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Pentru că deși nu are soluții 
pentru reducerea costului încălzirii 

apartamentelor în iama care urmează, 
nu își asumă public responsabilitatea 

de a le comunica brădenilor situația
gravă în care se află, preferând să-in pună 

în fața faptului împlinit în sezonul rece.

Componența 
seriilor Ligii a Il-a 

și a IlI-a pentru 
echipele hunedorene

Agenții economiei din județ 
trebuie să depună, 
documente privind 
Ar melor patronate

Pâinea cea de tos 
line lin Ungaria

Cupa 66Amiral” Brad 
la fotbal pe teren 

redus - Etapa a IV-a

de pupat

Eurodeputatul 
Iuliu Winkler

Pentru că și-a întrerupt con
cediul și a anulat biletul de avion ca să participe la 
ședința Comisiei de Dialog Social în care s-au discu
tat problemele mineritului din Valea Jiului. Eurodep
utatul hunedorean a promis că va susține cauza CNH 
în forul legislativ al UE.

■ ■ de blamat

Primarul municipiului Brad,
Florin Cazacu
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 II. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Velei - l.eșnic

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

Calendar
t greco-
Sf. Isachie; Sf. Dalmat; 
Sf. Faust
t romano-catolic
Sf. lidia, ucenica sf. Bani

Rețete zilei

Burritos

Ingrediente:
200 g came de vita (antricot)
1 cană de orez fiert
l ceapă mică
1 ardei gras mic
1 conservă mică de fasole (op

țional)
50 g cașcaval
2 linguri de smântână
2 tortilla din faină
2-3 linguri de pico de gallo 
ulei
condimente pentru friptură, 

sare, sos Tabasco

Mod de preparare:
Se curăță ardeiul și ceapa și se 

taie julienne. Se călesc în puțin ulei 
cu apă până se înmoaie și ceapa 
devine translucidă. între timp se 
taie carnea felii subțiri de 2-3 mm 
grosime și 2-3 cm lungime. Se 
freacă carnea cu puțină sare, Ta
basco și condimente. Se încing 2- 
3 linguri de ulei și se prăjește până 
se rumenește frumos, la foc mare.

Se încălzește orezul și fasolea. 
Se întinde tortilla și se pune jumă
tate de orez, ceapă și ardei călit, o 
lingură de smântână, cașcaval, fa
sole, roșii (pico de gallo), sos Ta
basco. Se rulează și se manancă cât 
eSte încă cald.

Carnea se poate face în mai 
multe feluri. Poate ft friptură la 
grătar, friptură cu sos în care se 
adaugă Tabasco sau alt sos de ardei 
iuți, „barbacoa”. Puteți folosi came 
de pui sau carne de porc. Se mai 
poate pune și guacamole, salsa cu 
porumb și/sau salata verde.

Telefoane utile

Apei unic de urgente 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

cA

HOROSCOP

Cuvioșii Isachie, Dalmat 
și Faust

Isaachie Mărturisitorul era din 
părțile Răsăritului și a venit la Con- 
stantinopol, în zilele rău credinciosu
lui Valens, care era arian cu credința 
și începuse război împotriva goților. 
Deci, întâmpinând pe împărat, feric
itul Isaachie l-a sfătuit să deschidă 
biserica dreptcredincioșilor, dacă 
vrea să nu piară în război. Min- 
unându-se de atâta îndrăzneală, 
Valens a poruncit să-l bată și să-l 
arunce în mărăcini. Dar Sfântul, 
ieșind înaintea lui, în alt loc, i-a apu
cat calul de frâu, spunându-i curat că, 
de nu va deschide bisericile, va pieri 
în război. Și proorocia s-a împlinit 
întocmai. Că, fiind biruit de goți, 
împăratul a pierit în foc. Dar viața 
cea plăcută lui Dumnezeu, a Cuvio
sului Isaachie, râvna lui cea mare 
pentru dreapta credință, precum și 
fericitul lui sfârșit sunt scrise, mai pe 
larg, în ziua de 30 mai, când Biserica 
a rânduit prăznuirea acestui Cuvios.

Cât privește pe Cuviosul Dal
mat, acesta, în viața lui de mirean, a

fost ostaș, pe vremea împărăției lui 
Teodosie cel Mare și era cinstit mult 
de împărat. Apoi, lăsând toate cele 
lumești, a luat cu sine numai pe un 
fiu al său, anume Faust, și s-a dus la 
mănăstirea Cuviosului Isaachie, 
aproape de Constantinopol. Și a fost 
primit de acesta împreună cu fiul său, 
în rânduiala monahicească. Și au trăit 
amândoi în post și în rugăciune, os- 
tenindu-se să împlinească 
pustniceștile îndatoriri. Când Cuvio
sul Isaachie a ajuns la adânci 
bătrâneți, dorind să lase mănăstirea 
în grija unui om vrednic cu fapta și 
curat cu inima, a ales pe Dalmat, pe 
care l-a așezat egumen, în locul lui. 
De la el, mai pe urmă, și-a luat și 
acest așezământ numele de 
„mănăstirea lui Dalmat”. Și, stăruind 
pe lângă patriarhul de Constan
tinopol, pe Dalmat l-a sfințit preot. 
Acesta s-a nevoit încă și cu diavolii 
cei văzuți, cu ereticii nestorieni, care 
învățau că Sfânta Fecioară Maria n- 
ar fi Născătoare de Dumnezeu, ci

numai născătoare de om. Și Dalmat 
a fost de mare ajutor Sfinților Părinți 
la cel de-al treilea Sinod a toată 
lumea, ce s-a ținut la Efes (431), pe 
vremea împărăției lui Teodosie cel 
Tânăr (408-450). Și era iubit de 
împărat și de Sfinții Părinți și l-au 
rânduit pe el arhimandrit în 
mănăstirea Dalmatului. Și, plăcând 
cu desăvârșire lui Dumnezeu, s-a 
mutat la El, la adânci bătrâneți. 
Asemenea și fiul său Faust, 
străbătând cu dumnezeiască râvnă 
toată scara nevoințelor pustnicești, s- 
a mutat la veșnicele lăcașuri și cu 
Sfinții Părinți s-a numărat, în viața 
cea fără de moarte.

3 august
|j|l de-a lungul timpului

1571: Bătălia de la Famagusta; turcii cuceresc insula 
> Kpru de la venețieni.

1601: în lupta de la Guruslău, trupele lui Mihai Viteazul 
și ale Iui Gheorghe Basta ÎI în frâng pe Sigismund Bathorv

1783: în Japonia, Muntele Asama erupe omorând 35.000 
fc oameni

1858: Exploratorul britanic John Speke a descoperit 
• Lacul Victoria

1888: Erupția violentă a vulcanului din insula Volcano, 
Italia

ssîll HM: Palul Nord este atins, sub calota de gheață, de sub- 
■MM atomic american "Nautillus"

I 960: Niger își câștigă independența față de Franța 
1963: Formația The Beatles a apărut pentru ultima dată 

WȘUvem Club din Liverpool, după ce susținuseră în acest local 
igfoi 300 de spectacole începând cu 1961

S-au nixul:

1811: Elisha Graves Otis, inventator american (d. 1861) 
1872: Regele Haakon al Vll-Iea al Norvegiei (d. 1957) 
1877: I.âsz.lo Szckely, arhitect maghiar (d. 1934) 
1913: Marin Voiculcscu, medic român (d. 1991) 
1952: Osvaldo Ardilez, fotbalist argentinian
1953: Dana Dogaru, actriță româncă de teatru și film 
1955: Renate Weber, jurist și politician român

Comemorări;

“1857: Eugene Sue, scriitor francez (n. 1804)
1895: Dimitrie Brândză, medic și botanist român (n. 

1846)
1924: Joseph Conrad (Josef Teodor Konrad Ko- 

rzeniowski), scriitor britanic de origine poloneză (n. 1857)
1942: Richard Willstătter, biochimist german, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1872)
1954: Sidonie-Gabrielle Colette, memorialistă, eseistă și 

romancieră franceză (n. 1873)
1961: George Breazu, muzicolog român (n. 1887)
2008: Aleksandr I. Soljenițîn, scriitor, dramaturg, istoric 

rus, laureat (1970) al Premiului Nobel țn. 1918)

Bancurile zilei
© © ©

Albanezii, după 
lungi ani de studii, do
cumentări și cercetări, 
reușesc să construiască 
primul lor avion, dar 
care la primul lui zbor se 
prăbușește. Jale mare, 
doliu național și ziarele

din întreaga lume apar 
cu următoarea știre pe 
prima pagină:

"Primul avion con
struit de albanezi s-a 
prăbușit. în viață, din în
treg echipajul, a mai 
rămas numai fochistul!"

© © ©

Ardeleanul la școală 
îi spune profesorului că 
el vrea să învețe ebraica. 
Profesorul:

- De ce tocmai 
ebraica?

- Păi când am să mor 
și am să ajung în Rai, să 
pot vorbi cu Dumnezeu.

- Și dacă ai să ajungi 
în Iad?

- Păi română știu 
bine!

© © ©
De ce sunt ungurii 

vecini cu ardelenii? Că 
așa le trebuie.

© © ©

Vei fi destul de nemulțumit de 
ceea ce faci pe plan profesional, deși 
ești nu numai bine plătit, dar și apre
ciat pentru felul în care lucrezi. Poate 
îți simți creativitatea îngrădită.

Există anumite invidii care te fac 
să nu te simți prea bine la locul de 
muncă. Cel mai bine ar fi să discuți de
schis situația cu cei pe care îi simți ostili. Dacă 
ești onest, există toate șansele să schimbi 
situația actuală și chiar să câștigi.

Este o zi importantă în viața ta. 
La sfârșitul acesteia se preconizează o 
decizie majoră, o clarificare într-o
mare problemă personală, cu care este posibil
să te fi chinuit ceva vreme, fără să ajungi la un
deznodământ.

Simți că poți să te detașezi, să 
privești lucrurile în perspectivă și să 
ieși din starea de confuzie. Pe plan
afectiv, se apropie momentul în care vei trăi o
mare dragoste.

Pentru tine armonia în familie 
contează enorm și vei avea parte de- o 
perioadă în care vei simâi cât de unită
este familia ta. Dovezile de afecțiune între
membrii familiei îți vor face foarte binr te 
vor ajuta pentru să faci față altor îndaton...

Mai ai de luptat pentru a-ți clar
ifica o problemă personală, posibil 
legată de casă sau de proprietăți de altă 
natură. Este de asemenea bine să
privești cu mai puțină suspiciune o propunere.

O zi fără evenimente majore, 
poate chiar ușor plictisitoare, pentru că 
ți se cere să te ocupi de amănunte de
ordin tactic. Nu este cazul să îți bați'capul cu
probleme care nu se pot rezolva decât pe ter
men lung.

Cel mai important lucru este să 
nu te lași copleșit de pesimism, atunci 
când reacțiile colegilor și șefilor față 
de performanțele tale sunt mai mult
critice decât apreciative. Singura soluție este să
nu mai eviți o discuție deschisă.

Profită din plin de excesul de 
energie de care dispui pentru a con
cretiza anumite proiecte în care simți 
că îți poți manifesta creativitatea.
Este de asemenea o perioadă propice pentru a 
întreprinde acțiuni comune cu copiii.

Vei fi mult pe drumuri, în care ai 
de dus la capăt o groază de lucruri 
practice care n-ar părea foarte impor
tante. De modul în care sunt puse la
punct toate aceste lucruri mici depinde deru
larea problemelor tale majore.

Găsești forța de a-ți impune per
sonalitatea și de a demara inițiativele 
personale la care ții foarte mult. Plin 
de energie, e greu ca cineva sau ceva să îți stea 
în cale, fiindcă învingi cu ușurința orice olz~ i- 
col.

Te așteaptă o zi foarte agitată, în 
timpul căreia vei trăi cu frustrarea că, 
pe măsură ce avansezi într-un dome
niu, pierzi în altul. Să nu te lași cuprins de 
agitație și panică.
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Agricultura ecologică aduce venituri

Mirela Paraschiv, șeful serviciului 
Ajutoare de Stat și Măsuri de Piață 
din cadrul APIA Hunedoara

în județul Hunedoara există în 
r de 90 de producători an

grenați în sistemul de agricul
tură ecologică. Din acest an ei 
ar putea primi subvenții euro
pene pentru îmbunătățirea ca

lității produselor pe care le 
oferă pieței.

în județul Hunedoara există 
aproximativ 90 de producători care au 
intrat în sistemul de agricultură 
ecologică. Potrivit unei hotărâri recente 
a executivului, ei ar putea beneficia 
< să din acest an de subvenții europene.

Apicultorii 
hunedoreni produc 
miere ecologică

Majoritatea fermelor se află în pe
rioada de conversie de la agricultura 
convențională la cea ecologică. Această 
perioadă de conversie este variabilă, re
spectiv de doi ani în sectorul vegetal și 
apicultura și trei ani la animale (bovine, 
ovi-caprine și păsări). Pentru a putea fi 
acceptați în sistemul de agricultură 
ecologică fermierii trebuie să 
primească acreditare din partea unui or
ganism care certifică atât calitatea solu
lui sau a pășunii, precum și pe cea a 
produselor rezultate. „Acest organism 
controlează, de pildă, cantitatea de 
nitrați și nitriți din sol, dar și calitatea 
produselor obținute”, arată șeful servi
ciului Ajutoare de Stat și Măsuri de 
Piață din cadrul Agenției pentru Plăți și 
Intervenție în Agricultură (APIA) 
Hunedoara, Mirela Paraschiv. Ei tre
buie să formuleze o cerere pentru a fi 
cuprinși în evidențele Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(DADR) Hunedoara. „Cea mai mare 
parte a fermierilor hunedoreni care sunt 
în perioada de conversie sau au obținut 
certificarea ecologică sunt înregistrați 
în sectorul apicol. în jur de 60 la sută 
dintre exploatațiile ecologice hune- 
dorene aparțin apicultorilor”, spune 
Mirela Paraschiv.

producătorilor

Subvenții europene 
pentru produsele 
ecologice

Pentru a produce ecologic, fer
mierii pot primi sume de bani consis
tente, în funcție de mărimea 
exploatației. Ajutorul specific se va 
acorda operatorilor din trei sectoare, re
spectiv producția vegetală, cea 
animalieră și apicultura. Astfel, în ceea 
ce privește producția vegetală sprijinul 
se acordă operatorilor care dețin 
exploatații în suprafață începând de la 
0,3 ha și până peste 100 ha, aflate în pe
rioada de conversie. Aceștia vor primi 
sume cuprinse, în funcție de mărimea 
exploatației, între 1.500 și 3.800 de 
euro. Sprijinul se acordă și crescătorilor 
de animale (păsări, bovine, ovine, 
caprine), care sunt în perioada de con

versie, tot în funcție de dimensiunea 
exploatației, respectiv numărul de ani
male. Astfel, un fermier care deține mai 
puțin de 20 de capete de bovine, va 
primi 800 de euro, iar dacă are mai mult 
de 20 de capete ajutorul va fi de 2.000 
euro. în ceea ce-i privește pe crescătorii 
de ovi-caprine, cei care au 20 de capete 
vor încasa 500 de euro, iar cei cu peste 
o sută de animale vor primi 3.500 euro. 
Apicultorii vor beneficia și ei de acest 
sprijin. Deținătorii a până la 50 de 
familii de albine aflate în conversie, vor 
primi 750 euro, iar cei care dețin peste 
o sută familii de albine vor primi 950 
euro. „Am 80 de hectare semănate cu 
lucemă, cultură ecologică, aflată în 
periuoada de conversie. Intenționez să 
dezvolt această latură ecologică, even
tual și cu alte culturi, pentru că este mai 
bine plătită”, spune Dorina Urs, admin
istratorul unei firme cu profil agricol 
din Deva.

Sprijin până în 2013

Finanțarea europeană pentru agri
cultura ecologică este în valoare de 
peste trei milioane de euro, sumă care 
se va acorda anual până în anul 2013. 
Beneficiarii ajutorului simt producătorii 
agricoli, persoane juridice sau persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individ
uale sau întreprinderi familiale, înreg
istrate în fiecare an în sistemul de 
agricultură ecologică și care se află sub 
contract cu un organism de inspecție și 
certificare. Schema de sprijin urmărește 
îmbunătățirea calității produselor agri
cole, prin trecerea exploatațiilor din 
agricultura convențională la practicarea 
agriculturii ecologice și creșterea 
suprafețelor și a numărului 
exploatațiilor agricole înregistrate în 
sistemul de agricultura ecologică. Spri
jinul se acordă și pentru evitarea ieșirii 
din sistemul de agricultură ecologică a 
exploatațiilor care sunt deja certificate 
în acest sistem și oferirea de alimente 
cu gust și calități autentice și sigure 
către consumatori. „Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de acordare 
a subvențiilor este 31 august, iar plățile 
se vor face până la sfârșitul anului sau 
în primul treimestru al anului viitor”, 
declară Mirela Paraschiv.

Cătălin Rișcuța

°âinea cea de toate zilele... vine din Ungaria
Producția de grâu din acest an 

este foarte slabă, din cauza 
condițiilor meteo nefavorabile. 
Fermierii hunedoreni înregis
trează mari pierderi și acuză 

lipsa de ajutor din partea auto
rităților și neseriozitatea socie

tăților de asigurare.

Perioadele lungi de precipitații și 
debitele mari ale Mureșului au avut 
efecte devastatoare asupra culturilor 
agricole din lunca râului. Culturile de 
cereale ale fermelor care dețin terenuri 

Itivate în lunca Mureșului sunt afec
tate de apă, deoarece^debitele mari ale 
râului au crescut nivelul pânzei freatice, 
iar culturile au fost inundate.

Grâu puțin 
și de proastă calitate

Ca urmare, boabele de grâu s-au 
umflat în spic. „După ce au stat de două 
luni în apă,, culturile de cereale sunt 
foarte slabe. în condiții normale, în 
județul Hunedoara producția de grâu 
este de 3.500 - 4.000 de kilograme la 
hectar, dar în acest an pe unele terenuri 
nu se obține mai mult de 1.000 de kilo
grame la hectar. Trei sferturi din spic nu 
are boabe, iar restul este prost din punct 
de vedere calitativ. Nu se pretează pen
tru panificație și chiar pentru sămânță 
este cam slab”, afirmă Dorina Urs, 
președinta Uniunii Județene a 

Producătorilor Agricoli (UJPA) Hune
doara, organism care grupează circa 
200 de fermieri din județ. Potrivit 
Dorinei Urs, care este și administratorul 
unei societății comerciale cu profil agri
col ce deține 300 de hectare cultivate cu 
cereale, în anii precedenți grâul obținut 
a fost livrat firmelor de panificație, dar 
în acest an, datorită calității proaste el 
poate fi utilizat doar ca hrană pentru 
păsări. Situația nu stă mai bine nici în 
cazul porumbului, culturile având de 
suferit datorită excesului de apă din sol.

Producătorii 
sunt supărați 
pe autorități...

Fermierii spun că în alte părți 
producătorii agricoli sunt sprijiniți de 
către autorități, dar în județul Hune
doara ei nu primesc niciun ajutor din 
partea celor responsabili. „în Hune
doara suntem marginalizați, nimeni nu 
ne cheamă la consultări, se iau decizii 
fără să fim întrebați și noi. Cu alte cu
vinte, agricultura nu prezintă 
importanță pentru nici una dintre 
autoritățile județene”, spune Dorina 
Urs. Președinta UJPA Hunedoara acuză 
și lipsa de responsabilitate a unor edili 
care au emis titluri de proprietate pentru 
terenurile pe care se află drumuri agri
cole și canale de drenaj a apelor. Astfel, 
s-a limitat accesul spre terenurile agri
cole, iar acoperirea canalelor colectoare 

a distrus sistemul de îmbunătățiri fun
ciare existent, împiedicând drenarea 
apelor de pe suprafețele cultivate. Una 
dintre problemele acuzate de 
producători este lipsa de sprijin din 
partea autorităților în accesarea fon
durilor comunitare.

...și pe asigurători

Fermierii nu-și mai permit nici să- 
și asigure culturile, după ce până în 
prezent nu au primit despăgubiri de la 
societățile de asigurare. „Asigurarea a 
o sută de hectare costă șase mii de lei. 
în urmă cu doi ani am avut o vară de
osebit de secetoasă, iar culturile au fost 
calamitate. Am chemat reprezentanții 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență (ISU), ai primăriei și ai firmei 
de asigurări. Nu am primit atunci nici o 
despăgubire pe motiv că județul Hune
doara nu a fost inclus între zonele 
calamitate. Asigurătorii găsesc tot felul 
de motive ca să nu-și respecte 
obligațiile. Văzând că firmele de asig
urare din Hunedoara nu sunt serioase 
fermierii s-au supărat și nu au mai 
încheiat asigurări pentru că oricum nu 
primesc despăgubiri”, afirmă Dorina 
Urs. Deși s-au făcut comisii de evaluare 
de la ISU, Direcția pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală Hunedoara și 
primării, nici în urma inundațiilor din 
acest an fermierii nu vor primi nici un 
ban ca despăgubire pentru culturile 
calamitate.

Grâu mai ieftin și mai 
bun din Ungaria

Situația producției locale de grâu 
nu trezește nici un fel de îngrijorare în 
rândul panificatorilor. Brutarii nu sunt 
îngrijorați pentru că un eventual deficit 
poate fi acoperit din import.

„Producția slabă din județul Hune
doara nu ne afectează în mod deosebit 
pentru că noi achiziționăm cea mai 
mare parte a cerealelor din județele 
aflate în zona de sud-vest a țării unde 
n-au fost astfel de probleme, iar 
producțiile sunt destul de bune. Aprox
imativ 20 la sută din materia primă o 
aducem din Ungaria, unde grâul este 
cam la același preț, iar ca indici calita
tivi este mai bun. Nu vor fi nici un fel 
de probleme, iar prețurile se vor așeza”, 
spune Adrian Rotaru, șeful comparti
mentului Distribuție a firmei de morărit 
și panificație Boromir.

Nici alți producători nu cred că 
vor fi probleme.

„Este în Ungaria grâu mai bun și 
mai ieftin. Până acum nu am avut prob
leme cu aprovizionarea și nu am ridicat 
prețul la pâine. Nu cred că va fi niciun 
fel de problemă”, declară și Vasile Pop, 
proprietarul brutăriei „Colina” din 
Deva.

Cătălin Rișcuța
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Eu hunedorean a năgubit un ungur ie 800.000 de forinti
Ungurul s-a prezentat la sediul Poliției, reclamând faptul că hunedoreanul loan G., în vârstă tie 
55 de ani, din Uricani i-a furat, în data de iulie, din locuință o sumă considerabilă de bani. 
După ce a fost găzduit și „angajat" de ungur si'i-i efectueze niște lucrări sezoniere, loan 6'., a 
furat din casa păgubitului suma de 900.000 de forinți și s-a întors acasă, in urmu declaraților fă
cute de cetățeanul de origine maghiară, polițiștii din Uricani l-au idendificat pe bărbatul acuzat.

Un mort și opt răniți în trei accidente rutiere
întreruperi de curent 
electric, marți și 
miercuri, la Deva

Marți, energia electrică va fi 
întreruptă, între orele 800 - 1600 
în vederea executării de lucrări 
programate, pe străzile: Ștefan 
cel Marc, Șt.O.Iosif, Barbu Șt. 
Delavraneea, Viilor, Parângului.

De asemenea, miercuri, tot 
între orele 800 - 1600 locuitorii 
străzilor Ștefan cel Mare, 
Șt.O.Iosif, Barbu Șt. Delavran- 
cea și Călugarcni vor rămâne 
fără current electric din cauza 
unor lucrărri programate de re
prezentanții rețelei de curent 
electric din oraș. (C.S.)

Prinși la furat 
de cablu electric

Două persoane din comuna 
Ilia, respectiv Train D. în vârstă 
de 51 de ani și Oviudiu G. de 27 
de ani, au fost surprinși sâmbătă 
în jurul orei cinci, de polițiștii 
Postului de Poliție Vețel în timp 
ce sustrăgeau cablu electric din 
incinta unei societăți comerciale 
situate pe raza localătății Mintia.

Hoții au reușit să sustragă din 
incinta societății comerciale, 
aproximativ o sută de kilograme 
de cablu electric, de diferite di
mensiuni.

Agenții de poliției au reușit 
să recupereze integral prejudi
ciul, iar pe numele celor două 
persoane implicate în furt a fost 
întocmit dosar de cercetare pe
nală sub aspectul comiteri in
fracțiunii de fort calificat. (I.N)

Recensământul 
traficului auto 
pe drumurile 
din județ

Direcția Regională de Dru
muri și Poduri Timișoara anunță 
participanții la trafic că în pe
rioada aprilie-noiembrie 2010 
are loc recensământul traficului 
auto, care se realizează periodic 
o data la cinci ani, după un ca
lendar prestabilit, pe toate dru
murile naționale, din județele 
Arad, Caraș-Severin, Hune
doara, Timiș și parțial Mehe
dinți.

Astfel, în luna august, recen
sământul se va desfășura în zi
lele de 8,11 și 14, fa 115 posturi, 
când se va înregistra traficul de 
pe ambele sensuri de circulație 
pentru drumurile eu o medie zil
nică anuală mai mică de 5.000 
de autovehicule fa 24 de ore.

Recensământul de circulație 
rutieră are ea scop determinarea 
intensității și componenței circu
lației rutiere și va sta la baza sus
ținerilor tehnice a lucrărilor 
majore promovate'pe rețeaua de 
drumuri publice. (C.S.)

Unul din accidente s-a produs luni 
seară, pe Bulevardul 1 Decembrie 
1918, din municipiul Petroșani. :Oferul 
Dorin D, în vârstă de 29 de ani, din 
Petrila, în timp ce se deplasa din 
direcția Petroșani spre Petrila, a părăsit 
partea carosabilă oprindu-se cu autove
hiculul în gardul unei societăți comer
ciale. în urma accidentului, pasagerul 
Gheorghe B., în vârstă de 42 de ani, din 
Petrila a fost rănit ușor.

Un mort și șase 
persoane rănite

Un bărbat, în vârstă de 37 de ani, 
din Lupeni a decedat duminică noaptea, 
în urma unui accident rutier produs pe 
DN 66 A, pe raza municipiului Vulcan. 

* Monica C., în vârstă de 42 de ani, din 
Vulcan, se deplasa din Lupeni spre Vul
can, când într-o curbă periculoasă, a in
trat pe contrasens, acroșând o 
autoutilitară, condusă de Marius C. de 
38 de ani, din Lupeni, care se deplasa 
regulamentar din sens opus. în urma 
evenimentului rutier, Petrică B, 
pasager în autoturismul condus de 
Monica C., și-a pierdut viața. 
Conducătoarea autoturismului și 
pasagera Eva J., de 54 de ani, din Lu
peni au fost rănite. De asemenea în 
urma accidentului au mai fost răniți atât

Serviciul SMURD din Hunedoara 
a câștigat finanțare nerambursabilă

Asociația Salvital Hunedoara care 
gestionează serviciul SMURD a 
câștigat finanțare nerambursabilă în 
valoare de peste 70.000 de dolari.

Fondurile nerabursabile au fost 
obținute în urma unei competiții de 
proiecte printr-un program internațional 
creat de George Soros pentru atenuarea 
efectelor negative ale crizei economice.

Fundația Soros România va 
asigura finanțarea Asociației „Salvital” 
Hunedoara cu suma de 71.304 USD în
cepând cu data de 1 august 2010 până 
la data de 31 iulie a anului viitor.

Prima tranșă de bani, în valoare de 
10.000 de dolari a fost livrată încă de 
vineri, către Asociația Salvital.

întreaga sumă va fi folosită pentru 
susținerea financiară a salarizării și 
echipării corepunzătoare a para- 
medicilor angajați, pentru organizarea 
de instruiri și evaluări a personalului 
medical, precum și pentru organizarea 
de exerciții și aplicații demonstrative.

Pe toată perioada susținerii finan
ciare a Asociației Salvital, aceștia vor fi 
auditați de o comisie delegată din 
partea fundației finanțatoare.

conducătorul autoutilitarei, Marius C., 
cât și pasagerii acesteia Iulia C, de 18 
ani, Ioan C., de 25 de ani și Iosif R., de 
19 ani, toți din Lupeni.

A făcut praf 
patru autoturisme

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, 
din municipiul Pitești a provocat un ac

în competiție cu ONG-uri 
din toată Europa
Proiectul pentru obținerea 

finanțării nerambursabile a fost depus 
din luna septembrie a anului trecut și 
evaluat de o comisie din Budapesta. La 
competiției au participat atât asociații 
din România, cât din toate țările 
din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, 
precum și din Asia Centrală. Din țară 
au fost desemnate pe lângă Asociația 
Salvital, încă două ONG-uri, respectiv 
din Craiova și Maramureș. „Faptul că 
am reușit să obținem această finațare nu 
este neapărt o bulă de oxigen. Este re
marcabil faptul că un ONG din 
străinătate se gândește la importanța 
servicilor pe care SMURD-ul le oferă, 
prin simplu fapt că în județ există 350 
de kilometri de drum național, pe care 
zilnic au loc numeroase accidente. De 
altfel poate fi și un semnal către unele 
autorități locale, care nu sunt capabile 
nici să respecte un acord încheiat”, a 
precizat președintele Asociației Salvi
tal, Petre Mărginean.

Irina Năstase 

cident rutier din care a rezultat rănirea 
ușoară a unei persoane și avarierea a 
patru autoturisme. Alin T., care se de
plasa pe DN 7, pe raza comunei Ilia, nu 
a păstrat o distanță corespunzătoare în 
mers față de autoturismul condus regu
lamentar de Nicolae A. de 27 de ani, 
din comuna Silvilești, jud Goij, și a in
trat în coliziune cu acesta, proiectându- 
1 într-un alt autoturism condus de 
Alexandru T. de 47 de ani, din municip

Agenții economici din județ trebuie să 
depună luna aceasta, la Fisc, documente 
privind situația firmelor patronate

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara 
anunță că în decursul aceste luni 
agenții economici de pe raza 
județului trebuie să depună la Fisc, 
odată cu intrarea în vigoare a noilor 
măsuri guvernamentale, o serie de 
documente privind situația firmelor 
pe care le patronează.

Astfel, operatorii economici 
sunt nevoiți să depună până la data de 
13 august, raportările contabile din 
luna iunie, iar firmele care nu au 
desfășurat o activitate economică de 
la data înființării până la 30 iunie 
2010, dar și persoanele juridice care 
se află în curs de lichidare, trebuie să 
depună o declarație pe proprie 
răspundere care să ateste că nu au în
treprins nici o activitate economică în 
această perioadă.

De asemenea, contribuabilii vor 
fi nevoiți să depună până la 15 august 
și o declarație recapitulativă care 
privește livrările, achizițiile și 
prestările intracomunitare realizate 

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer cu experiență în construcții și instalații;
* Inginer cu experiență în întocmirea devizelor pentru 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.

iul Arad.
în urma acestei coliziuni, Alexan

dru T., a fost la rândul său proiectat într- 
un autoturism condus de Sofia P. de 70 
de ani, din Orașul Salonta, jud BiL 
Accidentul s-a soldat cu rănirea ușoară 
a pasagerului aflat la bordul autoturis
mului condus de Alin T.

Irina Năstase

pe toată durata lunii iulie. în cele din 
urmă, agenții economici trebuie să 
predea la Fisc, până pe data de 25 
lunii, declarații privind obligațiile dv 
plată la bugetul de stat, la bugetele 
asigurărilor sociale și a fondurilor 
speciale aferente lunii iulie. Totodată, 
patronii firmelor din județ trebuie să 
prezinte decontul special de taxă pe 
valoare adăugată în cazul în care au 
efectuat, achiziții intracomunitare de 
mijloace de transport noi sau produse 
accizabile, sau de servicii intracomu
nitare pentru care beneficiarul este 
obligat la plata TVA.

Toate aceste documente trebuie 
să fie însoțite și de o declarație 
privind veniturile sub formă de salarii 
din străinătate obținute de către per
soanele fizice care desfășoară activi
tate în România, și de către 
persoanele fizice române angajate ale 
misiunilor diplomatice și posturilor 
consulare acreditate în România. 
(C.S.)



Ig Reduceri a evaziunii fiscale pe piața muncii a fost una din temele de discuție 
de luni dintre sindicaliști și reprezentanții FMI, oficialii Fondului apreciind 
că această problemă va deveni & prioritate atât legislativ, cât și procedural, 
au susținut sindicaliștii. Marți, 3 august 2010

Cetatea Devei nu simte criza
Cetatea Devei rămâne și în 

acest an unul din obiectivele 
cele mai vizitate din județ. în
casările telecabinei de pe de

alul cetății se ridică, de la 
începutul acestui an, la peste 
300.000 de lei noi, sfârșiturile 
de săptămână fiind de departe 

perioadele cele mai profitabile.

Deși cetatea a intrat într-un amplu 
proiect de reabilitare, din ce în ce mai 
mulți turiști aleg să urce la mine, pentru 
a vedea orașul de sus. Lucru foarte 
îmbucurător, cu atât mai mult cu cât 
anul acesta criza economică îi face pe 
români să se gândească de două ori mai 
im uit atunci când cheltuiesc banii. Ast
fel, sfârșiturile de săptămână sunt mai 
mereu pline cu turiști dornici să plece 
cu o amintire frumoasă din oraș. Un 
bilet dus-întors cu telecabina costă 10 

lei pentru adulți, 5 lei pentru studenți și 
pensionari, în vreme ce pentru copiii 
între 3 și 14 ani, un bilet costă 2 lei.

Turiștii mai mulți 
ca în anii trecuți, 
nemulțumiți că nu pot 
vizita interiorul cetății

„Vara aceasta am avut o creștere 
a numărului de turiști străini, dar și din 
alte părți ale țării, lucru care nu poate 
decât să ne bucure, mai ales că suntem 
într-o perioadă de criză. Oamenii sunt 
entuziasmați de modul în care se vede 
orașul de sus și fac o sumedenie de 
poze. Ar vrea să intre și în interiorul 
cetății, dar sunt informați că acest lucru 
nu se poate acum, odată cu acest proiect 
de reabilitare”, spune unul din angajații 
de la baza dealului cetății. Deși 
reprezentanții primăriei se așteptau ca 
anul acesta numărul celor ce vizitează 

cetatea să scadă din cauza crizei, acest 
lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult, 
numărul vizitatorilor tinde să îl 
depășească până la finele anului, pe cel 
de anul trecut.

Duminica aceasta, în parcarea de 
la poalele cetății se puteau zări mașini 
cu numere de Ungaria, Serbia ori Italia, 
numărul turiștilor străini fiind în 
creștere. „Am venit aici cu un grup de 
copii din Ungaria și vrem să vizităm tot 
ceea ce se poate în acest județ. Vederea 
de aici, de sus a orașului e foarte 
frumoasă. Păcat însă că nu putem vizita 
interiorul cetății, copiii și-ar fi dorit 
acest lucru foarte mult. Este un loc spe
cial, iar urcarea cu telecabina este și ea 
foarte interesantă. Cu puțin mai multă 
promovare se pot face lucruri bune 
aici”, spune David Balasz din Ungaria.

Urcatul la pas până 
pe cetate, un adevărat 
test de anduranță

Cei ce se hotărăsc să urce 
până în vârful cetății pe jos sunt de 
părere că plimbarea prin natură este 
mai interesantă decât urcarea cu tele
cabina, dar sunt dezamăgiți de lipsa in
teresului din partea autorităților, care au 
neglijat complet căile „tradiționale” de 
acces. în multe porțiuni cărarea de abia 
se mai zărește dintre brusturii și scaieții 
care au crescut în voie în ultimul an, iar 
de o parte și de alta a drumului, pet- 
urile și pungile de plastic „însoțesc” 
drumețul de-a lungul urcușului. Flavius

Popovici, unul din hunedorenii, căruia 
plimbarea prin natură îi surâde mai 
mult decât cea cu telecabina spune: 
„Cred că de când s-a inaugurat telecab
ina am urcat de vreo două ori, mai mult 
din curiozitate. Mi se pare că urcatul pe 
jos e mult mai frumos și liniștitor. 
Astăzi însă, am constat cu stupoare să 
văd că multe dintre cărările care duc 
spre vârf, de abia se mai văd de scaieții 
și iarba necosită, iar mizeria este cam 
la tot pasul. Nu e tocmai drept ca odată 
cu introducerea telecabinei, cealaltă 

parte a dealului cetății să fie lăsată de 
izbeliște”.

Cetatea Devei a intrat în 2007 
într-un amplu proiect de reabilitare ce 
se întinde pe durata a șase ani. Valoarea 
totală a proiectului realizat de Consiliul 
Local Deva, în colaborare cu Consiliul 
Județean Hunedoara, este de aproape 
nouă milioane de euro, din care aprox
imativ șase milioane de euro reprezintă 
valoarea finanțării nerambursabile.

Claudiu Sav

La Mare, departe de ochii părinților

Vacanța mare nu are farmec pentru 
adolescenți, fără o escapadă departe de casă 
și de părinți. Nimic nu se compară cu o 
săptămână de „boierie”, petrecută la mare, 
cu gașca, fără morală, fără program, fără 
permisiuni primite greu, doar în schimbul 
unor promisiuni deșarte. Singuri la mare', 
tinerii se bucură de libertate fără limite, în 
timp ce părinții au insomnii, rugându-se ca 
„puii” lor să revină cu bine din primul zbor.

„Cuibul” tineretului
Costineștiul este consacrat drept 

„cuibul” tineretului. Liceenii și studenții nu 
ar da modesta stațiune pe niciun alt loc 
luxos de pe pământ. Cu toate că plaja este 
mai murdară și nisipul mai aspru decât în 
alte părți, tinerii stau ca sardelele în timp ce 
se prăjesc la soare. Puștoaicele, mai 
îndrăznețe și sigure că niciun ochi critic, de 
bătrân nu e în zonă, își fac pierdut sutienul, 
spre deliciul băieților. Muzica nu se oprește 
nicio secundă, până în septembrie. Discote
cile se întrec în a oferi băutură gratis, iar 
turiștii nu mai știu dacă sunt amețiți de prea 
mult soare sau de alcool în exces. Toată su
flarea se distrează fără nicio restricție, în 
afară de aceea din portofel.

I

O experiență de viață
Vacanța fără părinți este foarte diferită 

de cea pertecută alături de o mamă foarte 
afectoasă și un tată prea protector. Această 

experiență contribuie considerabil la for
marea adolescenților. Fără adulți în 
preajmă, ei se văd obligați să-și gestioneze 
singuri bugetul, să aibă grijă de lucrurile lor 
și să-și asume responsabilitatea pentru orice 
gest pe care îl fac. încă de când se urcă în 
tren, cu un bagaj aproape cât ei de greu, 
realizează că „era bine și cu mama și cu tata, 
pentru că ei aveau grijă de tot”, dar plăcerile 
care îi așteaptă la coborâre îi fac să se bu
cure, totuși, de independență. Modul în care 
știu să se distreze diferă în funcție de felul 
de a fi al fiecărui tânăr.

Tipul „Don Juan”
Băieții cu pretenții de Don Juan nu 

pleacă niciodată de acasă fără tricourile „cu 
mușchi” și fără cămășile colorate, pe care le 
poartă obligatoriu descheiate, ca să se vadă 
pieptul vânjos, obținut cu mari eforturi, la 
sală. Departe de părinți, nu au de dat 
socoteală pe ce anume își strică banii și pot 
„agăța” fete oferindu-le răcoritoare, 
folosindu-se de scheme studiate. Dacă 
„șarmul” lor se dovedește fără efect în vreo 
seară, se îmbată împreună cu toată gașca și 
spurcă pe cele care i-au refuzat. Marius are 
18 ani și este din Arad. A venit la mare „cu 
băieții lui”și se încadrează perfect în cate
goria celor cu pretenții de Don Juan. Nu iese 
din cameră fără freza făcută cu gel, nici 
atunci când merge pe plajă. Nu lasă nicio 
fată să treacă pe lângă el fără să o „agațe” 
măcar cu două vorbe. „E blană (foarte 
plăcut n.red) aici la mare. Cred că toate 
fetele frumoase din țară or venit la 
Costinești și când le vezi seara în club cum 
se mișcă, nu-ți trebuie de alt show.”, explică 
tânărul ce îi place cel mai mult la mare.

Cochetele
Adolescenetele cochete se bucură de 

atenția băieților din categoria lui Marius. La 
mare, distracția lor este să schimbe ținute, 
să se machieze strident și să se dichisească 

ore întregi pentru complimente cu damf de 
bere din partea băieților de pe faleză. De la 
sute de kilometrii depărtare, părinții nu le 
pot face morală că fusta e prea scurtă sau că 
rujul are prea mult sclipici. Oricât de pro
tectori ar fi, tații nu au cum să pândească, 
să vadă la ce oră merg fetele la cameră și 
cine le conduce și le sărută înainte de cul
care.

Boemii fără pretenții
Boemii vin la mare fără bagaj, doar cu 

hainele de pe ei și, eventual, cu un tricou de 
rezervă. Ei nu au nevoie nici de cazare, 
închiriază gratis un petec de plajă de la pri
etena lor marea și rămân acolo cât le ajung 
banii de băutură. Fac chefuri pe plajă și 
beau. Pentru ei distracția înseamnă libertate, 
chefuri, beții și băi noaptea în mare.

Adolescenții liniștiți
La celalt pol, se află grupurile de 

adolescenți cuminți. Chiar dacă sunt fără 
părinți, fac totul după un program, doar că 
acesta este stabilit de ei. Nu mai au o oră la 
care trebuie să se întoracă în cameră și îi 
prinde uneori rărsăritul în drumul dinspre 
discotecă. Apoi, dorm până după prânz, ca 
nu cumva să se simtă tentați să meargă la 
plajă tocmai când ultravioletele sunt cele 
mai puternice. „Nu prea simțim că suntem 
fără părinți, pentru că nu facem nimic ieșit 
din comun. Ieșim în oraș mai târziu decât o 
facem acasă, dar atât”, mărturisește Cosmin, 
un hunedorean de 17 ani, aflat în vacanță la 
Costinești. După ce conversația prinde con
tur, adolescentul recunoaște că a făcut și o 
boacănă, la mare. „în prima seară m-am 
îmbătat. Am vrut să gust și eu un whisky și 
m-am făcut muci. A doua zi am crezut că 
mor. Nu mai beau decât apă plată până 
plec.”, conchide băiatul.

Doriana Matei

RE GIO finanțează 
proiectele din orașul Paliei

încă un program de finanțare 
a primit 

„undă verde” la Orăștie
Pe data de 28 iulie 2010, Pri
măria municipiului Orăștie a 
primit, din partea ADR Vest 
Timișoara, scrisoarea de ac
ceptare a cererii de finanțare 
a unui amplu proiect privind 
reabilitarea termică a clădiri

lor Școlilor Generale „Dr. 
Aurel Vlad” și „Dominic 
Stanca”și îmbunătățirea 

procesului instructiv — edu
cativ prin utilizarea tehnolo

giei informației și 
comunicării, beneficiar fiind 

Consiliul Local Orăștie.

„Inițial, acest proiect, a 
fost trecut pe lista de așteptare, 
după ce, în prealabil, a fost avizat. 
Pe baza acestui program, a cărui 
finanțare este asigurată prin Progra
mul Operațional Regional 2007 - 
2013, vom putea să reabilităm ter
mic cele două clădiri ale școlilor 
generale din Orăștie și vom dota 
aceste instituții de învățământ cu 
tehnică de calcul. Nu este singurul 

program de acest fel. Așteptăm, în 
această perioadă, să se finalizeze 
etapa de semnare a contractului de 
finanțare pentru reabilitarea corpu
lui de clădire a Colegiului Național 
„Aurel Vlaicu”, ceea ce ne va per
mite ca, odată cu faza de execuție a 
lucrărilor, să reabilităm o clădire 
monumentală, cu valoare istorică” 
- a declarat primarul Alexandru 
Munteanu.

Valoarea proiectului destinat 
reabilitării și dotării celor două 
școli generale se ridică la aproxi
mativ 3.550.000 lei, contribuția 
locală la derularea lui fiind de peste 
260.000 lei.

Durata proiectului este de 14 
luni, din momentul în care se va 
semna contractul de finanțare.

In afara celor două programe 
destinate modernizării școlilor, prin 
REGIO s-a realizat și investiția 
destinată creerii unui „Complex de 
servicii pentru persoanele vârst
nice”,al cărui contract de finanțare 
a fost semnat pe data de 30 iunie 
2010.
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Filmul "începutul/ Inception" este în
Brigitte Bardot o consideră 
pe Caria Bruni needucată fruntea box office-ului nord-american

Brigitte Bardot, fostul sex-sim- 
bol al anilor '60, s-a pus rău cu prima 
doamnă a Franței, Caria Bruni, de
spre care spune că este needucată, din 
cauza unui cadou pentru care soția 
președintelui francez nu i-a mulțumit, 
potivit presei internaționale.

Totul a început cu darul trimis 
de Bardot soției lui Nicolas Sarkozy, 
o geantă care face parte dintr-o 
colecție exclusivistă, special realizată 
de casa de modă Lancel pentru fosta 
actriță.

Problema, potrivit lui Brigitte 
Bardot, este aceea că prima doamnă 
a Franței nu i-a mulțumit pentru 
cadou nici măcar printr-un bilet. 
"Caria Bruni este pe atât de 
needucată, pe cât este de frumoasă, 
după cum demonstrează faptul că nu 
mi-a mulțumit pentru cadoul pe care 
i l-am trimis", a explicat Bardot.

Până la incidentul cu geanta, 
Brigitte Bardot, o apărătoare 
înverșunată a animalelor, o aprecia 
foarte mult pe Caria Bruni pentru 
faptul că aceasta nu a purtat niciodată

articole vestimentare din piele, nici 
măcar pe vremea când era model.

Potrivit unor surse apropiate lui 
Bardot, supărarea actriței a fost 
accentuată și de faptul că 
președintele Sarkozy nu a luat în 
seamă cererea sa de a interzice în 
Franța luptele de tauri.

"I-am trimis o scrisoare cu 
privire la coride în urmă cu câteva 
săptămâni, pentru că de trei ani aștept 
ca vagile sale promisiuni electorale 
să se împlinească, dar până acum am 
primit răspunsuri puțin 
convingătoare, asemănătoare per
soanei care mi le-a trimis", a mai 
spus actrița.

Alicia Keys s-a căsătorit

Filmul "începutul/ Inception", un 
thriller SF cu Leonardo DiCaprio și 
Marion Cotillard în rolurile principale, 
se menține în fruntea box office-ului 
nord-american în cel de-al treilea week
end de la lansare, după ce a obținut 
încasări de 27,5 milioane de dolari de 
vineri până duminică.

Regizat de Christopher Noian, 
acest thriller a generat, în cele trei 
săptămâni de prezență pe marile ecrane 
nord-americane, încasări totale de 
193,3 milioane de dolari.

Pe locul al doilea s-a clasat come
dia "Dinner for Schmucks", cu Steve 
Carrell în rolul principal. Acest film 
este un remake al peliculei franceze "La 
cină cu un gogoman/ Le dîner de 
Cons", de Francis Veber, și a avut 
încasări de 23,3 milioane de dolari de 
vineri până duminică.

Pe locul al treilea s-a situat 
thrillerul de spionaj "Salt", în care An
gelina Jolie interpretează rolul unui 
agent CIA acuzat că spionează pentru 
Rusia. Acest film regizat de Phillip 
Noyce a generat încasări de 19,2 mil
ioane de dolari în al doilea weekend de 
la lansarea pe marile ecrane nord-amer
icane.

Filmul de animație "Sunt un mic 
ticălos/ Despicable Me", care prezintă

povestea lui Gru, maleficul ce voia să 
fure Luna, s-a situat pe poziția a patra, 
cu încasări de 15,5 milioane de dolari 
de vineri până duminică.

Comedia "Câini și ' Pisici: 
Răzbunarea lui Kitty Galore 3D", în 
care câinii și pisicile se aliază - cu aju
torul unor imagini realizate pe com
puter - pentru a salva lumea, a intrat 
direct pe poziția a cincea, cu încasări de 
12,5 milioane de dolari în primele trei 
zile de la lansare.

Drama "Charlie St. Cloud", cu Zac 
Efron în rolul principal, ocupă poziția 
a șasea, cu încasări de 12,1 milioane de

dolari.
Animația "Povestea jucăriilor 3/ ■ 

Toy Story 3", realizată de studiourile 
Disney-Pixar cu ajutorul tehnologiei 
3D, a coborât de pe poziția a cincea 
până pe locul al șaptelea, cu încasări de 
5,03 milioane de dolari de vineri până 
duminică.

Comedia "Oameni mari și fără 
minte/ Grown ups", regizată de Dennis 
Dugan, cu Adam Sandler în rolul prin
cipal, a coborât o poziție, ajungând pe 
locul al optulea, cu încasări de 4,5 mil
ioane de dolari de vineri până 
duminică, și este urmată de "Ucenicul 
vrăjitor/ The Sorcerer's Apprentice", o 
dramă fantastică ce aduce pe marele 
ecran epopeea unui vrăjitor care trebui 
să apere orașul New York de ambițiile 
inamicilor săi, care a ocupat locul al 
nouălea, cu încasări de 4,3 milioane de 
dolari.

"Saga Amurg: Eclipsa", al treilea 
lungmetraj din seria "Amurg/ Twi
light", încheie topul 10 al filmelor cu 
cele mai mari încasări în Americ. e 
Nord la sfârșitul săptămânii trecute, 
după ce a vândut bilete de 3,9 milioane 
de dolari. De la lansare, pe 30 iunie, fil
mul a avut încasări de 644,9 milioane 
de dolari pe plan mondial.

I

e
Cântăreața și compozitoarea 

Alicia Keys, în vârstă de 29 de ani, s- 
a căsătorit, sâmbătă, cu iubitul ei, 
rapperul și producătorul muzical 
Swizz Beatz, a anunțat, duminică, 
publicația Us Weekly.

Potrivit presei americane, Alicia 
Keys, care este însărcinată, și logod
nicul ei, Swizz Beatz, au schimbat 
jurămintele de credință în cadrul unei 
ceremonii private care a fost 
organizată într-un oraș de pe coasta 
Mării Mediterane.

Alicia Keys și Swizz Beatz, în 
vârstă de 31 de ani, formează un 
cuplu din anul 2008. Swizz Beatz, al 
cărui nume real este Kasseem Dean, 
mai are un fiu din prima lui căsătorie 
și lucrează în prezent la cel de-al 

CMYK

treilea său album.
Alicia J. Augello-Cook, născută 

pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub 
numele de Alicia Keys, este actriță și 
cântăreață americană de R&B, soul 
și neo-soul. Albumul ei de debut, 
"Songs In A Minor", lansat în 2001, 
a propulsat-o pe artista americană la 
statutul de star internațional, iar până 
în prezent, Alicia Keys a vândut peste 
25 de milioane de albume și a 
câștigat în repetate rânduri premii 
internaționale de prestigiu - 12 
Grammy, 11 Billboard Awards și trei 
American Music Awards. Cel mai re
cent album ai ei se intitulează "The 
Element of Freedom" și a fost lansat 
în 2009.

_______________y

IJn album Michael Jackson, cu zece piese necunoscute 
publicului, va II lansai în noiembrie

Un nou album Michael Jackson, 
cu zece piese necunoscute publicului, 
va fi lansat în noiembrie de Sony 
Music, ca prim proiect rezultat din 
acordul de 250 de milioane de dolari 
încheiat în martie de casa de producție 
cu administratorii averii artistului, 
relatează nydailynews.com.

Cel care se ocupă de pregătirea 
noului material discografic este Rodney 
Jerkins, producătorul albumului "Invin
cible" din 2001, ultimul album de stu
dio al lui Michael Jackson, înainte de 
decesul starului, în iunie anul trecut.

Albumul va fi lansat în noiembrie 
de Sony Music, în urma încheierii unei 
afaceri-record de casa de producție, 
care a plătit, în martie, 250 de milioane 
de dolari moștenitorilor lui Michael

Jackson, pentru a edita zece albume cu 
muzica acestuia și a lansa produse de
rivate asociate numelui cântărețului, în 
următorii șapte ani.

Pe lângă materialul ce va apărea 
pe noul album, "Regele muzicii pop" ar 

fi lăsat în urmă circa 100 de piese care 
nu au fost lansate, multe dintre € 
datând din perioada de glorie a 
cântărețului din anii '80. Managerul 
artistului, Frank DiLeo, a confirmat că 
mai sunt păstrate și piese înregistra e 
Michael Jackson cu artiștii Akon și 
will.i.am, în anii '90. .

Michael Jackson nu este primul 
artist a cărui carieră continuă mult după 
moartea sa. Șapte albume originale sub 
semnătura lui Tupac Shakur au fost 
lansate după ce rapper-ul a fost ucis în 
1996.

De asemenea, primul album al lui 
Johnny Cash, clasat pe primul loc, a 
fost lansat în 2006, la trei ani după 
moartea celebrului cântăreț de country.

nydailynews.com
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Istoria sportului 
românesc în colecție de cronici

Două decenii de sport cuprinse rând cu 
rând, pagină cu pagină, într-o impresio

nantă colecție de ziare sportive, aranjate cu 
grijă în ordine cronologică. Tomurile în 

cere se regăsește o adevărată istorie a spor
tului aparțin deveanului Viorel Lup, pro
prietarul unei colecții de ziare, reviste și 

cărți cu temă sportivă. A strâns fără între
rupere din anii ’60 până la finele anilor 
’80 toate numerele celor mai importante 

ziare și reviste sportive din acea perioadă. 
Peste 500 de numere ale ziarului „Fotbal” 

și a revistei „Sportul”, sunt păstrate cu 
sfințenie de către pensionarul pentru care 

pasiunea pentru sport nu are limite.

în spatele ardeleanului calm și gospodar se as
cunde un microbist a cărui pasiune pentru sport se 
observă după ziarele sportive pe care le citește în fiecare 
dimineața în timp ce savurează o cafea tare. Le studiază 
atent și strâmbă uneori din nas, când printre pagini 
zărește cancan-uri și mondenități care nu-și au locul 

-un ziar serios de sport. Nu e nostalgic din fire, dar 
spune că presa de dinainte dc ’89 era indiscutabil mai 
bună. De aici până la o trecere în revistă a celor mai im
portante evenimente sportive din ultimii treizeci de ani 
nu mai e decât un pas. Echipe, stadioane, antrenori, ar
bitrii, sportivi emblematici, performanțe inegalabile; 
Toate sunt redate cu o memorie care coboară în cele mai 
adânci puțuri ale timpului. De la primul campionat 
mondial văzut la televizor, la marea națională de hand
bal masculin campioană mondială, la stadionul plin de 
la meciurile Corvinului, sau la echipa-minune de divizie 
B a Bradului cu care a crescut, toate se derulează încet, 
alb-negru sau color în bucătăria călduroasă a aparta
mentului său.

fără să clipesc o cronică sau un editorial semnat de marii 
loan Chirilă, Ion Cupen sau Eugen Barbu. Acum de la 
ce apare în ziar, la știrile sportive și la comentariile 
meciurilor, totul e de o calitate infinit mai slabă”. Critica 
adusă ziarelor de astăzi ne duce repede în locul unde 
omul ține colecția sa de preț. Sutele de cărți sportive 
sunt așezate frumos pe rafturile unei biblioteci volumi
noase. De la cărți istorice, la romane polițiste și până la 
cele semnate de loan Chirilă, toate sunt atent aranjate 
astfel încât nea Viorel știe pe de rost locul fiecăreia. 
Pensionarul strânsese la un moment dat atât de multe 
cărți, încât se oferise să le ofere la biblioteca unei școli, 
pentru ca elevii să se bucure de ele.

Maldărele întregi de ziare mari și reviste sepia îți 
atrag instant privirea. Așezate în ordine cronologică, 
magazinul „Fotbal” și revista „Sportul” te duc cu gândul 
la redacția agitată a unui ziar de pe vremea când Dobrin 
încânta publicul din Trivale. „Sunt aproximativ 500 de 
numere. Am avut și mai multe dar ori le-am înstrăinat 
ori s-au deteriorat în timp din cauza umidității. Primele 
numere dateatză de prin 1962, în vreme ce ultimele sunt 
de pe finalul anilor ’80. Aveam abonament, iar atunci 
când se întâmpla să nu ajungă la mine, vorbeam cu cei 
de la chioșcul de ziare să mi le țină. Nu ratam nici un 
număr și ziua nu începea fără primele vești din sport”. 
Pensionarul explică mândru că o colecție de ziare și re
viste este extern de greu de întreținut. „La un anumit in
terval de timp le iau pe fiecare în parte și le curăț de 
praf, cu mare atenție. Sunt aproape în starea în care se 
găseau atunci, în mare parte și pentru că le țin într-un 
loc întunecat ca să nu le afecteze lumina soarelui sau 
umiditatea ridicată. Soția mă mai ceartă câteodată că 
acord prea multă atenție acestei colecții, dar a înțeles în 
timp că e vorba de o pasiune a mea”, povesește nea 
Viorel în timp ce ridică un număr a cărei prime pagin- 
pagini îl înfățișa pe jucătroul anului, Nicolae Dobrin.

Pasiunea pentru sport 
insuflată de tatăl său

echipelor de club de la noi, sau ale naționalei nu se pot 
compara cu ceea ce se întâmplă azi, când banii și intere
sele dictează totul în fotbal.”

N-ar colecționa ziarele 
sportive de astăzi

Colecționarul n-ar mai strânge ziarele sportive de 
astăzi. Motivul este simplu. Este de părere că presa 
sportivă de astăzi nu mai are aceiași calitate ca cea din 
trecut. „Pozele ocupă acum o jumătate de pagină. Mai 
sunt aruncate câteva cuvinte cu litere mari de o șchioapă 
în culori țipătoare asemeni tabloidelor și gata ziarul. Nu 
mai avem, din nefericire, cronicari sportivi de talia lui 
loan Chirilă, de exemplu. Toți tac și macină vorbele 

„pline de înțelepciune” ale unor oameni ca Becali, 
Borcea sau Iancu. Asta nu mai e sport, e cancan. Se 
observă și la comentariile meciurilor, ideea cu doi co
mentatori nu mi se pare deloc bună. Pe vremuri vocea 
lui Țopescu, Domozină, Secoșan sau Ghițulescu răsuna 
din toate radiourile și televizoarele. îți era mai mare 
dragul să asculți sau să urmărești meciurile.”

Domnul Viorel spune că ar renunța la colecția sa 
de ziare și reviste numai dacă ar întâlni tineri la fel de 
pasionați de sport ca și dânsul, fini cunoscători ai aces
tui fenomen atât de îndrăgit. Până atunci însă, va mai 
avea grijă de „filele de poveste ale sportului”, mica sa 
enciclopedie sportivă fiind ținută cu mare grijă într-una 
din încăperile micului său apartament de la poalele 
cetății.

Claudiu Sav

File de poveste, în alb-negru, 
cu eroii sportului românesc

Jocurile facile de cuvinte din titlul cotidianului de 
trt întins pe masa din hol pornesc incursiunea în timp, 
ite-te și tu ce titluri aleg ăștia. Nu mai au inspirație. 

Deja presa sportivă de astăzi e plină de clișee și astfel 
de jocuri de cuvinte facile. Pe vremuri, savuram aproape

Parcurgerea a câtorva numere ale ziarului îl fac pe 
ineditul colecționar să-și aducă aminte diferite episoade 
din viața sa de iubitor al sportului. „Am jucat de tânăr 
la juniorii Aurului Brad, vreo trei ani, în perioada în care 
echipa de seniori a moților a fost aproape de promovare 
în prima ligă. Pasiunea pentru sport am moștenit-o de 
la tata care mergea la meciurile echipei brădene, unde 
mă ducea și pe mine meci de meci. După ce m-am lăsat 
de fotbal, am continuat să urmăresc tot ceea ce însemna 
sport la acea vreme. Așa am ajuns să merg pe jos la 
meciurile importante de la Brad, sau la cele ale marii 
echipe a Corvinului de la Hunedoara. N-am lipsit nici 
de la una din cele mai mari performanțe ale fotbalului 
românesc, eliminarea deținătoarei Cupei Campionilor 
Europeni, Feyenoord Rotterdam, la Arad, de către UTA 
în septembrie 1970.”

Un alt moment de care își aduce aminte cu 
plăcere, răsfoind un număr al ziarului „Fotbal” din 1966 
este vizionarea primului campionat mondial de fotbal 
la televizor în vara acelui an. „Am fost foare bucuros 
că am putut să urmăresc turneul final câștigat chiar de 
către țara gazdă, Anglia. După mine, Portugalia a fost 
cea mai bună de departe. Eusebio fiind unul dintre cei 
mai mari fotbaliști pe care i-am văzut vreodată. A în
scris patru goluri într-o partidă cu Coreea de Nord, 
performanță cu care nu știu să se laude prea muți 
fotbaliști. Altul era fotbalul atunci și performanțele

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S.C. SALUBRITATE SA Deva
pune la dispoziția cetățenilor europuhele și eurocontainere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător 
» Reciclarea reduce cantitatea de deșeuri 
ce trebuie depozitați în gropi de gunoi sau incinerați
' Fiecare tonă de hârtie reciclată aalveazâ 17 copaci

Reciclarea reduce numărul de agenți poluând din aer d *0
Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale 

precum lemn, apă și minereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor^ 

a biodiverritătfi și previne eroziunea solului

K
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România e printre destinațiile 
turistice cele mai evitate

Dacă barilul ajunge la 150 LSD. motorina în România \a costa cam 6.6 lei 
Luând in considerare un pref al barilului in creștere, calculele Rompeirol arați că, la 
un dolar de 3,44 de tei, cu T\ J de24%. cu marja de prăjit redusă cu 30%, fi uit baril de 
150 de dolari, praful eFix Diesel ar ajunge la 6,60 Ici. Săptămâna trecuta, la tiu dolar de 
3.3S de tei, cu TI 4 de 24%, eu marja de profit redusă cu 30% si un baril de de daturi, 
prețul cFix Diesel ca de J 75 </e lei

Israelul a început negocierile pentru 
a face antrenament militar în România

de britanici Israelul și România au început ne
gocieri pentru a desfășura pe viitor alte 
exerciții de antrenament comun, în 
ciuda accidentului de elicopter de 
săptămâna trecută în care și-au pierdut 
viața șase militari israelieni și unul 
român, scrie Jerusalem Post.

Forțele aeriene israeliene își vor 
spori antrenamentele în România, pen
tru că armata vrea să îmbunătățească 
abilitatea piloților israelieni de a pilota 
în zone cu teren muntos, cum sunt în 
România.

în plus, informațiile preliminare 
ale anchetei asupra accidentului de 
săptămâna trecută indică faptul că 
prăbușirea pare să fi fost cauzată de o 
eroare umană, potrivit Jerusalem Post. 
Scopul exercițiului era să simuleze o 
misiune de căutare și salvare pe teren 
necunoscut, reamintește cotidianul is- 
raelian de limbă engleză. Or, Munții 
Carpați sunt vestiți pentru vârfurile lor 
înalte, vremea instabilă și pădurile 
dense, condiții în care piloții israelieni 
nu au prea des ocazia să se antreneze, 
adaugă publicația.

Israelul și România au început să 
desfășoare exerciții comune în 2006, 
când ministrul apărării de atunci, Shaul 
Mofaz, a semnat un acord pe cinci ani

cu omologul român, care a oficializat 
legăturile militare dintre cele două țări 
și a permis forțelor armate aeriene ale 
Israelului să trimită în România aeron
ave și soldați pentru antrenament, 
reamintește Jerusalem Post.

După accidentul de elicopter v- 
săptămâna trecută, au existat speculații 
în presă că armata israeliană s-ar 
antrena în România pentru un viitor 
atac asupra Iranului.

România se află printre pri
mele cinci destinații evitate 

de turi§tii britanici în această 
vară, în condițiile în care o 

treime dintre britanici își vor 
petrece în țară concediul din 
acest an, relatează cotidianul 
The Guardian, în ediția elec

tronic.

Unu din patru britanici petrece - 
în 2010 mai multe zile de concediu 
acasă față de anul precedent și o 
treime dintre britanici vor rămâne în 
țară, potrivit studiului realizat de o 
asociație britanică, CSMA Club.

Aproximativ 25 la sută dintre 
cei chestionați au precizat că la baza 
deciziei de a-și petrece concediul în 
țară se află motive financiare. Alte 
motive care i-au făcut pe britanici să 
nu plece în concediu în străinătate 
sunt: instabilitatea financiară din Eu

Spaniolii caută români 
să le dea de lucru

Angajatorii spanioli caută elec
tricieni și mecanici cu experiență de 
cel puțin doi ani, potrivit unui anunț 
postat pe site-ul Agenției Naționale 
de Ocupare a Forței de Muncă.

Posturile vacante sunt în Româ
nia, în Galați, Brăila și Tulcea. 
Salariile oferite ajung 700 de euro net 
lunar, iar angajații care nu au domi
ciliul în localitățile menționate vor 
primi și diurnă.

Cei care doreșc să aplice pentru 
un astfel de post trebuie să aibă o cal
ificare în domeniul electric sau 
mecanic, experiență de minimum doi 
ani, capacitate de a lucra la înălțime 
și permis de conducere categoria C. 

ropa (pentru 11 la șută), temerile 
provocate de grevele angajaților în 
transportul aerian (7 la sută) și riscul 
repetării problemelor create de norul 
de cenușă (6 la sută).

Un concediu în Marea Britanie 
va costa familia britanică medie înjur 
de 980 de lire sterline (1.180 de 
euro), zonele preferate fiind Scoția, 
Districtul Lacurilor, Devon și Snow
donia, potrivit sursei citate.

Grecia este destinația din afara 
țării cea mai evitată de turiștii bri
tanici, 13 la sută preferând să nu 
meargă în această țară din cauza 
instabilității financiare. Islanda (9 la 
sută), Turcia, Rusia (ambele 7 la sută) 
și România (5 la sută) completează 
topul țărilor pe care turiștii britanici 
le evită cel mai mult în această vară.

Sondajul online a fost realizat 
pe un eșantion de 3.006 britanici, în 
perioada 2-6 iulie.

Anul trecut, peste 2.100 de 
români au obținut un contract de 
muncă într-un stat din Europa, prin 
intermediul ANOFM majoritatea 
acestora, peste 90%, s-au angajat în 
agricultură.

Spania și Danemarca sunt țările 
care au atras cei mai mulți români, 
850 și respectiv 500 dintre aceștia au 
semnat contracte de muncă în 
agricultură în cele două țări. Anul tre
cut au mai plecat la muncă în 
străinătate și aproape 100 de medici, 
dar și muncitori calificați cu 
specializări în electronică, 
telecomunicații și instalații. J

Criză la hârtie igienică
Din cauza crizei, au început să fie 

contrafăcute și articole ieftine, precum 
hârtia igienică.

După anii în care principalele ținte 
ale falsificatorilor au fost produsele de 
lux, din cauza crizei economice au în
ceput să fie contrafăcute și articole mai 
ieftine, chiar și hârtia igienică, potrivit 
cotidianului american New York Times.

în statul California autoritățile au 
confiscat recent un transport de hârtie 
igienică Angel Soft contrafăcută.

Schimbarea din industria con
trafacerilor, care cauzează Statelor 
Unite un prejudiciu anual de 200 de 
miliarde de dolari, reprezintă o adaptare 
la consumatorul afectat de criză, aflat 
în căutarea de produse mai ieftine. 
Noua direcție a fost inițiată de fabricile 
din China care nu mai au comenzi, 
notează NY Times.

Aproape 80% din falsurile de pe 
piața din SUA au provenit anul trecut 
din China, unde absența exporturilor 
legale a făcut ca multe fabrici să caute 
bunuri pe care să le producă, în anumite

cazuri orice tip de bunuri.
Răspunsul este creșterea con

trafacerii unor branduri mai puțin 
cunoscute, ușor de vândut pe internet și 
care pot fi comercializate la prețuri mai 
mari decât falsurile foarte evidente. Cei 
care le produc evită astfel și campaniile 
agresive prin care producătorii de 
bunuri de lux își protejează mărcile.

Vânzătorii de imitații ale bunurilor 
cu prețuri din categoria medie folosesc 
un nou truc pentru a păcăli 
cumpărătorii: stabilesc prețul aproape 
de cel al produsului original. Lecția 
pentru mulți falsificatori este însă că au 
șanse mai mari să scape dacă imită 
branduri puțin cunoscute, mai notează 
publicația americană.



Componența seriilor Ligii a Il-a și a IlI-a
Cupa Amiralpentru echipele hunedorene

Ieri, a avut loc, la Federația 
Română de Fotbal, repartizarea 
echipelor în cele două serii ale Ligii a 
Il-a. Marea surpriză a reprezentat-o în
scrierea Petrolul Ploiești în Seria de 
Vest, și a echipei CS Otopeni în Seria 
de Est. De asemenea, la ședința de la 
FRF s-a tras la sorți și programul noului 
sezon competițional 2010-2011. Cam
pionatul Ligii a doua va debuta pe data 
de 21 august, Minerul Lupeni fiind sin
gura grupare din Hunedoara care va 
evolua la acest nivel, și va întâlni în de
plasare în prima etapă formația Petrolul 
Ploiești.

Seria 2
Internațional Curtea de Argeș
Unirea Alba Iulia
Petrolul Ploiești
CS Mioveni
UTAArad
FC Argeș
Gaz Metan CFR Craiova
FC Baia Mare

Dinamo București - Sportul Studențesc,
scor 5-3, în Liga
Formația Dinamo București a 
învins, duminică, pe teren pro
priu, echipa Sportul Studen
țesc, scor 5-3, într-un meci 

contând pentru etapa a Il-a a 
Ligii I.

Pentru gazde au marcat Garat '14, 
«Doye T9 (penalti), Torje '49, Ganea 

'69 și Adrian Cristea '90, iar oaspeții au 
punctat prin Curelea '53, Bălan '56 și 
Varga '71. Garat a marcat, în minutul 
1 cu capul, de la aproximativ 11 
metri, la o lovitură liberă executată de 
pe partea dreaptă de Cătălin Munteanu. 
în minutul 19, N'Doye a transformat un 
penalti acordat pentru un fault comis în 
careu de Popescu la Toije, care a înscris 
în minutul 49, când a scăpat singur pe 
partea dreaptă, a trecut ușor de portarul 
Popescu, ieșit la 30 de metri, și a trimis 
mingea în poarta goală. Sportul 
Studențesc a înscris primul său gol din 
acest campionat în minutul 53: Varga a 
centrat de pe partea stângă, Curcă a 
ratat intercepția, iar Curelea a trimis 
mingea în poarta goală. Trei 
minute mai târziu, oaspeții au punctat 
din nou. Nicola a centrat înapoi, de pe 
partea stângă, iar Bălan a șutat cu pi- 

yrul stâng. Dinamo a mai marcat în

FC Bihor
Arieșul Turda
FC Silvania
CSM Râmnicu Vâlcea
Minerul Lupeni
ALRO Slatina
ACU Arad
Voința Sibiu

Liga a III a este mai bine 
reprezentată de echipele hunedorene, 
dar surpriza este că Mureșul Deva, nu 
va evolua în noul sezon alături de CFR 
Marmosim Simeria și Jiul Petroșani în 
seria a cincea a ligii a III a , fiid 
repartizată în seria a VI a.

Seria a V-a
Termo Tr. Severin, FC Hunedoara, 

Autocatania, CFR Timișoara, 
Timișoara II, Jiul Petroșani, Fortuna 
Covaci, ACS Recaș, Bihorul Beiuș, 
CFR Simeria, Național Sebiș, CSM 
Școlar Reșița, Milenium Giarmata, Be- 
cicherecu Mic, Gloria CTP Arad,

I
minutul 69, când Helder a cen
trat de pe partea dreaptă, mingea 
a ajuns la Ganea, care, rămas 
singur la 6 metri, a șutat în 
poartă. Două minute mai târziu, 
Varga a trecut de Scarlatache în 
careul mare și l-a invins pe 
Curcă, reușind al treilea gol al 
formației sale. Ultimul gol al 
partidei a fost reușit de Dinamo, 
prin Adrian Cristea, care a șutat 
puternic din careu, după o minge 
deviată greșit de apărarea 
oaspeților.

Dinamo București: 1. Curcă - 
25. Scarlatache (20. Ad. Cristea '74), 
30. Garat, 4. Moți (16. Helder'57), 3. 
Pulhac - 22. Torje, 26. Mărgăritescu 
(5. Kone ’62), 29. N'Doye, 7. 
Munteanu - 19. Ganea, 17. An. 
Cristea. Antrenor: loan Andone.

Sportul Studențesc: I. Popescu 
-29. Farmachc, li. Watrieie, 13. 
Ghinga, 4.jCazan (15. Ciupe '32) - 
30. Irimia, 22. Postolache - 28. Bălan, 
Ii. Terfelea (21. Nicola ’55), 20. 
Varga (8. Nae ’79) - 9. Curelea. 
Antrenor: Tibor Selytnes.

Luceafărul Oradea

Seria a Vl-a
FC Maramureș Universitar Baia 

Mare au luat locul de la Someșul Ile- 
anda), Mureșul Deva, FC Cisnădie, 
Voința II Sibiu, Gaz Metan Mediaș II, 
CSM Sebeș, Unirea Florești, Sănătatea 
Cluj, Unirea Ungheni, FC Zalău, SCM 
Brașov, Unirea Tărlungeni, AFC Odor- 
heiu Secuiesc, Unirea Dej, Seso C. 
Turzii, Voința Livezile

Andrei Cean

Cartonașe galbene: Munteanu 
UI, Kone '76, Helder '77, Ad. Cristea 
'901 Cazan '13, Patriche '81, Nae '83.

Arbitri: Robert Dumitru (cen
tral) - Aurel Oniță, Dorin Mudura 
(asistenții - Andrei Chivulete 
(rezervă).

Observatori: Valeriu loniță, 
Claudiu Popa.

Supervizor: Vasile Avram.
La meci au asistat aproximativ 

5.000 de spectatori, printre care 30 de 
suporteri ai formației oaspete.

Etapa a IV a

Speranța Brad - IGO 1-6
Marcatori: Pentru Speranța Brad a 

marcat Bulz, iar pentru IGO au punctat 
Mailat două goluri, Taș, Bunea două 
goluri, Almășan.

Golden Botău - Team Juniorii 3-4
, Marcatori: Pentru Golden Botău au 

înscris Văcaru două goluri și Matei, iar 
pentru Team Juniorii au marcat Ciocan, 
Vârdea două goluri și Cotuna.

P.D.L - Brătișa 6-1
Marcatori: Deoancă, Căpraru , 

Gavrilă două goluri, Imre și Cristea au 
marcat pentru P.D.D, iar pentru Brătișa a 
punctat Oprean.

Clasament

1. P.D.L 4 4 0 0 18-5 12p
2. Footbal Team Alpin 4 3 1 0 24-7 lOp
3. Team Amiral 4 3 0 1 19-11 9p
4. Teba 4 2 1 1 17-10 7p
5. IGO 4 2 0 2 14-10 6p
6. Golden Botău 4 2 0 2 13-12 6p
7. Red Devils 4 1 1 2 20-14 5p
8 U.M. 01099Armata 3 1 1 1 10-12 4p
9. Team Juniorii 4 1 0 3 12-23 3p
10. Speranța Brad 4 1 0 3 6-23 3p
11. Brătișa 4 0 1 3 7-18 1P
12. 11. Team Fantasy 3 0 0 3 4-16 0p

Sport și veselie pentru copiii 
de la Centrele de Plasament

g

Sala Sporturilor din Deva a 
găzduit, ieri de la ora 12, „Ziua 
Sportului”, în cadrul căreia au fost 
organizate, competiții sportive, pen
tru copii de la Centrele de Plasament 
din județ.

Activitățiile au fost susținte de 
Direcția pentru Protecția Copilului 
Hunedoara împreuna cu Fundația 
Lions din Anglia. Au participat copiii 
de la Centrele de Plasament din

Red Devils - Teba 4-6
Marcatori: Au înscris Oprean, 

Nameș două goluri, Costea pentru Red 
Devils, iar pentru Teba a marcat Avram, 
Sandu, Jorza câte un gol și Trif trei goluri

Team Amiral - Footbal Team Alpin 
2-3

Marcatori: Pentru Team Amiral au 
punctat Vasiu și Banciu, iar pentru 
Footabl Team Alpin au înscris Stoica, 
Iordache și Bolog.

Meciul Team Fantasy - U.M. 01099 
Armata s-a desfășurat după închiderea 
ediției.

Brad, Orăștie, Hațeg și Hunedoara. 
Copiii au participat la competiții de 
fotbal, handbal și tenis de masă. 
Câștigătorii au fost premiați cu tro
feul “Romanian Pride Olympics”. 
Fundația din Anglia își va încheia ac
tivitatea pe data de 4 august, dată la 
care toți copiii vor merge la ștrandul 
din Deva, iar seara vor participa la o 
discotecă organizată la Centrul De 
Zi.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)

Prestăm:

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940
- 5 spălări 11 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



cw prietei10 Timp liber I ierrix t Wa///re»r tsrudvrtik) este un puști isief, dar mereu pus pe șotii. 
Sătul de mers la școală, el decide să iși ia o zi liberă. Pentri 
cei mai buni. Cameron și Sloane, nu pot decât să ii urmeze exemplul, 
trei sunt deciși să se distreze pe cinste! (Pro Cinema; 22:00; Chiulangiul)
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9 □
10

Introducoti în orila (te mai sos oonăteste cuvinte!
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAr 

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUȘI, BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE, 
IN, INSTALAȚIE, IJE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂGÂNIT, PĂSĂRARI, 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 

TOTUȘI, TRESĂ, OS, VÂNĂTORI, V».

Petru ARDELEAN - ARAD

oudoku
8 4 9 8 3 1 5

3 8 1 9
1 9 2 4 7 8 8
4 7 9 8 2

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

8 1 4 3 7
2 1 8 3 4 9

Viorel Naghi « Vladimirescu

23:00

17 50
18.20

:«

TV/?1
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07.00
07:30 Români la capătul lumii 2 07:55

i 08:00 Armăsarul sălbatic (6.) 08:00
ț 08: JO Beaver rezolvă tot (22.) 08:30
L09;l)|) Transformarea (rel.) 09:00
ȘlOilt Verde-n față Episodul 7

10 lir Dovadă de iubire (22.) 10:00
Hî Restaurare (rel.) Episodul 4 10:20

n 1#) Concert de deschidere Cam- 11:20
pionatul Mondial de Fotbal 11:50

llț FIFA 2010 (rel.) Selecțiuni 12:00
1 1 Spectacolul lumii (rel.)
1 50 Cronicile frumoasei luptătoare 14 30

(sud-coreean, 2003, rel. - 2.) 15:00
14.00 Telejurnal; Sport; Meteo 16:00
14:45 Omenia ne scoate la liman 1

20:00
21:10

Pur și simplu delicios (rel.)
Rom european (rel.)
Kronika (magazin cultural) 
Noile Paradisuri (francez serial 

documentar, 2008 - 7.) 43'
Rețetă pentru siluetă
Amintiri din istorie
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean mini-serial, 3.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Exodus (SUA film istoric de 

aventură, 1960) 210' cu Paul 
Newman, Eva Marie Saint, 
Ralph Richardson
Serviciul omoruri (mini-serial, 

2008 - 3.) 45' Mâna destinului

Cercul vieții (4.) 
învinge apele! 
Povești din Paris (rel. - 73.) 
Opera prima (rel.)
Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 33.)
Telejurnal; Sport 
Timpul chitarelor (rel.) 
Povești din sălbăticie 2 
Vorbe peste timp 
Telejurnal 
Popasuri folclorice (2008) 
între cer și pământ 
împreună în Europa 
Cercul vieții (german serial, 

2004. rel. - 4.)
Studio 24 (francez, 2008 - 1.) 
Jurnalul Euronews 
învinge apele!
Vorbe peste timp 
Povești din sălbăticie (rel.) 
Starhunter (canadian S.F., 2003

- 15.) cu Clive Robertson, 
Tanya Allen, Dawn Stem

20:00 Fiica Elisei (italian serial, 2007
- 15.) cu Paolo Seganti, Anna 
Safroncik, Alessandra Barzaghi, 
Giorgio Borghetti

21:00 D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
12:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Drumul morților (SUA serial, 

1996) cu Keith Carradine, 
Harry Dean Stanton. David Ar
quette. Jonny Lee Miller

06:00
08:00

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
Xena: prințesa războinică 

(SUA serial de aventură, 1995)
Coroana otrăvită (1990)
Observator
Misiune în Triunghiul Bermu- 

delor (SUA mini-serial. 2005)
Observator
Bun de cinste (reality show) 
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Observator
Trăgător de elită (SUA film de 

acțiune, 2005) 95' cu Wesley 
Snipes, Richard L.' Fox, Tim 
Abell, Emma Samms
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

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

20:00

22:00

23:40

W

07.00 
O9:S5 
1000
12:00 
13:00 
13.30

17:00
17:45
19:00
20:30

Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea
Om sărac, om bogat (59.) 
Tânăr și neliniștit (rel. - 3791.) 
Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 10.)
O ultimă dorință (rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3792.)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog! (rel.)
Știrile Pro TV
Ostatici sub acoperire (cana- 

dian-englez-SUA film de ac
țiune, 2005) 106' cu Wesley 
Snipes, Jason Statham, Ryan 
Phillippe, Henry Czerny

Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 3.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

1400
15:30 
16 25
16:30
17:30
18:30

îngerașul (mexican serial)
Săracii tineri bogați (rel.) 
Legământul (rel.) 
Predestinați (rel.) 
împreună pentru totdeauna 

(mexican dramă, 2008, rel.)
Cele două fețe ale Anei (2006) 
Victoria (2007)
Vremea de ACASĂ
Legământul (2008)
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna

(mexican dramă, 2008)
Săracii tineri bogați (2009) 
Predestinați (2009)
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
Poveștiri de noapte (emisiune 

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

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

Camera de ras
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Sport cu Fiorentina 

I Nimeni nu-i perfect (8.) 
: Jane Doe: Gravat în memorie 
î (SUA polițist, 2006, rel.) 
I Galileo 
i Camera de râs 
i Cine știe...câștigă! 
: Nimeni nu-i perfect (rel. - 9.) 
i Cine-i Moș Crăciun? rel.) 
I Focus 18 
: Focus Sport 
: Uite cine gătește! (2010) 60' 
: Clubul nevestelor (SUA come- 
: die, 1996)

■B I* i Trăsniții (serial de comedie, 
2007 - 38.) 45'

23:15 Mondenii Show
23 ‘3< >: Echipa de intervenție (SUA 

dramă, 1994) 92' cu Robert 
Conrad, Dee Wallace-Stone, 
Chad McQueen, Wil Shriner

Kaiser Chiefs Live at Eiland Road 2008 
Mr. Bean în vacanță (englez comedie, 2007)

15:10
16:40
18:10 Aurul nebunilor (SUA film de aventură, 2008) 

Titanii (SUA dramă, 2000) 113' cu Denzel Washington, Will Patton, 
Kate Bosworth, Wood Harris
True Blood (SUA serial, 2008 - 9.) Voi învia cu Anna Paquin, Stephen 

Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley
Mafia din Staten Island (francez-SUA polițist, 2009) 96' cu Ethan 

Hawke, Vincent D'Onofrio, Seymour Cassel, Julianne Nicholson

15:45
16:45
17:15
19:00
20:00
21:00

■■

22:00

UT

Prietenii tăi (SUA serial de comedie. 1994 -11.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
Chiulangiul (SUA coțnedie, 1986) 98' cu Matthew Broderick, Alan 

Ruck, Mia Sara, Jeffrey Jones

Spitalul de urgență (SUA serial. 1994 - 22/7.)
10 produse sau mai puțin (SUA comedie, 2006 - 3.)
Giganți și vrăjitori (mexican film de animație, 2003) 83'
Veronica Mars (SUA serial,.2004 - 2:) 60' cu Kristen Bell 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 4.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2 

casier trezorier

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

^ner construcții civile, industriale
Șt agricole 1 

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

t__stru construcții civile, indus
triale și agricole 1 

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

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

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re
țele 3 

operator control nedistructiv
3

ospătar(chelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3 

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-fencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual

barman 5 

brutar

bucătar 1

confectioner-asamblor art. din tex
tile 10 

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-dec orator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4 

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1 

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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

ospătar-chelner 1 

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniul calității 1 

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10 

zidar samotor

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

cameristă hotel I

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori ' 6

inginer mecanic I

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

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

munc.necal.la asamblaiea,montarea 
pieselor 1 

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1 

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 

dulgher(exclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1 

inspector (referent) resurse umane

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1 

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

1

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2 

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrator gestionar 1

man i pul an t m ărfuri 14 

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1 

montator subansamble 47 

operator mase plastice 7

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 

operator mașini de inscripționat
11

operator prelucrare mase plastice
14

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18 

cusător piese din piele șt înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924 

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1 

inginer autovehicule rutiere 1 

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

operator calculator electric și-rețele
1

ospătar(chelner) I 

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3 

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1 

munc.necal.în silvicultură 6 

zaic,zidărie, fai an ță, greș ie, p archet 2

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

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1 

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate

asistent medical

fierar betonist 1

mecanic utilaj 1

munc.necal.la demol.clădiri,mo

mecanic utilaj 1

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

Mică publicitate

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

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

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.

Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, 
^iitrală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 

0730.111.962

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

Vând teren extravilan, cu fânaț și pădure, suprafață 1 ha, în Leșnic. Tel.0729.844.537

■
DIVERSE

Angajez cioban. Salariu atractiv. Informații latei. 0721.871.441
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

tă! 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 cauciucuri 165/13, cu jenți, 4 bucăți pt Dacia 1310, preț neg. Tel.0728.242.538

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

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

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, hol, 
grădină, st^l 500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 65.0001ei 
neg. Tel. 0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 4 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=21 Omp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

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 muzica. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț 250eur/lună. 
Tei. 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 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: Iuca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

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

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

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

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

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

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

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

AUTO
De vânzare Ford Mondeo, af.1993, înmatriculată, recent adusă, full options, full electric, 
jante aliaj, stare tehnică și estetică impecabilă. Preț 2200euro neg. Tel. 
0723.239.203.0254.224.069

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 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, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 2 ca
mere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

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

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.

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.................................... Prenume..............................................
Strada.........................................Nr........Bl................. Se...... Ap. ...
Localitatea.......................... Județul...............
C.I. seria............... nr.....................................
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

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

http://glasulhunedoarei.blagspot.com/
mailto:Iuca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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SILVA^
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SM-’-MLVA L.EMNTEX S.R.L.
iuti CMmintlia, nr.lZiO, txvmuna llârău, 
td/ftix: 0354/501021/22.

Silvadez

S M2
S ts»w.
S’S«Pft

Supremația calității

S-A1

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Pulpe dezosate Aripi pui
14,29 lei/ kg 0,30 lei/ buc. ° 8,59 lei/ kg

fobriia de martore usCate
șt adezivi Hunedoara

*

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

www. silvadez. m 

tr (AțlTO VltAAt4MPt* \ A L
M' f 1 im I •
taMvarf** DOAIIJIATVKMI

iv

șlMaerclalbeazi 
emn triplu stratificat

MB,

Nou! Pui tranșat, 
0 pentru familie

8,69 lei/ kg

fii?» 11

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

î: HOTEL
73 Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

■

r

Nisip 22,00 lei/tonă

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă
Rapoltu Mare

^teWWWir.steaii. unuresului.ro Sort spălat 8- 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

23,00

25,00

lei/tonă

lei/tonă

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “ DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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

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

unuresului.ro

