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Forminte 
își caută de lucru 

pe Internet

pupat

Vicepnmarul Devei 
Cosmin Costa

Pentru că s-a implicat în refacerea zonelor verzi 
din centrul Devei, degradate și populate cu haite de 
câini și oameni ai străzii.

de blamat

Avramului îi vor plăti contribuabilii fericiți 
că ajung în Asia prin reprezentanții lor.

Vicepreședintele 
Consiliului Județean, 

Costel Avram
Ca să nu mai rămână și anul 

acesta repetent... domnul Goe al jude
țului, Costel Avram a primit cadou din 

partea tăticului Moloț o vacanță în 
China, la frații mai mari și mai galbeni.

Bine înțeles că banii pentru concediul
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f greco-catolic
Cei 7 tineri m. din Efes; cuv. m.
Evdochia; |Sf. pr. Ioan Maria 
Vianney].

ț romano-catolic
Sf. Ioan Maria Viannev. or. **

Rețete zilei

Paste cn’pui 
și șunca >'W

Ingrediente:
400 g carne de pui
2 cepe medii (200g)
40 ml ulei
125 ml vin alb sec
200 ml creme fraiche sau 

smântână de fîișcă
15(i g șuncă
Kio g cașcaval
1 cățel de usturoi
500 g paste
I foaie dafin
sate, piper alb

MM
Se pune apa la fiert pentru 

paste. Se fierb conform instrucțiu
nilor fle pe pachet. Se laie puiul cu- 
bulețe si se frige in tigaia de teflon. 
Se pune deiiparle și se păstrează 
cald.

Se curăță ceapa și se taie cubu- 
lețe. Se călește în câteva ie ulei in 
tigaia în care s-a fript puiul. Se 
adaugă vinul, foaia de dafin, cățe
lul de usturoi tocat mărunt Se lasă
să scadă cam la jumătate.

Se adaugă creme fraiche și se 
aduce la punctul de fierbere. Se 
adaugă puiul fript. șunca și cașca
valul și se amestecă pană se to
pește cașcavalul.

Se condimentează cu piper și 
sare, după gust. Sosul se pune fier
binte peste pastele fierte și se scr-

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 025i.227.Q87
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.»
Informații SER 0254.212.725

Pomenirea Sfinților șapte tineri din Efes: 
Maximilian, Exacustodian, Iamblie, Martinian, 
Dionisie, loan și Constantin (+250)

Acești sfinți au trăit pe vremea 
prigoanei lui Decius împăratul, fiind fii 
ai dregătorului cetății Efes, toți cu 
credința în Hristos și mărturisind, cu 
îndrăzneală, credința lor. Deci, auzind 
păgânul împărat de râvna propovăduirii 
lor, a dat poruncă să fie prinși și aduși, în 
lanțuri, înaintea judecății lui. Și, de 
îndată, a început împăratul să-i silească 
cu amenințări și făgăduințe, să se lepede 
de credința creștinească și să se întoarcă 
la închinarea idolilor păgâni. Dar tinerii 
l-au înfruntat cu bărbăție pe împărat, 
care, văzându-i nesupuși, cu atâta tărie, 
și, pentru că fusese chemat în altă parte, 
de treburile împărăției, i-a slobozit și le- 
a dat timp să se răzgândească, până la în
toarcerea sa.

Deci, după plecarea împăratului, 
tinerii au folosit libertatea lor, mergând 
la casa părintească, de unde, au luat aur 
și argint, pentru hrana lor, și, apoi, ieșind 
din cetate, s-au ascuns în peștera ce se 
afla în muntele Ohlon. Și, petrecând zile 
multe, se rugau neîncetat lui Dumnezeu, 
ca să-i izbăvească de prigoană, iar 
Iamblie, cel mai tânăr dintre ei, mergea 
în cetate și le cumpăra lor hrană. Deci, 
mergând el odata în cetate, l-a văzut pe 
împărat și, întorcându-se în peșteră, a

spus aceasta fraților săi. Iar Decius, 
făcând cercetare pentru ei și cunoscând 
că se afla în munte, a născocit o osândă 
cumplită împotriva lor, punând pe sluji
torii împărătești să zidească gura peșterii, 
pentru ca astfel, tinerii să moară de 
foame. Dar aceasta a fost cu pronia 
cereasca a Iubitorului de oameni Dum
nezeu, fiindcă, neîncetat rugându-se, cei 
șapte tineri au adormit, cu o minunată 
adormire.

Și anii au urmat să curgă neîncetat, 
împăratul Decius a murit și alți împărați 
au luat scaunul împărăției și valuri 
nesfârșite de sânge creștinesc au adăpat 
pământul, din pricina prigonitorilor. într- 
un târziu au ajuns a stăpâni lumea 
împărații creștini. Deci, în zilele 
împăratului Teodosie cel Tânăr (408- 
450), binevoind Dumnezeu să arate tu
turor că este o înviere a morților, a 
deschis peștera, printr-un om, care căuta 
piatră, și a înviat din morți, după aproape 
două sute de ani, pe cei șapte tineri, care 
stăteau acum împreună, părându-li-se că 
s-au culcat aseară. Apoi, au trimis pe 
Iamblie în cetate, să cumpere cele de 
trebuință. Și, de mirare lucru a fost când, 
efesenii au văzut, umblând, pe ulițele lor, 
pe un tânăr îmbrăcat în haine, care se

purtaseră în altă vreme și care cumpără 
hrană cu niște bani de aur, purtând chipul 
împăratului Decius. Plin de mirare era și 
tânărul acela, văzând cetatea plină de bis
erici, iar semnul Sfintei Cruci pus pe 
ziduri. Și cugeta întru sine, zicând: „Oare 
acesta este Efesul?”

Deci, s-a făcut cercetare și tânărul 
a vorbit și de frații săi din peșteră. Și s- 
au dus la peșteră episcopul și dregătorul 
cel mare din Efes și au aflat în gura 
peșterii un sicriaș de aramă, cu două 
tăblițe de plumb, pe care era scrisă 
chinuirea Sfinților. Apoi, intrând în 
peșteră, au aflat pe Sfinți, treziți ca dintr- 
un somn, după aproape două sute de ani, 
ca și când n-ar fi adormit decât o noapte. 
Și se minuna toată lumea, proslăvind pe 
Dumnezeu. Iar tinerii, adeverind tuturor 
credința în învierea morților, și-au dat 
sfintele lor suflete în mâinile lui Dum
nezeu.

HOROSCOP

Dacă vrei să obții un ajutor sau o 
recompensă, folosește-te de 
cunoștințele, relațiile și prieteniile
legate. Nu este momentul să fii modest. Nu tre
buie să calci pe nimeni în picioare, pur și sim
plu trebuie să știi să te promovezi.

Evită excesele de orice fel, mai 
ales cele legate de alcool, tutun și sex. 
Ai nevoie de un somn adânc și odihn
itor. Se poate să ai probleme cu ochii, 
pentru că ești sensibil la lumina puternică. Na
tivii au discuții cu partenerul de viață, mai ales 
în privința copiilor.

Nativii care s-au luptat în ultima 
vreme cu dificultăți la locul de muncă 
văd în sfârșit luminița de la capătul 
tunelului. Sunt mai puțin bine aspec-
tate domeniile în care jobul presupune lucrul
cu străinătatea.

Ai posibilitatea de a efectua 
unele operații financiare și de a fruc
tifica relațiile personale. îți plasezi 
banii într-un mod foarte inspirat. La 
locul de muncă ai o mare capacitate de concen
trare, ești răbdător și perseverent.

Leii au parte de un veritabil 
menage a trois, iar această situație nu 
pare deloc să-i deranjeze. Dimpotrivă, 
ea li se pare destul de incitantă. Din
punct de vedere financiar să reduci cheltuielile
și să lucrezi mai organizat.
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de-a lungul timpului

Iff 1578: Bătălia de la Al-Kaar al Kabir (Maroc) dintre por-
I tuehezi și maurii din Fez
I,, 1693: Monahul Dom Perignon (1638 - 1715) a inventat

șampania) băutură care a primit acest nume de la regiunea
ipagne din nordul Franței
1704: Englezii cuceresc Gibraltarul, în timpul războiului 
ol de succesiune (Tratatul de la Utrecht le recunoaște, în

1713. posesiunea).
1789: în Franța a fost abolit sistemul feudal.
1914: Izbucnirea primului război mondial: Germania 
ază Belgia; ea răspuns, Marea Britanic declară război 

Khmianiei. Statele Unite își proclamă neutralitatea.
1919: Armata română a intrat victorioasă în Budapesta. 

Sfârși.u regimului comunist instaurat de Bela Kun Ia 21 martie 
I? 19 ta Ungaria

. ^M05'începe prima conferință internațională Wikipedia 
IțJ'Ttinkfurt, Germania

iS-a« născut:

1792: Percy Bysshe Shelley, poet englez (d. 1822)
1805: William Hamilton, matematician irlandez (d. 1865)
1900: Elizabeth Bowes-l.yon, soția regelui George al VI- 

lea al Regatului Unit și mama reginei Llisabeta a Il-a (d. 2002)
1901: Eouis Armstrong, muzician american (d. 1971)
1906: Marie-Iose a Belgiei, soția regelui Umberto al II- 

lea al Italiei (d. 2001)
1928: Romulus Cristescu. matematician român
1929: Yasser Arafat, politician palestinian (d. 2004)
1948: C.'ezara Dafinescu, actriță româncă
1961: Barack Mama, politician american

Comemorări:

1875: Hans Christian Andersen, scriitor danez (n. 1805) 
1879: Ștefan Miele, fizician român, profesor universitar 

(n. 1820)
1953: Francisc Șirato. pictor și grafician român (n. 1877) 
1957: Washington Luis Pereira de Sousa, politician 

brazilian (n.1869)
1959: Ion Bălan, episcop român (greco catolic) (n. 1880)
1959: Nicolae Dărăscu, pictor român (n. 1883)
1997: Jeanne Calmcnt, cel mai logeviv om (ia lume, in 

vârstă de 122 ani și 164 de zile (n. 1877) ■. ir

Nu ar trebui să te confrunți cu 
probleme financiare dacă ești prudent. 
Saturn a încetat să-ți afecteze echili
brul bugetar, ceea ce aduce o netă 
ameliorare în sectorul banilor. în dragoste.
există suișuri și coborâșuri.

Relațiile cu persoanele la care ții 
vor fi afectate. Atmosfera nu este deloc 
prielnică pentru conversații calme. 
Chiar dacă îți vine să țipi, reușești să te
abții. Ai grijă de bani și nu te aventura în afacen
periculoase.

în familie trebuie să fii autori
tar, mai ales cu cei mici. Mai târziu îți 
vor reproșa că i-ai lăsat să facă ce-au 
vrut, în loc să-i ții în frâu. Unii nativi
își pregătesc cu răbdare momentul în care vor 
păși pe un alt drum în carieră.

Cineva din familie se află într- 
o stare mai proastă din punct de 
vedere moral. Trebuie să-i oferi spri
jinul și afecțiunea ta, ca să treacă 
peste acest moment. Ai tendința de a te izola
puțin față de lume.

Bancurile zilei
© © ©
Un general inspectează 

plutonul lui Bulă. Ajunge la 
acesta, îl bate prietenos pe 
umăr și zice: - Cum îți 
merge, fiul meu?

La care Bulă radios:
- Ce bine că am dat de 

tine, tată, mama te caută de 
ani și ani...

© © ©

- Bulă, de ce plângi? în
treabă mama lui Bulă.

- Pentru că vecinul nu se 
joacă decât cu tine!

© © ©
- Ei, ei! îi spune profe

sorul lui Bulă. Numai la sex 
te gândești... Nu se poate

trăi din-așa ceva!
- Cum să nu! Dacă ați 

vedea-o pe sora mea cea 
mai mare...

© © ©
în toiul nopții, Bulă, cu 

vânătăi pe față și cu două 
valize în mâini, sună la ușa 
casei lui taică-său.

- Ce-i cu tine, Bulă, la

ora asta și în halul ăsta?
- M-am certat cu ne- 

vastă-mea.
- Și a îndrăznit să dea în 

tine? Eu, în locul tău, o fă
ceam bucăți!

Bula, rânjind:
- Dar ce credeai că am în 

valize?

Dacă ai de făcut unele demersuri 
administrative, este cazul să le duci la 
bun sfârșit. La locul de muncă ai grijă 
eum te porți cu cei din jur, pentru că 
se poate să stârnești invidii.

Riști să trezești tensiuni în viața 
conjugală. Ești în dezacord cu 
partenerul de viața în privința a mai

© © ©

multor lucruri. Este cazul să depui eforturi se
rioase ca să privești lucrurile obiectiv.

Tinzi să acorzi prioritate vieții 
tale private. Te dedici în special per
soanelor pe care le iubești.
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L// biciclist de 16 ani afpst rănit Îmi r/nvuHcv/ffl pg drumul dintre Căstău și 
Sibișel. Minorul H.N. a virat brusc jSră să se asigure fiind acroșat
de autoturismul condus de Adriana M. De 4^de ani din Orăștie. In urma 
accidentului a rezultat rănirea gravă a minorului, care a fost transportat la 
Spitalul Municipal Orăștie.

1 mp de refugiu montan construit, fără taxe, avize și SF-uri, peste 1.000 de euro

Cele mai scumpe refugii montane din România
sunt în județul Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara 
se înfruptă cu nesaț din banii 
alocați pentru refugii salva- 

mont de Ministerul Turismului 
și Dezvoltării Regionale. Insti- 
tuța condusă de Elena Udrea a 
alocat, anul trecut aproape 30 
de miliarde de lei vechi, pentru 
construirea a șapte refugii Sal- 
vamont în Parcul Național Re

tezat. Instituța condusă de 
Mircea Moloț a primit banii și 
i-a vărsat direct în buzunarul 
viitorului ginere alpreședinet- 

lui Consiliului Județean.

Controversele acestui proiect con- 
ștaai în modul de cheltuire a sumelor 
r., 1 folosite pentru construirea unor 
refugii de câțiva zeci de metri pătrați.

O baracă mai scumpă 
decât un apartament

Din datele furnizate de către 
reprezentanții Consiliului Județean 
Hunedoara, un refugiu de 94 de metri 
pătrați ajunge să coste peste 4 miliarde 
de lei vechi, fără documentație și avize, 
chiar dacă materialele de construcție 
sunt dintre cele mai banale. Un astfel 
d® refugiu construit în alte zone 
muntoase ale României costă de 
aproape 20 de ori mai puțin, cu proiect 
cu tot.

Prin comparație cu piața 
i siliară din județul Hunedoara, un 
refugiu salvamont este de aproape 7 ori 
mai scumpă decât un apartament din 
centrul municipiului Hunedoara. 
Experții imobiliari apreciază că în mu
nicipiul Hunerdoara, un apartament cu 
3 camere, în zonă ultracentrală, cu toate 
dotările, cu gaz metan și anexe, de 
peste 100 de metri pătrați, ajunge la 
puțin peste 600 de milioane de lei 
vechi. Din banii alocați de Consiliul 
Județean pentru construcția refugiilor 
salvamont s-au plătit peste 1.000 de 
euro pentru un metru patrat de 
construcție.

De 4 ani se roagă 
salvamontiștii pentru 
refugii decente...

„Proiectul a fost depus la minister 
în anul 2006 de către Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din 
România (ANȘMR), proiect ce a 
prevăzut refacerea, reamenajarea și 
construirea refugiilor de altitudine. în 
județul Hunedoara au intrat în acest 
proiect șapte puncte de instalare. Astfel, 
au fost construite refugii la Stâna de 
Râu, Baleia, Buta, Pietrele și Râușor, 
iar refugiile de la Poiana Pelegii și Bu
cura au fost refăcute și reamenajate. 
Valoarea proiectului se ridică la suma 
de 30 de miliarde de lei vechi”, a de
clarat Ovidiu Bodeanu, șeful Serviciu
lui Public Județean Salvamont (SPJS) 
Hunedoara.

Costel Avram, 
repetent Ia 
cunoștințele 
despre banii veniți 
de la Udrea

în prezent, lucrările mai au până 
să fie finalizate, anunțându-se chiar 
probleme cu tranșele de bani ce urmau 
să vină. “Refugiile sunt construite în 
proporție de 90 la sută unele, în timp ce 
altele sunt finalizate. Nu mă pot 
pronunța cu privire la faptul dacă 
sumele ar fi mari sau mici, deoarece 
aici ar trebui să punem în calcul și 
documentația necesară. în plus, am 
înțeles că mai sunt tranșe de bani de 
venit de la Ministerul Turismului, dar 
nu pot spune exact ce sume, fiindcă nu 
știu”, a declarat Costel Avram, 
vicepreședintele Consiliului Județean 
(CJ) Hunedoara.

Făgărașul e mai ieftin

Consiliul Județean Hunedoara a 
cheltuit sume exorbitante pentru niște 
refugii cu două sau patru camere, con
struite din materiale ieftine. Numai în 

Hunedoara un refugiu poate costa 
aproape cinci miliarde de lei vechi cu 
tot cu documentația necesară, în timp 
ce alte județe s-au construit mai repede 
și de 18 ori mai ieftin, în preț fiind in
clus și transportul cu elicopterul.

„Un refugiu care a fost ridicat în 
Zâmei, în Făgăraș la dimensiunea de 5 
pe 4 pe schelet metalic și panouri 
sandviș, a costat 250 de milioane. Cu 
transport cu elicopterul și cu montaj, s- 
a ajuns la 300 de milioane de lei”, a de
clarat ' Mircea Opriș, președintele 
Asociației Naționale a Salvatorilor 
Montani din România.

Astfel, refugiile din județul Hune
doara sunt cele mai scumpe din țară, 
chiar dacă surse apropiate CJ Hune
doara au declarat că lucrările au fost 
prost executate, având în vedere că la 
numai câteva luni de la construcție, 
acoperișurile de pe unele dintre ele au 
fost luate de vânt, la fel ca banii publici 
ce au fost alocați pentru acest proiect.

Când nu salvează 
vieți, salvatorii 
montani sunt salahori 
pe moșia lui Moloț

Mai mult, firma care a câștigat 
licitația a tot subcontractat lucrările, 
până când s-a ajuns ca acestea să fie ex
ecutate chiar de către salvatorii montani 
din județul Hunedoara.

“Salvatorii montani au fost plătiți 
la negru chiar de către ginerele CJ 
Hunedoara, Mircea Moloț, , patronul 
firmei Olivent, pentru a lucra la 
construcția refugiului de la Buta, unde 
șeful de echipă ne-a obligat să lucrăm. 
Am cărat materialele tot noi, tot noi am 
și tencuit, iar la câteva luni după iarnă, 
acoperișul refugiului a fost smuls. Asta 
este, noi nu suntem constructori, ci 
salvăm vieți. Părerea mea este că a fost 
o bătaie de joc la adresa Salvamontului 
și construirea refugiilor a fost doar o 
modalitate de a fi spălați banii, fiindcă 
anul trecut, când s-au dat, era campanie 
electorală”, au declarat surse din cadrul 
Salvamont Hunedoara.

CJ Hunedoara 
se justifică, dar...

Reprezentanții Consiliului 
Județean Hunedoara susțin însă că 
proiectul “Dezvoltarea infrastructurii în 
zona montană înaltă - construcții baze 
Salvamont și refugii montane în ma
sivul Retezat - Râușor, Poiana Pelegii, 
Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia”, 
care cuprinde 4 baze Salvamont și 3 
refugii montane are prețul perfect jus
tificabil.

“Proiectele au fost întocmite de 
S.C. încerc Proiect S.A. Petroșani, iar 
achiziția de lucrări a fost realizată pe 
baza caietului de sarcini întocmit de 
Biroul de Achiziții Publice al Consiliu
lui Județean Hunedoara, respectând 
proiectul tehnic.Finanțarea proiectului 
tehnic a fost realizată prin HG 
1762/2006 cu suma de 517.000 lei, 
suma contractată fiind de 368.722 lei, 
rezultând o diferență de 148.278 lei.

Finanțarea lucrărilor este realizată 
prin HG 426/2009 cu suma de 
3.084.000 lei, modificată cu HG 
1206/2009 la valoarea de 2.400.000 
lei”, se arată într-o înștiințare remisă de 
Consiliul Județean Hunedoara.

Potrivit aceleiași surse, valoarea 
contractată pentru realizarea investiției 
a fost împărțită pe cele șapte obiective. 
Astfel, la Poiana Pelegii s-au dus 
283.179 lei pentru o suprafață 
construită de 94,08 mp (suprafața 
desfășurată: 186,21 mp). La Râușor au 
fost acordați 1.057.960 lei pentru o 
suprafață construită de 320 mp 
(suprafața desfășurată: 546 mp.) Bu
cura- 410.025 lei, suprafață construită: 
94,08 mp (suprafața desfășurată: 
186,21 mp), Baleia-54.552 lei, 
suprafața construită: 35 mp (suprafața 
desfășurată: 50 mp), Stâna de Râu: 
61.568 lei, suprafața construită: 35 mp 
(suprafața desfășurată: 50 mp), Pietrele: 
426.824 lei, suprafața construită: 
106,52 mp; (suprafața desfășurată: 
167,00 mp), Paltina: 77.901 lei 
suprafața construită: 35 mp (suprafața 
desfășurată: 50 mp). Adică un total de 
2.372.009 lei.

“Diferența până la suma totală a 
proiectului, de 2.400.000 lei, este 
reprezentată de plata taxelor și avizelor 
necesare la lucrările menționate”, mai 
spun reprezentanții CJ Hunedoara.

Banii ministerului 
tocați de Moloț

La rândul ei, afectată de scan
dalurile legate atât de refugiile Salva
mont cât și de alte proiecte turistice 
controversate, ministrul Dezvoltării Re
gionale și Turismului, Elena Udrea, a 
făcut câteva precizări prin intermediul 
blogului personal.

“în ultima perioadă, în mass
media au fost exprimate opinii ale unor 
jurnaliști și ale unor lideri politici refer
itoare la criteriile de alocare a fon
durilor de investiții în infrastructura 

turistică gestionate de Ministerul Tur
ismului, afirmându-se în câteva rân
duri, în mod absolut eronat, că 
împărțirea acestor fonduri se face pe 
criterii politice, că proiecte dintre cele 
nominalizate pentru finanțare nu ar fi 
oportune.

Adevărul este că alocarea fon
durilor de către Ministerul Turismului 
se face pe baza unei liste de proiecte 
aparținând unui număr de 32 de 
administrații publice locale aprobată de 
Guvernul Tăriceanu prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1726/2006, listă deschisă, în 
limita bugetului disponibil, ce a fost 
completată în 2009 cu alte 3 proiecte 
ale consiliilor locale Alba Iulia, 
Constanța și Piatra Neamț.

Nu ne putem aroga meritul de a fi 
elaborat lista proiectelor care țin de cele 
patru direcții majore de finanțare a in
frastructurii turistice (direcții material
izate în programele de investiții 
aprobate și acestea în 2006, “Schi în 
România”, “Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona montană înaltă”, “Dez
voltarea echilibrată și integrată a 
stațiunilor turistice balneoclimaterice” 
și “Dezvoltarea echilibrată și integrată 
a zonei turistice din Delta Dunării și a 
stațiunilor turistice de pe litoralul Mării 
Negre”). Noi am reușit însă să alocăm 
bani pentru respectivele proiecte, în 
contextul în care am găsit turismul 
românesc aproape de colaps, inclusiv 
din cauza lipsei de finanțare a 
proiectelor de infrastructură specifice. 
Voi continua să sprijin aleșii locali, in
diferent de coloratura lor politică, pe 
proiecte de dezvoltare a comunităților 
lor, dar și să îi combat pe politrucii care 
susțin că turismul este un moft, în timp 
ce turismul ar putea alimenta consistent 
bugetul de stat, reducând astfel pre
siunea fiscală ce se exercită în prezent 
asupra populației și întreprinderilor 
mici și mijlocii”, a ținut să precizeze 
Elena Udrea pe blogul personal.

Anamaria Nedelcoff
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Un septuagenar din Deva afost implicat intr-un ușor accident rutier. In timp ce-și conducea au
toturismul pe strada Cuztt Vodă, la intersecția cu bulevardul luliu Manin, Gheorghe Tin vârstă 
de 7{j de ani nu a respectat semnificația indicatorului „ oprire ”, și a pătruns pe bulevard cu 
intenția de a efectua viraj la stânga, tamponând autoturismul condus de Marian M., de 26 ani, 
din mun. Hunedoara. In urma evenimentului rutier a reu/ltat rănirea ușoară a conducătorului 
auto Gheorghe T. e

g Criza nu iartă nici magazinele de mobilă!
Rătăciți la cules de fructe 

de pădure

C'inci persoane care au plecat 
să culeagă fructe de pădure, în 
Masivul Parâng, s-au rătăcit, luni, 
pe munte și au avut nevoie de spri
jinul jandarmilor montani pentru a 
fi salvate și aduse apoi în orașul 
Vulcan, din Valea Jiului. Jan
darmii montani recomandă 
turiștilor care doresc să pornească 
în drumeții montane să se 
echipeze corespunzător, să nu se 
abată de la traseele marcate, iar în 
situații critice să își păstreze cal
mul și să solicite ajutorul salvato
rilor montani. (C.S.)

Eventuale modificări 
în desfășurarea 

examenului pentru 
obținerea permisului auto

Hunedorenii care se gândesc 
să urmeze școala de șoferi în pe
rioada ce urmează, trebuie să se 
pregătească mai bine decât până 
acum. Astfel, Ministerul 
Administrației a pus luni în dez
batere publică noul proiect privind 
organizarea testărilor de la exam
enul auto. Odată cu noul nroiect, 
viitorii șoferi au obligația de a ver
ifica starea în care se află mașina, 
înainte de a se urca la volan ei tre
buie să verifice sistemul de 
frânare, trebuie să controleze 
starea și presiunea pneurilor, dar și 
nivelul de ulei al lichidelor de 
răcire. De asemenea, proiectul ia 
în calcul și posibilitatea ca viitori 
șoferi să fie testați chiar și pe tim
pul nopții și pe alte drumuri în 
afară dc cele din municipiul 
reședință de județ. Examenul teo
retic și proba practică nu se vor da 
în aceeași zi, iar biletul de ordine 
urmează să aibă un cod ue bare 
specific fiecărui candidat, care să 
faciliteze desfășurarea exam
enelor. (C.S.)

Hunedorenii 
au un „apetit” ridicat 

pentru emigrare

Conform unui studio realizat
recent, județul nostru se numără 
pnntre primele zece județe din țară 
în ceea ce privește exportul de 
forță de muncă în străinătate. Mai 
exact, aproape 4 la sulă din liune- 
doreni au plecat în decursul aces
tui an la muncă în străinătate, 
motivul principal fiind lipsa unor 
locuri de muncă stabile în județ. 
Fenomenul este de înțeles având 
în vedere că Hunedoara se află și 
în topul județelor în ceea ce 
privește rata șomajului, care a 
depășit anul acesta pragul de la 10 
la sută. Județele „fruntașe” în ceea 
ce privește numărul celor ce 
pleacă în străinătate pentru un loc 
de muncă sunt Constanța. Pra
hova, Timiș și Brașov, iar domeni
ile spre care s-au îndreptat românii 
care au plecat să muncească în 
străinătate anul acesta au fost:
construcții, agricultură, industrie

Criza financiară îi face pe hu
nedorenii să nu mai inves

tească în amenajarea caselor, 
iar din aceasta cauză comer
cianții de mobilă abia se mai 

mențin pe piață. Pentru a 
atrage clienții multe magazine 
au redus prețurile la jumătate, 
însă nici așa hunedorenii nu 
se îngrămădesc să cumpere 

mobilier nou.

Unul dintre cele mai sensibile sec
toare la turbulențele traversate de piața 
financiară și cea imobiliară în ultimul 
an este industria mobilierului. Criza 
economică ce s-a accentuat în acest an 
a făcut ca mulți dintre comercianții de 
pe piață să-și reducă simțitor prețurile 
pentru a putea supraviețui acestei pe
rioade dificile. Cei care nu au făcut-o 
au dispărut treptat, deoarece hune
dorenii au fost mai atenți pe ce cheltuie 
banii atunci când a venit vorba de mo
bilier.

Magazinele de mobilă 
nu mai au nici măcar 
vizitatori

Cu toate că prețurile au fost mai 
mici la anumite categorii de produse, 
hunedorenii nu par să se gândească la 
cum să își redecoreze casele. Creșterea 
taxei pe valoare adăugată de la 1 iulie a

IPJ Hunedoara mai „bogat” 
cu șase ofițeri

Șase absolvenți ai Academiei de 
Poliție Alexandru Ioan Cuza din 
București sunt, de astăzi, polițiști cu 
drepturi depline.

Cei șase subinspectori de poliție 
au fost repartizați la IPJ HUNE
DOARA și își vor desfășura activitatea 
în domenii precum: investigarea 
fraudelor, ordinea și siguranța publică, 
poliție criminalistică, poliție rutieră și 
comunicații și informatică.

La început de carieră profesională, 

ANUNȚ PUBLIC
SC RUSTIC IRINA TURISM SRL cu sediul în localitatea Petroșani, 

str.Livezeni, nr.8, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliber
area autorizației de mediu pentru obiectivul “Hotel și restaurant”, situat în 
localitatea Petroșani, str.Livezeni, nr.8, 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.

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori necalificați în 

construcții.

Informații la telefon:0254/234.448 sau 0723/154.204, de luni-vineri, între 
orele 8-16.

strâns și mai mult rândurile celor ce tre
ceau pragul magazinelor de mobilă. 
Astfel că, scăderea puterii de 
cumpărare în rândul hunedorenilor i-a 
adus pe comercianții de mobilă aproape 
de pragul falimentului. Mișcările gu
vernamentale din acest an au venit ca 
un trăsnet pentru patronii unor astfel de 
afaceri, majorarea TVA-ului reprezen
tând în cazul multora „bomboana de pe 
colivă”. „Dacă la începutul anului am 
avut parte de un start bun în ceea ce 
privește vânzările, măsurile impuse de 
Guvern de la 1 iulie ne-au lovit în 
moalele capului. S-a mărit TVA-ul, 
ceea ce înseamnă impozit mai mare 
pentru angajații firmei și chirii mult mai 
mari. Magazinele de mobilă au nevoie 
de spații cât mai mari pentru a expune 
marfa din stoc, astfel că vom plăti mai 
mult pentru fiecare metru pătrat 
închiriat. în condițiile date, ce reduceri 
să mai facem ca să putem ieși în 
profit?” se întreabă unul din 
reprezentanții unui magazin de mobilă 
din Deva.

Vânzările au scăzut vertiginos de 
la începutul acestei veri, în ciuda reduc
erilor însemnate din această perioadă, 
lucru care îi face pe comercianți să 
prevadă un viitor sumbru pieței de 
mobilă. „în primăvară a mers destul de 
bine segmentul de mobilier pentru 
copii, dar și cel al bucătăriilor. Segmen
tul tapițeriilor a mers și merge foarte 
prost, iar cel al mobilierului destinat 
spațiilor comerciale și hotelurilor la fel, 
deoarece sunt construcții care au fost 
amânate, din cauza perioadei dificile în 

polițiștii au fost felicitați pentru 
alegerea făcută de către șeful inspec
toratului, care și-a exprimat convin
gerea că, deși misiunea de polițist nu 
este una ușoară, tinerii vor face față cu 
succes solicitărilor cetățenilor.

în a doua jumătate a lunii august 
a.c., la IPJ HUNEDOARA va fi 
repartizată promoția 2010 a școlilor de 
agenți de poliție Vasile Lascăr din 
Câmpina și Septimiu Mureșan din 
Cluj-Napoca.

care ne regăsim. Piesele de mobilier din 
pal au prețuri speciale și se vând mult 
mai ușor decât cele din lemn masiv. Din 
nefericire, în ultima vreme oamenii vin, 
admiră mobilă, spun că le-ar plăcea și 
pleacă”, spune același reprezentant al 
firmei ce comercializează mobilier.

Hunedorenii 
pretențioși își fac 
mobilă la comandă

Criza economică nu a duce numai 
lucruri rele, ci și prețuri bune. Hune
dorenii care și-au strâns ceva economii 
„la ciorap” în vremurile bune pentru 
dotările locuinței preferă să își facă la 
comandă mobilierul de dormitor, living 
sau bucătărie. Astfel, firmele care

Copii din Valea Jiului 
dispăruți de acasă
Doi copii în vârstă de 14, respectiv 
15 ani au dispărut de la domiciliu. 
Minorii au fost văzuți ultima dată 
de părinți în noaptea de 30 spre 31 
iulie în fața blocului în care locu

iau în municipiul Vulcan.

Minorii prezintă următoarele sem
nalmente:

MAIORANT DANIEL- 
CLAUDIU, 14 ani înălțime 1,45 m, 
greutate 45 kg, ten închis, păr șaten, tuns 
chelie, ochii albaștri, dantura definitivă, 
completă, fără semne particulare. La data 
dispariției era îmbrăcat cu blue-jeans de 
culoare neagră, iar de Ia bust în sus nu era 
îmbrăcat cu nimic. Până în momentul de 
față, familia nu a pus la dispoziția 
polițiștilor fotografii recente ale minoru
lui.

- SZABO CĂTĂLIN-PAUL (foto), 
de 15 ani, înălțime 1,65 m, greutate 45 
kg, ten deschis, păr blond, tuns scurt, 
ochii verzi, dantura definitivă, completă, 
fără semne particulare. Minorul era 

realizează mobilă la comandă au uL 
ușor avantaj față de firmele care 
comercializează mobilă, costurile pen
tru materialele necesare realizării unui 
corp de mobilier fiind mai mici decât 
ceea ce se regăsește în magazine la ora 
actuală. Tâmplarii se bucură de clienți 
constant, astfel că efectele crizei se res
imt mai puțin. „Sunt oameni care vi 
își fac mobila după cum au văzut în re
viste. într-adevăr numărul lor s-a mai 
micșorat dar tot avem de muncă în 
această perioadă. Cuplurile de tineri 
însurăței vin cel mai des pe la noi și 
profită de prețurile avantajoase, însă 
dacă se accentuează tot mai mult criza 
nu garantează nimeni că va mai fi la fel 
de bine”, spune Grigore Lupu, tâmplar 
cu vechime.

Claudiu Sav

îmbrăcat cu blue-jeans de culoare 
albastră, o geacă de culoare neagră și o 
pereche de adidași de culoare albastră.

Cei doi au mai părăsit domiciliul în 
cursul anului 2010, plecând împreună în 
Municipiul Tg. Jiu, Jud. Gorj, unde au 
fost găsiți de polițiști.

Persoanele care pot furniza 
informații utile anchetei, sunt rugate să 
apeleze numărul de urgență 112 sau să se
sizeze cea mai apropiată unitate de 
poliție.



(AJOFM) Hunedoara au fost înregistrați aproape 3.000 de șomeri.
cute în evidențele dgneției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă

Mat multi șomeri în milet
Numărul șomerilor hunedoreni a crescut în ultima lună. în cursul lunii tre-

Hunedorenii pleacă în concedii chiar și pe timp de criză
Agențiile de turism din județ 
nu resimt criza economică. în 
ciuda tăierilor de salarii, mă

surilor „drastice” anticriză și a 
faptului că toți hunedorenii se 
plâng că nu au bani, angențiile 
de turism din județ au epuizat 

deja toate ofertele pentru desti
națiile de vancanță. Mai mult, 
lista de așteptare a hunedore- 

nilor doritori de concedii 
în străinătate crește 

de la o zi la alta.

Plătești un bilet, iar cel de-al 
doilea este la jumătate de preț, plătește 
unul și pleacă doi, plata în rate și mari 
reduci pentru copii de până la 16 ani, 
sunt doar câteva dintre pachetele de

Persoanele publice din județ renunță la concedii

Cu toate că ofetele de vacanță sunt și numeroase și avantajoase, unele persoane publice din județ 
au renunțat la concediu în această vară, din diferite motive.

„Am fost în concediu vara 
asta, mai bine zis șomaj tehnic. 
Mai am câteva zile libere pe care 
o să mi le iau la un moment dat, 
dar încă nu mi-am făcut planuri să 
plec undeva anume. Poate o să 
dau curs unei invitații din partea 
unor veri de-ai mei și o să merg la 
ei câteva zile”, președintele 
organizației județene PC Hune
doara, Petru Mărginean. 

oferte pe care agențiile de turism hune- 
dorene le prezintă celor care le trec 
pragul. Strategia de marketing adoptată 
de administratorii agențiilor de turism 
se pare că dă roade. Astfel sute de hune- 
doreni trec zilnic pragul agențiilor în 
cautarea unei oferte cât mai avanta
joase.

Hunedorenii preferă 
destinațiile turistice 
de peste hotare

De la concedii pe litoralul româ
nesc, până la destinații exotice de 
vacanță, oferta agențiilor este atât 
variată, cât și avatajoasă. De pildă, pen
tru șapte nopți cazare pe una din in
sulele însărite ale Greciei, cu servici 
complete și transport din Deva, pentru 
două persoane, hunedorenii scot din 
buzunar doar 300 de euro și oferta

„în concediu nu o să plec 
încă. Aștept să termine fiul meu 
cu admiterea la facultate și abea 
apoi mă pot gândi dacă să plec un
deva sau nu. în cazul în care o să 
îmi iau câteva zile de concediu nu 
intenționez să merg în nici stațiune 
sau locație turistică. Prefer să 
merg în vizită la părinții mei în 
Moldova”, vicepreședintele CJ < 
Hunedoara, Costel Avram. 

poate continua. Spre deosebire de anii 
anteriori, hunedoreni preferă 
destinațiile turistice de peste hotare, 
unde la prețuri chiar mai mici decât 
cele de pe litoralul românesc, au parte 
de servicii de mai bună calitate. „Nu se 
resimte criza economică deloc. Cei care 
au plecat periodic în concedii o vor face 
și de acum înainte, cei care nu au un 
obicei în a pleca în vacanță nu o vor 
face nici de acum înainte. Anul acesta 
în topul destinaților preferate de hune
doreni este Turcia și Spania, iar litoralul 
românesc prea puțin. Pachetele noastre 
de oferte sunt foarte avantajoase. Există 
reduceri și facilități pentru copii de 
până la 16 ani, ceea ce până acum nu a 
existat niciodată”, a precizat adminis
tratorul unei agenții de turism din județ, 
Rodica Borza.

Irina Năstase

„Nu am fost în concediu și 
nici nu o să merg anul acesta și 
asta din motive financiare. Am alte 
priorități financiare pentru familia 
mea în acest an”, senatorul PSD, 
Cosmin Nicula.

„Am avut cinci zile 
libere când a fost Transilva
nia Arsenal Park, dar atunci 
am fost tot în zonă.

Nu o să-mi iau con- 
cediu pentru că este mult de 
lucru la primărie. >

Chiar dacă este vară și 
e cald, o să rămân să termin 
treaba. Asta este...”, 
viceprimarul municipiu
lui Deva, Cosmin Costa.

„Nu mă pot gândi la concediu 
pentru că fiica mea mai are un ex
amen de admitere la facultate. 
Abia când o să se hotărască ce fac
ultate vrea să urmeze și o să se in
staleze o să mă gândesc la 
concediu. O să caut atunci o ofertă 
Last Minute, ceva avantajos, nu 
foarte scump. Asta probabil o să se 
întâmple prin septembrie sau oc
tombrie”, directorul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hune
doara, Georgeta Barabaș.

Agenții economici hunedoreni 
pot solicita verificarea concediilor
medicale ale angajaților

Agenții economici hunedoreni își pot 
verifica salariații dacă și-au luat concediu 
medical ilegal. Potrivit ordinului dat de 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), în 22 iulie, angajatorii pot sesiza 
casa de asigurări de sănătate referitor la 
eliberarea certificatelor de concediu medical 
pentru angajații sau asigurații proprii.

Sesizările agenților economici se pot 
face la Casa de asigurări cu care medicul an- 
gajatului are încheiată o convenție pentru 
eliberarea certificatelor de concediu med

ical. Sesizarea angajatorului trebuie să 
conțină datele personale ale acestuia, de
scrierea punctuală a cazului care se dorește 
a fi verificat, copie a certificatuli de con
cediu medical care urmează a fi controlat, 
istoricul acordării concediilor medicale a 
angajatului în cauză, precum și menționarea 
realizării stagiului de cotizare. Casa de 
Asigirări de Sănătate nu va lua în consider
are sesizările anonime. De asemenea 
reprezentanții casei de asigurări vor verifica 
efectua și un control la medicul care a elib
erat certificatul de concediu medical care 
face obiectul sesizării. „Colegii care se 
ocupă de controlul concediilor medicale au 
efectuat numeroase controale la domiciliul 
bolnavilor, însă până în prezent nu am 
primit nici o solicitare din partea angajato
rilor. Ne așteptăm pe parcurs să primim. 
Fiind de puțină vreme publicat acest ordin 
al CNAS, angajatorii încă nu au la 
cunoștiință despre el”, a precizat purtătoru 
de cuvând al CJAS Hunedoara, Ovidiu Bân- 
dea.

Irina Năstase

A început reamenajarea spațiilor verzi
din centrul Devei

Primăria Deva a demarat la începutul acestei săptămâni 
lucrările de reabilitare ale spațiilor verzi din centrul orașului. 
Astfel, locuitorii urbei se vor bucura de noi zone de verdeață 
pe Bulevardul 1 Decembrie, lucrările având ca termen de fi
nalizare, sfârșitul acestei luni.

înfrumusețarea spațiilor verzi din zona centrală a fost 
considerată de către edilii orașului, prioritară, având în vedere 
faptul că de aceasta nu s-a mai ocupat nimeni de câțiva ani, 
fiind necesară, cu atât mai mult cu cât, alte zone verzi din 
oraș, au beneficiat deja de o „cosmetizare” în decursul acestui 
an. Reabilitarea va consta în reînsămânțarea spațiilor cu 
gazon, înlocuirea gardului viu cu unul de dimensiuni mai 
mici, precum și plantarea de flori care să reziste mai mult. De 
asemenea, vor fi plantați noi arbuști în locul celor care s-au 
uscat și va fi introdus un nou sistem de iluminat care să scoată 
în evidență această zonă.

în ultimii ani spațiile verzi din zona centrală deveniseră 
adăpost pentru maidanezi, în vreme ce multă lume arunca din
colo de gardul viu gunoaie. De asemenea, lucrările de mod
ernizare a rețelei de apă și canalizare efectuate în ultimii ani 
au distrus pe alocuri gazonul.

Viceprimarul, Cosmin Costa este de părere că amena
jarea acestor spații verzi era unul din punctele cele mai im
portante pe ordinea de zi a primăriei și că mulți locuitori ai

orașului s-au plâns de modul în care acestea sunt administrate. 
„Trebuia intervenit în această zonă, deoarece este una din cele 
mai frecventate din oraș, iar spațiile verzi trebuiau cosmeti- 
zate. De exemplu, gardul viu a fost plantat acum mai bine de 
30 de ani și de atunci nu a mai fost înlocuit. Apoi, zona 
ajunsese să fie plină de gunoaie și resturi menajere aruncate 
de oameni, iar mulți dintre câinii comunitari se adăpostiseră 
aici. Nu pot să estimez costurile lucrării însă ce vă pot spune 
este că e mai multă nevoie de resurse umane decât de cele 
materiale în această situație. Sper ca până la finele lunii au
gust, devenii să poată admira noile spații verzi”.

Claudiu Sav
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Refjzonil și scenaristul amcricuu Tom MuuKiewic:. o încetai din viată l‘> >'<» - 
sta de 68 de ani. Irtistui suferea de earn er și a mărit la locuința sa din t os 
. înțeles, in weekend. Muukicwic- a scris scenariile unora dintre filmele cn 
James Rond printre care 'Diamonds ire T'orever', 'Live and Let Die' și 'Lite 
Man with the (toldcn (inn'.
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Charlie Sheen a scăpat
de închisoare

Elizabeth Taylor se căsătorește 
pentru a noua oară!

Charlie Sheen a pledat vinovat la 
acuzația de agresiune comisă asupra 
soției sale, Brooke Mueller, și a scăpat 
de pedeapsa de 30 de zile de închisoare 
grație unui acord încheiat cu procu
ratura americană, a anunțat, luni, avo
catul actorului.

Charlie Sheen, în vârstă de 44 de 
ani, a primit deja o pedeapsă de 30 de 
zile de închisoare, după ce a pledat vi
novat, la un tribunal din Aspen (Col
orado), la acuzația de agresare a soției 
sale, Brooke Mueller. în ziua de 
Crăciun, anul trecut, pe când se aflau 
în reședința lor de vacanță din Aspen, 
cei doi s-au certat, iar Sheen și-a 
amenințat soția cu un cuțit.

Pedeapsa inițială s-a transformat, 
în cele din urmă, în 30 de zile de trata
ment într-un centru de dezintoxicare, 
destinat celebrităților, din Malibu, sit
uat la mică distanță de reședința actoru
lui. nsă, potrivit site-ului tmz.com, 
deoarece Charlie Sheen a petrecut deja 
acolo peste o lună, la începutul anului, 
este foarte posibil ca actorul să se prez
inte din nou la acel centru doar "pentru 
câteva secunde". Charlie Sheen a mai 
fost condamnat la 30 de zile de 
supraveghere judiciară și va urma un 
curs de 36 de ore în cadrul unui pro
gram de terapie contra acceselor de 
furie. După ce a avut numeroase prob

leme cu justiția în anii '90, în special 
din cauza consumului de droguri și a 
violențelor conjugale, Charlie Sheen 
este, în prezent, unul dintre cei mai 
bine plătiți actori de televiziune din 
Statele Unite ale Americii, grație 
rolurilor din serialele foarte populare 
"Two and a Half Men/ Doi bărbați și 
jumătate" și "Spin City". în mai, el a 
semnat un contract pentru un salariu de 
circa 2 milioane de dolari pe episod, 
pentru următoarele două sezoane ale 
serialului "Doi bărbați și jumătate", cu 
producătorii de la postul de televiziune 
CBS.

Actrița americană Elizabeth 
Taylor, în vârstă de 78 de ani, 

se va căsători în decursul aces
tui an pentru a noua oară. De 

această dată alesul său este 
impresarul Jason Winters, în 
vârstă de 49 de ani, cu care 

marea actriță are o relație de 
aproape trei ani. Ea va purta 
la cea de-a noua ei căsătorie 
un turban ornat cu diamante 
de 3 milioane de dolari, infor

mează femalefirst.co.uk.

Potrivit designerului Keith 
Holman, turbanul actriței americane 
va avea ca piesă centrală un dia
mant de 30 de carate, în valoare de 
trei milioane de dolari, alte două 
diamante galbene de 40 de carate și 
o diademă din platină. Holman a de
clarat că pentru confecționarea 
acestui turban unicat este nevoie de 
eforturile a 12 artiști. Designerul va 
crea și rochia de nuntă, concepută 
sub forma unui caftan extravagant, 
care să se asorteze cu turbanul.

Căsătoria urmează a fi 
celebrată către sfârșitul acestui an. 
La ceremonie, care avea loc într-un 
loc secret, vor participa aproximativ 
200 de invitați. Persoanele invitate 
vor fi informate telefonic în legătură 
cu adresa unde va fi oficiată 
căsătoria, deoarece Elizabeth Taylor 
nu a dorit să tipărească invitații de 
nuntă, pentru a putea să păstreze se
cretul.

în prezent, Elizabeth Taylor își 

petrece majoritatea timpului într-un 
scaun cu rotile, după ce în ultimii 25 
de ani a fost internată de mai mult 
de o sută de ori în spital, având o 
intervenție chirurgicală la șold și 
două intervenții foarte riscante 
spate. în 1997, actrița a suferit un 
atac cerebral în urma unei operații 
de extirpare a unei tumori pe creier 
și a fost chiar în moarte clinică pen
tru scurt timp.

Până și Brad Pitt vrea 
altceva - a dat România

Sylvester Stallone, dator vândut
pe Bulgaria

Brad Pitt a renunțat la 
filmările pe care le programase la 
Bran, pentru cea mai recentă peliculă 
a sa, inspirată din viața lui Vlad- 
Țepeș. în schimb, actorul a preferat 
Bulgaria.

Angajații vedetei au contactat în 
urmă cu ceva vreme autoritățile din 
România pentru a discuta despre 
filmările pe care Brad Pitt vroia să le 
facă în zona Bran-Moeciu perftru vi

itoarea sa creație cinematografică. 
Din păcate pentru fanii români, ac
torul s-a hotărât să filmeze în țara 
vecină. „M-a sunat o persoană din 
echipa lui Brad Pitt care mi-a zis că 
vor să filmeze la Bran și la Moeciu. 
Le-am spus că nu este nicio problemă 
și urma să stabilim o întâlnire pentru 
a discuta. Mi-a spus că mă vor con
tacta dar nu s-a mai întâmplat nimic", 
a afirmat primarul.

Actorul american Sylvester 
Stallone are datorii de peste 

două milioane de dolari 
în Brazilia, unde a filmat cel 

mai recent lungmetraj 
al său, "The Expendables ", 

a anunțat săptămânalul 
brazilian Veja.

Potrivit acestui săptămânal, 
producătorii filmului, turnat în prin
cipal în Rio de Janeiro sub bagheta 
lui Stallone, datorează peste două 
milioane de dolari companiei 

braziliene 02, specializată în 
prestări de servicii - montarea 
instalațiilor de lumini pe platourile 
de filmare, asigurarea serviciilor de 
pază, transport și curierat etc. Cu un 
buget de producție de 63 de mil
ioane de dolari, "Eroi de sacrificiu/ 
The Expendables" este considerat 
filmul cu cel mai mare buget turnat 
vreodată în Brazilia.

Premiera filmului, care va fi 
lansat oficial pe marile ecrane la 
jumătatea lunii august, va avea loc 
joia viitoare, la Los Angeles. "The 
Expendables/ Eroi de sacrificiu" va 
avea premiera în cinematografele 
din România pe 13 august.

tmz.com
femalefirst.co.uk


Unii bărbați se străduiesc o viață întreagă să înțe
leagă o femeie. Alții se ocupă de lucruri mai numire 
cum ar fi teoria relativității" (Albert Einstein)
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Un suflet de la marginea societății speră
la o viață mai bună pentru copiii săi

Un suflet amărât, ce-și duce traiul de 
' pe o zi pe alta, gândindu-se mereu că 

are de hrănit trei copilași, își face vea
cul pe străzile din municipiul reședință 
de județ, trăind din mila celor care bi- 
nevoiesc să îi arunce câteva monede. 
Zilnic, pe lângă Mariana, trec sute de 
cetățeni grăbiți, mult prea preocupați 
de propriile probleme să mai arunce o 
privire către femeia care își ține prun
cul la piept, cerșind milă și un bănuț 

cu care să-și cumpere 
o „coajă de pită".

O femeia care trăiește la marginea societății, 
lipsită de orice avuție, zilnic cotropită de griji și 
amărărciune este Mariana. Mamă a patru copilași, 
fie că este caniculă sau ger greu de suportat, Mar- 

■ iana este condamnată ca zilnic să întindă mâna 
spre oamenii ce traversează grăbiți bulevardele 
D 1, nutrind speranța că la sfârșitul zilei o să 
poată cumpăra mâncare la copii.

încă din copilărie Mariana 
a trăit în neajunsuri și nevoi

Mariana, mama cerșetoare, trăiește în satul 
Spini. Are 38 de ani, patru copii, o casă 
dărăpănată, care mai bine de un an aproape s-a 
prăbușit și multă speranță în suflet. Speranța că 
mâine poate va fi mai bine, atât pentru ea, cât și 
pentru cele trei suflete pe care le are în grijă. De
spre copilăria ei, Mariana nu-și mai aduce aminte 
decât sărăcia lucie în care a trăit. Mama i-a murit 
.. .fid ea avea trei anișori și practic nici nu și-o mai 
amintește, iar tatăl nu și l-a cunoscut vreodată. Au 
crescut-o bunici din puținul pe care l-au avut, iar 
școala nu a putut să facă. Ca să câștige un ban, să 
c »ere de-ale gurii pentru ea și pentru cei 
bătrâni, în copilărie, Mariana mai muncea, una 
alta, pe la oamenii din sat. Casa dărăpănată a 
moștenit-o de la bunici. Structura din chirpici a 
casei a cedat în cele din urmă, astăzi rămânând 
doar un morman de moloz în care nu se mai poate 
locui. Greutățile au chinuit-o încă de mică pe 
Mariana, care la 18 ani a rămas singura pe lume, 
ambii bunici prăpădindu-se în decurs de șase luni..

Familie destrămată de nevoi

Fără un suflet să-i fie aproape, Mariana și-a 
luat viața în piept. Prea multe nu știa să facă, decât 
munca în grădină, dar nici, asta nu-i putea asigura 
un trai decent. Astfel pașii vieții au purtat-o către 

Deva, unde a crezut că totul va fi mai ușor, în 
primele nopți petrecute în reședința de județ, Mar
iana a dormit pe băncile de pe peronul gări. 
Mărturisește însă, că de fiecare dată când trecea 
trenul prin gară, gândurile negre o îndemnau să 
își ia viața. După mai bine de o săptămână, a atras 
atenția unui măturător din gară. Din vorbă în 
vorbă, s-a îndrăgit și au decis să își continue viața 
împreună. Astfel câțiva ani au trăit într-un cămin 
de nefamiliști din Simeria. El mătura peroanele 
din gara Devei, ea muncea ce putea. A venit pe 
lume și primul lor copil, Robert, despre care Mar
iana spune că nu mai știe nimic de trei ani. 
Greutățile și mai mari, nevoile și lipsa de bani au 
dus la destrămarea familiei. Astfel Mariana s-a 
trezit într-o zi ploiasă de toamnă, din nou pe dru
muri. Băiețelul a rămas la tată. S-a întors la casa 
bătrânească și a încercat să-și ducă traiul așa cum 
a putut mai bine, supraviețuind la limita sărăciei.

Văduvă cu trei copii

Despre acea perioadă, Mariana își aduce am
inte că a depășit-o foarte greu. Din când în când 
mergea la Deva să-și vadă odorul. După câțiva ani 
de singurătate și nevoi, Mariana a întâlnit un alt 
bărbat. De această dată spera să fie mai 
norocoasă. Dragostea a depășit ori barieră a 
sărăciei, și așa au venit pe lume alți doi copilași, 
Petru, care are 11 ani, și Andreea, în vârstă de 
nouă ani. Pentru copii săi, Mariana ar fi făcut 
orice să aibă parte de un trai mai bun și mai ales 
să poată merge la școală. Povestește că deși a avut 
parte numai de încercări grele și un trai anevoios, 
nu s-a gândit niciodată să-și abandoneze „puii”. 
De asemenea recunoaște că de multe ori a apelat 
la mila celorlați atunci când nu avea ce le pune pe 
masă copiilor. Bărbatul ei muncea zilier, însă nu 
găsea mereu de lucru, ca să aducă un ban în casă, 
dar din puținul care-1 câștiga își puteau duce 
traiul. Mariana consideră că toată viața a fost 
urmărită de ghinion și parcă ar fi fost blestemată, 
în urmă cu doi ani bărbatul său s-a prăpădit, 
lasând-o din nou fără sprijin pe această lume, dar 
și cu fetiță de un an în brațe.

Cerșește cât să aibă 
ce pune pe masă

Despre lumea din jurul ei, Mariana spune că 
e rea, pentru că nici atunci când cere ceva de 
lucru, pentru doi sau trei lei, nu vor să o ajute. 
Fără o altă alternativă, din ajutorul social și 
alocația fetiței sale mai mari, Mariana abia poate 
supraviețui. Mai mult, acum, rămasă și fără casă, 
stă în chirie într-o baracă la marginea satului 
Almașu Sec. Plătește doar 50 de lei pe lună, dar 
la puținii bani pe care îi are, și această sumă i se 

pare fabuloasă. Mariana știe că cei trei copii ai săi 
trebuie hrăniți și de aceea nu se rușinează să 
întindă mâna către oamenii cere trec pe lângă ea. 
Nu câștigă mult, doar cât să aibă ce pune pe masă. 
Fie că e vară și e cald, sau iarnă și ger necruțător, 
dis de dimineață, Mariana ia drumul Devei. Vine 
la Deva pentru că aici sunt și „oameni cu bani”, 
cărora li se mai face milă de ea. Pe fetița cea mică 
o ia cu ea. Crede că astfel va îndupleca mai ușor 
inima trecătorilor. Lipsită de orice apărare și spri

w *

jin, cu trei suflete de hrănit, hăituită de agenții de 
ordine, Mariana încă mai speră ca măcar copilașii 
săi să aibă o viață mai bună. Nu-i place că trebuie 
să-i trimită și pe ei la cerșit, cum nu-i place nici 
să-și plimbe fetița cea mică în frig sau ploaie, dar 
știe că altfel pentru ea și „puii” săi nu există altă 
alternativă.

Irina Năstase

CMYK



FMI cere adoptarea legii 
pensiilor, guvernanții amână 
pentru că sunt în vacanță

Reprezentanții FMI au cerut 
Guvernului să se asigure că legea sis
temului unitar de pensii va fi adoptată 
de Parlament până la 15 septembrie, 
dar Executivul a insistat ca acest ter
men să fie amânat măcar până la 30 
septembrie, explicând că parlamen
tarii revin din vacanță abia la în
ceputul acelei luni.

Proiectul de lege privind sis
temul unitar de pensii a fost aprobat 
de Guvern la începutul acestui an, 
adoptat de către Senat după mai 
multe luni de dezbatere și se află în 
discuția Camerei
Deputaților.Reprezentanții Fondului 
Monetar Internațional (FMI) s-au în
tâlnit, marți, cu premierul Emil Boc. 
„FMI a cerut Guvernului să se asig
ure că legea sistemului unitar de pen
sii va fi adoptată rapid de Parlament, 
cel târziu până Ia 15 septembrie, dar 
Executivul a insistat ca acest termen

' ' i

Un fost lagăr de internare 
pentru romi, declarat 
monument istoric în Franța

Vestigiile unui fost lagăr de in
ternare a romilor din Montreuil-Bel- 
lay, în vestul Franței, au fost recent 
declarate monument is torțe, au 
anunțat, luni, surse din direcția 
regională de afaceri culturale.

Potrivit deciziei de înscriere, 
semnată cu data de 8 iulie, acest „loc 
de aducere aminte" adăpostea "cel 
mai mare lagăr de internare pentru 
țigani din Franța” și reprezintă "sin
gurul lagăr din care au mai rămas 
încă resturi de construcții”. în clasi
ficarea de monument istoric au fost 
incluse închisoarea, cantina, școala, 
infirmeria, băile colective și 
camerele de locuit din lagărul de 
peste cinci hectare, unde 2.500- 
3.000 de bărbați, femei și copii au 
fost deținuți în perioada noiembrie 
1941-ianuarie 1945 și din care nu au 
mai rămas în prezent decât ruinele 
zidurilor. „Este o veste formidabilă, 
centrul fiind în prezent protejat și 

să fie amânat și împins măcar până la 
30 septembrie, explicând că parla
mentarii sunt în vacanță și revin la 
lucru abia la începutul acelei luni, 
astfel că nu există timp suficient de 
încadrare în termenul solicitat”, au 
declarat surse oficiale.

O misiune comună a FMI și a 
Comisiei Europene se află în pe
rioada 26 iulie - 4 august la București 
pentru o nouă revizuire a acordului 
cu România, care va evalua modul în 
care România a îndeplinit criteriile de 
performanță stabilite pentru finele 
lunii iunie și în cadrul căreia se 
discută și despre un nou set de prog
noze macroeconomice. în urma 
încheierii acestei revizuiri, Consiliul 
Director al FMI ar trebui să supună 
aprobării, în luna septembrie, eliber
area celei de-a șasea tranșe din îm
prumut, în valoare de peste 900 
milioane de euro.

salvat”, a declarat Jacques Sigot, 
scriitor și istoric local, care a cercetat 
istoria lagărului, la începutul anilor 
'80.

în cartea sa „Sârmele ghimpate 
uitate ale istoriei”, acest fost 
învățător a fost primul care a 
dezvăluit existența lagărului de in
ternare gestionat de administrația 
franceză, a cărui istorie rămăsese 
ascunsă până atunci. Cercetările sale 
au fost folosite de realizatorul Tony 
Gatlif pentru turnarea filmului său 
"Korkoro (Libertate)", apărut în 
primăvară și având ca subiect repri
marea țiganilor în timpul regimului 
de colaborare a Franței cu ocupantul 
nazist (1940-1944).

Țiganii, ca și evreii, au fost 
vizați de persecuții sistematice în 
teritoriile aflate sub controlul Ger
maniei naziste și mai multe sute de 
mii dintre ei au murit, potrivit istori
cilor.

Tinerii sub 25 de ani intră pe bandă
rulantă în șomaj

Numărul șomerilor cu vârsta sub 
25 de ani a crescut cu peste 10.000 doar 
în luna iunie și aproape 38.000 de tineri 
sub 25 de ani se află de peste șase luni 
în evidențele Agenției Naționale de 
Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit datelor ANOFM, în luna 
iunie peste 37.700 dintre șomerii sub 25 
de ani, aproape jumătate (48%) din to
talul șomerilor din această categorie de 
vârstă, se aflau în șomaj de peste șase 
luni. Numărul șomerilor cu vârsta sub 
25 de ani a crescut în perioada mai - 
iunie de la 46.000 la peste 56.500. 
Tinerii sub 25 de ani se numără, potrivit 
reprezentanților firmelor de recrutare, 
printre cei mai activi căutători de 
joburi.“Candidații fără experiență sau 
cu puțin peste un an în câmpul muncii 
sunt cei care dețin supremația în ceea 
ce privește numărul de aplicații pentru 
un job. Persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 21 și 35 de ani dețin peste 65% din 
totalul aplicațiilor”, spune Adela Râ- 
peanu, Communication Expert al site- 
ului de recrutare Myjob.

Numărul mic de locuri de muncă

Fostul premier Radu Vasile, internat 
de urgență, la un Spital din București

Fostul premier Radu Vasile 
este internat la Spitalul Universitar de 
Urgență, pentru probleme gastro-in- 
testinale care au apărut după un trata
ment cu citostatice, el fiind diagnosticat 
cu cancer la colon în urmă cu mai mult 
timp, au declarat, luni, apropiați ai fam
iliei acestuia.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului 
Universitar de Urgență București 
(SUUB), medicul Bogdan Popescu, a 
confirmat că Radu Vasile este internat 
din 30 iulie în unitatea sanitară, pentru 
probleme gastro-intestinale, precizând 
că nu poate da mai multe informații de
spre starea acestuia, pentru că fostul 
premier a cerut discreție. Apropiați ai

existent în piață și lipsa de experiență a 
tinerilor absolvenți fac ca șansele aces
tora la angajare să fie extrem de mici în 
momentul de față, spun apecialiștii în 
resurse umane.Potrivit acestora, tinerii 

familiei lui Radu Vasile au declarat, că 
acesta a fost operat în Israel de cancer 
la colon, unde a urmat și un tratament 
cu citostatice. Joi seară i s-a făcut rău, 
acuzând stări de vomă, dar și o stare 
generală foarte proastă, fiind adus pen
tru reechilibrare la Spitalul Universitar 
de Urgență București. "Este firesc ca, 
după citostatice, starea pacientului să 
fie tot mai greu de suportat", au explicat 
specialiști.

După ce starea lui Radu Vasile va 
fi echilibrată, acesta va merge din nou 
la clinica din Israel pentru continuarea 
tratamentului, au mai spus apropiați ai 
familiei acestuia. 

fără experiență și persoanele slab cal
ificate sunt, de regulă, cei mai 
predispuși la șomajul pe termen1 g.

nir Voronin
nu va mai putea 
candida la președinția

Moldova
Vladimir Voronin nti va putea can

dida la alegoile dm toamnă pentru funcția 
de președinte al R. Moldova. adecn marți 
Curtea Constituțională, în urma unei 
sesizări a Parlamentului. precizând ci ni 
meni nu poate deține mai mult de doua 
mandate consecutive de președinte, 
relatează Jurnal de Cliișinău. Bn vihic. 
controversai in accsl sens l-a constituit 
până în prezent interimatul asigurat de 
Mihai Ghimpu, care, potrivit unora, 
reprezintă o întrerupere a mandat-’’«r 
prezidențiale. Totuș- Curtea a consta, 
interimatul funcției de președinte nu con
stituie o întrerupere a mandatelor. Astfel, 
după două ore de deliberări, Curtea a dat 
interpretare controversatului articol cu 
privire la deținerea mandatului de 
președinte.

Juristul Partidului Comuniștilor, . 
Sergie Sirhu, și mciun alt reprezentant al 
PCRM, nu s-nu prezentat la ședința 
magistraților. Curtea Constituțională a ex 
ami’nat aceastl problemă la sesizarea 
președintelui Comisiei juridice numiri și 
imunități din cadrul Parlamentului, Ion 
Pteșea. ua 16 iulie, acesta a cerut Curții să 
seȚtronunțe oficial dacă Voronin ar mai 
putea candida Ia funcția de președinte.

Vladimir Voronin a deținui două 
mandate consecutive de președinte al Re
publicii Moldova, din anul 1001 și £na in 
2009.



' ' iCupa Comunei Pui a ajuns în semifinale
Duminică 7 august va avea loc, la 

Pui, faza semifinalelor de la Cupa Co
munelor. La această competiție au par
ticipat opt echipe, care au fost 
departajate în două grupe. Astfel din 
grupa a au făcut parte: Galați, Ponor, 
Puiu și juniorii de la Măgura Pui. Galați 
a câștigat grupa la golaveraj, acu
mulând șapte puncte fiind urmată de 
Ponor cu același număr de puncte. 
Grupa B a fost alcătuită din: Șerel, 
Fizești, Federi și Ohaba Ponor. 
Câștigătoarea grupei a fost campioana 
din ediția precedentă, Șerel care termi
nat pe primul loc cu maxim de puncte. 
Pe locul doi a fost Fizești cu șase 
puncte. Prima semifinală va avea loc 
duminică de la ora 15. Câștigătoarea 
grupei a va întâlni echipa de pe locul

doi din grupa B, iar cealaltă semifinală 
va începe de la ora 17 și se va disputa 
între câștigătoarea grupei b și echipa 
care a terminat pe locul doi în grupa a. 
Astfel Galați va întâlni Fizești, iar Șerel

va juca cu Ponor. Finala va avea loc pe 
data de 14 august între câștigătoarele 
dintre cele două semifinale.

Andrei Cean

Olimpia Ribița va evolua tot în Liga a V-a
Echipa de fotbal Olimpia Ribița va 

juca în noul sezon, 2010/2011 în Liga a a 
Va.

După ce a câștigat campionatul și a 
ptg jțpvat practic în eșalonul patru, formația 
r>.ană nu îndeplinește condițiile 
Asociației Județene de Fotbal de a juca în 
noul an competițional în Liga a IV a.

Din cauza problemelor financiare, 
care sunt în momentul de față la Ribița, 
primăria nu poate susține echipa mai mult 
de atât.

Condiții pentru
Liga a IV-a
Pentru a se putea înscrie în noul sezon 

în Liga a IV a, echipa de fotbal Olimpia

Ribița, ar fi trebuit să îndeplinească 
următoarele condiții: vestiare pentru 
jucători și arbitrii și tribune la terenul de 
joc. Echipa ar mai fi avut nevoie și de o 
echipă de juniori, dar acest nu s-a mai ma
terializat.

„ Am fi dorit să jucăm în liga a patra, 
dar nu putem înscrie echipa, pentru că nu 
avem bani, întâmpinăm ceva probeleme, nu 
putem anul acesta, să vedem ce o să fie la 
anul, poate atunci dacă, câștigăm iar cam
pionatul” a declarat primarul comunei 
Ribița loan Faur.

Andrei Cean

f

For minte își caută de lucru pe Internet
Tridentul Mariana Bitang - Octa

vian Bellu - Nicolae Forminte, pe care 
oficialii Federației Române de 
g tastică îl vehiculau la conducerea 
ecinpei feminine în urmă cu doar o 
lună, s-a transformat în duo, după ce ul
timul a plecat de la Izvorani.

"Este normal să își caute ceva de 
muncă, deoarece colaborarea dintre 
domnul Forminte și federație a încetat 
în urmă cu câteva zile. Acesta nu s-a 
acomodat în colectivul deja format și a 
hotărât să plece, despărțirea fiind una 
amiabilă", explică secretarul general al 
FRG, Mircea Apolza

’’Totul s-a încheiat 
între mine și federație”

Fără un loc de muncă, prin care 
să-și asigure suportul financiar al fam-

Â

iliei și într-o lume în care cuvântul criză 
stă scris pe buzele tuturor, antrenorul 
constănțean a recurs la o metodă 
originală în încercarea de a-și găsi noi 
angajamente: și-a postat CV-ul pe un 
site de specialitate, care reunește

cele mai noi informații din lumea gim
nasticii.

"în vârstă de 54 de ani, Nicolae 
Forminte, specialist român în gimnas
tica artistică feminină și antrenor al lo
tului național, cu care a obținut multe 
succese, este în căutarea unei mari 
provocări, care să i se potrivească, dar 
în afara României...", se creionează în 
câteva rânduri dorința celui ce a adunat 
până acum, ca antrenor, 106 medalii 
(83 la seniori și 23 la juniori).

"Acest anunț a apărut din nevoia 
de a-mi găsi un loc de muncă. Nu am 
vrut să procedez așa, însă situația de 
față mă determină să fac asta. în ceea 
ce privește legătura mea cu federația, 
totul s-a încheiat, am făcut tot ce a de
pins de mine și vreau să se știe că nicio 
secundă nu mi-am părăsit fostele 
eleve", a explicat Forminte.

PROGRAM - noliș culoare;
zilnic 08-21 ’ POlIȘ lUClU;
Duminica 09-17 - tapițerie eu soluții specifice;

Rezultatele etapei a ll-a
din Liga I

Rezultate înregistrate în meci
urile etapei a Il-a a Ligii I, disputate 
vineri, sâmbătă, duminică și luni:

Vineri
Oțelul Galați - Pandurii 

Târgu Jiu 2-0
Au marcat: Pena '15, Sîrghi '85
FC Vaslui - FCM Târgu 

Mureș 1-1
Au marcat: Gladstone '90 / 

Roman '20

Sâmbătă
Gloria Bistrița - Astra Ploiești 

1-1
Au marcat: Predescu '78 / Rohat 

'87 (penalti)
Steaua București - Universi

tatea Craiova 2-1
Au marcat: B.Stancu '66, Surdu 

'78 / Iliev '51
Unirea Urziceni - Rapid 

București 0-0

Duminică
Gaz Metan Mediaș - FC 

Timișoara 2-2
Au marcat: Eric de Oliveira '16, 

'48 / Magera '74, Axente '90
FC Brașov - Universitatea 

Cluj 3-1
Au marcat: Ilyes '29, Ionescu 

'60, Chipciu '71 / Niculescu '45+1
Dinamo București - Sportul 

Studențesc 5-3
Au marcat: Garat '14, N'Doye 

T9 (penalti), Torje '49, Ganea '69, 
Ad. Cristea '90 / Curelea '53, Bălan 
'56, Varga '71.

Luni
CFR Cluj - Victoria Brănești 

2-0
Au marcat: Mureșan '61, Culio 

'65.

Clasamentul Ligii I
1. Dinamo București 2 2 0 0 7-4 6
2. FC Brașov 2 2 0 0. 4-1 6
3. Oțelul Galați 2 2 0 0 3-0 6
4. Steaua București 2 2 0 0 4-2 6
5. CFR Cluj 2 1 1 0 2-0 4
6. Rapid București 2 1 1 0 2-0 4
7. Gaz Metan Mediaș 2 1 1 0 5-4 4
8. FC Timișoara 2 0 2 0 4-4 2
9. Gloria Bistrița 2 0 2 0 3-3 2
10. Unirea Urziceni 2 0 2 0 0-0 2
11. Astra Ploiești 2 0 1 1 2-3 1
12.. FCM Târgu Mureș 2 0 1 1 1-2 1
13 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-2 1
14. FC Vaslui 2 0 1 1 1-3 1
15. Pandurii Târgu Jiu 2 0 1 1 0-2 1
16. Sportul Studențesc 2 0 0 2 3-6 0
17. Univ. Cluj-Napoca 2 0 0 2 2-5 0
18. Victoria Brănești 2 0 0 2 2-5 0

CFR Cluj - Victoria Brănești, 
scor 2-0, în Liga I

Formația CFR Cluj a învins, luni, pe 
teren propriu, echipa Victoria Brănești, scor 2- 
0, în ultimul meci din etapa a doua a Ligii I. 
Golurile au fost marcate de Mureșan '61 și 
Culio '65. Mureșan a deschis scorul, în minu
tul 61, cu un șut violent, din voie, din interiorul 
careului mare. Culio a punctat patru 
minute mai târziu, când, aflat cu spatele la 
poarta adversă, a deviat mingea șutată de Dani, 
din afara careului.

CFR Cluj: 1. Nuno Claro - 4. Panin, 20. 
Cadu, 13. Piccolo, 23. Veloso - 8. Kivuvu (31. 
Dani '54), 6. Mureșan, 19. Culio - 5. Y. Kone 
(9. Traore ’36) (15. Alcantara '81), 32. Bje- 
lanovici, 10. Deac. Antrenor: Andrea Mandor-

lini.
Victoria Brănești: 22. Cernea - 2. 

Maghici, 5. Bar, 6. Velicu (24. Marincău T5), 
16. Nicola - 8. Popa (25. Novac ’71), 21. 
Chiriță (20. Ispir '66), 17. Olariu, 4. Nicoară - 
11. Simion, 10. Oprea. Antrenor: Ilie Stan.

Cartonașe galbene: Dani '67 / Simion 
'40, Cernea '60.

Arbitri: Mugurel Drăgănescu (central) 
- Bogdan Velicu, Vladimir Urzică (asistenți) - 
Florin Ghimbășan (rezervă).

Observatori: Laszlo Sajtos, Mircea 
Dancu.

La meci au asistat aproximativ 5.500 de 
spectatori.

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări n gratis!
- legitimație [exterior ■+■ Interior 16 ronl^

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

O
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în urma unei furtuni foarte puternice, Odiseu și oamenii lui naufragiată 
pe Insula Cețurilor. în timp ce cercetează insula, grupul descoperă mai 
multe cadavre, dovada clară a unor naufragii anterioare. Mai mult decât 
atât, pe insulă nu pare a fi nici urmă de vietate.
(Pro TV; 20:30; Odiseu și insula cețurilor)

Iniroduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte^ 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COUR, 
CORAL, GEDIJLOȚI, INADERENTE, 

INELEGANTA, IRA, ÎNCOLONAȚI, 
întărâtată; LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ, 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD 
3u< o!

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1
5 8 3 4

4 7 2 9 1 8
9 7 5 2

8 4 2 7 1 9
2 6 1 8 5

5 1 9 4 7

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
HM® Români la capătul lumii 
<18:00 Armăsarul sălbatic 
08:30 Beaver rezolvă tot
(19 (ifl Transformarea
10:00 Verde-n față Episodul 8
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 23.)
11:15 Miezul zilei
IStOS Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 (rel.)Selecțiuni 

12:15 Călător pe viață (rel.) 
12:50 Cronicile frumoasei luptătoare 

(mini-serial. 2003, rel. - 3.)
14 00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
16:55 Noile Paradisuri 
17:50 Rețetă pentru siluetă 
18:20 Amintiri din istorie

• ■ Illi:3l) Cronicile frumoasei luptătoare 
(mini-serial, 2003 - 4.)

0 19:40 învinge apele!
19:45 Sport

< 20:00 Telejurnal; Meteo 
21:10 Ediție specială 
22:10 SUA versus John Lennon (do-

S5 cumentar) cu John Lennon,
Stew Albert, Tariq Ali

• 23:55 Prințesele lumii (documentar - 
24.)

I,___ ________
WhM Cercul vieții (german serial, 

2004 - 5.)
Ms® învinge apele!
08:00 Studio 24 (francez film , 2008, 

rel. - 1.)
051:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 35.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 Timpul chitarelor (rel.)
11:20 Povești din sălbăticie
11:50 Vorbe peste timp 
12:00 Telejurnal; Sport 
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Zon@ IT (2007, rel.) 
15:00 împreună în Europa 
16:0® Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 5.)
17:00 Studio 24 (film , 2008 - 3.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 învinge apele!
18:20 Vorbe peste timp
18:30 Povești din sălbăticie (rel.) 

Episodul 3
19:00 Starhunter (S.F., 2003 - 16.) 
20:00 Fiica Elisei (serial, 2007 - 16.) 
21:00 Bazar (documentar) 
21:30 Bugetul meu (reportaj) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Rețeta iubirii (german film ro

mantic, 2007) cu Uwe Ochsen- 
knecht, Kai Wiesinger, Sonsee 
Neu. Petra Kleinert

06:00 Observator
Liber la vacanță

10:00 Xena: prințesa războinică
11:15 Nuntă cu surprize (SUA poli

țist, 1992) 93' cu Peter Falk, 
Thomas Calabro, Joanna Going, 
Doug Savant

13:00 Observator
14:00 Misiune în Triunghiul Bermu- 

delor (SUA mini-serial, 2005) 
16:00 Observator
17:00 Bun de cinste (reality show)
17:45 Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
19:00 Observator
20:30 în numele dreptății (film de ac

țiune, 1997) 95'
22:30 Observator
23 30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

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

■ 14:30 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008)
16:00 Șapte suflete (SUA dramă, 2008) 123' cu Rosario 
Dawson, Will Smith, Barry Pepper, Woody Harrelson

18:00 Helen (SUA-englez-german-canadian dramă, 2009)
20:00 Despre fericire și alte nimicuri (englez comedie. 2008) 118' cu Sally 

Hawkins, Alexis Zegerman, Andrea Riseborough, Sinead Mattews 
21:55 Sufocare (SUA drâmă, 2008) 89' cu Sam Rockwell, Anjelica Huston 
23:25 Bodyguard: Un nou început (englez film de acțiune, 2008) 95' cu Vin

cent Sze, Carl Ng, Cary-Hiroyuki Tagawa, Richard Ng

16:00 10 produse sau mai puțin (SUA serial de comedie, 2006 -
4.) 30' cu Bob Clendenin, John Lehr, Kirsten Gronfield

16:30 Vacanță la Roma (omedie romantică, 1953)
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 3.) 60' cu Kristen Bell
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial poli

țist, 2004 - 17.) 40' cu Gary Sinise, Melina Kanakaredes
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 179.) 23' cu Jerry Seinfeld 
22:00 Poarta de imbatcare (francez-luxemburghez thriller, 2007) 106' cu

Asia Argento, Carl Ng, Michael Madsen, Joana Preiss

06:00 Happy Hour (emisiune de di
vertisment, 2007, rel.)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 O ultimă dorință (SUA film ro

mantic, 2007)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3792.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Moarte in Los Angeles (SUA 

thriller, 1992)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 

1973 -3793.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Serviți, vă rog!
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Odiseu și insula cețurilor (en- 

glez-canadian-român aventură. 
2008) 88' cu Arnold Vosloo

22:30 Știrile Pro TV
23:00 Doi bărbați și jumătate (serial. 

2003 - 5.) cu Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones

07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Uite cine gătește! (2010, rel.)
09:45 Legământul 08:20 Sport cu Fiorentina
11:15 Predestinați 09:15 Nimeni nu-i perfect
I2:M împreună pentru totdeauna 09:45 Clubul nevestelor
14:00 Cele două fețe ale Anei 11:45 Galileo
15:30 Victoria 0:15! Camera de râs
16:25 Vremea de ACASĂ 14:3» Cine știe...câștigă!
16:30 Legământul IMlj Nimeni nu-i perfect
17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Echipa de intervenție
18:30 împreună pentru totdeauna 18 0.0 Focus 18 90'
19:30 Săracii tineri bogați iooo Focus Sport Cu: Geanina
20:30 Predestinați (serial, 2009) Varga, Dragoș Gostian
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co-

Mt» Criminalul din Illinois (cana- 
dian-SUA polițist, 1992)

rona, Jose Guillermo Cortines 22:30 Trăsniții (serial de comedie,
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 2007 - 39.) 45'

de divertisment, 2007) 23:15 Mondenii Show
23:30 India (brazilian-indian film se

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

23:30 Un detectiv cu greutate: Magia 
neagră (acțiune, 1991) cu Bud 
Spencer, Philip Michael Tho
mas, Sandra Itzin, Vivian Ruiz
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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 fierar betonist 1 operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentarefpro- 
duse chimice) 1

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar I instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cameristă hotel 1
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

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

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

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal I

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

tare/nealimentare 3
inginer rețele electrice 1

mecanic utilaj 1

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

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

furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

electromecanic 2

femeie de serviciu 2
șofer de autoturisme și camionete

2

fierar betonist 1

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase
man) 2

inspector(referent) resurse umane
1

tehnicean electromecanic 1

nun. construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

in«w^er construcții civile, industriale 
. jHcole 1

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

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

maistru ind. textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman 1
Telefon:0755.999.921 bucătar 2

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

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din
textile 18

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

montator aparate aer condiționat
1

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

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

ospătar-chelner 1
munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

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

rea pieselor. 3

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

mecanic utilaj

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutiere 1 agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele lansator produse 1

lucrător gestionar 1
oșpătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1sub inginer mecanic automobile 

]
munc.radioelecronist 4

v&zAtor 3
șofer autocamion/mașină de . mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara- 
(ii 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

sudor manual cu arc electric 5
bucătar manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

vânzător

zidar samotor

io

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.la demol.clădiri,mo-

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, termopane, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, zona Decebal. Preț 190.000 lei neg. Tel. 0746.150.763

Vând casă în Deva , zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, cen
trală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 
0730.111.962

W >ren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 20eur/mp.
Ic ,40.965.191

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, amenajat, 
preț 85.OOOlei neg. Tel.0730.346.219

Schimb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru casă în Si
meria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, hol, gră
dină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 65.000lei neg. 
Tel.0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 4 camere, 
bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire centrală, grădină, 
st=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate utilitățile, 
grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

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

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

Y" garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
5^732.727.786

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

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=1.000mp, preț 25eur/mp neg. Tel. 
0726.319.204

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, dependințe 
(bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabi! adiacent, pomi fructiferi, viță 
de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 0745.164.594

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, 1.200mp, fs=23m, preț 
7euro/mp. Tel.0745.368.700

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, bucătărie, 
bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 2 camere în Deva 
sau Simeria. Tel.0743.832.083

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

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

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

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

DIVERSE
k

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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 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 lOlej 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-maik 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 Ger
mania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

g AUTO
Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț
16.0001ei.Tel.0740.593.108

Vând CD.MP3 auto marca Sony cu boxe, față detașabilă, stare perfectă. Preț 260ron neg.
Tel.0740593108

Vând Audi A6-V6,2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț 1 .OOOeuro neg. 
Tel. 0740.593.108

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

Se citează domnul MALI OVIDIU COSMIN, domiciliat în satul Valea 
Sângiorgiului, nr. 15, județul Hunedoara, în dosar nr. 822/243/2010 cu termen 
de judecată în data de 20.09.2010, ora 8,30 la Judecătoria Hunedoara.

Vând cărucior nou născut, în stare foarte bună + landou, culoare albastru, 
preț 250 lei negociabil. Relații telefon nr. 0723005637.
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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. 1Vând 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.

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


<-'M Fabrica de mortore uscate
si adezivi Hunedoara
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

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

Supremația calității

Sort spălat 8 - 16mm
■■-Rapoltu Mare 

www.steauamuresuiui 
ta**-* Rezervai la t 
0254.264 039J»

Piatfăconcasata (cfftrtura) 8 -
ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 

PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 
PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 

PESCUIT VOR iflTRA IN RENOVARE.

produce si coincfcia Iii ca/a 
itapIMo ■■ iMm Wla itnHMt 

■țl șl fanam fe caa ml tari caflum, 
nrctariilima tem 

aaltinsaa tasta.
S.C.MLVA LIZMjVTfZX

( hlmlndlu, nr. 121111. aimunu Ilărtlu, 
tei/jux! 0354/5-0102 f/22, v-mttih

Pulpe dezosate Ouai. Aripi pui
0 14.29 lei/ kg ° 0.30 lei/ buc. ° 8,59 lei/ kg

X

!P # 
w Nou! Pui tranșat,

O pentru familie
8,69 lei/ kg

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?ri

lei/ton^Nisip

Sort spălat 4 - 8mm 23.0 ’ lei/t'W

23,00

Piatră concasată (criblură) 4 - 3mm 2L u J leutx .a

25, U

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

M K

http://www.steauamuresuiui

