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^„...de blamatde pupat..

Pentru că anul acesta, partici
parea ansamblurilor folclorice din ju
dețul Hunedoara la tradiționalul „târg 

de fete” de pe Muntele Găina a fost
aproape inexistentă, folclorul hunedorean 

fiind eclipsat de cel din Arad și Alba.

C onsilierul local 
din CL Brad,

* Florin Oprișa

Pentru că s-a implicat în mod esențial în organizarea 
competiției de fotbal pe teren redus, din Brad. La turneul 
dotat cu cupa „Amiral”, participă 10 echipe de amatori 
din municipiul Brad.

Directorul Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Hunedoara, 
Mariana Deac
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur- Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călan - Băcia
►DN 7 Mintia - Vețel
►DN 7 Vețel - Leșnic

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

Calendar
•f greco-catolic
Cuv. Macrina; cuv. Die.

ț romano-catolic
Sf. Arsenie, pustnic

RețeBralei

Supă cremă
de ciuperci

Ingrediente:

500 g ciuperci, 1 cubuleț de unt 
(15 g), 1/2 de țelină, 1 ceapă 
medie, 1 cățel de usturoi, 2 linguri 
rase amidon, 600 ml supă (1/3 din 
cantitate se poate înlocui cu lapte), 
piper, 1/2 linguriță de cimbru, 1 
lingură de pătrunjel tăiat mărunt 
(opțional).

Mod de preparare:

Se taie cubulețe ceapa si țelina. 
într-o oală de 3 1 se topește untul 
la foc mediu și se adaugă ceapa, țe- 
lina si puțină apă, cam 50 ml. Se 
călesc 10 minute amestecând din 
când în când, până ceapa devine 
translucidă. Se adaugă ciupercile 
tăiate felii și jumătăte din supă. Se 
lasă să fiarbă la foc mediu circa 30 
de minute.

Se dizolvă amidonul cu câteva 
linguri de supă și se adaugă în 
oală. Se pune cimbrul și restul de 
supă. Se mai lasă să fiarbă 5 mi
nute până se îngroașe puțin. Se po
trivește de sare și piper.

Se lasă să se răcească puțin 
apoi se pune în blender și se face 
cremă. Daca este prea groasă se 
mai adaugă supă sau lapte. Se ser
vește caldă, eventual ornată cu pă
trunjel.

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

■^■Sfântul Zilei
Preacuvioasa Macrina, sora 
marelui Vasilie (+380)

Sfânta Macrina a fost sora mai 
mare a Sfântului Vasilie cel Mare, al 
lui Petru al Sevastiei și a lui Grigorie 
de Nyssa. Din tinerețe și-a închinat 
viața slujirii lui Dumnezeu și 
ajutorării săracilor. Fiind împodobită 
cu frumusețea trupului și cu fire 
bună, a fost logodită cu un mire 
asemenea ei, dar le-a fost logodna 
prea scurtă, de vreme ce logodnicul 
ei s-a întâmplat de a murit. Au venit 
mulți alții să o ia, însă Fericita și-a 
ales fecioria, ajutând-o pe mama sa 
Emilia, la treburile gospodărești și la 
creșterea fraților mai mici, ca o a 
doua mamă, de vreme ce cu toții erau 
zece frați și surori. Și se nevoia și cu 
dumnezeieștile Scripturi, ca una ce se 
sârguia să îndrume pe frații ei pe 
calea urmării lui Hristos, făcând casa 
părintească „o școală de fapte bune”.

împreună cu fratele său, Sfântul 
Vasilie, au întemeiat, apoi, două 
mănăstiri în Pont, una pentru femei 
și alta pentru bărbați, condusă, una, 
de Sfântul Vasilie cel Mare, iar alta,

de femei, unde era egumenă Mac
rina, care, după moartea mamei sale, 
și-a împărțit averea săracilor. Și a 
trăit fericita așa, cu multă cuviință și 
sihăstrește, în rugăciuni și 
câștigându-și prin muncă cele de 
trebuință, până la cea din urmă su
flare a ei.

Cercetând pe sora.sa, în boala ei 
cea de pe urmă, Sfântul Grigorie de 
Nyssa a găsit-o cu totul slăbită de 
friguri și culcată pe o scândură. Și 
sărăcia în mănăstirea fecioarelor era 
așa de mare, încât deabia s-a găsit un 
văl învechit, spre acoperirea trupului 
Macrinei, când au dus-o la mormânt. 
Atunci, Sfântul Grigorie a pus dea
supra ei mantia sa de episcop. în 
viața ei, Sfânta Macrina a făcut și 
multe minuni, dând tămăduire bol
navilor și îndrăciților, cu rugăciunile 
ei. Și a murit Fericita, în anul 380, și 
a fost îngropată în biserica „Celor pa
truzeci de Mucenici”, alături de mor
mântul maicii sale, iar pomenirea ei 
se face, în toți anii, la 19 iulie.

g HOROSCOP
Planurile pe care ți le-ai făcut 

pentru această perioadă încep să se 
lege. Deoarece toți cei din jurul tău vor 
ceva de la tine vei avea tendința să te 
distanțezi de ceilalți.

Problemele care vor apărea 
astăzi sunt mai ușor de rezolvat decât 
la prima vedere. Deciziile privind cari
era sunt simplu de luat, toate ducând 
în aceeași direcție.

Ai o tendință spre creativitate și 
originalitate în ceea ce privește servi
ciul și cariera. Prezența ta într-un grup 
îi face pe cei implicați să se calmeze 
și să uite problemele care îi măcină.

Entuziasmul tău pentru 
activitățile intelectuale și schimburi de 
idei face ca astăzi să fii foarte comu
nicativ. Nu ai nicio problemă în a-ți 
transpune sentimentele în cuvinte.

Astăzi emoțiile și trăirile inte
rioare sunt foarte puternice. Poți să te 
aștepți la suport și bunăvoința din
partea celor din jur. Simțul datoriei și 
al responsabilității te face să uiți de ideile și
visele tale.

Ziua de astăzi are toate șansele 
să înceapă cu dreptul. Dacă nu uiți să 
te gândești și la cei din jur, ai toate 
șansele ca totul să fie roz. în caz con
trar, s-ar putea ca aceștia să își ceară singuri 
drepturile.

19 iulie 
de-a lungul timpului

X

S-au născut:

O afacere serioasă cere o concen
trare pe măsură. Trebuie să lucrezi și în 
puținul timp liber pe care îl mai ai.

1922: A avut loc primul meci al echipei de tenis a 
■României în Cupa Davis (India - România: 5,-0).

1954: A fost lansat primul single semnat Elvis Presley - 
ăf Shat' s All Right"

1965: La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
■amân, Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar 

general al Partidului. (19/24)
1Q96: Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat prin 

.țaconsens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei 
■jațiunii celei mai favorizate, pe bază permanentă României.

j- 1996:La Atlanta (SUA) se desfășoară a XXVI-a ediție a 
icurilor Olimpice; delegația României cuprinde 168 de 
ortivi participanți la 18 dintre cele 31 discipline olimpice, 
paiumărul de medalii obținute, România se clasează pe 

114, cu patru medalii de aur, patru de argint și șase de

Bancurile zilei
Ce diferență este între 

poliție și vânt? Poliția bate 
mai tare...

© © ©

- Acuzat, recunoaște 
că ai greșit.

- Imposibil, domnule ju
decător, pledoaria avocatu
lui m-a convis că nu am 
furat.

© © ©
- Dom' doctor, să știți că 

bărbatul meu mă înșeală!
- De unde știți?
- Am patru copii și nici 

unul nu seamănă cu mine...
© © ©
- Nu știu ce să mă fac, 

domnule doctor. Căsătoria 
mea a intrat într-un impas.

1896: A.J. Cronin, scriitor scoțian (d. 1981)
1943: Maria Luiza Cristescu, prozatoare româncă
1946: Ilie Năstase, jucător român de tenis
1947: Brian May, muzician englez
1954: Elena Ștefoi, poetă, publicistă și diplomată 

româncă
1969: Cristian Elbus Buzneanu, pictor român
1984: Diana Mocanu, înotătoare româncă

Comemorări:

1374: Francesco Petrarca, poet italian (n. 1304)
1931: Nicolae Paulescu, medic român, descoperitoritorul 

insulinei (n. 1869)
1976: Henri Catargi (Togo), pictor român (n. 1894)
1993: DionisieM. Pippidi, arheolog, epigrafistși istoric 

român, membru al Academiei Române (n. 1905)
1993: Jean Negulesco, regizor american de origine 

română, membru de onoare al Academiei Române (n. 1900)
2009: Frank McCourt, scriitor american, laureat al pre

miului Pulitzer (n. 1930)

- Cum așa?
- Păi, soția mea nu mă 

poate suferi când sunt beat, 
iar eu n-o pot suferi când 
sunt treaz.

© © ©
- Domnule doctor, aș 

dori să-mi dați un diagnos
tic scris, din care să rezulte 
că trebuie să lucrez doar 
două ore pe zi.

Suferiți de ceva 
anume?

- Da, de celelate șase.
© © ©
- Nu aveți uneori o sen

zație acută de sete? îl în
treabă doctorul pe noul 
pacient.

- Nu, domnule doctor, n- 
am ajuns niciodată până 
acolo!

Astăzi vei avea prilejul să analizezi calitatea
relației intime pe care o ai.

V to
Ești plin de energie. Astăzi ești 

capabil să iei decizii importante însă '-'5^-' 
fii atent; datorită energiei pe care o ai 
te enervezi foarte ușor. încearcă să te.- _>r>- 
trolezi.

Manifești o oarecare impul
sivitate pe plan emoțional, pe fon
dul unor probleme din trecut. Nu da 
cu piciorul la tot ce este nou. Poate

îți face plăcere să găsești soluții 
chiar și la cele mai dificile probleme. 
Chiar și dacă se referă la un puzzle 
sau o integramă nu te vei lăsa până nu 
îi dai de capăt.

cu ajutorul unei relații care se va infiripa astăzi
vei reuși să treci mai ușor peste cea din trecut.

Ai nevoie de sprijin din partea 
celor din jur. Simți că poți comunica 
chiar și cu cei care în trecut ți-au făcut 
probleme. Tinzi să adopți o atitudine
autoritară, motiv pentru care pari mai în vârstă 
decât ești. Nu fi surprins dacă vei fi rugat săi
ghidezi un nou venit prin firmă.

Astăzi este una din zilele în care 
te simți în formă. Orice faci îți va ieși 
bine. Simțul tău de manager este atât 
de dezvoltat încât vei ajunge să-i controlezi pe, 
ceilalți, în atingerea scopului comun. Nu uita; 
să-i motivezi pe cei din jurul tău pentru ca 
aceaștia să poată la rândul lor să fie mai 
eficienți.

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

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

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. l,Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

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

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

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


Județul Hunedoara a primit 22.000 de doze de vaccin BCG. Aproape jumătate din 
cei aproape 350 de copii rămași nevaecinați Împotriva tuberculozei, in perioada 
mai-iunic, au fost imunizați. Conform reprezentanților DSPHunedoara, dotele de 
vaccin primite de Iu Ministerul Sănătății vor fi suficiente pentru până la finalul lui 
2010. Mamele ai căror copii au rămas nevaccinați trebuie să se prezinte lo medicul 
de familie pentru imunizare.
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înscrierea la facultate golește buzunarele părinților
După ce au trecut de „focu

rile” Bacalaureatului, majori
tatea liceenilor hunedoreni se 
grăbesc să se înscrie în aceste 
săptămâni la facultățile aflate 

■ în topul preferințelor lor. Ast
fel, actele necesare înscrierii în 

cadrul învățământului supe
rior, înseamnă, pe lângă cos

turi suplimentare pentru 
părinții viitorilor studenți și 

„rotunjirea” veniturilor docto
rilor de familie și a notarilor.

De îndată ce s-au încheiat probele 
Bacalaureatului și diplomele de ab
solvire a liceului au intrat în posesia 
* serilor, aceștia încep o cursă contra- 
cronometru pentru înscrierea la 
facultățile preferate.

Astfel, proaspeții absolvenți tre
buie să se înarmeze cu foarte multă 
răbdare, în timp ce părinții lor trebuie 
„să cotizeze” pentru fiecare document 
cerut de către fiecare universitate în 

z. Asta în cazul în care tinerii se în
scriu la mai mult de o facultate.

Și de obicei, majoritatea se înscriu 
la cel puțin trei facultăți, pentru a fi sig
uri că, măcar la una din acestea, vor 
intra.

Notarii și medicii 
de familie se bucură 
de venituri în plus

Odată eliberate, diploma de ba
calaureat, diploma de absolvire a liceu
lui și foaia matricolă a liceanului, 
trebuie legalizate, împreună cu o copie 
a certificatului de naștere, la un notar, 
pentru ca viitorii studenți să poată să 
depună mai multe dosare de înscriere la 
diferite unități de învățământ superior.

Un calcul simplu arată că, pentru 

înscrierea la cel puțin trei facultăți, 
părinții vor trebui să lase la biroul no
tarial aproximativ 45 de lei pentru le
galizarea actelor specificate în 
metodologia fiecărei facultăți. Mai de
parte, liceeni vor trebui să facă și o 
„vizită” medicului de familie, pentru 
eliberarea unor adeverințe medicale 
care să ateste că absolvenții sunt apți 
pentru admiterea în cadrul unei 
universități. Dacă aceștia nu au avut 
timp să își facă o programare în preala
bil, vor fi nevoiți să plătească, conform 
noilor reglementări, cel puțin 10 lei 
pentru un consult neanunțat. Această 
sumă se mai adaugă și tarifelor fiecărui 

medic de familie, pentru eliberarea 
unor astfel de adeverințe care să con
firme sănătatea pacientului. Trei 
facultăți, trei adeverințe diferite, în 
funcție de tarifele stabilite de fiecare 
medic în parte, scot din buzunarul 
părinților, în medie, 45 de lei.

Studii superioare, 
din ce în ce 
mai costisitoare

Dosarul de înscriere mai trebuie să 
conțină, pe lângă altele, trei sau patru 

poze tip-buletin, pentru care liceenii 
vor trebui să plătească înjur de 10 lei. 
Așadar, trei facultăți alese, 30 de lei în 
plus, din „visteria” familiei. Investiția 
în viitorul copiilor nu se oprește aici 
pentru părinții absolvenților de liceu. 
Lista cheltuielilor pentru-înscrierea la 
facultate continuă cu drumul până în 
orașul ales, Timișoara sau Cluj fiind 
printre principalele ținte ale unui ab
solvent de liceu hunedorean. Indiferent 
de modalitatea de transport aleasă, 
bugetul familiei sărăcește cu cel puțin 
60 de lei. Odată ajunși la porțile 
facultății, liceenii vor fi nevoiți să 
plătească 150 de lei, taxa de înscriere. 
Trei opțiuni înseamnă 450 de lei lăsați 
la casieriile universităților, pentru ca în 
final, după afișarea rezultatelor admi
terii, de acum - studentul, va mai plăti 
100 de lei, taxă de confirmare.

Tragem linie și observăm că, un 
licean care dorește să-și continue studi
ile în învățământul superior trebuie să 
dispună de peste 700 de lei pentru a-și 
îndeplini visul. în condițiile acestea, 
părinților nu le rămâne decât să spere 
că pruncii lor vor prinde un loc la 
buget, pentru că numai așa, vor putea 
să îi susțină pe toată durata celor trei 
sau patru ani de studii superioare.

Claudiu Sav

Oficialii hunedoreni au lipsit de pe Găina Ștrand lângă ștrand, în județul 
Hunedoara

Doar oficiali din județele Alba 
și Arad au participat, dumi

nică, la comemorarea lui 
Avram Iancu de la crucea din 

vârful Muntelui Găina. Cu 
toate că anii trecuți reprezen
tanții Consiliului Județean și 
ai Prefecturii Hunedoara, au 

urcat sau au trimis corone de 
flori, anul acesta oficialii hu

nedoreni au fost absenți.

Aproximativ 5.000 de persoane au 
participat, sâmbătă și duminică, la Târ
gul de Fete, cea mai mare sărbătoare 
populară în aer liber din România, man
ifestare organizată pe Muntele Găina. 

Manifestările organizate în cadrul Târ
gului de Fete au debutat, sâmbătă, în 
comuna Avram Iancu, aflată la poalele 
Muntelui Găina, unde a fost organizată 
o paradă a portului popular la care au 
participat câteva sute de reprezentanți 
ai unor comune din județul Alba, dar și 
din județele Arad, Bihor, Cluj și Hune
doara.

Tot în Avram Iancu, a fost 
deschisă o expoziție de fotografie cu 
tema "Elemente spațiale de natură 
etnografică din Munții Apuseni", iar 
apoi a continuat finala Festivalului de 
tradiții și folclor "Cultură pentru 
Cultură", competiție care a presupus în
treceri între echipe ale comunelor din 
Alba în gastronomie și folclor. 
Manifestările din Avram Iancu s-au 
încheiat, sâmbătă seara, cu un recitalul 
de muzică veche românească și cu 
muzică bizantină în interpretarea 
formației "Anton Pann".

Pe Muntele Găina, aflat la o alti
tudine de peste 1.400 de metri, organi
zatorii au pregătit o discotecă în aer 
liber. Duminică, manifestările au în
ceput cu o slujbă Te Deum, oficiată în 
memoria eroilor neamului, la "Crucea 
Iancului" din vârful Muntelui Găina, 
unde autoritățile județene și locale au 
depus coroane de flori.

Pe parcursul zijei de duminică, pe 
munte s-a desfășurat un târg al 
meșterilor populari, iar manifestările s- 
au încheiat în jurul prânzului cu un 
spectacol de muzică populară susținut 
de ansambluri folclorice din județele 
Alba și Arad.

Târgul de Fete de pe Găina a co
stat, în acest an, aproximativ 100.000 
de lei, bani alocați de Consiliul 
Județean Alba, instituție care în anii 
trecuți a și înregistrat la OSIM această 
manifestare ca marcă înregistrată.

Hunedorenii sunt printre puținii 
români care se pot lăuda cu cele mai 
multe locuri în care se pot ascunde de 
canicula din timpul verii. Numărul 
ștrandurilor, stațiunilor și bazelor de 
agrement a crescut în ultimii ani, fapt 
ce plasează județul nostru cu mult 
înaintea județelor vecine.

La o privire atentă putem ob
serva că hunedorenii se pot bucura, în 
funcție de buget și preferințe de o 
serie de baze de agrement aproape de 
standardele europene, baze la care mai 
adăugăm și câteva locuri din natură în 
care locuitorii orașelor pot încinge 
grătare și partide de pescuit.

Astfel, în funcție de locație și 
preferințe, hunedorenii pot alege între 
ștrandurile reamenajate și ieșirile în 
mijlocul naturii. In topul preferințelor 
se află ștrandul municipal din Deva, 
stațiunea Geaogiu-băi, complexul de 
bazine de la Călan, lacul Cinciș, sau 
diferite locuri pe malurile râurilor 

Anunț public 
pentru decizia etapei de încadrare

S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L. Deva, titular al proiectului “EX
PLOATAREA AGREGATELOR MINERALE ÎN SCOPUL AMENAJĂRII 
UNUI IAZ PISCICOL în terasa râului Mureș, zona localității Rapoltu Mare” 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra medi
ului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale 
în scopHl amenajării unui iaz piscicol” propus a fi amplasat în terasa râului 
Mureș - zona localității Rapoltu Mare, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. 
Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni-joi, între 
orele 8 - 16,30 și vineri între orele 8 - 14, precum și la următoarea adresă de 
internet (www.apmhd.ro).

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la 
data de 20.07.2010.

Strei sau Mureș. în ultimii ani, însă, 
bazele de agrement din județ s-au dez
voltat rapid și acum cei ce iubesc apa 
se pot bucura de ștranduri ca cele de 
la Rapolt, Lupeni, Șoimuș, ori 
Brănișca.

Dacă în județul Alba majoritatea 
ștrandurilor au fost lăsate în paragină, 
în județul nostru în ultimii ani astfel 
de baze de agrement au răsărit fără 
încetare. „Pe lângă stațiunea de la 
Geoagiu, au mai apărut și alte 
ștranduri precum cele de la Rapolt, 
Brănișca sau Lupeni, care sunt foarte 
bine amenajate, aproape de ce vedem 
în occident. Să nu uităm lacul Cinciș 
care în ultimii ani se bucură de mulți 
turiști. Dacă din multe puncte de 
vedere suntem codași, măcar aici 
ținem primele locuri”, a afirmat Bota 
Bogdan, unul din hunedorenii care 
profită de aceste locuri.

Claudiu Sav

http://www.apmhd.ro


Fondul Monetar International (FMI) și Uniunea Europeană (UE) au suspendat dis
cuțiile de evaluare cu Ungaria în cadrul acoraului de împrumut încheiat la Sfârșitul 
lui 2008, avertizând că guvernul de la Budapesta trebuie să adopte masuri dure pen
tru reducerea deficitului bugetar.

g
Accident grav la Beriu

Șoferii și pietonii indisciplinați, în vizorul polițiștilor
Polițiștii hunedoreni au aplicat, într-o singura zi, 53 de sancțiuni, în valoare

Un copil, în vârstă de 4 
ani, a ajuns în stare gravă la spi
tal, iar o femeie, în vârstă de 55 
de ani, a fost ușor rănită, după 
ce au fost loviți de un autotur
ism.

Daniel S.., de 29 ani, din 
Orăștie, în timp ce conducea un 
autoturism pe DJ 705 A, pe 
raza localității Beriu, într-o 
curbă la dreapta, nu a adaptat 
viteza de deplasare la condițiile 
de carosbil umed și a pierdut 
controlul asupra direcției. A 
pătruns pe contrasens, lovind 
două persoane care se deplasau 
pe marginea părții carosabile, 
pe Elena Ș., de 55 ani, din 
Beriu și pe A.B., de 4 ani, din 
Sibiu. în urma accidentului a 
rezultat rănirea gravă a minorei 
și rănirea ușoară a femeii. în 
cauză a fost întocmit dosar de 
cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Doi adolesccenți răniți, la 
Orăștie

Doi adolescenți, în vârstă 
de 16 ani, au fost răniți în urma 
unui accident de circulație, pro
dus sâmbătă în municipiul 
Orăștie. Dacian P., în vârstă de 
19 ani, din Orăștie, în timn ce 
conducea un autoturism, pe 
strada Căstăului din Orăștie, 
într-o curbă la stânga, nu a 
adaptat corespunzător viteza. A 
intrat în derapaj și s-a răsturnat 
în afara părții carosabile, dete
riorând branșamentul de gaz și 
gardul unui imobil. în urma ac
cidentului, pasagerii Dorin D., 
de 16 ani, din Orăștie, și 
Alexandru B., ue 16 ani, domi
ciliat în Canada, au fost ușor 
răniți. în cauză a fost întocmit 
dosar penal.

Dosar penal pentru furt

Doi bărbați, în vârstă de 
46, respectiv 41 de ani, din 
orașul Aninoasa, au fost prinși 
de polițiștii din cadrul Postului 
de Poliție Pui în timp ce tăiau, 
cu ajutorul unui aparat de deb
itare cu flacără de gaze, o țeavă 
metalică, cu diametrul de 60 de 
centimetri, aflată în incinta unei 
societăți comerciale din locali
tate. Prejudiciul cauzat 
societății comerciale a fost de 
aproximativ 250 de lei. Pe nu
mele celor doi bărbați, oamenii 
legii au întocmit dosar de cerc
etare penală.

(M.T.)

de peste 4.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale la regimul circulației 
pe drumurile publice

La sfârșitul săptămânii trecute, 
polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Deva, împreună 
cu polițiști din cadrul Serviciu
lui Rutier, Serviciului Investi

garea a Fraudelor și 
Serviciului Investigații Crimi
nale au desfășurat acțiuni și 

controale în vederea depistării 
persoanelor care nu respectă 
prevederile legale la regimul 

circulației rutiere și identifică
rii persoanelor care comit 

fapte ilegale.

în urma controalelor efectuate în 
trafic au fost aplicate 53 sancțiuni 
contravenționale, din care 18 pentru 
traversare neregulamentară, 11 pentru 
nefolosirea centurii de siguranță, două 
pentru transportul de persoane în regim 
taxi etc. Au fost ridicate trei permise de 
conducere și un certificat de înmatric
ulare. Valoarea totală a sancțiunilor 
contravenționale aplicate, în cadrul 
acțiunii desfășurată pe linia respectării 
prevederilor legale la regimul 
circulației pe drumurile publice, a fost 
de 4.320 de lei.

Polițiștii, „la vanatoare
de prostituate

Polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Deva și ai Servi
ciului de Investigații Crimi

nale au desfășurat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, o acțiune 

pe linia identificării persoane
lor care practică prostituția, pe 

raza municipiului Deva.

în urma acestei acțiuni a fost 
prinsă în flagrant, în zona Sântuhalm,

ANUNȚ PUBLIC
SC PREGOTERM SA cu sediul în localitatea Vulcan, Bd. Mihai Vi- 

teazu nr.31/19, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru de colectare deșeuri din echi
pamente electrice și electronice”, situat în localitatea Vulcan, Bd. Mihai Vi- 
teazu - P.T.7A, 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 lu
crătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
SC POLGAR FOREST SRL cu sediul în localitatea Căstău, nr.259, co

muna Beriu, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Tăierea și rindeluirea lemnului”, sit
uat în localitatea Căstău, nr.31 OP, comuna Beriu, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni pânăjoi (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.

Șofer, prins băut 
la volan

în timpul aceleiași acțiuni, oa
menii legii l-au depistat" în trafic pe 
Nicolae F., de 59 de ani, din Deva, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
strada 22 Decembrie din localitate, sub 
influența băuturilor alcoolice. în urma 
testării cu aparatul alcooltest s-a con
statat că acesta avea o concentrație 
alcoolică de 0,62 mg/1 alcool pur în 
aerul expirat. Bărbatul a fost condus la 
Spitalul Județean Hunedoara-Deva, 
unde i s-au recoltat două probe de 
sânge în vederea stabilirii.alcoolemiei. 
în cauză, s-a întocmit dosar de cerc
etare penală pentru comiterea 
infracțiunii de conducere a unui auto
turism, pe drumul public, în stare de 
ebrietate.

Controale la legume 
și fructe

Pe linia prevenirii și combaterii 
ilegalităților ce se comit în domeniul 
achizițiilor publice intracomunitare și 
legume - fructe, polițiștii Biroului de 
Investigarea Fraudelor au controlat 14

Dana F.. de 28 ani, din județul Sălaj, în 
timp ce întreținea raporturi sexuale, în 
schimbul unei sume bani, cu un bărbat 
din județul Arad. Pe numele femeii, oa
menii legii au întocmit dosar de cerc
etare penală, pentru săvârșirea 
infracțiunii de prostituție.

Totodată, polițiștii deveni au depi
stat mai multe prostituate, care își fac 
veacul pe marginea Drumului Național 
7, care atrăgeau „clienți”, din rândul 
conducătorilor auto. Acestea au fost 
sancționate contravențional.

societăți comerciale și 10 producători 
individuali, din piețele agroalimentare 
din Deva și Hunedoara. în urma 
verificărilor efectuate, oamenii legii au 
aplicat o sancțiune contravențională în 
valoare de 1.500 de lei, pentru lipsa 
documentelor de proveniență a 
mărfurilor expuse spre vânzare în mo
mentul efectuării controlului.

Jandarmii hunedoareni,
în sprijinul persoanelor sinistrate, 
din Moldova

Impresionați de drama pe care o 
trăiește populația afectată de inundațiile 
ce au răvășit unele zone ale țării, jan
darmii hunedoreni participă la o cam
panie de întrajutorare organizată la 
nivelul Jandarmeriei Române.

Prin contribuția benevolă a jan
darmilor hunedoreni, a fost strânsă suma 
de peste 6.000 de lei. Suma de bani 
colectată va fi depusă în contul deschis de 
Jandarmeria Română, iar fondurile vor fi 
donate persoanelor sinistrate din zona 
Moldovei. Totodată, jandarmii hune
doreni au donat materiale de construcții, 
mobilier și obiecte electrocasnice ce vor 
fi transportate, în perioada următoare, în 
localitățile afectate de inundații. „Campa
nia umanitară, începută la nivelul Jan
darmeriei Române, este menită să 
demonstreze că devotamentul și spiritul 
de solidaritate sunt trăsături caracteristice 
ale jandarmilor, care își ajută semenii 
aflați în suferință”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al IJJ Hunedoara, locotenent 
Nicolar Răducu.

De asemenea, administratorului 
unei societăți comerciale i s-a întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunilor de fals intelec
tual și evaziune fiscală, întrucât a în
tocmit în fals documentele de 
proveniență pentru marfa pusă în vân
zare.

Mihaela Tămaș

Alte acțiuni 
de ajutorare 
a sinistraților

Jandarmii hunedoreni nu sunt la 
prima acțiune de sprijinire a persoanelor 
afectate de inundații. „în ultimele două 
săptămâni, jandarmii .hunedoreni au par
ticipat la încărcarea ajutoarelor, pentru 
persoanele sinistrate din Banat și 
Moldova, în mijloacele de transport. 
Acțiune ce a avut loc la sediul Crucii 
Roșii, din De\V, a mai precizat 
purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara. în 
urmă cu doi ani, timp de 10 zile, Inspec
toratul de Jandarmi Județean „Decebal” 
Hunedoara alături de Centrul de 
Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jan
darmi „Aurel Vlaicu” Orăștie a fost gazdă 
pentru 20 de copii din județul Suceava, 
care proveneau din familii ce au avut de 
suferit în urma inundațiilor din acel an.

Mihaela Tămaș
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Aflat la al patrulea mandat, 
primarul comunei Săntămărie 

Orlea, loan Victor Filip, se 
poate mândri cu o serie de in
vestiții, menite să îmbunătă

țească nivelul de trai al 
locuitorilor comunei pe care o 

păstorește. Criza economică nu 
l-a împiedicat, pe acesta să-și 
ducă la bun sfârșit proiectele 
^^modernizare a comunei.

Unul din obiectivele edilului 
din Săntămărie Orlea este fi
nalizarea lucrărilor din 
infrastructură. Anul trecut, acesta a 
demarat lucrări de reparații la DJ 
66. pe segmentul cuprins între 
Săntămărie Orlea - Balomir - Bu
cium.

Cu fondurile alocate de Consil
iul Județean Hunedoara va fi reparat 
m tronson de șapte kilometri de 
drum, care străbate comuna. 
Totodată, lucrările vor cuprinde și 
Reconstrucția unui pod din beton, 
pare a suferit daune majore în urma 
inor viituri.

Patru sate din 
comună vor avea 
sistem de canalizare

O altă mare realizare a pri
marului Ioan Filip este accesarea 
unor fonduri, printr-un proiect 
depus la Ministerul Mediului, pen
tru canalizare. Astfel, în patru sate 
din comună, Mărăști, Sân Petru, 
Săcel și Vadu, vor fi demarate în 
curând lucrări la rețeaua de 
canalizare.

„Asta a fost una din dorințele 
mele cele mai mari. Și mă bucur ne
spus că am reșit să atrag aceste fon
duri, pentru a demara cât mai 
repede lucrările la rețeaua de 
canalizare. Vreau să pot oferii oa
menilor din comună un nivel de trai 
cât mai ridicat, iar acest proiect, cu 
siguranță, ne va fi de mare folos”, a 
precizat edilul loan Victor Filip. 
Intenția primarului de dezvoltare a 
comunei nu se oprește aici. Acesta 
a depus un proiect pe măsura 322, 
pentru a construi în comună o creșă. 
Din păcate proiectul a fost respins.

„Este o mare mâhnire că nu am 
fost eligibili. Am pierdut la punctaj,

pe timp de criză
dar am depus contestație care sper 
să fie soluționată cât mai rapid. 
Avem nevoie în comună de creșă”, 
a adăugat primarul loan Victor 
Filip.

învățământ 
de calitate, pentru 
elevii din comună

Edilul din Săntămărie Orlea 
pune un deosebit accent pe calitatea 
învățământului. Tocmai de aceea, 
nici una dintre cele cinci școli din 
comună nu a fost lăsată de izbeliște. 
Fiecare dintre acestea au fost reno
vate complet. De la acoperiș, fațadă 
și ferestre, totul a fost înlocuit. Mai 
mult, pentru ca elevi din comună să 
aibă parte de învățământ de calitate 
și la nivelul școlilor din mediul 
urban, acestea au fost dotate cu lab
oratoare de informatică.

„Fiecare părinte vrea să își în
scrie copilul la o școală cât mai 
bună și dotată. De aceea, vreu ca 
elevii din Săntămărie Orlea să nu 
fie nevoiți să facă naveta la una din 
școlile de la Hațeg. Ar fi foarte greu 
pentru ei și de aceea am investit în

școli și în calitatea învățământului”, 
susține primarul comunei.

Transportul elevilor către școli 
este asigurat de primărie, fiindu-le 
puse la dispoziție două microbuze. 
In prezent, primarul este preocupat 
de asigurarea, pentru perioada de 
iarnă, a combustibilului necesar 
pentru încălzire.

Tradițiile 
și obiceiurile 
sunt de mare preț

Nici activitățile culturale nu 
lipses din comună. Recent, a avut 
loc serbarea „Apa care curge”, o ac
tivitate interșcolară la care au par
ticipat atât elvii din comună cât și 
din localitățiile Sarmizegetusa și 
Bretea Română.

„Punem mare accent pe 
păstrarea tradiției și obiceiurilor. 
Elevii și-au etalat grația și talentul, 
au promovat portul popular din 
această zonă și sunt plăcut surprins 
de mulțimea celor care au contribuit 
la organizarea acestui eveniment”, 
a spuns primarul loan Victor Fiiip. 
Și pentru că edilul comunei 
Săntămărie Orlea pune mare preț pe 
tradiții și obiceiuri, recent, punctul 
cultural din localitate a fost renovat. 
De asemenea, acesta fost dotat cu 
piese vechi, de o deosebită valoare 
culturală.

Investiții, 
pentru biserica 
din satul Vadu

Alte lucrări de investiții au fost 
făcute la Biserica Ortodoxă din 

satul Vadu, care dintr-o întâmplare 
nefericită a fost mistuită de flăcări, 
chiar în ziua de Rusali. Datorită 
fondurilor alocate de Consiliul 
Județean Hunedoara, va fi refăcut 
acoperișul biserici, precum și pic
turile interioare. De asemenea, va fi 
înlocuită o parte din mobilier și par
doseala, în locul căreia va fi montat 
parchet.

„De Rusalii a avut loc o întâm
plare nefastă. Biserica din satul 
Vadu a fost trăsnită, fiind apoi 
mistuită de flăcări. Daunele au fost 
majore. Acum, am primit fonduri 
pentru reparații. Acoperișul trebuie 
refăcut în totalitate, picturile inte
rioare și multe altele”, a adăugat 
primarul comunei Săntămărie 
Orlea, loan Victor Filip.

Primăria va începe 
lucrări de amenajare 
a unui stadion 
de fotbal

Administrația locală susține și 
echipa de fotbal a comunei. Unul 
din proiectele edilului loan Victor 
Filip este amenajarea unui stadion 
de fotbal ultramodern.

Finanțarea acestui proiect a 
fost aprobată în urnă cu trei ani, 
însă fondurile încă nu au fost alo
cate. Drept pentru care, primarul 
loan Victor Filip intenționează să 
demaraze lucrările din bugetul 
local.

Viitorul stadion se vrea a fi 
foarte modern, cu vestiare, dușuri și 
tribună.

Irina Năstase
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Sean Connery are probleme 
cu Fiscul spaniol

Carmen Brumă a făcut foamea
în ultima vreme, parcă a devenit 

o modă ca actori de marcă să aibă 
probleme cu Fiscul. Acum este rân
dul lui Șean Connery.

Laureatul cu Oscar pentru rolul 
din „The Untouchables” și soția sa, 
Micheline, sunt cercetați pentru o 
presupusă fraudă fiscală de 1,6 mil
ioane euro, în urma unor operațiuni 
imobiliare desfășurate în sudul 
Spânei. Se consideră că încălcarea 
legii ar fi fost comisă în timpul 
vânzării unor terenuri de construcție 
din Malaga, de o firmă legată de cele
brul interpret al lui James Bond.

Scoțianul nu se află la primele 
probleme cu legea spaniolă. în luna 
mai, el a fost citat în cadrul unei an
chete preliminare pentru o așa-zisă 
spălare de bani legată de vânzarea 
vilei sale, în 1999. Acum, judecătorii 
de instrucție iberici ar vrea șă stea de 
vorbă cu actorul și cu soția acestuia. 
Numai că este greu de crezut că Sean

Justiția indiană a decis că zeii 
hinduși nu pot efectua 
tranzacții bursiere

Un tribunal indian a decis că 
divinitățile hinduse nu pot efectua 
tranzacții bursiere și financiare, a anunțat 
sâmbătă presa indiană, după o cerere 
depusă în acest sens de o firmă de 
investiții.

Doi judecători ai înaltei Curți din 
Mumbai au respins o cerere a unei com
panii religioase de investiții care solicită 
deschiderea unor conturi pe numele a 
cinci zeități, între care celebrul Ganesh 
(sau Ganesha).

"Comerțul cu acțiuni pe piața 
bursieră necesită unele competențe pe

Cheryl Cole are interzis
la sex și alcool

A trecut pe lângă moarte, dar acum 
Cheryl Cole a reînceput să râdă. Nu 
neapărat de fericire, ci pentru că doctorii 
i-au dat interzis la sex.

„Este ultimul lucru la care se 
gândește în acest moment”, a dezvăluit o 
sursă motivul care a făcut-o pe interpretă 
să zâmbească. Pe lângă faptul că nu tre
buie să întrețină relații sexuale, britanica 
trebuie să evite și consumul de alcool.

Oarecum surprinzător, fosta soție a 
lui Ashley nu a fost vizitată la spital de 
cel despre care se spune că i-ar fi iubit, 
rapperul will.i.am. „El le-a telefonat 
părinților ei în fiecare zi. A trimis, de 
asemenea, buchete imense de flori. Ar fi 
vrut să o vadă, dar ea nu și-a dorit să 
primească vizitatori”, a subliniat sursa.

Frumoasa cântăreață a fost

Connery va veni din Bahamas pentru 
a răspunde. Și oricum, cazul său este 
doar o picătură din marea anchetă 
botezată „Goldfinger” și care se 
ocupă de scandalurile cu vânzările de 
terenuri la Malaga.

care nu le putem aștepta din partea unor 
divinități", au apreciat judecătorii P.B. 
Majumdar și Rajendra Sawant.

Acest fond de investiții, propri
etatea fostei familii regale Sangli, în 
statul Maharashtra (vest) a cărei capitală 
este Mumbai, a supus acest caz analizei 
judiciare după ce a deschis conturi pe nu
mele mai multor zeități.

Dar autoritatea pentru regle
mentarea pieței financiare (National Se
curities Depository Limited) a respins 
cererea, argumentând că va fi dificil de 
luat măsuri împotriva unor zei în cazul 
unor nereguli.

"Zeii și zeițele sunt tăcuți pentru a 
fi adorați în temple, dar nu pentru a fi 
folosiți în activități comerciale cum ar fi 
tranzacțiile bursiere", au apreciat 
judecătorii.

Ganesh, cunoscut și ca Lord Gan- 
pati, protectorul comercianților, reprezen
tat cu un cap de elefant, este una dintre 
divinitățile cele mai populare din pan
teonul hindus și venerat Ia Mumbai și 
Maharashtra.

reușit să o salveze, iar acum ea se reface

pentru a slăbi
Este una dintre vedetele Româ

niei care nu are nevoie să fie 
retușată în Photoshop, atunci 
când apare pe prima pagină a 

revistelor. în plus, Carmen 
Brumă este de departe un 

model de voință pentru toate 
femeile care vor să slăbească.

Dar asta a însemnat pentru 
frumoasa prezentatoare a știri

lor sportive multe sacrificii.

„Pentru mine a fost mult mai greu 
să slăbesc decât să mă mențin, pentru 
că a fost o experiență traumatizantă din 
care am învățat multe. Am multe mo
mente care m-au marcat: la un moment 
dat, ajunsesem într-un punct în care, 
având această adicție de dulciuri și fi- 
indu-mi greu să mă abțin, atunci când 
intram într-o cofetărie și vedeam 
prăjiturile, îmi dădeau lacrimile, fără să 
mă pot controla, pentru că știam că nu 
am voie. Ajungi în momente din astea 
în care nu-ți mai poți controla emoțiile, 
pentru că să te lupți în fiecare secundă 
a vieții tale cu foamea, pofta și cu 
dorința asta de a depăși condiția, nu 
este un lucru ușor”, a povestit Carmen 
pentru Perfecte.

însă vedeta recunoaște că a făcut 
multe greșeli, încercând să scape de 
kilogramele nedorite. „Eu am început 
făcând tâmpenii. Mi-am anemiat organ
ismul, am ținut tot felul de diete pe care 
le auzeam și citeam prin reviste, am 
mâncat și am băut la supă de varză de 
cred ca mi-au crescut frunze, am stat

Pink a căzut
Ghinion curat pentru Pink. Cântăreața 

și-a încheiat un concert din Germania mult 
mai devreme decât prevăzuse, având nevoie 
de îngrijiri medicale, după ce a căzut de pe 
scenă în timpul unui număr acrobatic. în 
ciuda rănilor suferite. Pink a putut să revină 
și să mulțumească publicului pentru 
susținere. ..Nu sunt sigură, dar probabil mi- 
am rupt ceva. Nu știu dacă sunt capabilă să 
interpretez ultimul cântec, dar vă 
mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc pen
tru că m-ați sprijinit mereu”, le-a spus diva. 

piardă viața. Din fericire, medicii au

diagnosticată cu malarie la începutul lunii 
iulie 2010 și s-a aflat la un pas să își

nemâncată zile întregi, am încercat în 
mare tot ce se putea, fără să mă docu
mentez. Aproape mi-am distrus organ
ismul și sănătatea. Am înțeles că nu se 
fac așa lucrurile și m-am apucat să

de pe scenă
A părăsit apoi scena în ropote de 

aplauze. Mai târziu, în ambulanță, în drum 
spre spital, Pink și-a cerut din nou scuze. Ea 
a postat pe pagina ei de Twitter: „Către toți 
fanii mei din Niimberg, îmi pare atât de rău 
ca am sfârșit spectacolul meu astfel. Sunt 
așa de rușinată și îmi pare foarte rău. Sunt 
în ambulanță acum, dar voi fi bine”.

Mai târziu, Pink și-a anunțat fanii că 
totul este în regulă. „Ok, către toți cei dragi 
de acolo, nu am nimic rupt, nu am lichid în 
plămâni, doar ceva răni”. 

citesc și să aplic ceea ce aflam din surse 
credibile”, a completat Carmen. ia., 
acum la rândul ei, le poate învăța pe 
alte femei să nu repete greșelile ei și să 
slăbească sănătos.



Peste 5.000 de kilograme și 500 de litri 
de substanțe periculoase

Militarii NATO se vor retrage 
din Afganistan în 2014

au fost confiscate în trei săptămâni

Peste 5.000 de kilograme și 
9 de litri de substanțe peri

culoase, precum și 18 kilo
grame de mercur au fost 

confiscate de polițiști în opt ju
dețe, în urma mai multor con
troale făcute în ultimele trei 

săptămâni, fiind descoperite 21 
de fapte penale.

în perioada 23 iunie - 14 iulie, 
polițiștii de la Direcția Arme, Explozivi 
și Substanțe Periculoase au făcut con
troale în județele Bistrița-Năsăud, 
P'joșam, Iași, Maramureș, Neamț, 
Salaj, Suceava și Vaslui.

"Acțiunea a avut în vedere modul 
în care sunt respectate prevederile 

islației în vigoare de către agenții

Un român a murit 
și alți zece au fost 
răniți într-un 
accident în Turcia

Un român și-a pierdut viața și 
alți 10 au fost răni ți după ce un au
tocar cu 36 de pefsoane la bord a fost 
implicat într-un grav accident rutier 
în apropiere de Edime, Turcia.

Până în acest moment nu se știe 
dacă în accident a fost implicat și un 
alt autovehicul. Românii răniți au 
fost transportați imediat la spital. 
Tot? sunt supravegheat! de medici și 
st Bilă în afara oricărui pericol. 
Polițiștii turci art deschis o anchetă 
pentru a stabili cu exactitate cauzele 
accidentului. 

economici înregistrați/notificați să 
efectueze operațiuni cu substanțe chim
ice periculoase, precum și a altor nereg
uli ce pot prezenta riscuri majore de 
producere a unor evenimente grave 
pentru sănătatea populației șj mediul 
înconjurător", se arată într-un comuni
cat de sâmbătă al Poliției Române.

La controale au participat și 
specialiști de la Inspectoratele Teritori
ale de Muncă, Agențiile Județene de 
Protecție a Mediului și Comisariatele 
Județene ale Gărzii Naționale de 
Mediu.

Polițiștii au verificat condițiile de 
depozitare și legalitatea operațiunilor 
cu substanțe periculoase toxice și foarte 
toxice sau cu substanțele expirate care, 
potrivit legii, sunt încadrate în categoria 
deșeurilor periculoase, ținând cont de

Românii preferă să plătescă 
facturile direct 
la ghișeul furnizorului

Un studiu realizat de GfK Româ
nia luna trecută arată că peste trei sfer
turi dintre români plătesc facturile 
direct la ghișeul furnizorului. în același 
timp, cea mai puțin utilizată metodă de 
plată pentru facturi este cea prin Inter
net.

Potrivit studiului, 77% dintre per
soanele între 18 și 65 de ani preferă să 
plătească direct la ghișeul furnizorului. 
Alte metode de plată folosite sunt: la 
poștă (39% din respondenți) și la 
casieriile băncilor (25%). Doar 5% 
declară că folosesc ATM-urile bancare 
pentru plăți și numai 2% folosesc ser
viciile de Internet banking. 11 % dintre 
respondenți folosesc plata prin servici
ile disponibile în magazine sau 
benzinării.

Pentru facturile de utilități cea mai 
folosită metodă de plată este cea la 
ghișeul furnizorului. De exemplu, mai 
mult de jumătate dintre cei care plătesc 
facturi de apă merg direct la furnizor 
pentru a o plăti. Aproximativ 40-45%’ 
dintre cei care plătesc facturi de gaze, 
electricitate sau salubritate fac plata tot 
direct la furnizor. Dintre cei care plătesc 
facturi pentru servicii de 
telecomunicații (Internet, televiziune, 

pericolul de accidente ecologice.
în cele trei săptămâni de verificări 

polițiștii au constatat 21 de fapte pe
nale, din care 12 infracțiuni la OUG 
195/2005 privind protecția mediului, 
cinci la Legea 360/2003 privind 
regimul substanțelor periculoase și 
patru cazuri de trafic cu substanțe tox
ice.

Totodată, echipele de control au 
dat nouă amenzi în valoare totală de 
59.000 de lei, pentru alte nereguli con
statate.

Ca urmare a acestor acțiuni au fost 
indisponibilizate în vederea confiscării 
5.785 de kilograme și 555 de litri 
substanțe chimice periculoase, precum 
și 18,4 kilograme de mercur.

intr-unui dintre cazuri, autoritățile 
de control au găsit la o firmă din 
Suceava 5.705 kilograme de produse 
chimice periculoase - lacuri și diluanți 
pe bază de toluen și acetonă, interzise 
prin lege. Patronul este cercetat pentru 
"deținere sau orice operațiune privind 
circulația produselor ori substanțelor 
toxice, fără drept".

De asemenea, în Piatra Neamț an
chetatorii au descoperit că un angajat al 
unei firme deținea fără drept, la locul 
de muncă, peste patru kilograme de 
mercur, provenit din dezmembrarea 
unor aparate de măsură și control in
dustriale. Bărbatul este cercetat pentru 
"deținere fără drept de substanțe tox
ice".

într-un alt caz, polițiștii au găsit, 
într-un garaj din comuna harghiteană 
Ditrău, aproape opt kilograme de mer
cur, pe care le-au confiscat, urmând să 
continue cercetările.

telefonie fixă) 66% preferă să meargă 
direct la ghișeul furnizorului. Factura 
pentru telefonia mobilă este și ea plătită 
în procent foarte mare la ghișeul furni
zorului (55%).

De ce preferă românii să facă plata 
la ghișeul furnizorului? Pentru că este 
o metodă sigură (27%), din obișnuință 
(21%) sau pentru că este mai simplă 
(21%).

Cercetarea mai arată că doar 6% 
dintre români plătesc facturile cu câr
dul, cei mai mulți preferând să 
folosească banii lichizi.

Studiul GfK Omnibus a fost real
izat în luna iunie 2010, pe un eșantion 
de 1000 de persoane din mediul urban 
și rural. Rezultatele sunt reprezentative 
pentru populația României în vârstă de 
18 ani și peste, cu o marjă de eroare de 
+/-3%.

Coaliția militară din Afganistan 
va conveni, în cadrul unei conferințe 
ce va avea loc săptămâna viitoare la 
Kabul, să transfere forțelor afgane 
controlul privind securitatea țării în 
2014, potrivit unui document secret 
citat de The Independent on Sunday.

Potrivit documentului obținut de 
cotidianul britanic, președintele 
afgan, Hamid Karzai, va anunța un 
calendar pentru o "tranziție etapizată 
și bazată pe condiții", ce va începe în 
acest an, la Conferința Internațională 
pe tema Afganistanului care va avea 
loc marți la Kabul.

La această reuniune vor participa 
secretarul american de Stat, Hillary 
Clinton, secretarul general al ONU, 
Ban Ki-moon, ministrul britanic de 
Externe, William Hague, și miniștri 
de Externe din alte 70 de țări. Docu
mentul a fost trimis diplomaților 
sâmbătă de reprezentantul special al 
ONU în Afganistan, Staffan de Mis- 
tura.

"Comunitatea internațională își 
exprimă sprijinul față de obiectivul 
președintelui Afganistaului ca Forțele 
de securitate naționale afgane (ANSF) 
să conducă operațiunile militare în 
toate provinciile până la sfârșitul lui 
2014", arată documentul.

Potrivit textului, comunitatea 

CM K

internațională va continua "să 
furnizeze sprijinul necesar pentru a 
spori securitatea în acest timp și va 
continua să sprijine instruirea, 
echiparea și furnizarea finanțării in
terimare a ANSF la toate nivelurile 
pentru preluarea misiunii de garantare 
a securității țării lor".

"Guvernul din Afganistan și co
munitatea internațională au fost de 
acord să evalueze împreună provinci
ile cu scopul de a anunța până la 
sfârșitul lui 2010 că procesul de 
tranziție este în desfășurare ", adaugă 
documentul.

Textul subliniază și obiectivele 
pe termen scurt pentru coaliția 
internațională, și anume combaterea 
comerțului cu opiu și creșterea 
numărului de provincii care nu cultivă 
mac la 24 în 12 luni. Acesta consideră 
că este de o importanță covârșitoare 
organizarea unor alegeri transparente 
pe viitor.

O sursă din cadrul armatei bri
tanice a confirmat sâmbătă că docu
mentul este "un plan semnificativ care 
descrie etapele premergătoare re
tragerii".

Ministerul britanic de Externe a 
confirmat că este la curent cu acest 
document, dar a refuzat să comenteze.
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Nicoleta Grasu, locul 2 
în proba de aruncarea discului 

locul trei i-a revenit croatei Sandra 
Perkovic (63,62 m).

în proba masculină de triplusalt, 
sportivul român Marian Oprea a ocu
pat locul 7, cu o săritură de 16,8 
metri. Podiumul a fost ocupat, în or
dine, de cubanezii David Giralt 
(17,49 metri) și Alexis Copello 
(17,45 m), și ucraineanul Viktor 
Kuznețov (17,21 m).

Tot în cadrul reuniunii de la 
Paris/Saint-Denis, americanul David 
Oliver a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anului în 
proba de 110 m garduri, cu timpul de 
12 secunde și 89 de sutimi, la fel și 
kenyanul Brimin Kiprop Kipruto, 
campion olimpic, în proba de 3000 
metri obstacole, care s-a impus cu 
timpul de 8 minute și 90 de sutimi.

Și în proba masculină de 400 
metri s-a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului, 
americanul Jeremy Warmer câștigând 
concursul cu timpul de 44 de secunde 
și 49 de sutimi.

Cursa masculină de 100 de 
metri a fost câștigată de jamaicanul 
Usain Bolt (9.84), care a fost urmat 
de compatrioții săi, Asafa Powell 
(9.91) și de Yohan Blake (9.95).

Atleta Nicoleta Grasu a ocupat, 
sâmbătă, locul doi în proba de arun
carea discului din cadrul reuniunii de 
atletism de la Paris/Saint-Denis, a 
noua etapă a Ligii de Diamant.

Nicoleta Grasu a înregistrat o 
performanță de 63,78 metri. Pe 
primul loc s-a clasat cubaneza Yarelis 
Barrios (65,53 metri), în timp ce

Mourinho a apelat la vrăjitori 
din Kenya 
pentru a reuși la Real Madrid

Antrenorul fonnației Real 
Madrid, Jose Mourinho, a apelat la 
serviciile unor vrăjitori din Kenya 
pentru un ajutor în vederea reușitei la 
noua sa echipă.

Aflat în vacanță în Kenya alături 
de familia sa, la începutul lunii iulie, 
Mourinho s-a întâlni cu patru 
vrăjitori in regiunea Ukunda, din 
sudul țării.

"L-am întâlnit printr-un inter
mediar, într-un loc secret", a povestit 
Mzee Makthub, un marabu reputat 
care are rol de consultant pentru 
numeroși politicieni și responsabili 
din lumea fotbalului din regiune.

"Ne-a cerut să-l ajutăm să 
reușească la noua sa echipă. Mour
inho a spus că începe o misiune 
dificilă la Real Madrid și că vrea să 
câștige respectul oamenilor acolo

unde va lucra", a declarat Makthub.
Jose Mourinho, care a condus 

vineri primul antrenament la Real 
Madrid, nu a putut fi contactat 
duminică.

Perechea Horia Tecău/Robert Lindstedt (România/Suedia) a câștigat finala probei de 
dublu din cadrul turneului de la Bastad, dotat cu premii în valoare totala de 450.000 de 
euro, informează site-ul oficial al competiției. Tecău și Lindstedt au învins în finală pere
chea italiană Andreas Seppi/Simone Vagnozzi, scor 6-4, 7-5.

Aștept ca băieții să-mi facă 
un cadou special de ziua mea”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, 
Andrea Mandorlini, a declarat, 
sâmbătă, într-o conferință de 
presă, că așteaptă ca jucătorii 
săi să îi facă un cadou special 
de ziua sa, ei urmând să întâl
nească formația Unirea Urzi

ceni într-un meci contând 
pentru Supercupa României.

"Aștept ca băieții să-mi facă un 
cadou special de ziua mea. Fiecare 
partidă are istoria ei, nu ne interesează 
faptul că Unirea nu ne-a învins 
niciodată. Când joacă CFR și Urziceni 
tot timpul ies meciuri frumoase. Nu știu 
dacă se va ajunge din nou la penaltiuri, 
deși suntem experimentați când vine 
vorba de loviturile de departajare, să nu 
uităm că am câștigat două trofee la 11 
metri. Le-am spus băieților că trebuie 
să păstrăm părțile bune din sezonul tre-

cut, eu încerc să îi motivez tot mai bine, 
tocmai de aceea am cerut 23 de titu
lari", a spus Mandorlini.

Andrea Mandorlini, care a îm
plinit, astăzi, 50 de ani, a primit un tri
cou cu cifra 50 din partea președintelui 
luliu Mureșan.

înainte de conferința de presă, a

fost prezentat noul echipament al 
echipei clujene, de culoare vișinie și cu 
numerele scrise cu auriu.

Meciul dintre echipele CFR Cluj 
și Unirea Urziceni, contând pentru Su
percupa României, a avut loc duminică, 
de la ora 20.30, pe stadionul "Dr. Coi 
stantin Rădulescu" din Cluj-Napoca.

Polemică în Argentina după ce Del Potro 
și-a cumpărat o stradă în Tandil

e

Tenismanul argentinian Juan Mar
tin Del Potro, care a câștigat anul trecut 
turneul US Open, și-a cumpărat o 
stradă în orașul natal, Tandil, ceea ce a 
provocat polemică în Argentina.

Tandil, un oraș cu 120.000 de 
locuitori, situat la 330 de kilometri sud- 
vest de Buenos Aires, este o destinație 
turistică pentru peisajele sale pitorești, 
aerul său curat, dar și pentru noua sa 
celebritate.

Vânzarea străzii către familia 
sportivului în vârstă de 21 de ani a fost 
autorizată în luna aprilie, iar de atunci 
discuțiile pe această temă nu au încetat. 
Eleganta și moderna reședință se află 
într-o zonă cu văi, departe de centrul 
orașului.

Partidul radical, aflat la putere în 
oraș, a luat decizia în favoarea lui Del 
Potro. Dar opoziția peronistă și dreapta 
liberală, precum și ecologiștii s-au de
clarat ferm împotriva acestei hotărâri.

"Nu suntem deloc de acord cu cei 
care se gândesc că o stradă îi privește 
doar pe cei care locuiesc acolo. Acea 
stradă aparține tuturor cetățenilor", a 
declarat Ana Fernandez, reprezentanta 
unui ONG.

Ana Fernandez deplânge 
"excepțiile permanente" care au fost 
făcute la planul de conservare a zonei. 
"Excepțiile surit rezervate câtorva 
privilegiați sau speculanților, care caută 
să exploateze frumusețea acestor văi", 
consideră Fernandez.

Cei care au fost de acord cu vân
zarea terenului Ia prețul de 14 dolari pe 
metru pătrat au asigurat că tranzacția 
este legală. "Există o lege a unificării 
domeniilor. Nu este prima dată când se 
vinde o stradă din Tandil. Am vândut 
două în acest an: sunt străzi trasate, dar 
pe care nu se circulă. Aceste acuzații la 
adresa familiei Del Potro sunt gratuite", 
a afirmat consilierul municipal Maria 
Haydee Condino.

Ea dezminte că Del Potro ar fi 
amenințat că va părăsi orașul dacă fa
milia nu va obține autorizația de a pri
vatiza strada pe care locuiește, cum s-a 
insinuat.

"în considerăm pe Del Potro o 
personalitate a orașului Tandil. Dar ntA 
putem să avantajăm o anumită persoană 
și trebuie să aplicăm legile. Această 
vânzare stabilește un precedent pericu
los, deoarece alți locuitori pot cere la 
rândul lor să li se permită să cumpere 
un spațiu public", a declarat Antonio 
Ferrer, care face parte din opoziția 
peronistă.

Strada cumpărată de familia Del 
Potro se află "în apropierea văilor și a 
promenadelor turistice", a precizat Fer
rer. "Are doar 200 de metri lungime, 
dar ar trebui să fie extinsă. Este un loc 
special, localnicii și turiștii obișnuiau să 
se plimbe acolo", a adăugat politi
cianul.

O treime din locuitorii din Tandil 
(peste 40.000 de persoane) a ieșit pe 
străzi, la 17 septembrie 2009, pentru a- 
i face o primire triumfală lui Juan Mar
tin Del Potro după ce acesta a câștigat 
US Open.

Williams ratează trei turnee 
pentru că a călcat pe cioburi $

Jucătoarea americană de tenis 
Serena Williams este indisponibilă 
pentru - turneele de la Istanbul, 
Cincinnati și Montreal, ea rănindu-se 
la piciorul drept după ce a călcat pe 
cioburi la un restaurant.

"îmi pare foarte rău că nu voi 
putea participa la următoarele turnee 
deoarece trebuie să mă operez la pi
cior. Vă mulțumesc pentru susținere 
și aștept cu nerăbdare să revin în 
competiție", a declarat sportiva care 
se află pe primul loc în clasamentul 
mondial.

Serena Williams, în vârstă de 28 
de ani, s-a tăiat la picior călcând pe 
cioburile unui pahar.

Ea ar urma să revină în 
competiții la US Open, la sfârșitul 
lunii august.
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Președintele clubului Dinamo, chestorul Elisabeta Lipă, a concurat, 
sâmbătă, pe lacul Herăstrău, cu ocazia Zilei Canotajului 
Românesc, la un concurs alături de fostele sale coechipiere 
din ambarcațiunea de 8+1.
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Aventura off-road, la final FC Hunedoara
Cea mai importantă competiție 

off-road din Europa a luat 
sfârșit vineri, la Deva. La ca

pătul celor șase zile de luptă cu 
noroiul și terenurile acciden
tate, organizatorii au acordat 
trofeele celor mai bune echi

paje înscrise în concurs, la cele 
două categorii ale raliului, 

Hobby și Extreme.

r

Trofeul „Transilvania Adven
ture Trophy Tour”, la clasa Ex
treme, i-a revenit unui echipaj 
maghiar, format din Csaba Boros, 
Eigner Mihaly, Magyard Szilard și 
K "Nacks Kristian, podiumul fiind 
completat de alte două echipaje din 
Olanda. La clasa Hobby s-a impus 
un echipaj italo-român, locurile doi 
și trei revenind tot unor echipaje 
românești, printre care și cel al 
ceprimarului Cosmin Costa.

vi-

Ediția cu cele mai 
multe abandonuri

Raliul din acest an a însemnat, 
pentru organizatori, un adevărat 
record în materie de participant, 
peste 120 de echipaje, asta în ciuda 
crizei economice ce a afectat mare 
parte a continentului. De asemenea, 
ediția din acest an a fost și cea în 
care s-au consemnat cele mai multe 
abandonuri, provocate de traseele

extrem de dificile, afectate de ploile 
abundente din ultima perioadă. „Mă 
bucură faptul că am pornit de la o 
întrecere între câțiva șoferi de 4x4 
nebuni, și am ajuns la un astfel de 
raliu atât de important. Deși anul 
acesta traseele alese au fost extrem 
de dificile, multe dintre echipaje 
fiind nevoite să abandoneze, cei ce 
au venit din străinătate au rămas 
impresionați de locurile frumoase 
prin care au trecut. Este de departe 
cea mai bună ediție de până acum, 
însă la anul vom avea ediția 
aniversară, de 10 ani, și ne vom 
strădui să aducem cât mai multe el
emente de noutate care să fie pe 
placul iubitorilor de off-road”, a 
spus Virgil Marin, organizator TAT.

„Cel mai nebunesc 
raliu din Europa”

Străinii care au intrat în con
curs au spus că investițiile de mii de 
euro în „monștrii 4x4” pălesc în fața 
organizării acestui raliu dificil, 
mulți dintre ei afirmând cu tărie că- 
nu vor lipsi și la ediția aniversară de 
anul viitor. „Am fost și în anii 
trecuți și pot să afirm că este 
întradevăr, cel mai nebunesc raliu 
din Europa. Locurile și oamenii 
sunt extraordinari, nu poți să lași 
deoparte nici mâncarea tradițională 
și berea de aici. Traseele din acest 
an ne-au testat capacitățile la maxi
mum însă suntem mulțumiți. Când 
am venit acum două ediții nu mă 
gândeam că voi găsi așa ceva în 
România”, spune Christopeher 
Schaaf din Belgia.

O premieră pentru ediția din 
acest an a fost participarea a trei 
echipaje românești pe Dacia Duster, 
jeep-ul autohton făcând o impresie 
foarte bună printre participanții 
veniți de peste hotare.

Ediția cu numărul nouă a Tran
silvania Adventure Trophy Tour a 
adunat la start în jur de 120 de 
echipaje din 18 țări, care după șase 
zile de concurs și aproape 1.000 de 
kilometri parcurși s-a bucurat de un 
real succes în 
participanților.

rândul tuturor

Claudiu Sav

a câștigat la masa verde
FC Hunedoara a câștigat, 

sâmbătă, la masa verde, scor 
3-0, partida cu Retezatul 

Hațeg, meci în primul tur al 
Cupei României.

Chiar dacă hunedorenii au reluat 
pregătirea de numai câteva zile, primul 
meci oficial din noul sezon a bătut deja la 
porțile stadionului Michael Klșin. Astfel,

Badea va lucra la Pandurii cu
același staff de la Internațional

Tehnicianul Ionuț Badea a declarat 
că va lucra la echipa Pandurii cu același 
staf tehnic pe care l-a avut la Internațional 
Curtea de Argeș, lăsând să se înțeleagă că 
nu i-a în calcul o colaborare cu fostul 
tehnician al formației din Târgu Jiu, Mar
ius Baciu. „Echipa tehnică este formată 
din staful cu care am lucrat până acum, e 
firesc să fie așa. Voi lucra cu staful cu 
care am lucrat în condițiile în care ne vom 
înțelege. Deocamdată, starea este destul 
de incipientă, dar vrem să scurtăm timpul 
și să scăpăm repede d& presiunea acestui 
nou început. Urmează în aceste zile să 
vedem cum vom definitiva lotul, sper în 
cel mai scurt timp să reușim pentru a 
scurta perioada de adaptare la ceea ce 
înseamnă lotul de jucători, baza 
materială, mediul înconjurător. Vreau ca 
la ora începutului de campionat să nu 
avem nici probleme de organizare, nici de 
lot și nici de jocul echipei”, a spus Badea. 
Noul antrenor al echipei Pandurii a 
menționat că urmează să definitiveze 
lotul pentru noul sezon în următoarele 
zile: „Urmează să definitivăm lotul până 
luni. Din punctul meu de vedere nu există 
diferențe mari de valoare între loturile 
celor două echipe, singura diferență fiind 

sorții au decis să pună față în față ultimele 
două deținătoare ale Cupei Județene: FC 
Hunedoara și Retezatul Hațeg. Cu un lot 
decimat în urma plecării mai multor 
jucători și având și probleme financiare, 
zimbrii au anunțat Federația Română de 
Fotbal, că nu se vor prezenta în faza I a 
Cupei României. Astfel, hunedorenii au 
câștigat partida cu 3 - 0, urmând să se 
califice automat în turul doi al acestei 
competiții programat pe data de 31 iulie.

făcută de nivelul de pregătire la care sun
tem noi, cei de la Internațional”. Primit 
cu aplauze de suporterii prezenți la ami
calul de vineri, Ionuț Badea a mai pre
cizat că speră să le aducă acestora cât mai 
multe bucurii. „Sunt convins că toți su
porterii din zonă sunt dornici să vadă fot
bal de calitate. Sper ca împreună cu 
jucătorii să reușim să-i bucurăm de 
fiecare dată și îi așteptăm în număr cât 
mai mare la meciuri”, a precizat tehni
cianul. Conducerea clubului Pandurii a 
început, vineri, să discute cu jucătorii nou 
veniți, de la Internațional Curtea de 
Argeș, în vederea perfectării contractelor, 
acestea urmând să fie finalizate până la 
sfârșitul săptămânii. Echipa Pandurii 
Târgu Jiu. retrogradată la sfârșitul se
zonului trecut, va evolua în noul sezon în 
Liga I în locul formației Internațional 
Curtea de Argeș, care s-a retras din cauza 
unor probleme financiare. La finalul se
zonului trecut, echipa Pandurii Târgu Jiu 
a ocupat locul 15 în clasament, retro
gradând în Liga a II-a, iar Internațional 
Curtea de Argeș s-a situat pe poziția a 14- 
a, care asigura prezența în prima ligă și în 
campionatul următor.

S.R.L?

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

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

GLASUL HUNEDOAREL

Vă oferim;
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu 
^reducere"

L DE 20%
ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

N.

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

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O
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Atunci când un senator prestigios se urcă într-un tren la Union Station se 
așteaptă să călătorească liniștit. Dar călătoria acestuia este întreruptă vio
lent de către un grup de paramilitari, care îl iau atât pe senator, cât și pe 
alți pasageri ostatici și amorsează o bombă nucleară în tren (Antena 1; 
20:30; Captivi în trenul morții)

Dicționar: StL, Oac, Aia. 1 2

2

3 4 5 6 7 8 9 10

fLI | I
3 11
4 |>L I !
5 <

6 1 ! j
7 1 TH 1
3 ■
9 11 1
10 1 1 1
Introduci in gria ca mai sub urmâtcarele chinte; 

ABIL, AGĂȚA. AERAT, AGITAT, APERITIV,
ARAT. ASCULTĂTOR. ASINI. ASTÂM

PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INlCț IT, 
FȚAN. LEGAT, UȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RASAT, RARA, RATATIHARE, SARE,
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAG A TELEGABINe’tIG, TRAS. 
TAL, VITĂ.

Petra ARDELEAN-ARAD

VlâREL IfefiHI - VLAraMIREâtU

4 2 6 5 1
8 6 5 2 9 3 4
- 7 3 9 4 5
6 5 4 3 8 1
3 7 9 •» S’
2 8 1 5 7 9 3
7 8 3 4 1 5 9
- 1 2 7

5 2 7 9 8 3 1 B

TV/?2
L

anter^
acasa

22:30

07:00 Telejurnal: Sport: Meteo 07:00 Altă viață! (australian serial,
07:30 La prima oră 2001 -43.)
08:00 O familie numeroasă (21.) 07:55 învinge apele!
08:30 Beaver rezolvă tot (11.) 08:10 Secretul talismanulul (ceh
09:00 Amintiri din istorie aventură, 2007. rel.)
09:05 Transformarea 10:00 Telejurnal
09:55 Concert dc deschidere Cam 10:20 întâlnire la malul mării (emi

pionatul Mondial dc Fotbal siune de divertisment, 2010) 90'
FIFA 2010 Selccțiuni 12:00 Telejurnal

10:10 Vcrdc-n față 12:45 Ferma (rel.)
10:15 Dovadă dc iubire (11.) 14:30 e Forum (reportaj)
11:15 Ca la carte (rel.) 15:00 împreună în Europa (film edu
12:05 Amintiri din istoric cativ)
12:15 Zile și nopți (rel.) 25' 16:00 Altă viață! (australian serial.
12:45 Giuvaicrul palatului (rel. - 45.) 2001. rel. -43.)
14:00 Telejurnal: Sport: Meteo 17:00 Povești din Paris (francez se
14:45 Omenia ne scoate la liman rial dc comedie, 2008 - 57.) cu
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) Marie Fugain. Renaud Bernard.
15:30 Kronika (magazin cultural) Charlotte Desert
17:00 Noile Paradisuri (3.) 43' 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
17:55 Echipa verde (2009) mânia
18:25 Giuvaicrul palatului (46.) 18:10 învinge apele!
19:40 învinge apele! 18:20 Descoperă românii
19:45 Sport 18:30 Orașele lumii Siem Reap
20:00 Telejurnal; Meteo 19:00 Starhunter (canadian S.F.. 2003
21:10 Extravagantul Raines (.) - 9.) cu Clive Robertson. Tanya
22:00 Să mănânce cozonac! (englez Allen, Dawn Stem, Paul Fox

Ed serial dc comedie. 1999 —3.) 30' 20:00 Fiica Elisei (italian serial. 2007
cu Elizabeth Berrington, Dawn - 9.) cu Paolo Scganti. Anna

5 French. Jennifer Saunders, Safroncik, Alessandra Barzaghi.
o- Adrian Scarborough Giorgio Borghctti

23:00 Portretul unei căsnicii (englcz- 21:00 Arena Leilor (reality show)

Z neo-zcclandcz mini-serial, 1990 22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri)
-3.) 55' cu Janet McTccr 23:10 Replay

17:50
19:30
20:00

Mireasa c iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008)

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 Liber ia vacanță (matinal. 09:55 Omul care aduce cartea 08:15

2010) 10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 09:45
10:00 în gura presei Bonctti (rel. - 6.) 11:15
11:15 Iubirea face farse (emisiune de 11:00 Gemenele Olscn în acțiune 12:30

divertisment, 2010. rel.) (desene animate, 2001. rel. - 5.) 14:00
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3780.) 15:30
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 13:00 Știrile Pro TV 16:25

2008)45' cu Danis Katranidis, 13:30 Zâmbete intr-o pastilă (SUA 16:30
Panagiotis Bougiouris, Faye serial de comedie, 2006 - 5.) 30' 17:30
Xila, Vana Pefani cu Rick Miller 18:30

16:00 Observator 14:00 Serviți, vă rog! (emisiune dc
17:00 ■ Acces Direct divertisment.,2009, rel.) 19:30
1900 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
20:30 Captivi în trenul morții (SUA 1973 -3781.) 20:30

thriller, 1999) 94' cu Jeff Fahey, 17:00 Știrile Pro TV •
Ernie Hudson, Rosalind Allen, 18:00 Mesaje dc dincolo (SUA serial, 21:30
Pete Antico 2005 - 1*) 60' cu Jennifer Love

22:30 Observator Hewitt, David Conrad
23:30 Eroii (SUA serial. 2006) 45' 19:00 Știrile Pro TV 22:30

cu Milo Ventimiglia. Masi Oka, 20:30 Apel misterios (horror, 2006)
Hayden Panetticrc. Jack Cole- 22:30 Știrile Pro TV 23:30
man 23:00 Doi bărbați și jumătate (5.)

îngerașul (serial, 2000) 
Săracii tineri bogați ( rel.) 
Legământul (rel.) 
Al șaptelea cer (rel.) 
împreună pentru totdeauna

. Cele două fețe ale Anei (2006) 
Victoria (2007)-
Vrcmca de ACASĂ
Legământul (2008)
Povcștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna

(mexican serial de dramă, 2008) 
Săracii tineri bogați-(SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
Predestinați (mexican serial, 

2009)
Cealaltă față a Analiei (SLJA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez
Povcștiri de noapte (emisiune 

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

rial de aventură, 2009)

07:00
07:30
08:20
09:15
09:45

13:00
1.4:00
15:00
16:00
18:00
19:00
19:30 
20:30

22:00
2230

23:15
23:30

Camera de râs
Frați și surori (16.)
Sport cu Florentina 
Nimeni nu-i perfect (61.)
Cine îl apără pe tata? (rel.) 86' 

11:45 Galileo
Camera de râs
Clinica (SUA serial, 2007 - 5/' 
Cine știe...câștigă!
Ce a văzut luna (1990)
Focus 18 90' -
Focus Sport
Circașa de pe tort 
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010) 90’
Focus Monden
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 29.) 45'
Mondenii Show Best Of 
Blândul Bcn: teroare pe munte 

(SUA aventură, 2002) 90' cu 
Dean Cain, Corbin Bcmsen, 
William Katt, Ashley Laurence

HB® 14:35
16:15 O duminică dc pomină (SUA polițist, 2008) cu Tracy 
Morgan, lee Cube, Katt Williams, Arjay Smith

Wall-E (SUA film dc animație, 2008) 95' cu Ben Burtt, Elissa Knight 
Pe platourile de filmare 26'
Cavalerul negru (SUA film dc acțiune, 2008) 152' cu Christian Bale, 

Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman
Predator (SUA film fantastic dc acțiune, 1987) 107' cu Arnold 

Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo. Bill Duke

17:30
18:30
19:00

20:00
21:00

22:00

Prietenii tăi (SUA serial dc comedie. 1994 - 1.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow. Matt LcBlanc
Matrix rcîncărcat (SUA film dc acțiune, 2003) 138' cu Laurence Fis- 

hbumc. Keanu Reeves, Gloria Foster, Monica Bcllucci

Smallvillc (SUA film-serial de acțiune, 2001 - 21.)
Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedic. 2006 - 5.)
Până când moartea ne va despărți (SUA serial dc comedie, 

2006 - 1.) 30’ cu Brad Garrett, Jocly Fisher, Kat Foster
Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 5.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.EM. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 o s păta r( chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confectioner articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1 florar-decorator

casier trezorier 4
șef departament 5 frezor universal 1

inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen

tare/nealimentare 3
inginer rețele electrice 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

duigher(exclusiv restaurator)
1 șef raion/adjunct șef raion de măr

furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni

electromecanic 2
maistru ind.textilă,pielărie l

femeie de serviciu 2
mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

fierar beton ist 1

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

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

șofer de autoturisme și camionete
2

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

inspector(referent) resurse umane
1

tehnicean electromecanic 1

''șginer construcții civile, industriale
.agricole 1

,/Stru construcții civile, indus
triale și agricole 1

ospăta r-chelner

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

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

3brutar

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

pregătitor piese încălțăminte
18

montator aparate aer condiționat
1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

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

bucătar 1

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demit.clădiri, zidă- 
rie,mozaic,faianțâ,gresie 1

1
munc.necal. la asamblarea, in on tarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor ]

10

zidar samotor

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar I

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgherfexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate
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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 
âsă 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 într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămida,
4 camere, bucătărie, baie, anexe, apa, 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—21 Omp. 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 lâ.OOOeur. 
Tel.0732.727.786

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
îfOOeur/lună. Tel 0751.176.178

Vând teren inrtavilan 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— lOOmp 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

ospătarfchelner)

fierar beton ist 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.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidâ- 
rie,mozaic,faianță,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

văzător

subinginer mecanic automobile 
’ 1

cusâtor piese din piele și înlocuitor
11

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

lucrător gestionar I
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

manipulam mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

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

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
^Geur/mp. Tel. 0740.965.191

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

DIVERSE
k

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

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

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el. rafturi de fier, mese fier suport bu
toaie, 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 mo
bilă traviata plus lOOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Con
stantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOIei buc. Vând mașină de spălat au
tomată, combină frigorifica. Sau 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 tem
porare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din ro- 
mână-engleză și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husa+ 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.0765.444.386, 
0734.310.133

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

S 'T31 AUTO

Vând Sonda Lamdanouă 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.0734.192.385

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR fâcut. Preț 400enro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat, motor 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, înmatriculată, tobă carbon 
Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

lansator produse

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie.faianță,gresie,parchel 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial I administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

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

1

lucrător gestionar

operator calculator electric și rețele
1

Ilia

1

3

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

femeie de seviciu 1

munc.necal.în silvicultură 6

motorist ia motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

asistent medical

fierar betonisl

munc.necal.ia demoi.clădiri,mo-

electricean de întreținere și repara
ții I

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

agent securitate

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

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.

Nr. 211 - 19 iulie 2010

TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.
Strada.

Prenume
.Nr. Bl. Sc......Ap. ..

Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de

Semnătura

Județul.
nr....................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

mică publicitate persoane juridice: P*eț anunț simplu: 3 lei. Preț anunț cu chenar: 5 lei. Preț anunț cu fundal: 7 lei.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i

i 
i 
i

i 
i 
i 
i
■ 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i

http://glasulhunedoareL
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com


% ut
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Silvadez ^3 Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termicb 
o casei tale.

Silvadez^
mortarr uitate. adetivi, \upe automveiante

Supremația calității

S.C. TELECERNA SRL
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025-4--------. 02S4.20X

PESCUIT SPORTIV

vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma-'

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22.00 lei/ton^*

Sort spălat 4 • 8mm 23.00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonâ

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

Piatră concasatâ (criblură) 8 • 16mm 25,00 lei/tonă

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


