sare, piper, leiiștean.

Mod de preparare:
Se spală foarte bine osul de 

așchii. Se pune la fiert osul tăiat în 2-3 
bucăți în apă cu sare cât sa-1 acopere. 
Se lasâ să fiarbă până se formează 
spuma. Se înlătură spuma, se adaugă 
cam o jumătate de linguriță de sare și 
se lasă să fiarbă la foc foarte mare 1 
ort Oala se acoperă cu un capac Sc 
verifică din când îi-Seine uacă are 
suficientă apă să fiarbă.

Se spală, curăță și taie legumele 
după preferință (cubulețe, rondele, 
etc). Se dă focul ia mediu și se adaugă 
legumele tăiate. După 20 minute se 
"crin :â dacă sau fiert legumele și se 
pune fideau. Se mai lasă să fiarbă încă 
10-15 minute. La stâțșii trebuie sa 
aveți earn 2 1 dc ciorbă. Nu uitați die 
litrul de borș.

Se pune pasta de roșii și se mai 
lesă sa fiarbă she 5 minuterSe pune și 
borșul, leușteanul și pătrunjelul tocat 
și se mai lasă sa dea tntr-nn dlocot. Se 
gustă și se potrivește de sare și borș.

S< scivște caldă, ornată cu 
pătrunjel verde tocat, alături <ie ardei 
iuți in oțet.

Poftă bună!x 7

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Dtslrigaz 0254.221. OH 
Informații GER 0254.212.725
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Sfinții Mucenici Chirie 
și Iulita

în cetatea Iconiei, din Licaonia, era o 
femeie tânără, de neam bun, anume Iulita. 
Ea se trăgea din seminția împăraților Romei 
și era creștină cu credința. Petrecând puțin 
timp cu un bărbat legiuit, a zămislit și a 
născut de la dânsul un prunc de parte 
bărbătească. Apoi a rămas văduvă. Pruncul 
ce l-a născut, l-a luminat cu Sfântul Botez și 
i-a dat numele de Chirie. în acea vreme, 
Dioclețian, ținând împărăția Romei, ridicase 
prigonire mare împotriva creștinilor de prin 
toate părțile stăpânirii sale. Iar ighemonii 
din părțile Licaoniei având învoială de la 
împăratul îi munceau cumplit pe toți 
creștinii care nu vroiau să închine idolilor. 
Iar Iulita s-a gândit să fugă din calea prigo
nitorilor și luând pe fiul său au luat drumul 
străinătății împreună cu două roabe credin
cioase. Ea s-a dus în Seleucia și acolo aflând 
aceeași prigonire împotriva creștinilor, a 
plecat mai departe și s-a dus în Tars, cetatea 
Ciliciei, trăind acolo printre cei săraci. După 
o vreme oarecare, ighemonul Alexandru s-a 
dus în Tars, ca să muncească pe creștini. 
Sfânta Iulita, fiind cunoscută de unii, au 
șpus-o ighemonului. Acela îndată a poruncit 
s-o prindă și a șezut înaintea poporului în di
vanul din priveliște. Mucenița a fost dusă 
înaintea ighemonului, având pe mâini pe 
Sfântul Chirie, prunc dc trei ani.

întrebată de ighemon de nume, neam 
și patrie, ea răspundea cu îndrăzneală,

mărturisind numele Domnului nostru Iisus 
Hristos, numindu-se creștină și zicând: 
„Acesta este numele și neamul meu cel bun, 
iar patrie îmi este împărăția cerească a lui 
Hristos”. Ighemonul, mâniindu-se, a 
poruncit să-i ia pruncul, s-o dezbrace și să o 
întindă la pământ, ca să o bată fără de 
cruțare cu vine de bou. Pe când ostașii 
băteau pe muceniță, pruncul privea spre ea, 
plângând, și se smulgea din mâinile celor 
ce-1 țineau, ca să se ducă la maica sa.

Văzând ighemonul că pruncul este 
frumos, a poruncit să-1 ducă la el. Deci, 
luându-1, l-a pus pe genunchii săi, îl 
mângâia ca să nu plângă, netezindu-i părul 
capului și sărutându-I, îi spunea fel de fel de 
cuvinte dulci. Dar pruncul se ferea, 
trăgându-se din mâinile lui și capul îl trăgea 
la o parte, ca să nu-i netezească părul și să- 
1 sărute cu buzele lui cele întinate. Deci, 
privind Ia maica sa, pe când ei o băteau, 
striga: „Sunt creștin! Lasă-mă să mă duc la 
mama mea!” Atunci ighemonul, umplându- 
se de mânie, a aruncat jos pe prunc, izbindu- 
1 cu piciorul în coaste, iar acesta căzând de 
pe treptele de piatră, s-a zdrobit și a umplut 
tot locul acela de sânge. Astfel, Sfântul 
Chirie și-a dat sufletul cel sfânt și fără de 
prihană în mâinile Iui Dumnezeu, încu- 
nunându-se cu mucenicii.

Iulita, maica lui, fiind cumplit bătută, 
pătimea ca fiind în trup străin, nesimțind ca

un stâlp neînsuflețit.
Văzând ighemonul acestea a con

damnat-o la tăiere cu sabia. Luând-o, sluji
torii au dus-o afară din cetate la locul cel de 
moarte, iar sfânta s-a rugat, cât timp călăul, 
își ascuțea sabia, iar pe urmă i-a lovit gru- 
majii, tăindu-i cinstitul ei cap, iar trupul l-a 
lăsat în locul acela, fără a-1 îngropa, spre a- 
1 mânca câinii și fiarele. Asemenea a pătimit 
și trupul Sfântul Chirie, căci, târându-1 din 
cetate, l-au aruncat lângă trupul maicii lui și 
au plecat. Sosind noaptea, au venit cele două 
slujnice zise mai sus și au luat trupul 
stăpânei lor și a fiului ei și, ducându-le de
parte, le-au îngropat în pământ. Una din cele 
două slujnice ale Iulitei a arătat 
credincioșilor creștini acel loc, unde erau în
gropate cinstitele moaște ale Sfinților 
Mucenici Chirie și Iulita, povestind și 
pătimirea lor. Drept aceea, ei au scos din 
sânul pământului sfintele moaște, nestricate 
și pline de bună mireasmă, care dădeau și 
tămăduiri de neputințe.

HOROSCOP
Unele din lucrările de la serviciu 

vor deveni urgente și n-ar fi exclus să 
fie nevoie să rămâi puțin peste pro
gram. In plan sentimental, vei avea
unele nemulțumiri, dar nu este cazul să
discuți până nu vei fi calm.

La serviciu se vor ivi tot felul de 
situații, care te vor obliga să la un efort 
deosebit. în cazul în care dorești să
pleci la drum, mare atenție, căci ai putea ave 
încurcături legate de acte.

Vei avea de rezolvat o mulțime 
de mărunțișuri, așa că toată ziua vei fi 
într-o alergătură. N-ar fi exclus să 
apară ocazia de a te implica într-o
aventură amoroasă, dar în această situaț
prudența trebuie pusă pe primul plan.

Va trebui să muncești din greu, 
dar cum rezultatele te vor satisface, 
efortul nu te va obosi. Din punct de 
vedere financiar poți spera la o reușită.
Sunt posibile probleme de sănătate pe fond ne
vos, așa că ar fi bine dacă ți-ai trece în prograi
ceva mai mult timp pentru odihnă și relaxare

în cazul în care dorești să te im
plici în activități noi va fi nevoie de un 
efort susținut pentru a le face față. De 
energie fizică nu duci lipsă, dar nu
prea reușești să o folosești în mod eficient.

de-a lungul timpului

1410: Bătălia de la Grunwald: înfrângerea cavalerilor 
^teutoni de către forțele unite ale polonilor și lituanieni sprijiniți 

I ■. de ruși, cehi, moldoveni, tătari
1799: Piatra din Rosetta este descoperită în orașul 

Jjji;egiptean Rosetta, de căpitanul francez Pierre-Franțois 
a Bouchard

1858: Au fost tipărite în Moldova, primele mărci poștale 
1955: 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o 

■ .declarație împotriva armelor nucleare; mai târziu declarația a 
ăst semnată de alți 34 laureați Nobel

[992: Au fost stabilite relații diplomatice între România

— _----------------------------- ------,

T892: Walter ten, amir, scriitor și critic literar german 
(d 1940)

1902: Costin D. Nenițescu, chimist, academician (ci. 
1970)

1912: Neculai Ghimpu, globtrotter român (d. 2006)
1930: Jacques Dem da, filosof francez, părintele d=mon- 

structivîsmului (d. 2004)
1941: Attila Âgh. scriitor, politolog și filozof maghiar, 

unul din cei mai cunoscuți ideologi comuniști din a doua 
jumătate a secolului XX.

în plan sentimental lucrurile 
evoluează cum nu se poate mai bine. 
Popularitatea ta în rândul persoanelor 
de sex opus este în creștere. Acasă este
posibil să apară unele discuții pe tonuri înalt 
care vor tensiona atmosfera din familie.

în ceea ce privește starea ta _a 
generală, se poate spune că vei benefi- C.1 
cia de un bun echilibru energetic, j 
acesta permițându-ți să rezolvi 
chestiuni dintre cele mai diverse. Ai putea pro 
ita de conjunctura acestei zile pentru a-ți coi 
solida relația cu partenerul de viață.

u născut:
■06: Rembrandt van Rijn, pictor olandez (d. 1669)

1997: Slobodan Milosevic este ales președinte al RF Iu- 
Sia. Este învestit în funcție la 25 iulie 1997

Comemorări:
1904: Anton Cehov, dramaturg și prozator rus (n. 1860)
1919: Hermann Emil Fischer, chimist german, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1852)
1940: Pershing Wadlow Robert, american, deținătorul 

recordului mondial de cel mai înalt om din lume: 2,72 m. (n. 
1918)

1946: Dumitru Bagdasar, medic român (n. 1893)
1967: Vladimir Frimu, pictor (n. 1900)
1977: Konstantin Aleksandrovici Fedin, scriitor rus (n. 

1892)
1992: Ion Luican, cântăreț de muzică populară român (n.

1907)

Calmul și prudența se cer a fi 
puse pe primul plan, altfel poți fi an
grenat în tot felul de conflicte. 
Activitățile intelectuale te favorizează
în mod special, dându-ți ocazia să-ți pui
evidență calitățile.

Relația cu partenerul de viață 
are toate șansele să se 
îmbunătățească. Este posibil ca acesta 
să aibă o realizare de care vă veți bu
cura împreună.

Legile lui Murphy
© © ©
în orice problemă cu n ecuații, vor 

fi mereu n+1 necunoscute.
© © ©

Toate marile descoperiri au fost 
făcute din greșeală. Cu cât este mai 
mare descoperirea, cu atât durează mai 
mult până se face greșeala.

© © ©
Dacă nu înțelegi un cuvânt dintr-

un articol tehnic, ignoră-1. Articolul va 
suna la fel de bine și fără el.

© © ©
Dacă e verde și se agită, e biolo

gie.
Dacă miroase urât, e chimie.
Dacă nu funcționează, e fizică.
Dacă e de neînțeles, e matematică.
Dacă nu are sens, e ori economie-, 

ori psihologie.

© © ©
Orice problemă tehnică poate fi re

zolvată dacă i se acordă suficient timp 
și bani.

Nu ți se acordă niciodată suficient 
timp sau suficienți bani.

© © ©
Dacă rezultatele nu se cunosc di

nainte, fondurile îți vor fi refuzate.
© © ©

Va trebui să rămâi peste program 
la serviciu sau oricum, problemele cu 
care te confrunți la slujbă vă vor ocupa 
gândurile și în timpul liber. O fi
nalizare se va realiza pe neașteptate.

Activitățile sociale vor fi un bun 
prilej de a te face remarcat. Nu trebuie, 
însă, să te lași influențat de orice zâm
bet amabil.

Răbdarea îți poate aduce multe S 
avantaje. Starea ta generală va fi 
excelentă așa că nu vei avea probleme, 
în cazul în care ai de susținut o activita 
intelectuală, nu trebuie să ai niciun fel < 
emoții, căci inteligența și inspirația se vor în 
bina în mod fericit.
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Veniturile disponibile ale populației vor scădea în România, în 
termeni reali, cu circa 10% în acest an și cu încă 0,8% în 
2011, deși în regiune vor crește cu 1 - 2,5% datorită competiti
vității forței de muncă, se arată într-un raport al Erste Bank.
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Firmele care izolează imobile își „fentează” clienții
Unele dintre firmele care reali
zează izolarea termică a blocu

rilor din Deva reușesc să-și 
„țepuiască” clienții chiar sub 

ochii acestora.

Zilele trecute un locuitor din zona 
Mărăști ne-a semnalat metoda prin care 
o firmă reușește să mai „ciupească” 
câte ceva, aparent cu acte în regulă, de 
la cei care s-au hotărât să-și izoleze 
locuințele. După principiul „mulți văd, 
puțini pricep”, aceștia utilizează alte 
materiale decât cele care sunt stipulate 
în contractele încheiate cu clienții.

„Am semnat un contract în care 
scrie că la izolarea blocului se va folosi 
polistiren expandat cu grosimea de zece 
centimetri. Mai mult într-o doară, într- 
f "j după ce au început lucrul am luat 
un liniar și am măsurat izolația. Nu 
mică mi-a fost mirarea când am con
statat că, în loc de polistiren de zece 
centimetri, au folosit la izolare polis
tiren cu grosimea de opt centimetri”, a 
spus indignat Viorel C., unul dintre lo
catarii imobilului în curs de izolare.

Neatenția 
beneficiarului, 
câștigul 
executantului

La o simplă căutare pe internet, la 
materiale de construcție, se poate con
stata că polistirenul cu grosimea de opt 
centimetri se vinde la pachete de trei 
metri pătrați cu prețul de 34,8 lei, iar cel 
cu grosimea de 10 centimetri în pachete 
de 2,5 metri pătrați la prețul de 36,25 
lei.

Cum la izolarea unui imobil se pot 
folosi sute de metri pătrați de polistiren, 
un calcul simplu arată că numai din 
diferența de preț a polistirenului uti
lizat, față de cel promis în contract, 
firma poate „câștiga” câteva mii de lei. 
Și unde mai pui că la izolarea termică 
se utilizează mai multe tipuri de mate
riale de construcție?

Cătălin Rișcuța

Câștigătorul meciului Oancea - Mircia 
se stabilește la „masa verde”

Reduceri în Prefectura Hunedoara
Inișconi pleacă, Gligor rămâne

Curtea de Onoare și Arbitraj PNL va stabili astăzi 
dacă alegerile de luna trecută, din cadrul organizației PNL Deva 

au fost statutare sau nu.

Mircia Muntean, care a pier
dut președinția Organizației 

Municipale PNL Deva, în fața 
fostului viceprimar Florin 

incea, a contestat alegerile 
care au avut loc luna trecută, 

în contestația acestuia, Mircia 
Muntean a invocat faptul că 
un număr considerabil de vo- 
tanți au fost aduși la urnă de 
Florin Oancea pentru ai sus
ține candidatură, aceștia fiind 

de fapt foști membrii PRM, 
proaspăt trecuți în tabăra 

PNL-ului.

Astăzi Curtea de Onoare și Arbi
traj PNL va asculta pozițile celor doi 
liberali, urmând ca în decurs de șapte 
zile de la audieri să dea verdictul. 
Președintele Organizației municipale

Consilierii PNL și PSD blochează construcția 
unei biserici, la Hunedoara
Inițiativa ridicării unei noi bise
rici ortodoxe, în municipiul Hu

nedoara, a fost spulberată de 
„chiulul” consilierilor PNL și 

PSD de la ultima ședință a Consi
liului Local (CL).

Consilierii PD-L și doi dintre 
reprezentanții PC în CL Hunedoara au 
convocat o ședință extraordinară, la care 
propuneau trecerea terenului pe care se 
va construi biserica, din domeniul public 
în proprietatea privată a municipiului 
Hunedoara. La ședință au participat și 

PNL Deva, Florin Oancea, este de 
părere că audierile nu vor schimba 
rezultatul alegerilor. „Același rezultat îl 
vom primi și de la București. Alegerile 
sunt statutare și legale. Am trimis ma
terialele din care rezultă că toți cei 
prezenți în sală și care au votat sunt 
membrii activi și cu cotizațiile plătite la 
zi. Nu am nici cea mai mică îndoială că 
rezultatul va fi același și cu acest Birou 
voi defila în următorii patru ani”, a pre
cizat președintele Organizației Munci- 
pale PNL Deva, Florin Oancea. Pe de 
altă parte, Mircia Muntean consideră că 
membri comisiei vor înclina balanța în 
favoarea sa. „Dacă încă mai există 
dreptate în PNL, atunci vom avea parte 
de un răspuns pozitiv. In caz contrar 
așteptăm alegeriile viitoare. Eu am 47 
de ani și până o să împlinesc 63, cât au 
dușmanii mei, o să am timp suficient să 
îi prind la cotitură”, spune primarul 
Mircia Muntean.

Irina Năstase

reprezentanți ai Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, instituția care ar urma să 
gestioneze lucrările de construire a 
noului lăcaș de cult. Proiectul de 
hotărâre nu a putut fi adoptat, deoarece 
consilierii PNL și doi dintre pesediști nu 
s-au prezentat la ședință, iar quorumul 
nu a fost îndeplinit.

Sabotajul liberalilor vine după ce 
primarul Hunedoarei, reprezentant al 
PNL, îi acuza la rândul său pe consilierii 
democrat-librali că se împotrivesc con
struirii unei biserici. Edilul a încercat, cu 
câteva săptămâni în urmă, să își asigure 
adoptarea unei hotărâri care îl interesa

în mod special, folosind un tertip. Hada 
a introdus pe un proiect de hotărâre prin 
care încerca să-și asigure derularea unor 
afaceri proprii și un punct privind tre
cerea în domeniul privat a terenului des
tinat bisericii. Supărat că proiectul său a 
căzut la vot, primarul Ovidiu Hada i-a 
învinuit pe consilierii PD-L că 
blochează o construcție benefică pentru 
orașul de pe Cema. Situația creată prin 
lipsa consilierilor liberări la ședința de 
săptămâna trecută, demonstrează, însă, 
că ei reprezintă adevăratele piedici în 
calea înălțării lăcașului sfânt, la Hune
doara. (D.M.)

Subprefectul loan Inișconi 
va fi schimbat din funcție 

în urma unei hotărâri 
adoptate ieri de Guvernul 

României. Ca urmare a re
ducerilor posturilor din 

administrația publică, exe- 
cutvul a hotărât desființa

rea a câte unui post de 
subprefect la nivelul fiecă
rui județ. Conform purtă

torului de cuvânt al
Guvernului, prin desființa
rea posturilor de subpre- 
fecți se vor economisii, la 
nivelul întregii țări, peste 

2,5 milioane de euro 
anual.

Schimbarea subprefectului loan 
Inișconi a fost hotărâtă în cadrul 
Biroului Permanent Național al PDL, 
care a avut loc luni.

„Greii” democrat-liberali de la 
București l-au preferat pe Dorin 
Gligor, fostul prefect, trecut pe 
funcția de suprefect după intrarea 
UDMR la guvernare și numirea în

ANUNȚ PUBLIC
SC TAVIDAS TURISM SRL, cu sediul în satul Bejan, nr.69, comuna 

Șoimuș, județul Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului / 
programului “PUZ-Construire pensiune turistică rurală OCTAVIAN în satul 
Bejan, comuna Șoimuș, județul Hunedoara” și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza la 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, localitatea Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, județul Hunedoara, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 
și vineri între orele 8,00 - 14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str.Amurgului, nr.I, jud.Timiș, în termen de 15 zile calendaristice 
de la data prezentului anunț.

județul Hunedoara a unei persoane 
susținute de maghiari, în persoana lui 
Attila Dezsi.

Hotărârea de Guvern, privind 
reducerea posturilor de suprefecțiȚ va 
fi publicată în Monitorul Oficial în 
cursul zilei de astăzi, au declarat 
surse oficiale din interiorul Guvernu
lui.

întrebat despre schimbarea din 
funcție, Inișconi a declarat că 
deocamdată nimic nu este oficial și 
se abține de la alte declarații până la 
publicarea hotărârii. Subprefectul 
rămas pe post, Dorin Gligor, este în 
concediu și nu a putut fi contactat 
pentru a-și preciza punctul de vedere 
referitor la reducerea numărului de 
subprefecți.

Irina Năstase



4 Eveniment 19 Numărul firmelor care și-au suspendat temporar activitatea a scăzut in primele șase 
luni cu aproape 50% la 42.417 societăți, dar în schimb a crescut numărul radierilor 
voluntare, cu 550% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Oficiului Națio
nal al Registrului Comerțului (ONRC). g.

Apă potabilă pentru 
hunedorenii afectați 
de inundații

Profesorii care vor posturi de titulari 
își așteaptă notele

Pompierii deveni au transpor
tat, ieri, 6 tone de apă potabilă lo
calnicilor din satul Bârsău, 
comuna Hărau. ale căror gospodă
rii și fântâni au fost inundate 
marți, în urma unei ploi torențiale. 
Șapte gospodării din Bârsău, trei 
din Renghet și una din Geoagiu au 
fost afectate de ploile căzute în 
cursul zilei de marți, iar pentru 
evacuarea apei din beciurile și cur
țile oamenilor, a fost nevoie de in
tervenția a trei echipaje de 
pompieri ai Detașamentului Deva 
și ai Gărzii de Intervenție Geoa
giu. Patru motopompe și o autos
pecială au fost folosite pentru a 
scoate apa din gospodăriile afec
tate. (C.S.)

Termen limită pen
tru depunerea bilan
țului semestrial

Operatorii economici au ter
men până în 13 august pentru a-și 
depune bilanțul semestrial. întoc
mirea și depunerea raportărilor 
contabile, pentru primul semestru 
al anului, este obligatorie pentru 
toți operatorii economici, indife
rent de forma de organizare și 
forma de proprietate. Bilanțurile 
semestriale se depun la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finan
țelor Publice, direct la registratură 
sau la oficiile poștale, prin scrisori 
cu valoare declarată. Rapoartele 
contabile trebuie să cuprindă si
tuația activelor, datoriilor și capi
talurilor proprii, contul de profit și 
pierdere, precum și date informa
tive. Raportările contabile semes
triale se depun pe suport magnetic 
împreună cu raportările contabile 
listate, semnate și stampilate, o 
copie de pe codul unic de înregis
trare, precum și o copie a balanței 
de verificare a conturilor sintetice, 
în cazul în care datele de pe prima 
pagină a formularului „Situația ac
tivelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii”, sunt completate greșit, se 
consideră că lucrarea nu a fost de
pusă, fapt care va duce la sancțio
narea entității. Operatorii 
economici care nu au desfășurat 
activitate de la data înființării, 
până în 30 iunie 2010, nu vor de
pune bilanțul contabil semestrial. 
Aceștia vor depune o declarație pe 
propria răspundere a persoanei 
care are obligația gestionării enti
tății respective. (I.N.)

A murit strivit
de tractor

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, 
din comuna Dobra, și-a pierdut 
viața după ce tractorul pe care îl 
conducea s-a răsturnat. Tragicul 
accident s-a produs marți seara, pe 
un drum de exploatare agricolă din 
satul Roșcani, comuna Dobra. în 
timp ce conducea tractorul, Cos- 
min C. a efectuat o manevră gre
șită. iar autovehiculul a intrat în 
derapaj și s-a răsturnat. în urma 
accidentului, tânărul a murit pe 
loc. m cauză, polițiști,.; • tocmit 
dosar de cercetare penală.

La examenul de titularizare din acest an, peste 150 de profesori hunedoreni au ,, chiulit 
iar o mare parte dintre cei prezenți au considerat că subiectele au fost ușoare

La nici două săptămâni de la 
examenul de bacalaureat, a 

venit rândul profesorilor să fie 
testați în cadrul examenului de 

titularizare. Peste 1.100 de 
cadre didactice, din județul 
Hunedoara, au susținut ieri 
examenul de titularizare. At

mosfera de la examenul profe
sorilor a fost asemănătoare 

celei de la bacalaureat: candi
dați emoționați, însoțiți de pă
rinți și mai emoționați, chipuri 

vesele și mutre triste în fața 
centrelor de examinare și nu
meroase situații de „chiul”.

Potrivit inspectorului de resurse 
umane din cadrul Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara. Camelia 
Beșleagă, un număr de 156 de profesori 
au absentat de la examenul de titu
larizare, cu toate că existau pe listele cu 
înscriși.

Emoții mari au avut, 
ieri, părinții 
profesorilor

La ora la care participanții la exa
men trebuiau să iasă din săli, în fața 
Colegiului Național „Decebal”, zeci de

Un cămin pentru vârstnici va fi 
reabilitat la Orăștie prin POR

Un centru de îngrijire pentru 
bătrâni de la Orăștie va fi reabilitat din 
bani europeni.

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest și Consiliul Local al 
municipiului Orăștie au semnat un con
tract de finanțare pentru proiectul 
„Complex servicii pentru vârstnici”.

Edilii din Orăștie au obținut 
finanțare prin Programul Operațional 
Regional 2007 - 2013 (POR), în cadrul 
axei prioritare 3 „îmbunătățirea infra
structurii sociale”, domeniul major de 
intervenție 3.2 „Reabilitarea/modem- 
izarea/dczvoltarea și ecmpa.cu. infra
structurii serviciilor sociale”. Proiectul 
are ca obiectiv îmbunătățirea sistemului

părinți și de prieteni ai acestora își fre
cau mâinile și se plimbau de colo colo, 
emoționați. Cu toate că până să-și final
izeze studiile au trecut prin multe ex
amene, tinerii profesori au fost copleșiți 
de emoții ia concursul de titularizare. 
Pentru ei, miza a fost uriașă, deoarece 
s-au pus la bătaie doar 31 de locuri, 
foarte puține în raport cu numărul mare 
de candidați, care își doresc cu ardoare 
un loc stabil, la catedră. Chiar dacă de 
la toamnă ar trebui să educe copii, 
candidații examenului de titularizare 
încă sunt priviți ca niște copii, de către 
apropiați. „Am venit să îmi susțin 

de protecție a persoanelor vârstnice din 
Orăștie. Finanțarea obținută va fi 
utilizată pentru reabilitarea unui centru 
rezidențial destinat vârstnicilor cu o ca
pacitate de 40 de locuri, dintre care 10 
locuri sunt pentru asistarea în cursul 
zilei și oferirea de servicii integrate ce 
cuprind cazarea, masa, asistența 
medicală și consilierea psihologică. 
Centrul pentru vârstnici va fi utilat cu 
mobilier și cu dotările necesare fiecărui 
spațiu în vederea alinierii la standardele 
comunitare în privința asigurării 
securității sociale. Durata de imple
mentare a plUieCtillui CStC dv tO Itiiii. 
(C.R.)

nepoata. A terminat facultatea anul tre
cut și sperăm să reușească în sfârșit să 
se titularizeze ca învățătoare. E o fată 
tare bună și pregătită. Sunt mândră de 
ea și sper să aibă noroc la examen, că 
merită”, afirmă Gabriela Avram, 
mătușa uneia dintre tinerele dăscălițe, 
care dorește să se titularizeze.

„Profii” stresați 
își doresc servicii

După zeci de minute de așteptare, 
primii profesori apar la ușa centrului de

Prețul gigacaloriei 
nu se va scumpi în Deva

Devenii racordați la rețeaua de 
termoficare nu vor plăti mai scump 
prețul unei gigacalorii. In acest mo
ment, prețul gigacaloriei în municip
iul Deva - stabilit de către Agenția 
Națională de Reglementare în dome
niul Energiei (ANRE) - este de 
225,22 lei. Din prețul total al unei gi
gacalorii devenii plătesc 165,59 de 
lei, diferența de preț reprezentând 
subvenția de la bugetul de stat, în val
oare de 37,04 lei, și subvenția 
acordată de Primăria Deva, în valoare 

ANUNȚ PUBLIC
SC HIDROGEST ENERGIA SRL Timișoara anunță publicul interesat 

asupra deciziei de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul “Centrale 
hidroelectrice de mică putere Hobița I, II, III pentru producerea de energie 
electrică”, amplasat pe râul Bărbat și pârâul Murgusu, pe teritoriul comunei 
Pui.

Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, precum și 
informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25 și la sediul SC HIDROGEST 
ENERGIA SRL Timișoara, sat Ghiroda, Calea Lugojului, DN 6, km 551,6 
stg., jud.Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8,00 - 16,30 și vineri intre 
orele 8,00 - 14,00, precum și la următoarea adresă de internet: www.ap.hd.ro.

Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, în termen 
de 10 zile de la publicare, până la data de 24.07.2010.

examinare. Mulți dintre ei, proaspeți 
absolvenți, par mai degrabă elevi decât 
cadre didactice.

Orbiți de lumina puternică a 
amiezii, se împiedică de pragul de la in
trarea în liceu, apoi își caută cu privirea 
susținătorii.

Unii sunt bucuroși și flutură 
subiectele spunând că au fost ușoare. 
Alții își aprind o țigară și bombănesc 
nemulțumiți. Toți, însă, sunt rezervați. 
Chiar dacă au știut să rezolve 
subiectele, concurența acerbă îi oblțp5 
să aștepte cu sufletul la gură rezultatele® 
sperând că nota va fi cât mai apropiată 
de cea maximă.

„Am știut, a fost destul de ușor, 
dar tot sunt stresată. De doi ani am ter
minat facultatea și am lucrat tot ca su
plinitoare necalificată. îmi doresc de 
mică să fiu educatoare și mă s ' i 
pregătită, dar depinde de nota pe care o 
voi lua. Când mi-am ales această 
meserie, nu m-am gândit că îmi va fi 
atât de greu să îmi găsesc un post”, 
mărturisește Niculina Munteanu, care 
spune că ar accepta orice post, în orice 
cătun, doar să își practice meseria.

Inspectorul Camelia Beșleagă 
declară că rezultatele examenului de tit
ularizare vor fi anunțate în perioada 16 
-18 iunie și susține că organizarea de 
anul acesta a decurs bine, iar concursul 
este unul obiectiv.

Doriana Mau

de 22,59 lei.
Creșterea TVA, la 24 la sută, nu 

va aduce modificări majore în ceea ce 
privește prețul gigacaloriei în Deva, 
acesta suferind doar o creștere de 
9,46 de lei. în consecință, la iarnă 
prețul gigacaloriei nu va depăși suma 
de 234,68 de lei. Devenii vor scoate 
mai mulți bani din buzunare pentru 
plata facturilor de căldură, doar în 
cazul în care vor fi eliminate 
subvențiile de la bugetul de stat și 
cele acordate de primărie. (I.N.)

http://www.ap.hd.ro
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Mamele vor primi mai puțini bani 
pentru creșterea copiilor

Indemnizația pentru creșterea copilului va fi mai mică cu 15 la sută, iar trusoul pentru bebeluși 
și banii pentru tinerii căsătoriți nu se vor mai acorda

Aproape 4.000 de mămici din 
județul Hunedoara vor primi 
indemnizații pentru creșterea 
copilului mai mici cu 15 pro

cente. Măsura Guvernului de a 
restabili echilibrul bugetar a 
i at în vigoare începând cu 

data de 3 iulie.

Conform situației întocmită 
le conducerea Agenției Județene 
tie Prestații Sociale (AJPS), la 
ii] il județului Hunedoara, 

I de mame primesc 
ndemnizație pentru creșterea 

copilului.
Dintre acestea 2.490 

primesc lunar indemnizația 
minimă, în valoare de 600 de lei. 
dăsura Guvernului de a diminua 
ndemnizațiile nu afectează însă 
?i mamele care până în prezent 
iu beneficiat de indemnizația 

. ninimă, valoarea acesteia 
■ămânând la 600 de lei.

Afectate de această măsură 
vor fi cele 1.441 de mămici, a 
căror indemnizație lunară ajunge 
?i J .000 de lei. „Indemnizațiile 
ninîme nu se vor diminua, iar 
namele care beneficiază de 

această sumă lunar nu vor fi 
afectate. în schimb, măsură va fi 
resimțită de cele care primesc 
sume mai mari, în urma 
diminuării, unele mame vor 
ajunge să primească cuantumul 
minim, care este de 600 de lei”, 
a precizat directorul AJPS Hune
doara, Fănică Ștefan.

Trusoul bebeluși 
și sprijinul financiar 
pentru tinerii 
căsătoriți nu se vor 
mai acorda

Totodată, măsura prevede ca 
nici sprijinul pentru constituirea 
familiei acordat tineriilor aflați la 
prima căsătorie, în valoare de 
200 de euro, să nu mai fie acor
dat, precum și trusoului pentru 
nou-născuți, ce consta în haine, 
lenjerie și produse de îngrijire, în 
valoare de 150 de lei, și alocația 
pentru nou născuți, de 230 de lei.

AJPS a acordat în primul se
mestru al acestui an 795 de 
alocații pentru nou născuți, suma 
aferentă a acestora ridicându-se 
la 182,850 de lei.

Măsura Guvernului nu se 
aplică și în cazul alocațiilor de 
stat pentru copii, în valoare de 42 
de lei pe lună, alocațiile de plasa
ment de care beneficiază per
soanele care iau în îngrijire copii 
din centre. Aceștia primesc lunar 

97 de lei, iar în cazul copiilor cu 
handicap, îngrijitorii încasează 
147 de lei.

în județul Hunedoara există 
180 de astfel de situații. Nici 
alocațiile monoparentale sau cele 
familiare, care se acordă famili- 

ior cu venituri mici, precum și 
cele pentru persoanele cu handi
cap, nu vor fi diminuate.

Irina Năstase

Ajutoarele hunedorenilor 
au pornit spre sinistrații 
din Moldova

Actrița Dorina Lazăr, propusă pentru titlul 
de „cetățean de onoare” al Hunedoarei

Peste trei tone de alimente ne
perisabile, 1.300 de saci cu 

na' je, zeci de kilograme de de- 
tergenți precum și mobilier, 

electronice și electrocasnice au 
fost donate de hunedoreni pen
tru persoanele afectate de in

undațiile din județul Botoșani.

Campania, deraiată în perioada 
'-11 iulie de Instituția Prefectului- 
udețul Hunedoara și Crucea Roșie, 

• :u sprijinul Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, a solidarizat hune- 

• dorenii întru ajutorarea sinistraților 
din Moldova.

în cele zece centre de colectare, 
. înființate în județ, hunedorenii au 
donat peste trei tone alimente 
neperisabile, 1.300 de saci cu haine, 
40 de kilograme de detergenți, 150

obiecte de mobilier, electronice și 
electrocasnice.

Totodată, Crucea Roșie a con
tribuit cu zece corturi, zece paturi de 
campanie și 20 pături, iar din partea 
S.C. Carpatcement Holding S.A au 
fost donate 16 tone de ciment.

Ajutoarele au pornit spre 
Botoșani ieri dimineață, transportul 
acestora, pe rata Hunedoara - 
Botoșani, a fost suportat și asigurat 
de S.C. Edy International Spedition 
S.A.

Donațiile vor fi predate de către 
reprezentantul Prefecturii Hune
doara, în cursul zilei de mâine, 
reprezentanților Prefecturii
Botoșani, care au întreprins toate 
demersurile pentru ca acestea să 
ajungă, în cel mai scurt timp, la per
soanele afectate de inundații.

(LN.)

Actrița hunedoreancă Dorina 
Lazăr a fost propusă de către 
primarul orașului său natal, 
Ovidiu Hada, pentru titlul de 
„cetățean de onoare”. Consi
liul Local Hunedoara se reu
nește astăzi, pentru a supune 

la vot decizia edilului.

Dorina Lazăr este directorul 
teatrului Odeon din capitală. 
Actrița a jucat în filme celebre, 
precum Păcală și Liceeni. De-a 
lungul carierei sale a fost distinsă 
cu numeroase premii 
internaționale dar și cu Ordinul 
Național „Serviciul Credincios” 
în grad de cavaler. „Dorina Lazăr 
este un mare artist și un mare om, 
de aceea este o onoare pentru 
orașul nostru că e hunedoreancă”, 
declară consiliera primarului 
Hunedoarei, Monica Rada.

(D. M.)
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Mausoleul lui Michael
Jackson, vandalizat cu graffiti
Mausoleul din Los Angeles în 
care a fost înmormântat Mi

chael Jackson a fost vandalizat 
de fanii artistului, care au reu

șit, marți, să înșele vigilența 
dispozitivului de securitate și 

au scris o serie de mesaje graf
fiti în memoria idolului lor, a 

anunțat presa locală.

Administratorii cimitirului Forest 
Lawn - care au anunțat în luna iunie că au 
amplasat un dispozitiv „draconic” de secu
ritate pentru a proteja Marele Mausoleu în 
care au fost înmormântate multe staruri - au 
descoperit mai multe inscripții în stil graffiti 
scrise pe zidurile monumentului funerar, a 
anunțat Los Angeles Times.

Site-ul TMZ.com a postat câteva fo
tografii cu aceste inscripții, care glorifică 
memoria „regelui muzicii pop”, scrise cu 
vopsea neagră, dintre care se disting texte 
precum: „Ne e dor de tine, îngerule” și „Te 
iubesc, Michael, te voi păstra întotdeauna în 
inima mea”.

Vince Vaughn va deveni tată
Actorul Vince Vaughn și soția 
sa Kayla Weber vor avea un 
copil, a anunțat, marți, un 

prieten apropiat al cuplului, 
citat de accesshollywood.com.

Vince Vaughn s-a căsătorit cu iubita 
lui, Kayla Weber, pe 2 ianuarie. în orașul lui

Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 
2009, la Los Angeles, în urma unei 
supradoze de medicamente, la vârsta de 50 
de ani. Poliția americană a calificat moartea 
sa drept „omucidere”. La începutul acestui 
an, Conrad Murray, fostul medic personal al 
starului, a fost pus sub acuzație pentru omu
cidere.

Pentru a comemora un an de la 
moartea sa, mii de fani au defilat, în urmă 
cu câteva săptămâni, prin fața Marelui Mau
soleu din cimitirul Forest Lawn, pentru a 
depune flori și mesaje în memoria artistului 
american.

natal, Chicago (SUA). Vince Vaughn a 
cerut-o de soție pe Kayla Weber - în vârstă 
de 30 de ani, originară din orașul canadian 
Calgary, de profesie agent imobiliar - la în
ceputul anului trecut. Potrivit unui interviu 
acordat de tatăl Kaylei Weber pentru Mon
treal Gazette, cererea în căsătorie formulată 
de Vince Vaughn a fost deosebit de 
romantică. Vaughn, starul comediei roman
tice „De Crăciun nu stăm acasă!/ Four 
Christmases”, renumit, de altfel, pentru in
terpretarea unor roluri de burlac înverșunat 
în comedii precum „Spărgătorii de nunți/ 
Wedding Crashers” și „Pierde vară/ 
Swingers”, a cerut-o în căsătorie pe iubita 
sa pe 14 februarie 2009, de Sfântul Valentin, 
sprijinindu-se într-un genunchi și oferindu- 
i un inel cu un diamant de patru carate, în 
valoare de 125.000 de dolari. Vince Vaughn, 
în vârstă de 39 de ani, a preferat ca relația 
lui cu Kayla Weber să rămână discretă, spre 
deosebire de precedenta lui relație, intens 
mediatizată, cu actrița Jennifer Aniston, 
partenera sa din filmul „Despărțiți, dar 
împreună/ The Break-Up”. Cei doi actori s- 
au despărțit la sfârșitul anului 2006.

Mădălina Manole a murit. Criminaliștii 
spun'că artista ar fi înghițit insecticid 
Anchetatorii au găsit lângă corpul Mădălinei Manole, miercuri 
dimineață, un recipient cu insecticid și un pahar, criminaliștii 
spunând că cel mai probabil artista a înghițit din substanță

Primele cercetări indică fără 
dubii că artista s-a sinucis, 
unul dintre elemente care 

confirmă această ipoteză este 
și mesajul pe care cântăreața 

l-a lăsat miercuri, în jurul 
orei 2.00, soțului său, pe tele
fonul acestuia, în care spu
nea, printre altele, că îi pare 
rău, dar „că nu se mai simte 

frumoasă”, afirmă sursele ci
tate.

Pe de altă parte, cântăreața a 
fost internată în 17 iunie 2010, în 

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca 
din București, în urma unei tentative 
de suicid, mai spun anchetatorii.

Marți, până la ora 22.00, 
Mădălina Manole a cântat la o petre
cere, unde s-a comportat normal, ni
meni nebănuind frământările artistei.

Polițiștii de la IJP Ilfov, doi 
ofițeri de la IGPR și un procuror al 
Parchetului Capitalei fac investigații 
cu privire la împrejurările în care a 
decedat cântăreața Mădălina Manole, 
necropsia urmând a fi efectuată joi. 
Autopsia va stabili cauzele produc
erii decesului Mădălinei Manole, au 
precizat sursele citate.

Găsită în stop 
cardio-respirator

Miercuri dimineața, soțul artis
tei, Mircea Petru, a anunțat serviciul 
de urgență spunând că Mădălinei 
Petru i s-a făcut rău, locuința lor 
aflându-se în localitatea Otopeni, 
lângă București. Ambulanța a fost 
anunțată la ora 5.37, iar cea mai 
apropiată salvare, cu o asistentă 
medicală, a ajuns la ora 6.01 și a 
găsit-o în stop cardio-respirator, fi- 
indu-i făcută o manevră de resus
citare, iar apoi a fost chemat medicul, 
care a ajuns în trei minute.

Mădălina Manole a fost găsitf 
căzută pe holul de lângă baie, într-o 
baltă de sânge, cu capul spart, au de
clarat surse judiciare. Lângă ea, s-a 
găsit un bidon cu o substanță 
chimică, pe hol mirosind puternic a 
această substanță. In urmă cu trei 
săptămâni, cântăreața ar fi avut o 
tentativă de sinucidere, cu ibuprofen 
și paracetamol. în locuința respectivă 
locuiesc soțul Mădălinei și soacra 
acesteia.

Mădălina Manole a fi împlinit 
ieri 43 de ani și avea un băiețel de 1 
an.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, 
Claudia Burada, a declarat că la ora 
6.30, serviciul unic de urgență a fost 
anunțat că o femeie de 43 de ani a 
fost găsită decedată la locuința sa di. 
localitatea Otopeni, confirmând că 
este vorba de cântăreață.

Soțul artistei a declarat 
autorităților că aceasta ar fi luat 
medicamente, însă până la efectuarea 
necropsiei nu poate exista o 
pronunțare asupra cauzei decesului.

Soția lui Keith Richards
a învins cancerul
Soția lui Keith Richards, chita
ristul trupei Rolling Stones, a 

dezvăluit într-un interviu acor
dat revistei Vogue că a reușit 
să învingă cancerul la vezica 
urinară grație unei intervenții 
chirurgicale riscante, infor
mează contactmusic.com.

Referindu-se la această etapă 
dificilă din viața ei, păstrată în mare se
cret, Patti Hansen, soția chitaristului 
Keith Richards, a mărturisit în numărul 
din luna august al revistei Vogue că a 
fost diagnosticată cu cancer la vezica 
urinară în 2007. După diagnosticare, 
Patti Hansen, un fost model american 
de succes devenită ulterior actriță, a 
făcut chimioterapie, însă acest trata
ment nu a reușit să elimine tumorile, iar 
medicii i-au spus că mai are de trăit cel

mult doi ani. Patti Hansen a luat cura-
joasa decizie de a apela la o intervenție 
chirurgicală riscantă prin care i-a fost 
extirpată vezica. Chirurgii au folosit o 
parte a intestinului subțire pentru a crea 
o nouă vezică. în același interviu, soția 
celebrului chitarist al trupei Rolling 
Stones a dezvăluit faptul că a suferit ul
terior alte două intervenții chirurgicale 
- o operație de extirpare a uterului și 
una de eliminare a apendicelui.

Patti Hansen, în vârstă de 54 de 
ani, s-a căsătorit cu chitaristul Keith 
Richards în 1983.

TMZ.com
accesshollywood.com
contactmusic.com
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Oreionul, o boală a copilăriei
cu mari complicații Ia adulți
Parotidita epidemică sau ore
ionul este o boală infecțioasă 
și contagioasă, produsă de vi
rusul urlian, caracterizată cli

nic prin inflamarea 
nesupurativă a glandelor sali
vare și, uneori, a altor țesuturi 
și organe cum ar fi: pancrea- 

f vl, sistemul nervos, organele 
genitale.

Izvorul de infecție este numai 
omul bolnav. în general, boala se 
răspândește prin salivă și secrețiile 

j nazo-faringiene, mai rar prin 
vecte contaminate.

Simptomele apar atunci când 
virusul se multiplică și se 
răspândește în creier și învelișurile 
lui, glande salivare (de obicei 
glandele salivare), pancreas, or
gane genitale și alte zone ale cor
pului.

Perioada de incubație a 
virusului este de 14 până la 21 de 
zile. Debutul bolii este de obicei 
lent, simptomele inițiale incluzând 
durere de gât (odinofagie) sau ure- 

ț t Jii, pierderea poftei de mâncare, 
oboseală, cefalee, febră moderată 
(37,8-38,5 °C).

în formele severe debutul 
poate fi brusc, cu febră ridicată, 
frisoane, vărsături, dureri muscu
lare, tensiune dureroasă a lojii 
parotidiene.

Tumefierea glandelor 

parotide (uni- sau bilaterala) con
feră aspectul caracteristic de fa
cies de „pară”'.

Complicații

Virusul poate afecta gonadele 
(glandele sexuale), pancreasul și 
sistemul nervos. La 5-12 zile de la 
afectarea parotidelor pot să apară 
localizări extrasalivare de tipul 
orhitei .urliene uni sau bilaterală la 
băieți, cu dureri în testicul și 
creșterea bruscă a temperaturii, 
greață, vărsături, agitație, cu re- 
gresie în 10 zile.

Până la 40 la sută dintre 
băieții infectați cu oreion, după 
pubertate, prezintă o tumefîere 
dureroasă a testiculelor, numită 
orhită, care în cazuri rare poate de
termina sterilitate.

La fete, complicația care 
poate apărea este ooforita, cu 
dureri în abdomenul inferior prin 
inflamarea ovarului.

La ambele sexe, se pot întâlni 
și următoarele complicații, ca de 
exemplu mastita sau afectarea sis
temului nervos cu meningită, 
encefalită sau mielită urliană.în 
unele cazuri, după o săptămână de 
boală poate apărea pancreatita, pa
cientul acuzând grețuri, vărsături 
și dureri intense localizate în etajul 
superior al abdomenului. De obi
cei boala evoluază spre vindecare 
totală.

Tratament

Oreionul este frecvent diag
nosticat prin istoricul de expunere 
la boală și simptome cum sunt 
glandele parotide umflate și sensi
bile. Dacă este nevoie se poate 
efectua un test din sânge care 
poate confirma diagnosticul. 
Acest test măsoara nivelul de an
ticorpi pe care corpul i-a produs 
împotriva virusului care produce 
boală. Acesta poate fi identificat 
prin cultura virală dintr-o probă de 
urină, salivă sau lichid cefalo
rahidian obținut prin puncție 
lombară.

în cazurile fără complicații, 
oreionul este tratat prin repaos la 
pat și îngrijire la domiciliu. Trata
mentul la domiciliu cuprinde 
medicamente ce pot fi cumpărate 
fără rețetă și sunt folosite pentru 
reduce febra și durerea. „Paraceta
molul sau antiifiamatoarele nos- 
teroidiene precum Advil, Motrin 
sau Aleve sunt recomandate. în 
cazul copiilor și adolescenților 
până în 20 de ani este categoric 
interzisă administrarea aspirinei, 
deoarece poate duce la apariția 
unei boli foarte grave, Sindromul 
Reye. Dacă apar complicații cum 
ar fi orhita, meningita este necesar 
ca pacientul să se prezinte la doc
tor, în vederea internării. De 
asemenea, administrarea antibio
ticelor nu este deloc 
recomandată”, spune doctorul 
Monica Roxana Jugravu, special
ist medicină de familie.

Tratament 
ambulatoriu

Copiii cu oreion nu trebuie să 
meargă la grădiniță, școală sau 
alte locuri publice timp de nouă 
zile de la debutul bolii (creșterea 
în dimensiuni a glandelor 
parotide) sau trei zile după ce di
mensiunea glandelor a revenit la 
normal. Nu este necesar ca pa
cientul să fie separat de familie 
deoarece, de obicei, restul familiei 
a fost deja expusă. Dacă creșterea 
în volum a glandei provoacă 
durere se aplică gheață sau comp
rese calde (se alege metoda care 
convine mai mult bolnavului), 
între piele și compresa rece sau 
caldă se pune un prosop subțire 
pentru a proteja pielea. Aceste 
comprese se mențin 20 de minute. 
Pe testiculele inflamate se poate

aplica o compresă rece 
intermitentă sau se poate încerca o 
metodă gentilă de susținere. Este 
recomandat suptul de batoane de 
înghețată, gheață sau acadele 
înghețate. Hrana trebuie să fie de 
consistență redusă, pentru a nu fi 

nevoie de mestecare. Alimentele 
și lichidele acre trebuie evitate. 
Din cauza infecției, glandele sali
vare sunt foarte sensibile și poate 
fi dificilă înghițirea alimentelor.

Irina Năstase
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Atacantul echipei FC Barcelona, Thieny Henry, a semnat un contract pe mai multe se
zoane cu formația New York Red Bulls, a anunțat site-ul oficial al grupării americane, 
fără a preciza exact durata înțelegem, informează AFP. Internaționalul  fran cez (124 de 
selecții și 51 de goluri), campion mondial în 1998 și european în 2000, a pierdut, sezonul 
trecut, postul de titular atât la formafia catalană, cât și la echipa națională.
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Monica Niculescu și Agnes 
Szavay (România/Ungaria) s-au cal
ificat în sferturile de finală ale 
turneului de dublu de la Praga, turneu 
dotat cu premii în valoare de 220.000 
de dolari.

Cele două jucătoare, favorite 
numărul trei, au trecut în runda 
inaugurală de cuplul Marina Er- 
akovici/Karolona Kosinska (Noua 
Zeelandă/Polonia), cu scorul de 6-2, 
6-2. în sferturile de finală, Monica 
Niculescu și Agnes Szavay le vor în
tâlni pe învingătoarele partidei dintre 
perechile Anastasia Rodionova/Arina 
Rodionova (Rusia/Australia) și Alize 
Comet/Magdalena Rybarikova 
(Franța/Slovacia). Monica Niculescu 
este prezentă și pe tabloul de simplu 
al turneului de la Praga, unde este 
calificată în turul doi. Adversara 

Revenirea lui Schumacher 
a fost „o uriașă greșeală

Eddie Jordan, fostul patron al 
echipei la care a debutat Michael 
Schumacher, a declarat, pentru Sport 
Bild, că revenirea în Formula 1 a sep- 
tuplului campion mondial la vârsta 
de 41 de ani a fost „o uriașă 
greșeală”.

„Revenirea lui Schumacher a 
fost o decizie excelentă pentru For-
mula 1, dar pentru el a fost o uriașă 
greșeală. Să revii la 41 de ani și să te 
bați cu piloți cu 20 de ani mai puțin 
este pur și simplu împotriva legilor 
fizicii și medicinii. Nu are nimic de 
câștigat, cu excepția faptului că, 
probabil, se simte bine, dar nu cred 
că este cazul. Credeți că îi place să fie 
bătut de Nico Rosberg?”, a afirmat 
fostul patron al Jordan Grand Prix, 
echipă la care a debutat Schumacher 
în Formula 1, în 1991.

Recordmanul absolut al victori
ilor în Marele Circ, Schumacher a 
revenit în FI sezonul acesta după trei

Victorii pe linie 
pentru tenismenii noștri

româncei va fi Lucie Hradecka 
(Cehia). Niculescu a ramas singura 
reprezentantă a României după ce 
Alexandra Dulgheru s-a retras din 
cauza unei accidentări.

Senzația din acest an de la 
dublul de la Wimbledon, Horia Tecău 
a ajuns și el în sferturile unei 
competiții, cea de la Bastad, unde, 
alături de colegul său, suedezul 
Robert Lindstedt, au trecut în runda 
inaugurală, cu scorul, de 6-1, 6-3 de 
cuplul Peter Luczak, Andreas Silje- 
strom.

în sferturile turneului dotat cu 
premii în valoare totală de 450 de mii 
de euro, cei doi vor întâlni perechea 
poloneză Tomasz Bednarek, Mateusz 
Kowalczyk.

ani de pauză, concurând pentru Mer-
cedes GP, fosta Brawn GP. După zece 
etape, el ocupă numai locul 9 în 
clasamentul piloților, cu 36 de 
puncte, la 54 de de puncte distanță de 
coechipierul său Nico Rosberg (locul 
6) și la 109 de liderul ierarhiei, Lewis 
Hamilton de la McLaren-Mercedes. 
Evoluțiile sale au fost aspru criticate 
de foși piloți, printre care Martin 
Brundle, David Coulthard și Eddie 
Irvine. Patronul Fl, Bemie Eccle
stone, a afirmat că Schumacher s-ar 
putea retrage din nou la sfârșitul 
acestui sezon dacă nu își va 
îmbunătăți performanțele.
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Oltchim Rămnicu Vâlcea și-a 
aflat adversarele din grupele 

Ligii Campionilor pentru acest 
sezon. Campioana României 

va da piept cu Larvik din Nor
vegia, Touloun din Franța și 
cel mai probabil cu Randers 

din Danemarca.

Pentru prima dată în isotria 
competiției, Oltchim a fost desemnată 
cap-de serie, motiv pentru care și adver
sarii pe care îi va întâlni sunt mai slab 
cotați decât în sezoanele precedente. 
Astfel, vice-cacmpioana Europei, 
pornește ca favorită pentru ocuparaea 
primei poziții în clasamentul grupei, 
doar campioana Norvegiei, Larvik, 
fiind echipa care ar putea amenința 
supremația grupei. „Avem o grupă de 
dificultate medie. Bine ar fi fost în 
Grupa D, mai rău în Grupa A. Lupta 
pentru calificare se va da în trei, între 
Oltchim, Larvik și Randers. Programul 
ne avantajează”, a declarat loan 
Gavrilescu, președinte CS Oltchim.

Noul antrenor al vâlcencelor, Peter 
Kovacs, este și el confident în forța

Isterie la Montevideo, la întoarcerea naționalei 
din Africa de Sud

Absenteism masiv în școli, străzi 
blocate, survolarea parlamentului de 
către avioane de vânătoare: Montev
ideo a adus un omagiu grandios echipei 
Uruguayului, care a terminat pe locul 4 
la Cupa Mondială, cel mai bun rezultat 
din ultimii 40 de ani.

Pe jos, pe motocicletă sau în 
mașină, zeci, poate sute de mii de 
uruguayeni au aplaudat echipa Celeste. 
Autocarul care a trasnportat jucătorii a 
făcut mai mult de patru ore pentru a 
parcurrge cei 30 de kilometri care 
separă centrul de antrenament de 
palatul legislativ. „Celeștii” antrenați de 
Oscar tabarez au reușit cea mai

echipei, care anul trecut a ajuns până în 
finala competiției. „Avem o grupă 
dificilă, să nu uităm că Larvik a ajuns 
până în semifinale în acest an,“fiind 
eliminată de Viborg. Nu îmi este însă 
teamă, avem o echipă valoroasă, iar pas 
cu pas încercăm să ajungem până în 
finală”.

„Galacticele” vor începe astfel 
Grupa C în deplasare, pe 9 octombrie, 
unde vor întâlni Randers în Danemarca, 
pentru ca după o săptămână să 
întâlnească acasă, franțuzoaicele de la 
Toulon.

în altă ordine de ideei, gruparea 
din vâlcea nu a reușit să o înregi-*.. 
menteze pe braziliancă Alexandra Do 
Nascimento, de la Hypo Viena, ne
gocierile eșuând imediat după tragerea 
la sorți a grupelor Ligii Campionilor.

La capitolul plecări, Oltchim a 
pierdut trei jucătoare față de sezonul 
trecut, Narcisa Lecușanu, care s-a retra< 
din activitate și Olga Vașciuk șf«— ■ 
Reghyna Shymkute, ambele transferate 
la Rostov pe Don.

Puyol se retrage de Ia națională
Fundașul Barcelonei, Carles 

Puyol, a luat decizia de a se retrage din 
naționala ibericilor acum un an, iar 
acum nu face altceva decât să își re
specte promisiunea, scrie Marca. Fot
balistul le-a transmis deja decizia 
selecționerului Vicente del Bosque și 
directorului sportiv al federației, Fer
nando Hierro, mondialul sud-african 
fiind astfel ultimul turneu pentru 
căpitanul Barcelonei.

La 32 de ani, unul din cei mai de 
succes fundași iberici din istoria 
naționalei a ales să se despartă de 
aceasta, în plină glorie, după ce a reușit 
să cucerească în doar doi ani atât titlul 
de campion european, cât și cel de cam
pion mondial. Marcatorul golului deci
sive, din semifhala jucată împotriva 
Germaniei și-a motivat decizia prin fap
tul că nu nu crede că va mai rezista 
acestui nivel ridicat, impus de jocurile 
în tricoul “blau-grana” și convocările la 
națională. El a cerut să nu fie convocat 
în meciul amical din 11 august cu 
Mexic, chiar dacă antrenorul spanio
lilor, Vicente del Bosque i-a cerut aces
tuia să mai joace încă 10 meciuri pentru

a atinge cota de 100 de selecții în tri
coul naționalei.

Carles Puyol a jucat pentru 
națională nu mai puțin de 90 de meci
uri, înscriind de trei ori, cel mai impor
tant gol, fiind fără îndoială cel din 
semfinala împotriva Germaniei. Puyol 
a intrat astfel în rândul celor mai pro
lifici -fundași spanioli din toaie tim
purile, alături de actualul director 
sportive al Federației de Fotbal din 
Spania, Fernando Hierro.

importantă performanță a ultimilor 40 
de ani: calificarea în semifinalele 
turneului final din Africa de Sud și ocu
parea locului patru la finele acestuia

„Am mers în Africa de Sud cu 
visul de a aduce Cupa Mondială. Am 
fost aproape de glorie, fără a reuși să o 
obținem. Insă în schimb am câștigat un 
trofeu mai frumos decât cel pe care vi- 
1 puteți imagina: faptul că uruguayenii 
sunt braț la braț, strigându-și mândria

resimțită de toți, aceea de a fi născuți în 
această țară", a declarat căpitanul 
selecționatei, Diego Lugano.

Pe lângă marea performanță, su
porterii urugayeni se pot lăuda și cu cel 
mai bun jucător al campionatului mon
dial recent încheiat. Diego Forlan, ata
cantul lui Atletico Madrid, a fost 
desemnat de către FIFA cel mai bun 
jucător al turneului, aceasta fiind, după 
câștigarea Europa League cu Atletico

Madrid, cea mai mare realizare a ata
cantului sud-american. Acesta, a însori 
de cinci ori în Africa de Sud, fiind 
alături de Lothar Mattheus singurul 
jucător care a înscris toate golurile din 
afara careului de 16 metri. Cuplul de 
atacanți Luis Suarez-Diego Forlan este 
cel mai vânat la momentul actual, după 
ce, cei doi au reușit împreună în acest 
sezon 85 de goluri în toate competițiile.
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CFR Marmosim Simeria atacă promovarea

Mușchi încordați 
Ia maxim, sâmbătă,
Ia Deva

CFR Marmosim Simeria a în
vins, ieri, la Simeria, scor 1-0, 
formația de Liga a treia F.C 

Cisnădie, într-un meci amical, 
care s-a desfășurat tur-retur la 

înțelegerea dintre cele două 
echipe.

Partida retur va avea loc la 
Cisnădie. Până în data de 19 iulie, 
echipa se va pregăti la Simeria, după 
care va merge într-un cantonament de 
zece zile, la Moneasa. Obiectivul 
echipei, în acest sezon, este pro
movarea. Oficialii clubului fac tot posi
bilul ca lotul echipei CFR să fie cât mai 
puternic, pentru a-și putea îndeplini 
obiectivul. Deja au semnat cu echipa 
hj edoreană doi jucători importanți, 
Suciu, de la Fortuna Covaci, și Pepenar, 
de la Minerul Lupeni. „Zilele acestea 
au fost aduși câțiva jucători în probe, 
dar aceștia nu au confirmat, nu au fost 
peste nivelul celorlalți jucători din lotul 
actual. Suntem în tratative cu 4-5 
jucători, care au evoluat în Liga a doua, 
o. limic nu este sigur deocamdată”, a 
declarat vicepreședintele consililui de 
administrație, Vasile Hrițac. Oficialul 
clubului din Simeria crede că echipa 
are toate condițiile necesare pentru a 
câștiga campionatul. „Cred că avem un 
lot echilibrat, cu jucători valoroși.

Echipa are condiții foarte bune de tori care pot influeneța rezultatele 
pregătire, iar din punct de vedere fman- echipei”, a mai adăugat Vasile Hrițac. 
ciar avem stabilitate. Nu văd ce ne-ar
putea opri în lupta pentru promovare. Andrei Cean
Dar nu se știe niciodată, sunt mulți fac-

Datorii de peste 150.000 de euro la Jiul

Finalul de săptămână aduce 
la Deva, cel mai important 

concurs de skandenberg or
ganizat vreodată în județul 

nostru. Sala Sporturilor va fi 
locul unde, cu începere de la 
ora 18.00,pentru câteva ore, 
cei mai puternici români își 

vor încorda mușchii pentru a 
obține titlul de campion.

La evenimentul de la Sala Spor
turilor, va participa și multiplul cam
pion național, Radu Georgescu, 
cunoscut sub numele de „Valahul”, 
care va întreține atmosfera în sală, îi 
va „încălzi” pe participant și va face 
câteva meciuri demonstrative.

„Titanium Arm” va oferi junio
rilor și seniorilor înscriși în concurs, 
șansa de a ocupa prima poziție la una 
din cele cinci categorii de greutate: - 
75 kilograme; -80 kg; -90 kg; -100 
kg. și + 100 kg și de a-și demonstra 
forța la Open stânga și Master. Cei 
mai puternici combatanți vor putea 
câștiga astfel „cele mai mari premii 
din istoria acestui sport în România”. 
Astfel, învingătorul concursului de

Open stânga va încasa un cec în val
oare de 1.000 de lei, locul 1 de la 
Master va câștiga un premiu de 300 
de lei, iar câștigătorii fiecărei cate
gorii vor primi fiecare câte 700 de lei 
pentru prima poziție, 400 de lei pen
tru locul secund, respectiv 200 de lei 
pentru cei ce vor încheia concursul pe 
locul trei.

Skandenbergul a devenit cunos
cut în România prin intermediul lui 
Ion Oncescu, actualul campion mon
dial la ambele mâini și este unul din 
sporturile care se bucură de foarte 
mulți practicanți în întreaga lume.

Claudiu Sav

Conducerea clubului de fotbal 
Jiul Petroșani nu dă semne că 
ar putea plăti datoria de peste

3.000 de euro către foștii ju
cători, care și-au câștigat 

litigiile cu gruparea 
din Valea Jiului.

Din acest motiv, a venit și 
prima măsură drastică, neprogra- 
marea echipei în prima etapă a 
Cupei României.

„Era normal să nu fim 
programați, din moment ce nu am 
plătit datoriile. Teoretic, nu vom fi 
programați nici în prima etapă din 
Liga a treia. Sincer, nu știu ce vom 
face în continuare. Zile acestea 
probabil că vom lua o decizie, pen
tru că trebuie să știm și noi ... ori 
la bal, ori la spital. Sincer nu cred 
că ne permitem să ne plătim da
toriile”, a declarat vicepreședintele 
George Boboc.

Oficialii clubului hunedorean 
au anunțat că au încercat în mai 
multe rânduri să negocieze cu 
foștii fotbaliști, ca aceștia să 
renunțe la o anumită parte din bani 
sau să primească suma respectivă 
eșalonat.

„Prin ziare s-au spart toți cu 
declarații că renunță la o parte din 
bani, ba că sunt dispuși să revină 
la echipă și când am discutat cu ei 
nimeni nu renunță la nimic. Toți își 
vor banii. E foarte greu în 
condițiile în care Alin Simota este 
de unul singur. Nimeni nu îl ajută 
cu nimic. Este foarte clar că mai 
are nevoie de un om potent finan
ciar, care să se implice la echipă. 
Deocamdată situația nu este una 
deloc roz”, au declarat oficialii.

Un alt mijloc de a rezolva 
problema ar fi varianta de a 
cumpără un loc în Liga a treia, 
care din punct de vedere financiar 
ar fi mai convenabil și ar costa mai 
puțin de 150.000 de euro, datoria 
către jucători.

Andrei Cean

România pe locul 42 
în clasamentul FIFA

Echipa națională a României a 
coborât 14 poziții și se află pe locul 
42, cu 697 de puncte, în clasamentul 
FIFA-Coca Cola pe luna iunie, dat 
publicității, miercuri, pe site-ul ofi
cial al forului fotbalistic mondial.

Adversarele României în pre
liminariile Euro-2012 ocupă 
următoarele poziții: Franța (locul 21 
- 890 de puncte), Bosnia-Herțegovina 
(locul 57 - 546 de puncte), Albania 
(locul 71 - 455 de puncte), Belarus 
(locul 77 - 403 puncte) și Luxemburg 
(locul 116 - 209 puncte).

Prima poziție în clasamentul 
FIFA este ocupată de noua 
campioană mondială, Spania, urmată 
de finalista din Africa de Sud, 
Olanda, și de fostul lider al acestei 
ierarhii, Brazilia.

<___ s___________________________

Primele 20 de locuri 
în clasamentul FIFA sunt ocupate 
de următoarele reprezentative:

1. Spania 1883 puncte
2. Olanda 1659
3. Brazilia 1536
4. Germania 1464
5. Argentina 1289
6. Uruguay 1152
7. Anglia 1125
8. Portugalia 1062
9. Egipt 1053
10. Chile 988
11. Italia 982
12. Grecia 975
13. SUA969
14. Serbia 969

15. Croația 968
16. Paraguay 961
17. Rusia 956
18. Elveția 940
19. Slovenia 917
20. Australia 911.

S.R.LLAVAGIO AUTO
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREI

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940

Prestăm servici curățenie 
’ persoane fizice
* persone juritice

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

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

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei
y

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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in urma unei descoperiri foarte interesante (o insectă carpoate 
detecta locurile cu zăcăminte de pretrol), profesorul Cerullo dis
pare misterios, insă Pieon și Caputo sunt hotărâți să-l găsească și 
se deplasează în Egipt. (Prima TV; 23:15; Piedone în Egipt)

IATIANA : Foa, Olat, Roit

TV<^2 f anter£^"
✓ 

l
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 - 9.)
09:00 Transformarea (emisiune de 

divertisment, 2008, rel.)
09:50 Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA2010 Selecțiuni

10:10 Verde-n față (rel.) Episodul 2 
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 9.)
11:15 Generația contra (rel.) 
12:10 Spune-mi cc tc doare 
12:45 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 44.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate ia liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general

: 18:00 Tragerile Jockcr, Loto 5 /40, 
Loto 6/49 și Noroc

18:20 Prințesele lumii (serial docu
mentar, rel. - 1 6.)

. 18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 
recan serial, 2003 - 45.)

— 19:40 Sport
_ 20:00 Telejurnal; Sport; Meteo

21:10 Festivalul Național de Creație 
și interpretare Mamaia Copiilor 
2010 Prima parte

-7 ■■■anBBRHMMMnM

07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 -41.)

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

rial de comedie, 2008, rel. - 53.)
! 09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 13.)
‘ 10:00 Telejurnal; Sport
■ 10:20 întâlnire la malul mării

12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:3.0 Chip și asemănare (rel.) 
15:00 împreună în Europa

; 16:00 Altă viață! (australian serial, 
2001, rel.-41.)

17:00 Turist pe litoral
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
: 18:10 învinge apele!

18:15 Poate nu știai
18:30 Orașele lumii (rel.) San Dicgo 
19:00 Starhuntcr

; 20:00 Fiica Elisci ( serial, 2007 - 8.) 
21:00 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment. 2009)
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 

45'
22:00 Ora de știri (show dc întâlniri)
23:10 Plumbul din sânge (englez sc- 

: rial. 2002 - 3.) 50' Numele înge
rilor cu Robson Green, 
Hermione Norris, Alan Stocks, 
Mark Lcthcrcn

06:00 Observator 0" 00 Știrile Pro TV (2009)
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea

(matinal) 10:00 Mircea (român dramă, 1989.
10:00 In gura presei rel.) cu Sergiu Nicolaescu
11:00 Comoara din spatele cărților 

(SUAaventură, 2004. rel.) 9T
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3778.)
cu Noah Wyle, Kyle MacLa- 13:00 Știrile Pro TV
chlan, Olympia Dukakis, Bob 
Newhart

13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 
serial dc comedic, 2006 - 3.)

13:00 Observator 14:00 Locuri în inimă (SUA dramă,
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 1984) 106' cu Sally Field

2008 - 21.) 45’ cu Danis Katra- 
nidis, Panagiotis Bougiouris,

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 - 3779.) cu Heather Tom

Faye Xila, Vana Pcfani 17:00 Știrile Pro TV
16:00 Observator 17:45 Happy Hour
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV
19:00 Observator 20:30 Străinul (SUA film de acțiune,
20:30 Burlacul 2003) 92‘ cu Steven Seagal
22:30 Observator 22:30 Știrile Pro TV
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panctticrc, Jack Cole
man

23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA 
serial. 2003 - 3.) 30' cu Charlie 
Sheen. Jon Cryer. Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

13:15 Yes Man (comedie, 2008) cu Jim Carrey
15:00 Kit Kittredge: O fetiță americană (SUA-ca-
nadian dramă, 2008) IOT cu Abigail Breslin. Julia Ormond 

16:40 Hannah Montana: Filmul (SUA comedie, 2009) 102' cu Miley Cyrus, 
18:25 Einstein și Eddington (cnglez-SUA dramă, 2008) cu David Tennant 
20:00 Bate toba! (sud-african-SUA dramă, 2003) 114' cu Mary Twala, Ju

nior Singo, Owen Sejake, Dinco Nchebelqng
21:50 Chiria (SUA dramă, 2008) 165' cu Will Chase, Adam Kantor, Michael 

McElroy, Rodney Hicks

*

liana Paes, Rodrigo Lombardi, 1979) cu Bud Spencer, Enzo
Mârcio Garcia, Tânia Khalil Cannavalc, Baldwyn Dakilc

07:00 Îngerașul 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori (SUA serial,
09:45 Legământul 2006 - 14.) cu Dave Annablc
11:15 Predestinați 08:20 Sport cu Florentina
12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Cine știe...câștigă!
14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Nimeni nu-i perfect (român se-
15:30 Victoria rial dc comedie, rel. - 59.)
16.25 Vremea de ACASĂ 10:30 Acuzat pe nedrept (SUA thri!
16:30 Legământul Ier, 1994)
17:30 Povești ri adevărate I 13:00 Camera de râs
18:30 împreună pentru totdeauna 14:00 Clinica (SUA serial, 2007 - 4.).
19:30 Săracii tineri bogați 15:00 Rătăciți printre cuvinte
20:30 Predestinați 17:00 Cine știe...câștigă! (emisiune
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA concurs, 2010) 60'

serial, 2008, rel.) cu Martin 18:00 Focus 18 90'
Karpan, Elizabeth Gutierrez, ' 19:00 Focus Sport
Victor Corona 19:30 Cireașa de pe tort

22:30 Povcștiri dc noapte (emisiune i 20:30 Mondenii Show
de divertisment, 2007) 22:00 Focus Monden

23:30 India (brazilian-indian film se- &22:15 Trăsni ții
rial de aventură, 2009) cu Ju- 23:15 Piedone în Egipt (comedie,

16:45 Cei mai buni 20 dc ani (SUA serial dc comedie, 2006 - 3.) 
17:15 Grajdul vesel (SUA-german film de animație, 2006) 
19:00 Noi toți (SUA serial, 2003 - 19.) 30' cu Duane Martin 
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial poli

țist, 2004 - 12.) 40' cu Gary Sinise, Melina Kanakaredcs
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 169.) 23' cu Jerry Seinfeld 
22:00 Pact cu diavolul (SUA thri Her, 1997) 144' cu Keanu Reeves, Al Pa

cino, Charlize Theron, Jeffrey Jones



Ig Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 

dulgherțexclusiv restaurator)
1

electromecanic

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inginer construcții civile, industriale 
y agricole 1 

inginer șef în agricultură,siivicul- 
tură, pisciculturâ,pescuit, vânat

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

aistru construcții civile, indus
triale și agricole 1 

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

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

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re
țele 3 

operator control nedistructiv
3

ospâtarfchelner) 4

recepționer hotel 1 

șef de sală restaurant(maitre
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3 

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4 

barman 5

brutar 3

bucătar 1

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusâtor piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator I

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4 

maistru ind.textilă,pielarie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1 

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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

ospătar-chelner 1 

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniu] calității 1 

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

zidar samotor 8

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confectioner articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic I

mecanic utilaj 1

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.cladiri, zidă- 
rie,mozaic,faianță,gresie 1

munc.necal.la asamblareajnon  tarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1 

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 

dulgheri exclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1

inspector (referent) resurse umane 
. 1

instalator instalații tebnico-sanitare 
și de gaze 1

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1 

munc.necal.la demol.clădiri^idă- 
rie,mozaic,faianță,gresie,parchet

1

șofer de autoturisme și camionete
2

vânzător 

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

ștanțator 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 1

manipulam mărfuri 14 

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1 

montator subansamble 47 

operator mase plastice 7 

operator mașini de fragmentarypro
duse chimice) 1 

operator mașini de inscripționat
11

operator prelucrare mase plastice
14

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18 

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrator bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industria] 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1 

inginer autovehicule rutierei

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

operator calculator electric și rețele
I

ospătar(cheiner) 1 

sub inginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pl. trans
porturi interioare 1 

munc.necal.în silvicultură 6 

zaic,zidărie,faianță,gresie.,paichet 2

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

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronisl 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical 1

fierar betonist 1

mecanic utilaj I

munc.necal.la demol.clădiri,mo-

mecanic utilaj I

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

Mică publicitate

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

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

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

k

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză, 
merită investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament 
și se poate închiria mult mai scump! Tel: 0748.876.089.

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

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

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= 1 500mp, 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 tăiai lemne cu moară maeînat pe ei, 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 et tip mobilă traviata plus lOOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact 
Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, combină 
frigorifică. Sas la 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.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activi taie, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din românâ-engleză și engleză-română. E- 
mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă-t abonament Oraoge. Preț pachet 500 
lei. Tel. 0720.499.605
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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.0720.222.4I8

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel 0723.40900". e- 
mail: nicutrufas@yahoo.com

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444 3 8 6. 0734310.133

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

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

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
lOOeur/lună. Tel 0751.176.178 g AUTO (
Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=1.000mp, preț 25eur/mp neg. 
Tel. 0726.319.204

Vând Sonda Lamda nouă BMW 31 Si, a.f. mașină 2002. Preț 100 euro neg. Tel 0721.653.028

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 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. TeJ. 0745.494.954
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! Semnătura

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 Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat motor 1,3, aer condiționat, închidere cen
tralizată. alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepționala. Preț 11.000 ron. Tel. 
0744.114.390

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

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

PIERDERI
k

S.C. Dane Ber Construct S.R.L. a pierdut anexă la Certificat de înmatriculare 
j20/2217/1994 emis de Registrul Comerțului Deva. îl declar nul.

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:

! Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”;
; Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
! str. Minerilor, nr. 5-7;
! Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
I și la redacție:
> Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundate 7 lei.
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Supremația calității

1 / Glasul publicitate
■=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivetante

■

Joi, 15 iulie 2010

Adeziv fle*ife

Nisip 22,00 lei/tonă

Sort spălat 4 - 8mm 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

o

Publicitate

mttnsaifln
SX.SITA'A LEMATEV.S.R.L
sul CJkimimiia, nr. 1210. £0»tan« IlârSu,
Icl/jax: O.354/SO1021/22, e-asiaf:

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

Rapoltu Marc
www.vtcauamurcsului.ro

Rezervări la tel:
0254.264 039, 0254.234 448

PESCUIT SPORTIV

-■

Silvadez

Fabrica de martore uscate 
și adezivi Hunedoora

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

www silvadtz.ro
CASlYO TRAMMMPtX 1 JlL
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SILV 
LEMNTEX

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

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