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Un nou manual 
de operare 

pentru programul „Schema 
de granturi mici”

de blamat

Primarul Devei, 
Mircia Muntean

Pentru că, împreună cu Fundația „Europa Țara 
Mea”, a pus bazele unui proiect care are ca scop 
identificarea și sprijinirea persoanelor care se 
confruntă cu probleme auditive și vizuale.

Președintele Asociației Județene 
de Handbal, Nelu Ardelean 

Pentru că a primit sume de 
bani importante de la Consiliul Ju
dețean și, cu toate astea, mișcarea 
handbalistică din județ are rezul

tate mult mai slabe decât alte spor
turi, care nu se bucură nici de atenția și 

nici de „generozitatea” conducerii județului.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu
► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 I.cșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoiniuș - Bejan
► Petroșani

Calendar ■^■Sfântul Zilei HOROSCOP

t greco-catolic
Sf. ni. Pantelimon. 
doctor fiară plată.

f romano-catolic I
Sf. Pantelimon, medic m

Pui Milanez

Sfântului Mucenic 
și tămăduitor Pantelimon

Sfântul și măritul Mucenic al lui 
Hristos, Pantelimon, s-a născut la 
Nicomidia din părinții Eustorgios, sen
ator păgân și Evula, o creștină. Aceștia 
i-au dat numele de Pantoleon. 
încredințat spre învățare lui Eufrosin, 
medic vestit, el ajunse după puțină 
vreme la o cunoaștere desăvârșită a 
artei medicale într-atât încât împăratul 
Maximian, care îi remarcase calitățile, 
dori să îl ia ca medic al său. Cum 
tânărul trecea în fiecare zi în fața casei 
unde era ascuns Sfântul Ermolae, Sfân
tul Părinte îl invită într-o zi să intre și 
începu să îl învețe că știința medicală 
nu poate aduce decât slabă ușurare na
turii noastre suferinde și sortită morții 
și că numai Hristos, singurul Doctor 
adevărat, a venit să ne aducă Mân
tuirea, fără leacuri și fără plată.

într-o zi, pe când se întorcea de la 
Eufrosin, găsi pe drum un copil, mort 
după ce fusese mușcat de o năpârcă. 
Judecând că venise momentul să 
probeze adevărul vorbelor lui Ermolae, 
el chemă în ajutor Numele lui Hristos 
și pe dată copilul se ridică, iar năpârca 
muri. Atunci el alergă la Ermolae și, 
plin de bucurie, ceru să primească fără 

întârziere Sfântul Botez. Rămase apoi 
în preajma bătrânului Sfânt pentru a se 
bucura de învățăturile lui.

Pantoleon împărți atunci 
moștenirea sa săracilor, eliberă sclavii 
și se dedică și mai vârtos îngrijirii bol
navilor cărora nu le cerea în schimb 
decât să creadă în Hristos, cel venit pe 
pământ pentru a ne vindeca de toate 
bolile noastre. Ceilalți doctori din 
Nicomidia începură să fie invidioși pe 
el și îi spuseră împăratului că este 
creștin. Când Sfântul se află înaintea 
lui, îi reproșă că i-ar fi trădat încrederea 
și îl acuză că îi insultă pe zei prin 
credința sa în Hristos, un om mort cru
cificat. Sfântul îi răspunse că atât 
credința, cât și mila față de adevăratul 
Dumnezeu sunt deasupra tuturor 
bogățiilor și onorurilor acestei lumi de 
deșertăciune. Cum nici măgulirile, nici 
amenințările nu au putut să îl facă pe 
Pantoleon să își schimbe credința, 
tiranul îl încredința torturii. Și văzând 
că nimic nu îl clintește din credința sa, 
Maximian dădu ordin să-i taie capul, 
iar trupul să îi fie aruncat în foc.

Sfântul ajunse cu bucurie la locul 
pedepsei, în afara orașului, dar în clipa

în care călăul ridică sabia, aceasta se 
topi precum ceara se topește în foc. în 
fața acestei minuni, soldații care erau 
de față îl mărturisiră pe Hristos. Atunci 
Pantoleon își întinse grumazul, iar când 
capul îi căzu, curse lapte din gâtul lui, 
trupul său deveni alb ca zăpada, iar 
măslinul uscat de care fusese legat în
verzi din nou pe dată și rodi cu fructe 
din belșug. Soldații, cărora li se dăduse 
ordin să ardă trupul Sfântului, îl 
încredințară credincioșilor care îl 
îngropară cu pioșenie.

Ai totuși calitățile necesare pen
tru a-ți organiza viața în așa fel încât 
să o faci cât mai suportabilă. Astăzi ți 
se pare că ești atacat din toate părțile, 
dar este doar în imaginația ta.

Spre sfârșitul zilei, atmosfera 
devine suficient de tensionată pentru a 
duce chiar și la o ruptură. Chiar dacă 
ești apăsat de rutina profesională, este
bine să perseverezi, altfel delasarea ta va bate
la ochi.

Sentimentele tale sunt intense, 
explicite și pline de căldură. Cuplurile 
în care există diferențe considerabile 
de vârstă găsesc în acest lucru o 
atracție în plus. Unii nativi se mută sau își
cumpără o locuință secundară.

Ai relații destul de tensionate cu 
cei apropiați, mai ales cu copiii, acolo 
unde este cazul. îți ocupi timpul re
zolvând chestiuni de ordin administrativ. Dacă
vei avea o mică decepție în dragoste, vei reuși 
să găsești repede consolarea într-o activitate 
care îți face plăcere.

Este momentul să îți pui la punct 
corespondența și să reînoiești relațiile 
cu anumite persoane dacă vrei să îți re
zolvi mai repede problemele.

în domeniul financiar este 
nevoie de o strategie pe termen lung. 
Pentru tranzacțiile imobiliare impor
tante este indicat să-ți iei toate 
măsurile de precauție. Reușești să te hotărăști 
în privința unei chestiuni de ordin sentimental.

2 piepți de pui
2 felii groase de rnoxîirella
1 roșie
1 linguriță rasă de busuioc 

uscat
2 linguri eu vârf cu pesmet
ulei, sare, piper 
garnitură de legume sau piure 

de cartofi

Mod de preparare:

Se spală pieptul de pui. Se 
face o incizie în diagonală în 
fiecare piept de pui pentru a crea 
un buzunar. Roșia se taie rondele 
de 0,5 cm. în fiecare buzunar se 
pune o felie de mozarella -lungă 
cât buzunarul, felii de roșie, 
busuioc și piper.

Se li drumul la cuptor la foc 
mediu 375°F = 190°C. Se unge 
pieptul de pui cu ulei și se 
tăvălește prin pesmet. Se pune în 
tava, eventual pe folie de aluminiu 
și se dă 1a cuptor aproximativ 25- 
30 de minute până se rumenește. 
Se servește cald alături de 
garnitură de legume sau piure de 
cartofi însoțit de salată asortată.

Dacă ați pus prea multă 
umplutură, se pot folosi scobitori 
pentru a închide buzunarul.
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Telefoane utile

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

27 iulie
de-a lungul timpului

1794: Lovitură de stat în Franța, 9 Thermidor, anul II ai 
Revoluției; Robespierre și colaboratorii săi sunt arestați; 

|||BBVoluția democratică ia sfârșit; începe guvernarea Convenției 
’"’".tjicnnidurienc.
Wt 1807: Constantin Ipsilanti este domn pentru a treia oară 

in (ara Românească(27 iulie - 16 august 1807)
jî. 1830: începutul celor „Trei zile glorioase" ale Revoluției 
» Ha 1830

1921: Cercetătorii de la Universitatea din Toronto 
- MtfctSuși dc biochimistul Frederick Banting anunță de- 

3;$pperirea insulinei
1940: Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane, în desenul 

*lfMhsurt A Wild I lare
1956: România devine membru al Organizației 

fhUjifaiilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UN- 
l'll'Kh fondată în 1945

Pink Floyd lansează în SUA albumul A Saucerful

Bancurile zilei
© © ©
într-o seară, Ion și 

Mărie, după o ceartă înfo
cată, hotărăsc să nu-și mai 
vorbească. Se pun ei în pat, 
iar Ion, care trebuia să se 
trezească de dimineață îi 
scrie un bilețel Măriei "Tre- 
zește-mă la ora 5". Dimi
neața, la ora 10, se trezește 
și Ion. Nervos nevoie mare,

se uită în pat și găsește un 
alt bilet "Este ora 5, boule. 
Trezește-te!"

© © ©
Seara la culcare, în pat. 
Maria: Ioane !
Ion: Ce-i, fă. lasă-mă să 

dorm!
Maria: Ioane!
Ion: No, zi odată!
Maria: Uite că avem o

S-au născut:

1667: Johann Bernoulli, matematician elvețian (d. 1748) 
1824: Alexandre Dumas-fiul. scriitor francez (d. 1895) 
1848: Friedrich Ernst Dom, fizician german (d. 1916) 
1867: Enrique Grenados, pianist, compozitor și dirijor 

spaniol (d. 1916)
1941: Mircea Druc, economist și politician român din 

Republica Moldova
1946: Alexandru Tocilescu, regizor român de teatru
1974: Mihai Vieru, poet român
1975: Dan Coman, poet român

Comemorări:

1844: John Dalton, fizician și chimist englez (n. 1766) 
1917; Emil Theodor Kocher, chirurg elvețian, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1841)
1966: Ion Mușlea, etnolog român (n. 1899)
1970: Antonio de Oliveira Salazar, politician portughez

(n. 1889)
1983’ Teodor Balș, poet român (n. 1924)
2009: Merce Cunningham, dansator și coregraf american

(n. 1919)

Trebuie să-ți stăpânești pornirile 
iraționale și agitate în viața de cuplu, 
dacă dorești să te bucuri în continuare 
de liniște și armonie. Cei singuri au 
parte de o întâlnire importantă.

Fericite circumstanțe vin în în
tâmpinarea ta, permițându-ți să ai 
relații mai călduroase cu persoanele 
din jur. Dacă un proiect profesional 
este întârziat, nu-ți face griji.

Persoana iubită se pregătește 
astăzi să facă o călătorie, dar se pare 
că și de această dată tu vei fi persoana 
care trebuie să suporte cheltuielile de
drum pentru că azi ești o sursă continuă de bani
pentru cei din jur.

Te folosești de talentele tale de 
bun diplomat pentru a negocia o 
afacere dificilă, câștigând un contract 
in detrimentul concurenților tăi sau
obținând un preț mult mai avantajos. Reușești
să-ți impui condițiile fără prea mult efort.

ploșniță pe perete.
Ion: Dar ce-ai vrea să 

avem, un Rembrandt!?!
© © ©
De ce în Scoția în fie

care castel se află câte o sta
fie? Este mult mai ieftină 
decât un sistem de alarmă...

© © ©
Ce este un Perpetuum 

mobile? Este un scoțian care

aleargă după un evreu care îi 
datorează 10 cenți.

© © ©
Un scoțian, plecat într-o 

stațiune de odihnă, scrie 
acasă: "De când am plecat, 
aici plouă într-una." Foarte 
curând primește o tele
gramă: "Vino acasă, aici 
plouă mai ieftin!"

© © ©

Este o zi bună pentru a-ți relua 
studiile sau a fi initiat în tehnilogii noi, 
sau chiar pentru a-ți dezvolta un talent
personal, neexploatat până acum. Na
tivii care dau examene au reușite mari. La la ) 
de munca ține cont de liberul arbitru 'in
discuțiile cu interlocutorii sau asociații.

Astăzi ești capabil să iei decizii 
importante însă fii atent; datorită en
ergiei pe care o ai te enervezi foarte
ușor. încearcă să te controlezi. Ambiția ta se
leagă foarte bine cu nevoie de comunicare pe 
care o ai.
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Creditele restante au crescut în primul semestru eu 6 7%, la 13,6 
miliarde de lei, tnujorându-și ponderea în total împrumuturi 
de la 4,05% la 6,4%, potrivit datelor publicate, luni, 
de Banca Națională a României (BNR).
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Un nou manual de operare pentru programul
„Schema de granturi mici”
De curând a fost elaborat un 

nou manual de operare pentru 
programul „Schema de gran
turi mici” (SGM) care vizează 
implementarea de micropro- 
iecte destinate să îmbunătă
țească condițiile de viață, în 

special pentru grupurile deza
vantajate din localitățile mi

niere.

Programul este operațional prin 
intermediul Agenției Române pentru 
L ^voltarea Durabilă a Zonelor Indus
triale (ARDDZI) și constă în acordarea 
unor sume de bani nerambursabile 
(granturi) pentru finanțarea de micro- 
proiecte care să contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de viață în 
fostele zone miniere. SGM se 
aA sează în special grupurilor deza- 
vt««iajate, respectiv grupurilor de 
cetățeni cu capacitate redusă de 
adaptare la schimbările economice și 
sociale, generate de restructurarea sec

torului minier, precum femei, tineri, 
copii sau bătrâni și să conducă la 
creșterea capitalului social în rândul 
comunităților miniere. Noul manual a 
fost elaborat pentru a ajuta beneficiarii 
la aplicarea metodelor de achiziție în 
conformitate cu cerințele programului 
și pentru furnizarea unui set de formu
lare și modele în vederea bunei 
desfășurări a licitațiilor. Printr-un act 
normativ emis anul trecut Executivul a 
ridicat și plafonul acestor finanțări ner
ambursabile, de la suma de 20.000 de 
lei până la 60.000 de lei. Finanțarea 
prin intermediul SGM poate fi obținută 
de localitățile miniere din nordul 
județului (Brad, Băița, Buceș, 
Bucureșci, Certeju de Sus, Crișcior, 
Luncoiu de Jos și Vața de Jos), din zona 
Hunedoarei (Hunedoara, Călan, Ghe- 
lari, Teliucu Inferior), de pe valea 
Mureșului (Gurasada, Vețel, Zam), din 
Țara Hațegului (Răchitova, Baru Marc) 
și din Valea Jiului (Petroșani, Aninoasa, 
Lupeni, Petrila, Uricani și Vulcan).

Cătălin Rișcuța

Primarul comunei Crișcior, 
Ovidiu Furdui „Prin acest program, 
am reușit să finalizăm un parc de 
joacă pentru copii Ia Zdrapți. Avem 
două proiecte pentru care vom so
licita finanțare prin SGM, privind re
abilitarea interioară a grupurilor 
sociale de ia Școala Generală nr. 1 
Crișcior și pentru amenajarea unui 
parc la grădinița din localitate”.

Primarul comunei Luncoiu de 
Jos. Călin Dud „Prin acest program, 
adresat zonelor miniere, am reușit nâtiă 
acum, asigurând manopera în regie pro
prie, să reabilităm dispensarul comunal 
și trei școli primare. Am mai depus apoi 
încă patru proiecte, prin care urmăream 
să realizăm un părculeț și o sală de fit
ness și forță pentru tinerii din comună, 
dar nu am obținut finanțare pentru aces
tea. Acum, intenționăm să depunem din 
nou un proiect prin SGM. măcar să 
reușim amenajarea unui parc. Cu banii, 
am reuși să achiziționăm cele necesare 
pentru dotarea parcului, iar lucrările de 
amenajare le facem în regie proprie”.

Prim arul comunei G hilari. loan 
Bulbucau „Am finalizat deja patru 
proiecte pentru care am obținut finanțare 
pnn acest program. Până acum, am 
reușit reabilitarea termică și reabilitarea 
sistemului de încălzire centrală la centrul 
de zi pentru copiii cu probleme. Tot prin 
două proiecte in programul SGM, am re
alizat reabilitarea termică și realizarea 
sistemului de încălzire la baza sportivă 
unde se pregătesc atlcții noștri și echipa 
de fotbal. Intenționăm să mai depunem 
un proiect, pentru realizarea acoperișului 
la vestiarele bazei sportive"

La loc comanda!

Direcțiile de tineret și de sport 
se comasează

Ministrul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, Daniel Fu- 
neriu a decis ca direcțiile județene 
p«?»tru tineret să fie comasate cu 
Cv , de sport. Decizia a și fost 
publicată sub forma unei 
Ordonanțe de Urgență a Guvernu
lui.

Potrivit actului normativ, se 
înființează direcțiile județene pentru 
sport și tineret ca urmare a 
comasării prin fuziune a direcțiilor 
pentru tineret județene cu direcțiile 
pentru sport județene.

Sportul și tineretul s-au aflat 
sub aceeași umbrelă, în cadrul 
Direcției Județene pentru Tineret și 
Sport, până în anul 2003 când s-a 
desființat Ministerul Tineretului și ista un director și un director ad-

Tabără montană de pregătire pentru 
intervenții în caz de dezastre naturale

Timp de o săptămână voluntarii din cadrul Crucii Roșii, ai Institutului pen
tru Situații de Urgență, jandarmii montani și angajații ai Protecției Civile au 
participat la o tabără de pregătire pentru intervenție în caz de dezastre, 
organizată de Subfiliala de Cruce Roșie Lupeni, în colaborare cu Primăria Mu
nicipiului Lupeni și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara.

Tabăra a avut drept scop pregătirea voluntarilor de Cruce Roșie, prin antre
namente, aplicații practice și exerciții, în vederea unor eventuale dezastre sau 
calamități naturale. Astfel, exercițiile de simulare au cuprins „salvarea” a două 
victime aflate la înălțime, de către jandarmii montani din Straja, precum și a 
altor cinci aflate în albia unui pârâu.

Acțiunea întreprinsă a dovedit că atât jandarmii montani, cât și cadrele 
medicale implicate în acest proiect sunt pregătite să întâmpine eventuale deza
stre naturale.

(C.S.)

preconizează o nouă organigramă,
junct.

în prezent, Direcția pentru 
Tineret a Județului Hunedoara este 
condusă de către Cristian Grigoraș, 
membru al PDL, iar directorul 
Direcției pentru Sport a Județului 
Hunedoara este Sorina Cobori, 
membră a PSD.

„După câte știu, în ședința de 
miercuri a Guvernului se va discuta 
despre modul de organizare și 
funcționare, numărul de posturi și 
atribuțiile noii structuri rezultate 
prin comasare. Apoi, în termen de 
60 de zile se va organiza concurs 
pentru ocuparea posturilor”, a de
clarat directorul Direcției pentru 
Tineret a Județului Hunedoara, 
Cristian Grigoraș.

ANUNȚ PUBLIC
SC GET TOMEXPLOR SRL cu sediul în localitatea Simeria, str.Avram 

Iancu, bl.8, et.P, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Exploatare agregate minerale”, situat 
în albia minoră a râului Mureș, balastiera FOLT, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

Cătălin Rișcuța

ANUNȚ PUBLIC
SC ALFATUR PREST SRL, titular al proiectului “Construire pensiune 

turistică”, sat Uibărești, nr.51, comuna Ribița, județul Hunedoara, anunță pub
licul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire pensiune 
turistică”, propus a fi amplasat în satul Uibărești, nr.51, comuna Ribița, 
jud.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 Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între orele 
8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00, precum și la următoarea adresă 
de internet: www.ap.hd.ro.

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

http://www.ap.hd.ro


Marti, 27 iulie 2010

4 Eveniment Leu! s-a apreciat în linie cu valutele din regiune, în prima parte a 
ședinței interbancare de luni, iar Banca Naționala a României 
(BNR) a afișat un curs oficial de 4,2571 lei/euro, cu 0,71 bani 
sub cel de vineri, de 4.2642 lei/euro.

A intrat cu mașina 
în gardul primăriei

Trei tineri au fost răniți după 
ce șoferul autoturismului în care 
se aflau a pierdut controlul mașinii 
și a lovit gardul primăriei din lo
calitatea Bănița. Gabriel P„ de 24 
de ani, din Vulcan, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 66, 
din direcția 1 lațeg-Petroșani. într- 
o curba la stânga nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum, a pier
dut controlul volanului și a lovit 
gardul din beton al Primăriei 
Banița.

în urma accidentului, trei 
tineri, toți din municipiul Vulcan, 
cu vârste cuprinse între 20 și 23 de 
ani, pasageri în autoturism, au fost 
ușor răniți, iar autoturismul a fost 
avariat. în cauză, s-a întocmit 
uosar de cercetare penală.

Valoarea tichetelor de 
creșă rămâne neschimbată

Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale f M ) a 
stabilit că valoarea tichetelor de 
creșă pentru semestrul al doile al 
anului 2010 va fi 370 de lei. 
Tichetelc de creșă se acordă la 
cerere, unuia dintre părinți sau tu
torelui angajați care nu 
beneficiază de concediul și de 
indemnizația acordate pentru 
creșterea copilului în vârstă de 
până la doi ani, respectiv de până 
la trei ani în cazul copilului cu 
handicap. Suma individuală acor
data pentru creșterea copilului sub 
forma tichetelor de cresa se 
asigură integral din costuri de 
către angajator în limita preveder
ilor bugetului de stat sau, după 
caz, ale bugetelor locale, pentru 
unitățile din sectorul bugetar și în 
limita bugetului de venituri și 
cheltuieli aprobat, pentru celelalte 
categorii de angajatori.

A scăzut EcoTaxa pe pungi

Utilizarea pungilor și 
sacoșelor pentru cumpărături, cu 
mâner integrat sau aplicat, fabri
cate din materiale obținute din 
resurse neregenerabile este supusă 
perceperii unei taxe care se varsă 
la Fondul pentru mediu. Nu sunt 
supuse taxării: pungile
confecționate din hârtie și materi
ale textile și pungile confecționate 
din alte materiale, pentru care op
eratorii economici fac dovada 
biodcgradabilității. EcoTaxa se 
evidențiază distinct pe docu
mentele de vânzare ale produselor, 
iar valoarea acesteia se afișează 
vizibil la punctul de vânzare, în 
vederea informării consumato
rilor. Potrivit unui act normativ 
din 2008, ecotaxa era de 0,2 lei, 
dar recent valoarea a fost stabilită 
la 0,1 lei bucată. Scăderea valorii 
EcoTaxei ar trebui să se reflecte și 
în scăderea prețului 
cumpărăturilor.

(C R.)

„Țepe cu locuri de munca
Un tânăr a fost prins în flagrant de polițiști, după ce a înșelat, în decurs de o săptămână,

184 de persoane, cărora le-a promis locuri de muncă în Petroșani
Polițiștii municipiului Petroșani au prins 
în flagrant un tânăr care pretindea de la 

diferite persoane copii după acte de identi
tate și sume de bani, promițându-le locuri 
de muncă în municipiul Petroșani. Bărba
tul a reușit astfel să încaseze 920 de lei, de 

la diferite persoane din Valea Jiului.

Sub pretextul că este reprezentantul unei 
societăți comerciale, având ca obiect de activitate in
termedierea forței de muncă, un tânăr în vârstă de 24 
de ani, din comuna Bănița, a reușit să înșele aproape 
200 de persoane, disperate să găsească un loc de 
muncă.

Modul de operare, la care a recurs tânărul, a fost 
unul extrem de simplu. A plasat un anunț la mica pub
licitate și a așteptat să fie sunat de „victime”. Pentru 
a fi credibil, tânărul pretindea că este reprezentantul 
unei societăți comerciale de intermediere a forței de 
muncă.

După ce discutau la telefon, se stabilea o întâl
nire, iar victima urma să aducă un dosar care să 
conțină copii după documentele de identiate și o sumă 
de bani, modică. Pentru a nu fi bătăror la ochi, le cerea 
câte 5 lei. Astfel, a reușit să adune, de la 184 de per
soane, 920 de lei.

Prins de polițiști și cercetat 
în libertate

polițiștilor. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, oa
menii legii au decis să-i „facă o vizită” tânărului așa- 
zis reprezentant al unei societăți comerciale.

Polițiști din cadrul Birourilor de Investigații 
Criminale, Ordine Publică și Investigarea Fraudelor 
s-au deplasat pe strada General Vasile Milea din 
Petroșani, unde l-au identificat, într-un apartament 
închiriat, pe Ștefan A.

Oamenii legii au stabilit că activitatea ilegală a 
tânărului s-a desfășurat în perioada 17-24 iulie, vic
time fiind persoane din localitățile Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Aninoasa.

„în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul 
că Ștefan A. nu este administrator sau angajat al 
societății în numele căreia acționa sau al altei societăți 
comerciale. Polițiștii au reușit să recupereze până în 
prezent 170 de lei. în continuare, polițiștii petroșăneni 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de înșelăciune, cu suspectul în stare de libertate”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, in
spector Bogdan Nițu.

Polițiștii recomandă
Polițiștii recomandă persoanelor interesate de 

obținerea unor locuri de muncă, în țară sau în 
străinătate, să apeleze la serviciile de intermediere ale 
societăților comerciale autorizate de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

„Dacă aveți suspiciuni în legătură cu activitatea 
unor societăți sau persoane care promit intermedierea

Cele aproape 200 de persoane au Jos' < 
„racolate " de tânărul infractor. în urma unf 

anunjuri postate la rubrica de mică publicitate, I 
a unui ziar local din Petroșani I

••unor locuri de muncă, apelați de urgență poliția la 
numărul unic 112”, conchide purtătorul de cuvânt al 
IPJ Hunedoara.

Mihaela Tămaș

Pentru că ulciorul nu merge de foarte multe ori 
la apă, și în cazul acesta tânărul a intrat în vizorul

Scandalagii liniștiți 
de polițiști și jandarmi

Bătaie ca-n filme, mese și scaune rupte, capete sparte. 
Toate acestea într-un bar din municipiul Vulcan, unde s-au 
întâlnit găștile a doi indivizi între care exista un conflict 
mai vechi.

Aproximativ 30 de persoane au participat la bătaia 
colectivă în urma căreia o parte din bătăuși au ajuns la spi
tal. Pe fondul consumului de alcool, în zona unui bar situat 
pe strada Aleea Muncii din Vulcan, a avut loc un conflict 
spontan între un grup de tineri care sărbătoreau în acest 
local un eveniment și mai mulți tineri din cartierul Colonie, 
care se întorceau de la un botez ce fusese organizat într-un 
alt local de pe raza municipiului.

„La fața locului au intervenit patru patrule mixte for
mate din polițiști și polițiști comunitari care, cu sprijinul 
unui echipaj de jandarmi, au reușit să aplaneze conflictul. 
O parte dintre participanții la scandal au fost conduși la 
Spitalul Vulcan, unde le-au fost acordate îngrijiri medicale, 
în urma investigațiilor, polițiștii au reușit să îi identifice pe 
toți cei implicați, o parte dintre aceștia fiind conduși le 
sediului Poliției Municipiului Vulcan, pentru audieri”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu. Scandalagii sunt cercetați pentru comiterea 
infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, distrugere 
și lovire sau alte violențe, urmând a se stabili participația 
fiecăruia.

Mihaela Tămaș

Societate Comercială din Deva
angajează

* Inginer cu experiență în construcții și instalații;
* Inginer cu experiență în întocmirea devizelor pen

tru construcții;
* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții 

și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 sau
0723.154.204 de luni până vineri între orele 8-16.

JUDEȚUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
Direcția Tehnică 

Compartiment Programe Dezvoltare

Pista Unirii nr. 4, RO- 330152 Deva 
tel: +40 254 23 23 W, +40 372 78 09 75 fax: +40 254 21 52 14 
e-mail: prirnan^prîmariadeva.ro; web site: wwjv.primgriadeva.ro

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Ia selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă di 

bugetul general al Municipiului Deva in anul 2010 - sesiunea iulie 2010

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, eu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Județul Hunedoara, codul poștal 
330152, Telefon: 0254 - 233800; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 233800, Cod'fiscal: 4374393, e-mail: 
programe.dczvoltarc@prunariadeva.ro

2. Reglementări legaleprivind acord area finanțării nerambursabile:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonproritde interes general, precum și legile specialepen tru fiecare domeniu finanțat.

3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva în 
anul 2010 - sesiunea iulie sunt

- Servicii recreative și sportive
- Servicii culturale
- Servicii sociale
- Activități pentru tineret

4. Suma totală alocată de la bugetul general al Municipiului Devași aprobată pentru anul 2010 - sesiunea Iulie 
este de 301.000 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:

5. Durata de implementare a proiectelor: anul 2010

- Servicii recreative și sportive 200.000 LEI
- Servirii culturale 50.000 LEI
-Servicii sociale 41.000 LEI
- Activități p entr u tineret 10.000 LEI

6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, str. Avram lancu, bl. H3 
mezanin. Compartimentul Programe Dezvoltare, telefon 0254-233800 și de pe site-ul instituției 
www.primariadeva.ro

7. Solicitantul va depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Deva - 
Compartiment Programe Dezvoltare, str. Avram lancu, bl. H3, mezanin. până la data de 27 august 2010, ora 13:00, în 
plic sigilat, cu menționareape plic a denumirii proiectului, adresa și
numele complet al solicitantului precum și mențiunea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". în 
plicul conținând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea și în numărul de exemplare 
menționate în Ghidul Solicitantului.

8. Evaluarea și selecționarea proiectelor in vederea obținerii de finanțare nerambursabilâ se va face de către Comisia 
deevahiare și selecționare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 201/2010.

9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare și selecționare va comunica înscris, la încheierea procedurii de evaluare, 
selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, solicitant’ țr 
ncseiecționap. motivele acacordârii finaolSni j. -clor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheseru 
contractelor.
10. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI - a, nr. 158 din data 
23.07 2010.

pr%25c3%25aemariadeva.ro
wwjv.primgriadeva.ro
mailto:programe.dczvoltarc@prunariadeva.ro
http://www.primariadeva.ro


Numărul turiștilor care și-au petrecut weekend-ul trecut în stațiu
nile românești de la Marea Neagră a fost de peste 160.000, număr 
record pentru acest sezon estival, și de această dată cei mai ntulți 
dintre ei. aproape 45.000. alegând stațiunea Mamaia.

E
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Documente secrete care
incriminează armata americană 
s-au publicat pe internet

Un român a murit și nouă sunt răniți 
într-un accident produs în Ungaria

Dezvăluiri șocante, legate de 
ororile războiului din Afganistan. Un 
site

specializat în anchete a intrat în 
posesia unor documente secrete, care 
aparțin armatei americane și care 
arată negru pe alb că armata 
americană se face vinovată de nu
meroase incidente în care și-au pier
dut viața oameni nevinovați.

Este vorba despre cea mai mare 
scurgere de astfel de informații din 
istoria armatei SUA. Casa Albă a 
condamnat apariția în presă a docu
mentelor confidențiale, într-un mo
ment în care mulți cred că războiul 
din Afganistan este sortit eșecului. 

despre modul în care lideri talibani au 
fost executați sau încarcerați fără a 
avea dreptul la un proces, dar și 
dovezi potrivit cărora talibanii au in
trat în posesia unor rachete sol aer.

Toate acestea informații au fost 
ținute ascunse de armata americană. 
De altfel, potrivit jurnaliștilor de la 
The New York Times, Der Spiegel și 
The Guardian, care au intrat în pos
esia informațiilor, tabloul războiului 
din Afganistan, așa cum reiese din 
paginile documentelor secrete, 
prezintă o realitate diferită de ceea ce 
lasă să se întrevadă oficialii ameri
cani și cei ai NATO.

Publicarea acestor documente

O persoană a murit și alte nouă au 
fost rănite, luni, într-un accident rutier 
produs în Ungaria, la 30 de kilometri de 
granița cu România, fiind implicate un 
autocar și două microbuze cu cetățeni 
români.

Reprezentanții Poliției de 
Frontieră Bihor au declarat că un acci
dent rutier s-a produs în Ungaria, la 
circa 30 de kilometri de granița cu 
România de la Borș.

în accident au fost implicate un 
autocar și două microbuze pline cu 
cetățeni români care se întorceau în 
țară.

Accidentul s-a soldat cu moartea 
unei persoane, rănirea gravă a alteia și 
rănirea ușoară a altor opt persoane.

Reprezentanții Poliției de 
Frontieră Bihor au precizat că acciden
tul a avut loc pe șoseaua 42 , între 
localitățile Berettyoujfalu și Foldes, pe 
direcția de mers spre Borș.

"Autocarul care deschidea coloana 
s-a oprit pe partea dreaptă a carosabilu
lui, iar șoferul microbuzului care venea 
în spatele său nu a observat la timp 
această manevră și nu a reușit să 
frâneze, intrând în coliziune cu auto
carul și răstumându-se pe contrasens. 
Cel de-al doilea microbuz, de aseme
nea, nu a oprit la timp și a lovit auto
carul, însă impactul a fost mai ușor, iar 
microbuzul s-a oprit în șanț, pe partea 
dreaptă a drumului", au spus

reprezentații Poliției de Frontieră Bihor.
Potrivit sursei citate, un pasager 

din primul microbuz a murit pe loc, iar 
alți nouă pasageri au fost spitalizați.

Potrivit poliției ungare locale, din 
informațiile preliminare referitoare la 
accident, a rezultat că un autobuz care 
avea în spatele său alte trei microbuze 
românești a frânat brusc. Autobuzul a 
fost depășit de primul microbuz, în 
schimb cel de-al doilea, care a frânat la 
rândul său foarte brusc, a fost lovit din 
spate de un al treilea microbuz, for- 
mându-se practic un carambol.

în urma acestui accident, un 

român a decedat, iar alți nouă au fost 
răniți, aceștia primind îngrijiniri med
icale. Acestea sunt informații prelim
inare referitoare la accident, urmând ca 
pe măsură ce se va desfășura ancheta să 
fie clarificate atât cauzele, cât și starea 
răniților.

Consulatul general al României la 
Gyula nu a fost informat oficial în 
legătură cu acest accident, însă 
reprezentanții consulatului au solicitat 
deja informații poliției locale și se 
deplasează la fața locului pentru a 
acorda asistența necesară.

Informațiile obținute de site-ul vine într-un moment în care din ce în
vVikileaks, care detaliază operațiunile 
militare din ultimii șase ani, vorbesc 
despre sute de civili uciși în incidente 
păstrate până acum secrete, despre 

mărul în creștere al atacurilor tal
ibani lor și despre temerile 
comandanților NATO legate de 
susținerea primită de insurgenți din 
partea Pakistanului și Iranului.

Apar și informații despre 
raidurile aeriene în care și-au pierdut 
viața civili, despre erori militare care 
au costat viețile civililor nevinovați,

Tragedie la
Final tragic pentru ediția din 

acest an a Love Parade din Germania. 
19 oameni au murit și 340 au fost 
răniți într-o uriașă busculadă, după ce 

. inițial au fost anunțați minim 10 morți. 
Din motive încă neclare, panica a 
cuprins mulțimea-blocată într-un tunel 
de acces spre locul paradei. La eveni
ment erau așteptați peste un milion de 
spectatori.

"Parada iubirii", marele festival 
al muzicii techno germane, a avut loc 
pentru prima dată la Berlin în 1989. 
Evenimentul a luat treptat amploare, 
dar locuitorii capitalei au început să nu 
mai aprecieze contactul cu tinerii 
înfierbântați, adesea, de alcool sau 
droguri.

Așa că acum trei ani, parada s-a 
mutat în vestul Germaniei. La în
ceputul acestei ediții, totul părea să 
decurgă normal. Dar apoi, dintr-o dată, 
haosul a pus stăpânire pe mulțime.

Busculada s-a produs în zona 
unui tunel, singura intrare în gara 
dezafectată unde avea loc parada. Se 

ce mai multe voci sunt convinse de 
eșecul forțelor de coaliție și, implicit, 
a noii strategii pentru Afganistan 
creionate de adminsitrația Obama.

Casa Albă a criticat publicareaa 
documentelor confidențiale și a 
menționat că dezvăluirea acestor 
informații reprezintă un risc la adresa 
securității naționale. Mai mult, Casa 
Albă a subliniat că respectivele date 
se referă la perioada ianuarie 2004 
decembrie 2009, vizând astfel strate
gia de luptă a fostei administrații

„Parada iubirii”
pare că poliția a închis accesul, 
deoarece gara era deja 
supraaglomerată. înghesuiala din tunel 
a devenit insuportabilă, oamenii au 
fost cuprinși de panică și au fost pur și 
simplu striviți. Alții s-au rănit grav 
după ce au încercat să scape, sărind de 
pe garduri de câțiva metri.

Spectacolul nu a fost întrerupt 
imediat, de teama unor noi incidente. 
Din cauza aglomerației, chiar și 
echipele de salvare au ajuns cu greu la 
cei ce aveau nevoie de ajutor. în cele 
din urmă, toți răniții au fost duși la spi
tal.

Cancelarul Angela Merkel și-a 
exprimat compasiunea pentru victime, 
iar șefa guvernului regional s-a de
plasat la locul tragediei și a promis o 
anchetă amănunțită asupra cauzelor.

Accidentul este cel mai grav de 
acest gen după anul 2000, când nouă 
oameni și-au pierdut viața în 
împrejurări asemănătoare la un festi
val de rock din Danemarca.

Arheologii au descoperit așezări gepide 
pe traseul Autostrăzii Transilvania

Aproape 200 de morminte vechi de 
peste 1.500 de ani au fost descoperite în 
zona Câmpia Turzii, pe șantierul 
Autostrăzii Transilvania. Necropola ar 
putea avea în total peste o mie de locuri de 
înmormântare, cred arheologii. în prezent, 
lucrările la breteaua de ieșire de pe au
tostrada sunt suspendate, iar specialiștii 
lucrează de zor la exploatarea mormintelor 
de pe acest tronson.

Arheologii Muzeului Național de Is
torie a Transilvaniei aveau bănuieli încă de 
anul trecut că pe platoul dintre Câmpia 
Turzii și localitatea Luna a fost cândva o 
așezare gepidă. Aceste informații au apărut 
atunci când au fost efectuate lucrări la 
Drumul Național 15 și s-au descoperit mai 
multe morminte și bordeie.

www.radiocolor.ro

http://www.radiocolor.ro
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t n grup de cțUugârite benedictine din / rama a semnat un contract cu Deccu Records, 
casa de discuri a extrttVugantei cântărețe de muzici pop l.udy (mgu. informează 
exprew.co.uk. ( iduyâriiele. t urc trăiesc izolate de restul lumii, intr-o regiune din sudul 
Erantei, au câștigat un concurs la care au participat29 dc mănăstiri din Europa, SI t și 
îjrica. ce a avut ca scop găsirea celui mai bun cor de interprete de cântece gregoriene.

S Orlando Bloom s-a căsătorit 
cu Miranda Kerr

Nicolas Cage vrea să filmeze în România 
continuarea filmului "Ghost Rider

La fix o lună după logodna lor 
romantică de la Veneția, frumosul băiat al 
Hollywoodului, Orlando Bloom, s-a 
căsătorit cu îngerașul său de la Victoria’s 
Secret, Miranda Kerr. Starul i-a pus alesei 
sale inelul pe deget în cea mai strictă in
timitate.

Nici un fel de detaliu nu a fost aflat 
despre ceremonie. Interpretul lui Will 
Turner din „Pirații de Caraibe” a reușit să 
păstreze totul secret, iar după căsătorie a 
plecat cu frumoasa australiancă în luna de 
miere.

S-a aflat totuși despre mariaj dintr- 
un mesaj trimis de Miranda unui creator 
de modă, care se baza pe ea pentru 
lansarea noii sale colecții. „îi mulțumesc 
din suflet lui David Jones pentru că mi-a 
acordat timpul necesar să mă mărit și să 
plec în călătorie de nuntă. Am încercat să 
găsim alt moment dar, din păcare, singura 
fereastră pentru luna de miere coincidea 
cu lansarea colecției lui David Jones”, a 
spus Miranda.

Diva catwalkului și actorul s-au în
tâlnit în 2006, când frumoasa prezenta 
lenjerie Victoria’s Secret la Festivalul 
Modei de la New York, iar din 2007

formează un cuplu. Acum, au făcut acel 
pas pe care toată lumea îl aștepta: și-au 
legalizat relația. Ce urmează?

Kate Winslet are o relație 
cu un top model

Nicolas Cage vrea să filmeze 
în România, la castelul Bran, 
câteva scene pentru continua
rea filmului din 2007 "Demon 
pe două roți/ Ghost Rider", po
trivit unui interviu acordat de 

actorul american postului 
MTVNews.

Prezent la conferința Comic-Con 
din San Diego (SUA), actorul Nicolas 
Cage a declarat că acest proiect se află 
într-un stadiu incipient, dar că își 
dorește foarte mult să lucreze din nou 
cu regizorii Mark Neveldine și Brian 
Taylor.

"Voi avea o întâlnire cu regizorii 
Mark Neveldine și Brian Taylor peste 
câteva zile. Abia aștept să discut cu ei 
despre acest proiect. Sper, cu ajutorul 
entuziasmului și energiei lor, să facem 
un film care să fie cel puțin la fel de .in
teresant",-a declarat Nicolas Cage.

Proiectul are titlul provizoriu 
"Ghost Rider: Spirit of Vengeance".

Actorul american a precizat că fil
mul va fi turnat în România și că, deși 
producătorii nu au hotărât dacă vor 
filma doar la castelul Bran, el speră că

pelicula va conține cel puțin o scenă în 
care Vânătorul de Fantome (Ghost 
Rider) să își conducă motocicleta până 
la poarta de intrare în castel.

Filmul "Ghost Rider", lansat în 
2007, a avut încasări de 228,7 milioane 
de dolari. Pentru rolul din acest film, 
Nicolas Cage a fost nominalizat la 
Zmeura de Aur.

în cei 20 de ani de carieră, Nicolas 
Cage a realizat peste 40 de filme, 
printre care se numără "Părăsind Las 
Vegas" (1995), care i-a adus un premiu 
Oscar pentru interpretare, și "Suflet 
sălbatic" (1990), în regia lui David

Lynch, recompensat cu Palme d'Or la 
Festivalul de Film de la Cannes. Nit. 
las Cage a terminat de curând filmările 
pentru "Ucenicul vrăjitor/ The Sor
cerer's Apprentice", care va avea pre-' 
miera în România pe 30 iulie. Pe 
numele său real Nicholas Coppola, ac
torul a adoptat un pseudonim pentru a 
evita asocierea cu celebrul său unchi, 
regizorul Francis Ford Coppola.

De altfel, unchiul lui Nicolas 
Cage, Francis Ford Coppola a filmat și 
el în România, în 2005 și 2006, lung- 
metrajul "Tinerețe fără tinerețe", după 
o nuvelă de Mircea Eliade.
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Actrița Kate Winslet a început o 

relație cu top modelul Louis Dowler, 
încercând să treacă peste despărțirea de 
regizorul Sam Mendes, informează the-

Christina Applegate este însărcinată
sun.co.uk, care citează News of the 
World.

Actrița l-a cunoscut pe Louis 
Dowler, în vârstă de 34 de ani, în urmă 
cu câteva luni, prin intermediul unor pri
eteni comuni și au devenit inseparabili.

Louis Dowler a apărut în mai multe 
campanii pentru brandul Burberry, alături 
de celebra Kate Moss.

"Louis a petrecut mult timp alături 
de Kate și recent au fost împreună la New 
York, unde el avea de filmat un spot pub
licitar. Au avut mai multe întâlniri și se 
înțeleg bine. Sunt disperați să își țină 
relația ascunsă și până acum nu au ieșit 
în evidență", a declarat o sursă apropiată 
celor doi.

"Louis are simțul umorului și este

k___________________

un tip adorabil", a mai spus sursa.
Kate Winslet a dus o viață discretă 

de la despărțirea ei de Mendes, în luna 
martie. La scurt timp după anunțul ofi-
cial, actrița a plecat alături de copiii ei, 
Joe și Mia, în Mexic.

Winslet și Mendes s-au cunoscut 
prin intermediul bunei lor prietene co
mune actrița Emma Thompson, în 2001, 
la puțin timp după divorțul lui Kate de 
Jim Threapleton. Kate Winslet și Sam 
Mendes s-au căsătorit în 2003 și au locuit 
în cea mai mare parte a timpului la New 
York și în Marea Britanie.

Mendes și Winslet au anunțat în 
luna martie că s-au despărțit. în urmă cu 
câteva săptămâni, pe Newser.com a 
apărut o informație potrivit căreia cei doi 
vor petrece împreună această vară, încer
când "să reaprindă scânteia" dintre ei, 
într-una dintre reședințele din Marea Bri
tanie ale cuplului.

Christina Applegate va deveni 
mămică. Aflată pentru prima oară în 
această situație, mai ales după lunga 
suferință prin care a trecut 

(diagnosticată cu cancer la sân, a făcut 
o dublă mastectomie acum doi ani), 
vedeta se declară extrem de fericită.

“Sunt recunoscătoare că Martyn 

a fost alături de mine, că a fost spri
jinul meu în tot acest timp”, spunea 
Applegate în 2009 despre iubitul ei, 
basistul belgian Martyn Lenoble cu 
care s-a logodit anul acesta de Zi; 
Indrăgostiților, notează Los Angeles 
Times.

Știrea despre sarcina Christinei 
Applegate, blonda care a încă t 
lumea cu rolul Kelly Bundy și multe 
alte apariții în seriale de comedie, 
lungmetraje, reviste, a aparut în ma
joritatea ziarelor mondene americane, 
care o felicită pentru această realizare 
personală și-i urează mariaj fericit, 
sigure fiind că în curând se vor auzi și 
clopotele de nuntă.

între timp, fanii simpaticei 
Christina Applegate o vor putea 
revedea în filmul Going the Distance, 
alături de Drew Barrymore și Justin 
Long.

exprew.co.uk
sun.co.uk
Newser.com
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Ștrandul din Valea Seacă, 
mărire și decădere

Odată unul din ștrandurile 
cele mai frumos amenajate din 

idețul Hunedoara, ștrandul 
din Valea Seacă a fost dat uită

rii de către administrația lo
cală, deși, la fiecare patru ani 
se regăsește pe lunga listă de 

promisiuni a fiecărui candidat 
la primăria orașului. Acum, 
într-una din încăperile bazei 

de agrement locuiește o femeie 
care a lucrat ca îngrijitoare a 
ștrandului înainte de anii ’90. 

Ea și fiul său cresc animale, pe 
locul unde în trecut hunedore

nii veneau să se distreze.

Drumul către unul din cele mai 
joscute ștranduri de dinainte de 

rccvoulție pune la grea încercare orice 
mașină ce nu dispune de tracțiune 
integrală. Saci întregi cu moloz și alte 
resturi menajere zac pe marginea sa, 
hunedorenii transformând în timp 
pajiștile în locuri de depozitare a 
gunoiului. Câinii ciobanilor care pasc 
oile pe câmpiile din jurul fostului 
ștrand, dau, de veste celor câteva suflete 
că au vizitatori. Porțile ruginite ale 
bazei de agrement sun ferecate cu un 
lacăt masiv. Trei câini se năpustesc re
pede . la garduri pentru a întâmpina 
“oaspeții”. Doamna Rodica și fiul său 
stau într-una din încăperile ștrandului, 
unde și-au încropit în timp o mică 
gospodărie din care nu lipsesc caprele, 
găinile și cele câteva straturi cu legume 
cădite chiar în locul unde acum mulți 
ani oamenii își întindeau păturile.

Lacătele masive 
și câinii răi țin 
departe eventualii 
hoți de fier

Tanti Rodica locuiește, de peste 15 
ani, în interiorul fostului ștrand de la 
Valea Seacă. A rămas aici după ce 
ștrandul, pentru care lucrase ca îngriji
toare, „a secat” imediat după eveni
mentele din 1989. împreună cu fiul său, 
care lucrează cu ziua pe la gospodăriile 
din apropierea cimitirului din Valea 
Seacă, se descurcă greu, dar se 
mulțumește cu puțin. Câteva straturi de 
zarzavat, vreo cinci căprițe și vreo 15 
găini reprezintă „averea” familiei. 
Primul dialog are loc prin gardul vechi, 
ce împrejmuiește incinta, în lătratul 
puternic a celor trei câini care țin de
parte hoții de fier vechi. „Stai să leg 
câinii, că nu vreau să te am pe 
conștiință. Avem trei deoarece ne e 
frică de hoții de fier, să nu cumva să ne 
ia și ce a mai rămas pe aici”, spune 
băiatul doamnei Rodica, în timp ce îi 
închide într-un țarc improvizat. Lacătul 
mare, ce ține închise cele două porți de 
lângă fosta casă de bilete, se deschide 
cu greu, dezvăluind ce a mai rămas din 
ștrandul hunedorenilor. Casa de bilete 
de la intrare ține loc de șopru pentru 
lemne în timp de iarnă, iar fosta terasă 
a ștrandului adăpostește o dacie veche, 
care nu a mai fost mișcată de ani de 
zile. Caprele familiei pasc liniștite iarba 
din jurul celor două bazine, în timp ce 
tanti Rodica plivește straturile din fața 
casei.

Arbuștii și florile 
sălbatice dau culoare 
cenușiului comunist

Fiul doamnei Rodica, ia rolul de 
ghid. „Practic, eu am crescut aici în 
ștrand pentru că mama lucra ca îngriji
toare. Eram mic și îmi aduc aminte câtă 
lume venea. Veneau autobuze pline 
ochi cu oameni, la final de săptămână. 
Era ceva frumos... dacă mai trăia 
Ceaușescu încă un an, era în plan as
faltarea drumului și cine știe cum ar 
mai fi mers lucrurile”, spune Marius. 
Imaginea care te întâmpină nu e una 
tocmai plăcută. Scheletul trambulinei 
din dreptul bazinului mare se 
întrezărește printre crengile arbuștilor 
crescuți în jur. Bălăriile și scaieții au 
răsărit printre crăpăturile de pe fundul 
bazinului, iar apa de ploaie băltește încă 
în zona cea mai adâncă a acestuia. Tim
pul n-a reușit să șteargă de tot însem
nele care arată că, în această parte, 
bazinul avea aproape cinci metri. în 
dreapta, bazinul în care se scăldau copii 
a avut aceeași soartă. Betonul a crăpat 
în timp, lăsând loc copăceilor, 
mușchilor și florilor sălbatice care dau 
acum culoare cenușiului comunist. 
„Tare fain era aici. Când eram copil mă 
jucam tot timpul în bazine... Țin minte 
că îmi zicea tata că atunci când alimen
tau bazinele se lua apa în două cartiere 
din apropiere... era locul preferat al 
celor ce lucrau la combinat. Intrarea era 
șase lei, hunedorenii jucau și tenis aici, 
se simțeau bine. Acum, totul e în 
paragină și așa va rămâne, pentru că ni
meni nu își dă interesul îndeajuns. Dacă 
nu eram noi aici se fura tot fierul, 
vanele de apă, scheleții metalici, con
ductele, tot”, spune „ghidul” privind re
semnat cele două mari bazine.

Investitorii puțini, 
puși pe fugă 
de infrastructura 
inexistentă

Imediat după căderea regimului 
ceaușist, doar câțiva investitori au fost 
interesați să fructifice potențialul aces
tui loc. Nu au ajuns însă la nici un con
sens cu autoritățile locale, care în loc să 
vadă partea plină a paharului s-au gân
dit doar la a scoate un profit mai mare 
de pe urma acestei „oaze” construite pe 
vremea dictatorului. Tanti Rodica își 
aduce aminte că imediat după revoluție 
au venit „câțiva domni” care s-au in
teresat de soarta ștrandului, dar au fost 
alungați de situația grea în care se afla 
municipiul. „Au fost vreo doi oameni 
care s-au interesat de ștrand. Prin ’93, 
dacă îmi aduc aminte bine, a venit un 
om de afaceri din Satu Mare care a vrut 
să cumpere locul, însă nu s-a înțeles la 
bani cu primăria. Apoi, acu vreo 10 ani, 
a venit un japonez, adus de o doamnă 
tot de la primărie. Părea foarte interesat, 
îi plăcea locul foarte mult. Făcea poze 
peste tot. Era fascinat de un fazan pe 
care îl creșteam atunci. Zicea că n-ar 
mai fi plecat de aici. Dar a plecat și dus 
a fost... o rămas doar cu pozele”.

60 de lei chirie 
lunară, curent 
de la stâlp și apă 
de la o fântână 
din apropiere

Nici oficialii primăriei nu s-au 
înghesuit să viziteze baza de agrement, 
ba mai mult, au hotărât ca doamna 
Rodica și fiul ei să plătească o chirie 
lunară de 60 de lei și să aibă grijă de 
ceea ce a mai rămas din ștrand. „De la 
primărie n-am văzut nici un ajutor, 
plătim chirie 60 de lei pe lună, curent 
avem tras de la un stâlp din apropiere, 
iar de apă potabilă nici nu se pune prob
lema. Trebuie să mergem la o fântână 
din apropiere pentru a lua apa de care 
avem nevoie în gospodărie. Au venit 
într-un an, s-au asigurat că nu s-a mai 
furat nimic, ne-au urat o zi bună și cam 
atât”, spune femeia, în timp ce udă cele 
câteva straturi. Autoritățile locale re
cunosc potențialul bazei de agrement și 
faptul că Hunedoara este unul din 
puținele orașe care nu au ștrand munic
ipal, însă invocă lipsa fondurilor pentru 

CM K

demararea reabilitării.
în aceste condiții, hunedorenii 

care vor să se răcorească vara sunt 
nevoiți să dea o fugă până la Călan, 
Deva, Geoagiu sau Cinciș, locuri unde 
se pot ascunde de canicula din fiecare 
an. „Suntem nevoiți să mergem pe 
valea Nandrului, la Deva sau la Cinciș 
pentru că n-avem un ștrand al nostru, 
ceea ce în vremurile de acum mi se pare 
de-a dreptul revoltător”, este de părere 
Marius Nicoară, din Hunedoara.

Ștrandul de la Valea Seacă trans
formase zona în care era situat într-una 
extrem de populară. Două bazine mari, 
unul cu trambuline, alte două mici pen
tru copii, terenuri de tenis și terase 
încăpătoare deserveau celor care ve
neau să se răcorească înainte de 1989. 
Astăzi, deși locul ar avea un potențial 
deosebit și deși municipiul Hunedoara 
este unul din orașele care nu dispune de 
un ștrand municipal, el nu apare decât 
pe lunga listă de promisiuni a celor ce 
candidează la primăria orașului o dată 
la patru ani.

Claudiu Sav
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UEFA a decis să admită echipa spaniolă Villarreal în ediția 2010/2011 a Ligii Europa, după ce a 
exclus formația Real Mallorca, decizie care i-a revoltat pe suporteri și pe oficialii clubului ce a 
terminat campionatul Spaniei pe locul 5. Seacceptarea în Liga Europa a echipei Real Mallorca, 
care are datorii de peste 60 de milioane de euro, i-a indignat pe responsabilii clubului, care au 
anunțat că vor să facă apel și să recurgă la toate caile legale pentru a opri această "nedreptate".

Râul, la ultima apariție pe Santiago Bernabeu

„Dubla” Ferrari din MP al Germaniei,
umbrită de un ordin de echipă
Ferrari a trecut în două săptă
mâni de la cea mai slabă cla
sare în 32 de ani la cea mai 
bună performanță posibilă 

într-o cursă, „dubla”, dar re
zultatele obținute duminică de 

Fernando Alonso și Felipe 
Massa au fost umbrite de o 

„rocadă” fără perdea făcută de 
cei doi piloți în turul 49 al MP 
Germaniei. Decizia Ferrari de 
a face „rocada” piloților care 

se aflau pe primele două locuri 
în Marele Premiu al Germa
niei a dat naștere unei dezba

teri aprinse privind atât 
legalitatea, cât și moralitatea 

acesteia.

Alonso a adus a doua victorie 
din acest sezon pentru Ferrari, dar 
Massa, "eroul" cursei de la Hocken
heim, a fost nevoit să cedeze prima 
poziție în urma unui mesaj slab cod

ificat, venit de la boxele echipei. 
Brazilianul s-a conformat fără să 
clipească, dar nu și-a putut ascunde 
dezamăgirea în timpul festivității de 
premiere. Deși ordinele de echipă 
sunt interzise în Formula 1, in
ginerul Rod Smedley i-a transmis, 
în turul 48, prin radio, lui Massa 
următoarele: „Alonso este mai rapid 
decât tine. Poți confirma că ai 
înțeles mesajul?” La scurt timp, 
brazilianul a cedat conducerea cur
sei, fiind felicitat de la boxe pentru 
gestul său. Această manevră read
uce la lumină "obiceiurile" Ferrari, 
întâlnite mai ales în perioada când 
pentru scuderie concurau Michael 
Schumacher și Rubens Barrichello.

Fostul pilot și patron de echipă 
Eddie Jordan, acum comentator la 
BBC, a fost extrem de critic la 
adresa Ferrari: „A fost ilegal și a 
fost un furt. Am fost privați de șansa 
de a avea un duel roată la roată între 
cei doi piloți. Celor de la Ferrari ar 
trebui să le fie rușine. A fost un 
ordin de echipă. Pentru mine, a fost

A marcat primul gol pentru Real 
pe 5 noiembrie 1994, într-un derby al 
capitalei Spaniei contra lui Atletico 
Madrid. Raul Gonzalez este cel mai im
portant fotbalist care a jucat pe Santi
ago Bernabeu în ultimele decenii. 
„Inima va rămâne întotdeauna alături 
de echipă”, a mărturisit atacantul care 
a făcut istorie pentru "albi". Va evolua 
pentru Schalke 04 în noul sezon com- 
petitional după o viață petrecută la 
galactici.„Nu poate fi o zi obișnuită de 
luni pentru suporterii Realului. Marele 
căpitan va părăsi echipa. Idolul celor 
tineri, dar și al celor trecuți de prima 
tinerețe, va pleca în Germania. Va 
încerca o nouă provocare' după ce 
Madridul nu i-a lăsat prea multe vari
ante viabile. 5.747 de zile în care Râul 
a fost o adevarată legendă la Madrid” - 
se precizează în AS. în vârstă de 33 de 
ani, Raul a debutat pentru Real Madrid

o înșelătorie și aceste două mașini 
ar trebui excluse”. La rândul său, 
fostul pilot Niki Lauda, a afirmat că 
ceea ce a făcut Ferrari este stupid. 
„A fost cel mai stupid lucru pe care 
l-am văzut vreodată la Ferrari. Nu 
aveau nevoie de așa ceva pentru că 
mai sunt opt curse. De ce Massa nu 
trebuia să aibă șansa de a câștiga la 
un an de la accidentul care putea să- 
1 coste viața?”

Imediat după cursa de 
duminică, șefii Ferrari au fost 
chemați să dea explicații în fața 
comisarilor sportivi ai FIA. Scude- 
ria a fost amendată cu 100.000 de 
dolari și va trebui să se prezinte în 
fața Consiliului Mondial al FIA, 
care va analiza dacă este necesară și 
altă sancțiune în acest caz. Federația 
Internațională de Automobilism 
(FIA) a precizat, într-un comunicat, 
că au fost încălcate articolele 39.1, 
prin care se interzic ordinele de la 
echipă, și 151c, referitor la afectarea 
reputației sportului. 

in octombrie 1994, într-o partidă contra 
celor de la Real Zaragoza. Pe atunci, at
acantul avea doar 17 ani. „E cea mai 
dificilă zi din cariera mea, sper să nu uit 
pe nimeni, vreau să spun tot ce simt. Să 
joc pentru Real a fost cel mai mare vis 
al meu. Am pus suflet în fiecare acțiune 
pe care am avut-o pe terenul de joc”, a 
declarat Raul Gonzalez în cadrul unei 
conferințe de presă. Cu lacrimi în ochi, 
„căpitanul” i-a salutat pe suporterii 
prezenți pe Bernabeu, apoi a părăsit 
celebra arenă spaniolă.

Raul Gonzalez a evoluat de peste 
700 de ori în tricoul lui Real Madrid 
pentru care a marcat 316 goluri, fiind 
cel mai prolific marcator pe plan euro
pean, marcând 66 de goluri în Liga 
Campionilor. Loialitatea sa pentru club 
a fost răsplătită în 2003, atunci când 
după retragerea lui Fernando Hierro a 
fost numit căpitan al Realului. De

Manchester City, cea mai activă 
pe piața transferurilor din Europa

Marea rivală a lui Manchester 
United a reușit, până acum, cea mai 
spectaculoasă campanie de achiziții 
din Europa. Trupa antrenată de 
Roberto Mancini este cea mai 
activă echipă de club de pe conti
nent, după ce a înregimentat numai 
puțin de șase nume mari în această 
vară. Ieri, „cetățenii” și-au asigurat 
și serviciile lui Mario Balotelli, fos
tul coleg a lui Cristi Chivu la Inter, 
englezii plătind pentru tânărul ata
cant, 35 de milioane de euro, clubu
lui milanez.

Conform Gazzetta dello Sport, 
contractul se va întinde pe o 
perioadă de cinci ani, jucătorul ur
mând să primească un salariu de 
patru milioane de euro pe sezon. 
Vârful italian a mai fost dorit cu 
insistență de Chelsea, Barcelona 
sau chiar Milan, însă conform pre
sei din insulă, Manchester City a 
făcut cea mai bună ofertă, un rol 
important având și antrenorul 

COMUNICAT DE PRESĂ

asemenea el și-a atras din partea fanilor 
și porecla „Râul Madrid” pentru deter
minarea de care a dat dovadă de-a lun
gul timpului în tricoul „blanco”. A 
cucerit împreună cu Real Madrid, pe 
lângă cele 3 trofee Liga Campionilor, și 
7 titluri de campion, 4 supercupe ale 
Spaniei, o supercupă a Europei, și 2 ti
tluri intercontinentale.

Pe plan personal, a cucerit Gheata 
de aur în 1999, titlul de golgheter UCL 
în sezoanele 1999-2000 si 2000-2001, 
și de 5 ori titlul de cel mai bun jucător 
din La Liga. Povestea golgheterului 
madrilen este cu atât mai interesantă, 
deoarece el nu a avut parte de o 
copilărie prea fericită, crescând într-un 
cartier rău famat de la periferia 
Madridului, de asemenea, puțini știu 
primul său club la care a evoluat a fost 
chiar Atletico Madrid, marea rivală a 
celor de la Real.

Mancini, care l-a avut ca elev pe 
acesta la Inter înainte de venirea lui 
Mourinho la cârma echipe conduse 
de Moratti. „Mario are două 
calități: talentul și vârsta. Eu vreau 
jucători capabili să alcătuiască un 
ciclu la Manchester City”, susține 
Mancini, conform La Stampa.

„Super Mario” Balotelli 
completează lista celor mai tari 
transferuri reușite de „albaștri” în 
această vară, la clubul din Man
chester sosind până acum AlexL 
Henshall, Jerome Boateng, David 
Silva, Yaya Toure și Alexander Ko- 
larov. Investițiile făcute de șeicul 
Mansour bin Zayed Al Nahyai. 
care are o avere estimată la 15 mil
iarde de dolari nu se vor opri aici, 
patronul arab al celor de la Man
chester City anunțând că pentru 
câștigarea unui trofeu în acest 
sezon este dispus să cheltuiască 
orice sumă de bani.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Portei de Muncă Hunedoara 
organizează vineri, 30 iulie 2010

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

Acțiunea se va desfășură in rețeaua, teritorială a agenției, respectiv în 
DEVA. SiMERiA. HUNEDOARA. ORÂȘTIE, CĂLAN, HAȚEG. PETROȘANI, LUPENI. 
VULCAN. BRAD. ILIA, PETRILA, între orele 9®-4 3®,

Pariicipanților ta BURSĂ te va fi disfobuiffoumărui 35 al pubfcc&jj lurfore a 
AJOFM Hunedoara PIAȚA MUNCII de Hunedoara. Acesta coprinde o serie de 
informații de interes public precum și lista tocurilor de muncă existente în județ. 
De asemenea, există a secțiune dedicată ofertelor de muncă provenite din 
spațiul comunitar.

Agenții economici din județ pot depune oferte de locuri de muncă 
vacante până în data de 30 luîte 2010 la A.J.O.F.M. Hunedoara. Deva. Piața 
Unirii, nr. 2, tel. 0254.2U.TB1 sau ta cea mai apropiată agenție locală pentru 
ocuparea tortei de muncă.

DIRECTOR EXECUTIV

Vastte VELICHI
l'p* Jucrru

ți »uwtoo*a*



Ie Perechea Monica Niculescu/Sharon Fichman (România/Canada), 
cap de serie numărul unu, a câștigat proba de dublu din cadrul 
turneului ITF de la Petange (Luxemburg), dotat cu premii 
în valoare totală de 100.000 de dolari.
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Trei jucători de la Pandurii, doriți de Minerul Lupeni
Echipa de fotbal Minerul Lupeni este intersată de transferul a trei jucători 

de la formația de Liga I, Pandurii Târgu Jiu
Cupa Amiral

Hunedorenii se află încă în pe
rioada de definitivare a lotului, 

cu care va porni la drum în 
ediția de campionat, ce va de
buta la data de 21 august. Ast

fel „minerii” negociază 
transferul a trei jucători de la 

Pandurii, Pleșca, Tătar și 
Rada.

„Am vorbit cu Marin Condescu și 
ne-a promis că ne va ajuta în demer
surile noastre, așa că, acum, așteptăm 
unda verde pentru a-i putea lua pe 
yiători”, a declarat președintele secției, 
Mihai Basarab.

De asemenea formația 
hunedoreană s-a arătat interesată și de 
serviciile lui Ovidiu Vezan, fost jucător 
la Minerul Lupeni, dar care în ultima 
perioadă de timp a evoluat în Liga I la 
T 'î>mațional Pitești. Altfel, Minerul

Etapa a III a:
Red Devils - Footbal Team Alpin 3-3

Marcatori: Iga un gol, Costea două 
goluri, pentru Footbal Team Alpin au 
punctat Orb, două goluri, și Petrean, un 
gol.

P.D.L - Speranța Brad 4-0
Marcatori: Imre, Tudoran, Luca 

două goluri.
Teba - Brătișa 2-2

Marcatori: Au înscris pentru Jorza 
și Sandu, iar pentru Brătișa, Groza auto
gol și Gavrilă.

IGO - Team Juniorii 5-2
Marcatori: Bunea două goluri, 

Almășan, Taș și Mailat câte un gol, iar

pentru Team juniorii au înscris Faur și 
Tomesc câte un gol.

Golden Botău -Team Fantasy 2- 
0

Marcatori: Adam două goluri
Team Amiral - U.M. 01099 

Armata 6-2
Marcatori: Banciu două goluri, 

Hărăguș un gol, Paul un gol, Drănciuc 
două goluri, pentru Armata au punctat 
Rostaș și Boldor.

Meciurile de la Cupa Amiral se 
dispută la Baza Sportivă, teren sintetic 
Botău.

Andrei Cean

Clasament
Lupeni va pleca, cu o întârziere de trei 
zile, într-un stagiu de pregătire de opt 
zile, la Straja. Inițial, oficialii doreau ca 
echipa să se pregătească la Herculane 
dar, din lipsă de locuri și de bani, can
tonamentul a fost amânat. Ionel Au
gustin va avea la dispoziție un lot

format ulin aproximativ 23 de jucători. 
La revenirea din stagiul de pregătire de 
la Straja, echipa va susține câteva meci
uri amicale cu echipe din zonă.

Andrei Cean

1. Team Amiral 3 3 0 0 17-8 9p
2. PDL 3 3 0 0 12-4 9p
3. Footbal Team Alpin 3 2 1 0 21-5 7p
4. Golden Botău 3 2 0 1 10-8 6p
5. Red Devils 3 1 2 0 16-8 5P
6. Teba 3 I 2 0 11-6 4p
7. U.M. 01099Armata 3 1 1 1 10-12 4p
8. IGO 3 1 0 2 9-8 3p
9. Speranța Brad 3 1 0 2 5-17 3p
10. Brătișa 3 0 1 2 6-12 1P
11. Team Fantasy 3 0 0 3 4-16 0p
12. Team Juniorii 3 0 0 3 8-19 Op

Dinamo a debutat în noul sezon cu o victorie, 
scor 2-1, cu Astra Ploiești

Echipa Dinamo București a învins, 
duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, 
formația Astra Ploiești, într-un meci 
din prima etapă a Ligii I.

Gazdele au deschis scorul prin 
Lukacs, în minutul 34, dinamoviștii înscri
ind prin N'Doye '78 din penalti și Adrian 
Cristea '90+3. Gazdele au deschis scorul în 
minutul 34, atunci când Takayuki a pătruns 
i partea stângă, a centrat pe jos și Lukacs 

a înscris din trei metri cu poarta goală. Ar
bitrul Alexandru Deaconu a acordat penalti 
pentru Dinamo după un henț comis de 
' mtin Sandu, iar N'Doye a înscris și a 
î _„abilit egalitatea. în minutele de prelun
gire, Torje a scăpat singur spre poarta 
ploieștenilor, i-a pasat lui Adrian Cristea, iar 
acesta a înscris în poarta goală.

Tehnicianul echipei Dinamo, Ioan An- 
done, a declarat, după victoria din meciul cu 
Astra, că s-ar fi mulțumit și cu un rezultat 
de egalitate, care în opinia sa ar fi 
fost mai echitabil.

„Eram mulțumit și cu un egal, care 
cred că ar fi fost mai echitabil. Am avut 
șansă și pe final am învins. Astra este o 
echipă nouă, pe care nu o știam și poate de 
aceea meciul a fost mai greu. Noi avem dru
mul nostru care este unul dificil și plin de 
probleme, mai ales în apărare. Dacă mai 
erau 2-3 săptămâni de pregătire era altceva, 
însă trebuie să punem lucrurile la punct din 
mers. Dacă nu aveam pregătire fizică, nu 
aveam nicio șansă astăzi. Din minutul 60 
am stăpânit destul de clar jocul. în privința 
jucătorilor pe care i-am utilizat, aceasta este 
alegerea mea. Echipa trebuie să joace cu sau 
fără N'Doye sau oricare alt fotbalist”, a spus 
Andone.

Antrenorul echipei Astra Ploiești, 
Mihai Stoichiță, a declarat, după înfrân
gerea din meciul cu Dinamo, că patronul 
loan Niculae vrea să se retragă din fotbal. 
„Am jucat bine în prima repriză, dar în 
partea a doua jucătorii nou introduși nu s- 
au ridicat la valoarea titularilor. Felicit arbi

S'

trii pentru modul cum s-au achitat de sarcini 
la acest meci, iar lui Alexandru Deaconu îi 
mulțumesc că m-a eliminat în ultimul minut 
de joc când intrasem pe teren împreună cu 
alte 30 de persoane. Arbitrii noștri sunt in
failibili, cu costume Armani pe ei, au față 
de domni, dar prestația lor pe teren este 
tendențioasă. I-am cerut scuze lui Deaconu, 
pentru că îl cunosc pe tatăl lui. Patronul 
echipei, loan Niculae este dezamăgit total, 
așa cum nu l-am văzut niciodată, iar la final 
l-am auzit spunând că vrea să se retragă din 
fenomen. într-un fel și eu sunt dezamăgit, 
nu atât de jocul nostru cât de felul în care 
am fost tratați. Asta pentru că așteptăm o 
schimbare în fotbalul nostru, pe care o 
anunțăm cu surle și trâmbițe la fiecare în
ceput de sezon, după care totul revine la 
vechile practici. La noi cred că sistemul este 
greșit, dacă oameni care n-au jucat în viața 
lor fotbal ajung să ia decizii în acest sport”, 
a spus Stoichiță.

Astra Ploiești: 12. Ebede - 2. Mățel, 
4. Mihalache, 5. Rohat, 17. V. Sandu - 18. 
Strătilă (7. Paulinho ’67), 11. Bomosuzov, 
8. Takayuki, 23. V. Dinu - 15. Mihalcea(21. 
Fatai '70), 25. Lukacs (10. Cl. Tudor '80). 
Antrenor: Mihai Stoichiță.

Dinamo București: 1. G. Curcă - 27. 
Homei, 25. Scarlatache, 4. Moți (30. Garat 
'65), 3. Pulhac - 26. Mărgăritescu (29. N'
Doye '72), 5. D. Kone - 22. Torje, 20. Ad. 
Cristea, 19. L. Ganea - 9. M. Niculae (7. C. 
Munteanu '65). Antrenor: loan Andone.

U Cluj - Steaua, scor 1-2 în Liga I
Formația Steaua a învins, duminică, în 

deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Universi
tatea Cluj, într-un meci din prima etapă a 
Ligii I, disputat pe stadionul „Cetate” 
din Alba Iulia.

Golurile Stelei au fost marcate de 
Dorel Stoica '44 și Bogdan Stancu '72. Pentru 
Universitatea Cluj a marcat Claudiu 
Niculescu '8 (penalti). 1-0: Acosta a fost 
faultat în interiorul suprafeței de pedeapsă, 
iar Claudiu Niculescu a transformat penaltiul 
acordat de centralul Ovidiu Hațegan, 
aducând echipei sale avantajul pe tabela 
de marcaj. 1-1: Bănel Nicoliță a executat o 
lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri 
pe colțul lung, iar Dorel Stoica a reluat cu 
capul pe sub Matache, din 4-5 metri. 2-1: 
După o cursă pe banda stângă a lui Cristi 
Tănase, acesta a centrat în fața porții, iar 
Bogdan Stancu a reluat din alunecare, din 4- 
5 metri, în poartă.

Universitatea Cluj: 1. Matache - 18. 
Ungurușan, 25. D. Munteanu, 13. Izvoranu, 
20. Belosevici - 8. Reinaldo, 22. Boștină, 29. 
Tobă (4. Szilagy ’83), 10. Acosta - 9. CI. 
Niculescu (11. Machado ’76), 27. Lemnaru 
(24. Balde '46). Antrenor: Marian Pană.

Steaua: 12. Tătărușanu - 3. Emeghara, 
4. Abrudan, 23. Geraldo, 14. Latovlevici - 5. 
D. Stoica, 8. Răduț (26. Bicfalvi ’90+1) - 16. 
Nicoliță, 11. Păcurar, 10. Cr. Tănase - 28. B. 
Stancu (28. Surdu ’79). Antrenor: Eugen 
Neagoe. Manager general: Victor Pițurcă.

,A fost o victorie meritată și una foarte 
importantă. Este doar începutul, nu trebuie să 
uităm asta. Ne dorim ca pe viitor să 
reușim mai multe. E foarte greu, suntem 
conștienți de asta, dar vrem să formăm o 
echipă puternică. Nu m-am așteptat ca Uni

versitatea Cluj să înscrie atât de repede, dar 
a fost o victorie incontestabilă pentru că, 
după gol, gazdele nu au mai avut niciun șut 
pe spațiul porții. Prin faptul că am reușit să 
câștigăm cele trei puncte suntem extrem de 
mulțumiți. Nu ne uităm la celelalte rezultate, 
ne interesează doar ce facem noi. Universi
tatea Cluj este o echipă destul de bună, dar 
au foarte mulți jucători noi față de sezonul 
trecut. E meritul jucătorilor noștri că au reușit 
să revină imediat după gol. E important că a 
venit Gigi Becali la meci, poate a contat și 
asta pentru jucători. Unii dintre ei l-au văzut 
acum pentru prima dată”, a spus Neagoe.

Managerul general al echipei Univer
sitatea Cluj, Marian Pană, a declarat, după în
frângerea din meciul cu Steaua,, că jucătorii 
săi au evoluat cu prea mult respect față de ad
versari, mai ales după ce a marcat Claudiu 
Niculescu. „Normal că se putea mai mult. 
Am o avut o primă repriză bună, dar am în
casat un gol foarte stupid. Acest moment a 
dereglat încrederea jucătorilor noștri. E păcat 
că am pierdut, deși am reușit să deschidem 
scorul. Cred că jucătorii mei au evoluat cu 
prea mult respect față de adversari, mai ales 
după ce am reușit să deschidem scorul. Tre
buia să ținem cât mai sus jocul, să nu-i lăsăm 
să se apropie de poarta noastră. La Brașov va 
fi altceva, va reintra și Delgado (n.r. - atacan
tul Alfonso Delgado), deci mergem să 
câștigăm. Atmosfera a fost extraordinară. S- 
a văzut că Universitatea Cluj este o echipă 
iubită, chiar dacă am jucat la 100 de kilo
metri de Cluj. Nu sunt dezamăgit de jucători, 
dar puteam mai mult. în afara golurilor, 
Steaua nu a mai avut vreun șut periculos spre 
poartă”, a spus Pană.

’X

CALEA ZARANDULUI nr.150 [lângă VOLVO)

A

GLASUL HUNEDOAREI

Prestăm:
- pollș culoare;
- pollș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17 I

- 5 spălări H gratis]
- legitimație (exterior ■+■ interior, 16 ron]y

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101



10 Timp liber
Marți, 27 iulie 2010

Brian Jackson se înscrie la Universitatea din Bristol. Un student bur
sier cu o mare pasiune pentru cunoaștere, Brian nu se prea pricepe sv 
în problemele inimii, cel puțin până o întâlnește pe Alice. Blondă, sen
zuală, și eu un trecut pasional, Alice îl vră jește pe Brian.
(Pro Cinema; 22:00; Flirt de nota 10)

Dicționar. Ada, Apari, Kaki, Bej, Cea.

Culoare
Extreme Toc goli Mortală
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Turnat
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US Open 2009...

/'TV'? 2
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră
08:00 Armăsarul sălbatic
H 8B Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 17.)
09’00 Transformarea
BMB Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 (rel.) Selecțiuni 

10’10 Verde-n față Episodul 6 
10:15 Dovadă de iubire
11,15 Restaurare (rel.) Episodul 3 
12:10 Vizor monden

• 12:40 Prințesele lumii
12’50 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 51.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14.45 \ Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
ISsi® Rom european (rel.) 
16:00 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Polo: România - Iran 
18:25 Prințesele lumii
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 52.)
19:40 învinge apele!

£4 Sport
3 Telejurnal; Meteo
3 21:10 Exodus (SUA film istoric de 
j.,.. aventură. I960) cu Paul New

man, Eva Mărie Saint, Ralph 
Richardson, Peter Lawford

® 23:00 Serviciul omoruri (mini-serial, 
2008 - 1.) 45' Ochi de copil

07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 -49.)

07:55 învinge apele!
08îM Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 65.)
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 25.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment. 2010) 90’
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
1B38 între cer și pământ 
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 49.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts

17:00 Povești din Paris (francez se
rial de comedie, 2008 - 67.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:10 învinge apele!
18:15 Poate nu știai
18:30 Orașele lumii Halifax
19:00 Lecția de management (docu

mentar)
19:30 Atletism Campionatele Euro

pene
23:00 Ora de știri (show de întâlniri)

0600 Observator
08 00 Liber la vacanță
10:00 în gura presei
11:15 10.5: Apocalipsa (dramă) cu 

Kim Delaney, Dean Cain, Oli
ver Hudson, Garcelle Beauvais

13:00 Observator
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 

2008) 45' cu Danis Katranidis, 
Panagiotis Bougiouris, Faye 
Xila, Vana Pefani

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:810 Diamante și focuri de armă

(SUA thriller, 2000) 94' cu Da
niel Baldwin. Kim Coates. Ja
nine Theriault, Audrey Benoit 

22:30 Observator
23:30 Eroii (SUA serial. 2006) 45' 

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

07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori
10:00 Om sărac, om bogat (român 09:45 Legământul Ox. 20 Sport cu Florentina

comedie - 57.) 11:15 Predestinați 09:15 Nimeni nu-i perfect (român se-
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, ; 12:30 împreună pentru totdeauna rial de comedie - 4.)

1973, rel.-3786.) 14:00 Cele două fețe ale Anei 09:45 Sherlock, cățelul sub acoperire
13:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria 11 45 Galileo
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs

serial de comedie, 2006 - 5.) 16:30 Legământul IBM Frați și surori
14:00 Serviți, vă rog! 17:30 Poveștiri adevărate 14:30 Cine știe...câștigă!
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 18:30 împreună pentru totdeauna 15:30 Nimeni nu-i perfect

1973 -3787.) 19:30 Săracii tineri bogați 16:00 Blândul Ben: Aurul negru
17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'
18:00 Mesaje de dincolo (SUA serial, 

2005 - 6.)
21:30 Cealaltă față a Anal iei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan,
19:00
19:30

Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'

19:00 Știrile Pro TV Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 20:30 Tribul din fundu' curții
20:30 Numărătoare inversă (cana- rona, Jose Guillermo Cortines Trăsniții

22:30
dian-SUA film de acțiune, 1997) 

Știrile Pro TV
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
Mondenii Show (emisiune de 

divertisment) 105' Best Of
23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 15.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

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

23:30 Infernul din Pacific (SUA-aus- 
tralian dramă, 1993)88' cu 
Scott Bakula, Rebecca Riggs, 
Robert Loggia, Alan Fletcher

15:00 P.S. Te iubesc (SUA comedie, 2007)
17:05 Epoca de gheață ( film de animație, 2002)
18:25 Cele șase soții ale lui Henry Lefay

20:00 Ispășire (englez-francez dramă, 2007) cu Keira Knightley, James 
McAvoy, Saoirse Ronan, Romola Garai

22:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 7.) Eliberează-mă cu Anna Paquin, 
Stephen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

23:45 în sexcursie (SUA comedie, 2008) 101' cu Josh Zuckerman, Clark 
Duke, Amanda Crew, James Marsden

20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 2.) cu Kyra Sedgwick 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 7.) cu Jennifer Aniston 
22:00 Flirt de nota 10 (englez-SUA dramă romantică, 2006) 92' cu James

McAvoy. Rebecca Hall, Alice Eve, Elaine Tan

16:30 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 5.)
17:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994-22/3.)
18:30 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 11.) 
19:00 Până când moartea ne va despărți (SUA serial de comedie,

2006 - 13.) 30' cu Brad Garrett. Joely Fisher, Kat Foster



g Ne puteți citi pe internet la 
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 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

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

casier trezorier 4
inginer mecanic I

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

1/ ^ar betonist
---------------

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

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

2

1fio rar-dec orator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

mecanic utilaj

barman

bucătar

zidar pietrar. 1 montatar aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

1

1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
șl mase plastice 1

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

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara

munc.necal. la asamblareajnon tarea 
pieselor 1

or bucătărie (spălător vase
2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

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

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar I

vânzător

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze I

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,mozaic,faianță,gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

munc.necal în ind. confecțiilor
12

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

Hațeg

3

zaic, zidărie, faianță,gresie, parchet 2

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

Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po- conducător imm,patron(girant)-co-
duri,baraje 1 merț 1

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini
subinginer mecanic automobile

1
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
vânzător ambulant de produse aii- tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1
Ilia

Aninoasa
Telefon: 0755.999.926

Telefon: 0755.999.927
administrator 1

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

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

barman S
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

zidar samotor 8 dulgher(exclusiv restaurator) 2 montătar subansamble 47 Telefon: 0755.999.924 munc.necal. la demol.clădiri,mo -

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

Mică puMieitate

g IMOBILIARE .<1
■Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, 
centrală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 
0730.111.962

v^d teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
Jf/mp. Tel. 0740.965.191

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

Schimb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru casă 
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 cărămidă, 4 ca
mere, 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 uti
litățile, grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

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

Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, hol, 
subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. Tel.0720.222.418

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

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

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

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, depen
dințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, pomi fruc
tiferi, 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, bucă
tărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 2 camere 
în Deva sau Simeria. Tel.0743.832.083

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

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, piv
niță-, anexe, zona liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 2 ca
mere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

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

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

g DIVERSE
k

Angajăm distribuitor ziare. Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva. Informații supli
mentare la nr. de tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Vând set de 3 sfeșnice de sticlă, nefolosote, preț 45 ron neg. Tel. 0254.228.748

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 butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdi- 
curi 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. 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 temporare 
de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză 
și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

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

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

AUTO
Vând autoîncărcător frontal Fiat Alis cu cupă și labe pt. paleți, stare perfectă. Preț 6.000euro 
neg. Tel. 0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro 
neg. Tel. 0740.593.108

Vând Dacia 1310, stare bună, acte lăzi. Preț 1.400ron. Tel. 0740.593.108

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f.mașină 2002. Preț lOOeuro neg. 
Tel.0721.653.028

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, 
Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele 
menționate. Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

Nr. 217-27 iulie 2010

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume........
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Județul............

Sc......Ap. ...
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...... 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
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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.
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Fabrica de martore uscate
și adezivi Hunedoara
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Silvadez
Adezivi si mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.
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Silvadez^1
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

►

M2 irateP2

www vlvod‘

Supremația calității

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

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

A
Q

lei/tonă
✓>

Rapoltu Mare
www.ste3uamuresului.ro

Rezervări la tel:
0254.264 Q39, 0254.234 440

lei/tonă
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