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Festivalul Internațional de Folclor 
„Carpatica” - o tradiție în județul Hunedoara

g Din cuprins

O
Fondurile europene, 
o șansă pentru agricultura
hunedoreană
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și tâlharilor
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Bârfe 
despre cum e 

cu putință, ce și cum

de pupat

Ini

Maestra FIDE 
Daria Vișănescu

Tânăra șahistă s-a clasat 
pe locul opt în cadrul 
competiției de seniori a turneului 
„Trofeul Cetății”, pentru că a avut orgoliul de a re
fuza o remiză cu liderul clasamentului. Talentata 
șahistă avea cinci puncte și putea încheia competiția 
pe locul cinci premiabil, dacă accepta în ultima 
partidă o remiză cu liderul clasamentului, Iuliu 
Hegheduș.

..de blamat..."

Primarul orașului Uricani, 
Dănuț Buhăescu 

Pentru că nu se mai ocupă de pro
blemele comunității pe care o conduce 

fiind mai mult plecat în concedii ală
turi de blonda care urmează să-i pună 

pirostiile. Un calcul simplu arată că 
excursiile în străinătate, BMW-ul de 

lux, costumele Armani și chefurile în 
cluburi selecte depășesc cu mult salariul, de 

criză al primarului din Uricani.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DN66 Călan - Băcia
► DN 7 Mintia - Ve(cl
► DN 7 Vețel - Leșuic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjtic
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Vulcan

t greco-catolic
Sf. m. Eusigaie; Sf. pp. Fabian.

ț romano-catolic
Sfințirea Bazilicii "Sf. Maria 
cea Mare" *K ________ >

Ciorbă 
de burtă

ingrediente:
700 g burtă
2 morcovi
1 pătrunjel
1 ceapă
1B gogoșar în otct
3-4 căței mari de usturoi
300 g smântână
2 ouă
60 -70 ml oțet 6 %

Mod de preparare:
Se ia burta și se spală. Dacă vi 

se pare că are miros se pune câteva 
ore, chiar o zi, în puțină apă cu câ
teva linguri de oțet.

Se fierbe burta la foc mediu 
până se înmoaie, cam 2 ore. Se 
scoate și se taie fâșii de 5 cm lun
gime și 1 cm lățime.

Se curăță legumele și se pun la 
fiert alături de fâșiile de burtă. Se 
potrivește de sare. Se face mujde
iul din usturoi cu puțină zeamă de 
ciorbă.

După ce ați fiert legumele le 
scoateți și puneți otețul și gogoșa- 
rul tăiat cubulețe. O mai fierbeți 
încă 5-10 minute. Se adaugă muj
deiul.

Smântână se amestecă foarte 
bine cu cele 2 ouă bătute. Se stinge 
focul și se adaugă în ciorbă ames
tecând continuu ca să nu sc „brân- 
zească”.

Se servește fierbinte cu puțin 
pătrunjel tocat și ardei iute in oțet. 
Pe masă, alături de ciorbă se poate 
pune smântână, mujdei și oțetpen- 

\ tru a obține gustul dorit.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929

I Distrigaz 0254.227.091
| Informații CFR 0254.212.725

■^•Sfântul Zilei---------
Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie, 
cuvântătorul de Dumnezeu

Sfânta Nona, mama Sfântu
lui Grigorie, cuvântătorul de 
Dumnezeu era de loc din Ca- 
padocia și a fost crescută în 
credința ortodoxă. Sfânta Nona 
s-a căsătorit cu Grigorie, un 
magistrat din Nazianz și mem
bru al unei secte din acea vreme. 
Prin răbdare și rugăciune ea a 
reușit să-l convertească pe 
bărbatul ei la credința ortodoxă, 
după care acesta a devenit epis
cop al orașului, vreme de 45 de 
ani. Din această căsătorie li s-au 
născut trei copii: sfânta Gor- 
gonia (prăznuită la 23 febru
arie), sfântul Cezarie (prăznuit 
la 9 martie) și, mai ales, sfântul 
Grigorie Teologul (prăznuit la 
25 ianuarie), care i-a fost dăruit 
de Dumnezeu în răspuns la 
rugăciunile ei.

Sfântul Grigorie Teologul a 
vorbit adeseori în scrierile sale

de pietatea exemplară a mamei 
sale: într-un trup de femeie ea 
avea un suflet mai bărbătesc 
decât al celor mai bravi bărbați. 
Nu se ocupa de cele lumești și 
materialicești decât în măsura în 
care acestea puteau să fie spre 
înălțarea sufletului. Dezin- 
teresându-se de sulemenelile și 
toaletele femeiești, ea nu avea 
decât o singură grijă: să facă 
mai strălucitor chipul lui Dum
nezeu în sufletul său. Și nu so
cotea nici un fel de noblețe 
lumească, decât numai aceea că, 
prin credința lucrătoare prin 
fapte, omul cunoaște că vine de 
la Dumnezeu și la Dumnezeu 
merge. Ostenindu-și trupul cu 
posturi și rugăciuni de noaptea, 
ea spunea mai târziu copiilor ei 
că ar fi voit adeseori să se vândă 
pe sine și pe copiii ei ca să dea 
cele de trebuință celor săraci.

După moartea soțului ei, în 
374, sfânta Nona s-a îmbolnăvit, 
dar a suferit această ultimă 
încercare dând slavă lui Dum
nezeu. Și-a dat sufletul ei în 
mâinile Domnului în timpul slu
jirii Sfintei Liturghii, sprijinită 
de Sfânta Masă a Jertfelnicului 
Ceresc. Și moartă, ea părea să 
fie adâncită în rugăciune.

5 august
l| de-a lungul timpului

1100: La Westminster Abbey are loc încoronarea lui Hen- 
|g| fie I al Angliei.

1192: Victoria crucialilor la Jaffa (Cruciada III), îm- 
fcatriva musulmanilor lui Saladin.

§^7 1424: Prima mențiune a vămii Calafat.
1772: Austria participă la prima împărțire a Poloniei și 

' ocupă Oswișcim și Zator, sudul voievodatelor Cracovia și San- 
, șadișmirez.

1796: Bătălia de la Castiglione - Napoleon I a înfrânt ar- 
UBata austriacă a generalului D. Wurmser.

1929: Greva minerilor de la Lupeni (5-6 august).
1960: Burkina Faso devine independentă față de Franța.
1962: Nelson Mandela este întemnițat. El va fi eliberat 

in 1990

L S-OU WUSCUt.'

J1811 t Ambroise Thomas. compozitor francez (d. 1896)

Bancul zilei
Dr.Schlambaugh, profesor univer

sitar la Departamentul de Chimie Ingi
nerească de la University of Oklahoma 
era cunoscut pentru întrebările pe care 
le punea Ia examene, cum ar fi: "De ce 
zboară avioanele?". Acum câțiva ani, la 
examenul de la "Momentul, căldura și 
transferul masei", biletul de examen 
conținea întrebarea: "Este iadul exoter- 
mic sau endotermic? Argumentați-vă 
răspunsul cu fapte."

Cei mai multi dintre studenți au 
scris ca dovezi ceea ce credeau ei, fo
losind legea lui Boyle sau ceva similar. 
Doar un singur student a scris următoa

rele: "în primul rând, trebuie să presu
punem că, dacă sufletele există, ele tre
buie să aibă o masă oarecare. Dacă au, 
atunci un mol de suflet de asemenea 
trebuie să aibă masă. Deci, care este 
rata intrării sufletelor în iad și care este 
rata ieșirii sufletelor din iad? Cred că 
putem presupune fără a greși că, odată 
ajuns în iad, sufletul nu mai pleacă.

Cât despre sufletele care intră în 
iad, să privim la diferitele religii care 
există în lume astăzi. Unele religii spun 
că, dacă nu ești membru al religiei lor, 
vei merge în iad. Deoarece aceste reli
gii sunt mai mult de una și o persoană

glasul
Hunedoarei

le HOROSCOP

în dragoste relația este dominată 
de pasiune și un sentiment de euforie. 
Lucrurile merg așa cum îți dorești. în
relațiile cu ceilalți riști să devii contradictoriu.

Chiar dacă tu crezi că ai fler la 
bani, este mai indicat să ceri sfatul 
unui specialist. Dacă faci totul după 
capul tău, se poate să te trezești într-o
situație delicată. Relațiile cu anturajul sunt ex
plozive.

De obicei ești prudent și investești , 
bani în proiecte pe termen lung. De 
această dată ești pregătit să faci niște /A\ 
operațiuni bancare de scurtă durată. Te 
interesează mult aspectul tău fizic.

Ai mult de muncă, iar acest lucru 
te ține departe de familie. Dacă ai însă 
o metodă de relaxare, practici un sport 
sau ieși undeva, ia cu tine măcar o sin
gură persoană din familie. Vei avea astfel oca
zia să petreci un moment unic.

îți faci tot felul de proiecte de că- 
lătorie împreună cu prietenii tăi. Ai țsjjîfp 
grijă la limitele contului tău bancar și JjRrj, 
fa promisiuni numai dacă timpul îți 
permite cu adevărat să pleci. în familie te ti 
tolerant și înțelegător.

Ești foarte motivat să-ți realizezi 
ambițiile profesionale sau sociale. 
Oferi mult de la tine ca să ajungi în 
vârf. Reușești să realizezi un echilibru

1827: Deodoro da Fonseca, primai președinte ftaalian 
(d.1892)

1883: Constantin Bedreag, fizician român (d. 1963)
1911: Robert Taylor, actor american (d. 1969)
1922: Maria Preda, scriitor român, membru al Academiei 

Române (d. 1980)
1930: Neil Armstrong, astronaut american, primul om 

care a pășit pe 1 -ună
1938: Rodica Popescu Bitănescu, actriță româncă
1975: Ada Milea, actriță și cântăreață româncă

Comemorări:

1901: Prințesa Victoria a Marii Britanii, împărăteasa Ger
maniei, fiica reginei Victoria (n. 1840)

1962: Marilyn Monroe, actriță americană (n. 1925)
1983: Bart Jan Bok, astronom american de origine 

olandeză (n. 1906)
1984: Richard Burton, actor britanic (n. 1925)
1998: Coca Andronescu, actriță română de teatru și film 

(n. 1932)
2000: Sir Alec Guinness, actor britanic de teatru și film 

(n. 1914)
2007: Florian Pittiș, actor și interpret român (n. 1943)

între viața profesională și cea personală. Prin
cipalele arme de seducție sunt euforia și opti
mismul care te învăluie.

Simți nevoia să cunoști pe cineva 
cu adevărat important, care să repre
zinte marea iubire. Venus te ajută în
acest sens. Cuplurile deja formate tră
iesc momente pasionante. în viața personală,
relațiile cu familia trebuie să se bazeze pe rea
litate și nu pe concepții abstracte.

Intri într-o fază mai austeră in 
viața profesională. Poți să progresezi 
și să-ți ameliorezi situația, însă numai 
dacă depui eforturile cerute. Cele mai
bune atuuri ale tale sunt energia și voința.

îți place să evoluezi într-un cadru 
agreabil. Este bine să-ți amenajezi 
casa cât mai repede, căci în curând 
vei fi prea preocupat. Cere tuturor
membrilor familiei să te ajute. Acest lucru te va
ajuta să consolidezi relațiile cu ceilalți.

Cei care sunt în cuplu au posibili
tatea de a se apropia de partener. Unii 
dintre voi ies dintr-o perioadă delicată, 
marcată de o răceală în cuplu. Acasă
veghezi la bunăstarea familiei și repari greșelile 
celor apropiați.

nu poate aparține la mai mult de o reli
gie, putem prezice că toate sufletele 
merg în iad. La rata nașterilor și a de
ceselor de astăzi, ne putem aștepta ca 
numărul de suflete din iad să crească 
exponențial.

Acum să vedem rata schimbării 
volumului iadului. Legea lui Boyle 
spune că pentru ca temperatura și pre
siunea în iad să rămână constante, ra
portul masei sufletelor cu volumul 
trebuie să rămână constant.

Răspuns 1: Dacă iadul se extinde 
cu o rată mai mică decât rata intrării su
fletelor în iad, atunci temperatura în iad

va crește până când iadul va exploda.
Răspuns 2: Dacă iadul se extinde 

cu o rată mâi mare decât rata intrării su
fletelor în iad, atunci temperatura și 
presiunea în iad vor scădea până când 
iadul va îngheța.

Deci care din ele este corectă?
Dacă acceptăm postulatul (pe care 

mi l-a dat colega mea Teresa Banyan în 
primul an) că "va fi ger în iad înainte să 
mă culc cu tine" și luând în considerare 
că încă nu am reușit să am relații se
xuale cu ea, atunci răspunsul 2 nu poate 
fi corect. Deci iadul este exotermic.

© © ©

Dacă simți nevoia de ceva nou, 
poți face o schimbare. Trebuie însă să 
fie o schimbare în continuitatea unui
lucru pe care-1 ai, nu o înlocuire. Unele disefț, 
cu prietenii nu ajung la niciun consens.

Este o zi foarte bună pentru a 
face transformări în locuință. Tre
buie să fii atent să nu depășești bu
getul. Se poate ca astăzi să-ți pui întrebări
seriose legate de bunăvoința oamenilor.
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Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI vă mențină înghețare pensiile, 
\i elimine al 15-lea salariu, primele de vacanță și subvențiile la încălzire, 
precum și să revizuiască sistemul de asistență și Codi,/ VI uncii, conform 
scrisorii de intenție la acordul stand-by cu FMI.
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Cinematograful „Patria”, o proiecție în trecut
Sala era mereu plină înainte de 

Revoluție. Cozile la bilete se întin
deau pe câțiva zeci de metri, iar 

sintagma „Scuzați, n-aveti cumva 
un bilet in plus?” era rostită 

aproape la fiecare premieră. Ci
nematograful „Patria”, din cen

trul Devei e de câțiva ani în 
moarte clinică. Internetul și pira

teria digitală i-au venit de hac. 
Hunedorenii preferă să vadă 

acasă cele mai noi apariții, cu
fundați în canapea, cu bolul de 

pop-corn în brațe. De altfel, 
aceasta este situația cinematogra

felor vechi din toată țara.

De câțiva ani, Cinematograful din 
centrul municipiului reședință de județ, are 
lacătul pe ușă, iar atunci când e deschis, 
doar o mână de-„nostalgici” populează sala 
răcoroasă.

Acum doi ani, Guvernul aproba tre
cerea cinematografelor din administrarea 
„România Film” în domeniul public al 
unicilor administrativ-teritoriale și în ad- 
m. .rarea consiliilor locale. Cu toate aces
tea, situația vechilor cinematografe de stat 
nu s-a schimbat în bine.

De la cozi la marile 
premiere, la proiecții 
pentru doar 
doi oameni*
în ultimii ani, deși au rulat sute de 

filme, sala cinematografului din centru a 
fost mai mereu goală. Atât de goală, încât la 
ultimele proiecții erau prezente maxim 
patru-cinci persoane. Deși costul unui bilet 
pentru vizionarea unui fdm nu trece de șase 
lei pentru adulți, cei ce aleg să vadă un film 
în sala cinematografului vechi de 50 de ani 
nu sunt deloc mulți. Motivul? Internetul și 
posibilitatea de a descărca orice film în doar 
câteva minute, a făcut ca în ultimii ani sălile 
de cinema să fie mai mereu goale. Cum 
încasările din ultima vreme sunt mai mult 
decât modice, posibilitatea aducerii unor 
filme noi la timp pentru cinefilii hune- 
doreni, e și ea aproape de zero. Din acest 
motiv, cei care trec prin centrul urbei au ob
servat de câțiva ani anunțuri cu concedii și 
lacăte la uși. Mulți dintre locuitorii orașului 
nici nu își mai aduc aminte când au fost ul
tima dată la un film. „îmi e foarte greu să 
îmi aduc aminte când și ce film am văzut ul
tima dată la cinema. Sigur a fost acum 
mulți, mulți ani, când descărcarea filmelor 
de pe internet nu era așa în vogă. De altfel, 
nu de multe ori m-am și întrebat dacă mai e 
deschis și dacă mai rentează să îl țină de

schis”, spune Vlad Amihăiesei de 36 de ani, 
din Deva.

Fără „happy-end” 
pentru cinematograful 
„Patria”
închirierea firmelor în format DVD, 

precum și numărul ridicat de descărcări ile
gale de pe internet reprezintă principalii 
dușmani ai sălilor de cinematograf. Ca și 
cum aceste lucruri nu ar fi de ajuns, noile 
tehnologii revoluționare din industria filmu
lui, precum atât de popularul format 3D, 
atrag tot mai mult iubitorii de film spre cin
ematografele modeme (multiplex-uri) unde 
calitatea imaginii și a sunetului este infinit 
mai bună decât în vechile cinematografe de 
stat.

Majoritatea tinerilor n-au mai călcat 
pragul cinematografului din Deva de ani 
buni. „îmi aduc aminte că atunci când eram 
la școală veneam cu clasa și cu doamna 
învățătoare să urmărim filme de animație. 
Și acum mi-a rămas întipărit „101 
dalmațieni” văzut aici la cinema. Fără să ex
agerez nu cred că am mai fost la trei filme 
de atunci. Nici nu prea mai » convenabil, 
atâta vreme cât acasă am cele mai noi filme, 
la o calitate sufficient de bună, pe gratis. Iar 
dacă, țin cu tot dinadinsul să văd la cinema 
un film ca „Avatar” de exemplu, fac tot 
posibilul să merg să îl văd la Timișoara, la

o calitate excelentă”, este de părere Bogdan 
Vidu, din Deva.

Cu toate acestea, Deva se număra la 
ora actuală printre puținele orașe care mai 
are un cinematograf vechi de stat. în alte 
orașe, multe dintre sălile de cinema au fost 

transformate fie în cazinouri, săli de 
conferință sau chiar cluburi. în aceste 
condiții, povestea cinematografului devean 
nu va fi una cu „happy-end”.

Claudiu Sav

Candidații pentru posturile 
de suplinitori vor da examen vineri

Candidații la un post de cadru didactic suplinitor în învățământul preuniver- 
sitar hunedorean vor susține vineri, 6 august, probele concursului de suplinire, or
ganizat de Inspactoratul Școlar Județean (ISJ) Hunedoara, la Clubul Sportiv 
„Cetate” Deva, începând cu orele nouă.

în zilele de 3 și 4 august, la sediul IȘJ Hunedoara, a avut loc revalidarea 
fișelor de înscriere, prin semnătură, de către candidații care s-au înscris la con
cursul desfășurat în luna iulie, precum și depunerea dosarelor de înregistrare a 
celor care nu au participat la sesiunea trecută a concursului. Candidații vor avea 
de suținut o probă orală și vor fi evaluați de o comisie specială. De altfel, la dis
ciplinele tehnice, informatică, arte plastice, muzică și eduație fizică și sport 
candidații vor susține și o probă practică. Afișarea rezultatelor va avea loc în 7 
ț /ist, nota minimă de promovare este 5,00. Potrivii spuselor directorului general 
adjunct al IȘJ Hunedoara, Ilie Pârvan, la concursul de suplinire s-au înscris 26 de 
candidați și patru candidați pentru postul de suplinitori necalificați.

(LN.)

Impozabilii pot solicita 
amânarea plății, în vamă, 
a taxei pe valoarea adăugată

aDirecția Generală a Finanțelor Publice(DGFP) 
Județului Hunedoara informează contribuabilii referitor la 
modificarea normelor privind procedura de acordare a cer
tificatului de amânare de la plata, în vamă, a taxei pe val
oarea adăugată și de eliberare a garanției pentru 
importurile de bunuri. Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA, care au realizat -an ultimele 12, ante
rioare lunii în care solicită eliberarea certificatului, impor
turi din teritorii și state, a căror valoare cumulată este cel 
puțin o sută milioane de lei (150 milioane lei - valoarea 
anterioară), pot solicita amânarea de la plata, în vamă, a 
taxei pe valoarea adăugată. în această valoare nu se 
cuprind importurile de produse supuse accizelor armo
nizate.

Solicitații nu trebuie să aibă obligații bugetare restante 
reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv 
contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri 
bugetare, să nu înregistreze debite față de autoritatea 
vamală, să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin 
un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru elib
erarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei 
pe valoarea adăugată, să nu se afle în stare de insolvență, 
sau în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară și 
să nu figureze în evidența specială sau în lista contribua
bililor inactivi.

Sesiune de selecție pentru GAL-uri
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va lansa de 

la 1 septembrie o sesiune de selecție a Grupurilor de Acțiune 
Locală (GAL) în cadrul axei 4 Leader a Programului Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR). Depunerea Planurilor de Dez
voltare Locală se va face la sediul Direcției pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală (DADR) Hunedoara până cel târziu la 29 
octombrie 2010. Potențialul Grup de Acțiune Locală trebuie să 
îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate cuprinse 
în Ghidul solicitantului. Fondurile alocate pentru GAL - uri 
se cifrează la 228.543.337 euro.

Suma maximă care poate fi solicitată de un potențial 
GAL este de 2.856.791 euro. In cadrul acestei sesiuni vorfi se
lectate aproximativ 80 de GAL - uri. (C. R.)

ANUNȚ
/

„Municipiul Deva, cu sediul în localitatea 
Deva, Piața Unirii, nr.4, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului: „PUD - pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare și 
extindere parc Bejan, municipiul Deva, 
județul Hunedoara", în localitatea Deva, 
str. Mihai Eminescu, f.n. și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de 
mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se 
poate realiza la sediul A.P.M. Hunedoara, 
Deva, str. A. Vlaicu, nr,25, zilnic între orele 8- 
16.

Comentariile și sugestiile se vor transmite 
în scris la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen 
de 15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț."

(/.tv.;

Bârfele zilei
& Ridică-te

la cer!
i în municipiul Brad relația vietăților cu 
■ divinitatea a atins un punct maxim. Un porc 
mistreț și-a dat obștescul sfârșit chiar pe 
partea carosabilă a drumului care străbate 
satul Valea Bradului. în momentul în care au 

văzut râmătorul sălbatic decedat în drum,. 
Câțiva localnici au chemat poliția care s-a 
deplasat la fața locului.

Aici povestea intră în sfera dosarelor 
X. Decedatul a dispărut pur și simplu, fără 
urmă. Reprezentanții Ocolului Silvic din 
Brad spun că au auzit despre mistrețul mort 
în drum dar nu știu unde a dispărut.

Conducerea AJVPS Hunedoara susține 
că paznicul de vânătoare din zona respectivă 
a fost chiar chemat la fața locului dar nu a 
găsit nici un mistreț. Poliția, despre care lo

calnicii spun că s-a deplasat la fața locului 
este amnezică. Autoritatea sanitar-veterinară 
nu a auzit nimic, iar Episcopia Devei și 
Hunedoarei nu a formulat încă un punct de 
vedere despre o eventuală ridicare la ceruri 
a mistrețului.

Așa că misterul planează în continuare 
asupra dispariției cadavrului animalului și nu 
va fi elucidat decât eventual în urma apariției 
pe piață a unui delicios salam de mistreț 
făcut de oameni în uniformă.

& Lupte grele 
pe frontul

roșu
Zilele șefului al mai mare peste județ 

din partidul celor trei roze sunt numărate. 

Foști aliați, foști adversari și chiar foști co
laboratori apropiați s-au săturat de aroganța 
și modul dictatorial în care înțelege să 
conducă formațiunea politică ce se vrea, 
măcar prin titulatură, social democrată. Pe la 
colțuri se vorbește că nici în organizația din 
urbea pe care o păstorește ca edil nu-1 va 
susține în totalitate la viitoarele alegeri, pen
tru că și membrii de acolo și-au dat seama că 
fostul lider UTC și sindicalist nu și-a schim
bat deloc deprinderile de a învârti lucrurile 
numai în folosul personal.



Polițiștii din Teliucu Inferior, însoțiți reprezentanții 1. T.P.S. I. Timișoara, l-au 
depistat în trafic ne MyiCEÂdC., de 33 de ani, din corn. Cerbul, care transporta 
eu o autospecială material lemnos din specia fag, fără documente legale, Con
ducătorul auto a. fast sancționat contravențional cu suma de 1M0 lei iar mate
rialul lemnos, în volum total de 17,49 metri cubi, a fost confiscat.

Hoți recidiviști arestați de poliția din Deva
îvertizare httiralogii c 

pentru Jiu, Sire/ . 
și Crișul Alb

Hidrologii aa emis Uri o a\er- 
tlzare cod yaibcn de inundații 
vizând mai multe râuri din centrul, 
sudul și vestul țârii care, din cauza 
precipitațiilor așteptate, ar urma ca 
până astăzi după-amiază să atingă și 
chiar să treacă peste cotele de 
atenție. Au fost avertizate râurile din 
bazinele hidrologice Someș, Crasna, 
Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș. 
Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Olt și 
Argeș. Printre zonele hunedorene 
vizate de hidrologi sunt bazinele su
perioare ale Jiului, Crișului Alb și 
bazinul Streiului. Conform 
specialiștilor, pe râurile vizate sunt 
așteptate creșteri de debite și 
niveluri „cu depășiri ale cotelor de 
tii@Bi.ie”. Creșterile pot apărea și in 
cazul râurilor mici, afluenți de grad 
inferior ai râurilor importante din 
accs ■: bazin: (C. R.)

Se amână întreruperea 
apei potabile în municipiul 

Hunedoara

Deși sistarea Inrmzul rii cu apă 
potabilă in municipiul Hunedoara 
era programată pe toată durat? '.ilei 
de astăzi, ’aceasta nu va mai avea 
loc. APAPROD anunță că sistarea 

> apei se amână pentru o altă zi din 
aiurite motive tehnice. Asttiel. 
furnizarea apei potabile pe străzile: 
Chizid i Babeș. T. Vladimircscu. 
Al. Zorilor. N. Bâlcescu, Decebal 
(parțial). Aleea Obor, Al. Construe- 
teruki, Al. Drum Nou. Al. Retezat. 
SI. Viitorului, str. A. Odonescu, S. 
Bărnuțiu. Micro 6, Micro 6 Nord, 
O.M mare, O.M mic, bd. 1848, str.

, Eliberării, vstr. Mărțișorului, 
Brazilor, Gorunilor, Turnătorului, 
Viorele-- bl. Dl, L2, L3 se va realiza 
la o altă dată care unnează să fie 
comunicată de către conducerea 
APAPROD S A Deva. (C.S.)

Noi întreruneri de energie 
electrică, mâine 

și poimâme, /ir Deva

Devenii care locuiesc pe 
străzile Privighetorilor. Cetății, 
Călugăreni, Boziei și Begoniei nu 
vur avea curent «Arunc ?n 

f' următoarele două zile. în intervalul 
orar 08.00-16.00. Potrivit 
reprezentanților societății de 
distribuție r electricității, întreruper
ile sunt necesare pentru efectuarea 
unor lucrări programate în aceste 
zone. (U.S.)

Revin parcările cu plată 
în Deva

ri mării )«. .;.
tBinlrad'Jcă taxarea locurilor publice 
de parcare. potmit in ui i> i «te 
liotărăre pcstrt pe site-ul 
:.-jt • n?t îiroi tocile Proiectili de 
hotărâre prevede introducerea de 
tichete de parcare și o taxă de 1 leu 
pe ora de parcare. Autoritățile 
estimează că Primaria Deva pierde 
venituri de 400.000 de lei pe an la 
bugetul local pentru că parcările 
sunt gratuite. (U.S.)

Trei infractori, care în noaptea 
de 30 iulie, au spart vitrina 

unui magazin din Deva și au 
furat mai multe bunuri au fost 

prinși și arestați.

Cei trei sunt tineri cu vârste 
’cuprinse între 21 și 27 de ani din 
Petroșani au fost reținuți de poliția din 
Deva, după ce în portbahajul mașinii 
lor au fost descoperite „uheltele” 
folosite pentru spargere: mănuși chirur
gicale, cagule, o rangă metalică și baro

Pagube de peste 12 milioane lei, 
din cauza inundațiilor din această vară
Ploile abundente care au căzut 
luna trecută în județul nostru 
au creat pagube evaluate la 

peste 12,3 milioane de lei, cele 
mai mari probleme fiind 

semnalate în infrastructura 
rutieră.

Și în agricultură, apa în exces a 
compromis recoltele de pe 677 
hectare cultivate cu porumb, grâu, 
legume, cartofi, dar și mai multe 
fanețe și pășuni, bilanțul fiind esti
mat la aproape 1,5 milioane lei. 
Acest lucru se va resimți în lunile ce 
urmează, cu preponderență pe piața 
pâinii, despre care producătorii 
spun că se va scumpi cu până la 30 
la sută.

„Principala pagubă pe care au 
creat-o viiturile și inundațiile pe 
care le-am avut în județul Hune

Victimă a alcoolului și tâlharilor
O femeie de 55 de ani din Vulcan 

a sesizat poliția din localitate că a fost 
agresată și tâlhărită de mai mulți 
tineri. Femeia se afla sub influența 
acoolului după ce a băut într-un bar 
din piața agroalimentară.

Victima a părăsit localul într-o 
evidentă stare de ebrietate și a fost 
urmărită de trei tineri care au atacat-o 
pe strada Preparației. Ulterior momen
tului agresiunii femeia a constat că i- 
au dispărut mai multe bijuterii din aur 
pe care le purta asupra sa, iar din 
poșetă suma de 250 de lei și un telefon 
mobil.

Polițiști Biroului de Investigații 
Criminale din Vulcan au identificat 

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii nr.9, 
închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 și 3, cu 
suprafețe de 20 mp fiecare. Solicitările se depun în scris la secretariatul 
companiei sau la fax nr. 0254-213641.

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Societate Comercială din Deva 
angajează

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441

* 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.

sul cu care suspecții au spart vitrina. 
Cei trei se numesc VICTOR L., de 21 
de ani, FLORIN C., de 22 de ani, ambii 
recidiviști și MARIUS B., 27 ani, toți 
din Petroșani. învinuirii au fost reținuți 
pentru o perioada de 24 ore, fiind 
prezentați instanței de judecată, care a 
emis pe numele acestora mandate de 
arestare preventivă pentru o perioadă 
de 29 zile sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul 
a fost recuperat de polițiști de la o 
persoană din Petroșani, cărora cei trei 
au vândut monitoarele.

(IN.)

doara este la infrastructura rutieră. 
Este vorba de mai multe drumuri 
județene și comunale care au fost

agresorii în persoana lui IOSIF S., de 
27 de arii, MARIAN L., de 21 de ani 
și TOMAS K., de 23 de ani, toți din 
Vulcan, cu antecedente penale. 
Aceștia au furat de la victimă mai 
multe bijuterii aflate asupra sa, suma 
de 250 de lei și un telefon mobil, val
oarea totală a prejudiciului fiind de 
3.090 de lei.

. Cei trei sunt cercetați au fost 
reținuți ieri pe bază de ordonanță de 
reținere pentru 24 de ore, urmând a fi 
prezentați Judecătoriei Petroșani în 
vederea emiterii mandatului de 
arestare preventivă sub aspectul comi
terii infracțiunii de tâlhărie.

W

afectate. Noi sperăm ca în perioada 
următoare, aceste pagube să fie 
acoperite prin fonduri de la Guvern

Tâlhari în Hunedoara criminali în Ungaria
Suspecții unei tâlhării care a avut 

loc la o casă de amanet din Hunedoara 
în 2007 au fost identificați în Ungaria.

în urma cooperării internaționale 
dintre polițiștii români și cei maghiari pe 
linia combaterii criminalității trans- 
frontaliere, au fost identificați suspecții 
unei tâlhării comise la data de 17 decem
brie 2007, la o casă de amanet din Hune
doara. / în prezent, cei doi sunt arestați 
în Ungaria pentru săvârșirea unor 
infracțiuni de omor, pe teritoriul acestui 
stat.

în data de 17 decembrig 2007, an
gajata unei case de amanet din municip
iul Hunedoara a fost împușcată în cap și 
deposedată de aproximativ un kg. de bi
juterii din aur, de către un individ care a 
acționat la puțin timp după deschiderea 

și să putem readuce infrastructura la 
stadiul inițial”, a declarat prefectul 
județului Hunedoara, Attila Deszi.

în total, inundațiile au di is 
aproape 90 de kilometri de drumuri 
județene și comunale, precum și 
străzi interioare, un pod și alte 26 de 
podețe, valoarea totală a pagubelor 
cifrându-se în jurul sumei de 8,3 
milioane de lei. Dintre localitățile 
care au avut cel mai mult de suferit 
de pe urma ploilor puternice din ul
timele luni, în comuna Vorța s-au 
consemnat distrugeri în valoare de 
2,8 milioane lei, iar în municipiul 
Hunedoara, ploile torențiale au 
afectat zece kilometri de străzi, pen
tru reconstrucția acestora k 
timându-se că ar fi necesare fonduri 
de peste 750.000 de lei din bugetul 
primăriei.

Claudiu Sav

programului de lucru, fiind însoțit de un 
complice. în urma cooperării 
internaționale, s-a stabilit că două per
soane, Sandor V., de 29 de ani, din 
județul Brașov, stabilit în Ungaria de 
aproximativ 8 ani și Emese T., cetățean 
maghiar, de 24 de ani, cu domiciliul în 
Ungaria, arestați de autoritățile maghiare 
pentru săvârșirea unor infracțiuni de 
omor pe teritoriul Ungariei, sunt 
suspectați de comiterea tâlhăriei de la 
Hunedoara.

împotriva celor doi suspecți, Par
chetul de pe lângă Tribunalul IJuncdoa, 
a început urmărirea penală sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de tentativă de 
omor deosebit de grav și tâlhărie. 
Cercetările sunt continuate pentru sta
bilirea întregii activități infracționale.



Anularea ajutoarelor sociale acordate nejustijlcat, în urma verificării unei 
părți din dosarele încheiate pentru venitul minim garantat, indemnizații de 
handicap fipensii de invaliditate, a generat economii de aproximativ 26 mi
lioane euro, a declarat, miercuri, premierul Emil Boc.

Comunitate 5
_____________ Joi, 5 august 2010

Calea ferată Simeria - Curtici o ia pe urma autostrăzii
CFR Infrastructură intențio
nează să reabiliteze și să mo
dernizeze tronsonul de cale 
ferată Simeria - Curtici - 

frontiera cu Ungaria. Cu toate 
că termenul inițial de finali

zare a investiției era 31 decem
brie 2011, iar perioada de 

executare a lucrărilor este de 
28 de luni de la adjudecarea li
citației, data de începere a pro

cedurilor pentru atribuirea 
lucrării a fost fixată la 1 oc

tombrie 2010, de unde rezultă 
că proiectul a înregistrat deja o 

întârziere semnificativă, iar 
costurile investiției au sporit.

Proiectul de reabilitare și modern
izare a liniei de cale ferată Simeria - 
Curtici - frontieră, parte componentă a 
Coridorului IV pan-european datează 
' ;a de mai mulți ani.

Un proiect „bătrân”...

în acest sens, România a încheiat 
încă în anul 2005 un contract de 
finanțare a lucrărilor cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI). Contrac
tul cuprinde proiectarea și executarea 
lucrărilor de modernizare pe 185 de 
kilometri a liniei de cale ferată 

electrificată de la Curtici la Simeria, 
pentru alinierea la standardele 
internaționale, creșterea siguranței 
traficului și a vitezei de călătorie. Pen
tru realizarea acestor obiective, 
investiția propusă constă în lucrări de 
reabilitare a terasamentelor, sistemati
zarea stațiilor, protejarea terasa
mentelor în zonele inundabile, lucrări 
de înlocuire și amenajare de podețe, 
modernizarea instalațiilor de tracțiune 
electrice, montarea unor instalații de 
siguranță. în urma reabilitării și 
modernizării autoritățile române sperau 
ca pe anumite sectoare viteza maximă 
de circulație a trenurilor să atingă 120 
kilometri pe oră. Comisia Europeană a 
cerut însă României ca viteza medie pe 
întreg tronsonul să fie de 160 kilometri 
la oră.

...o licitație 
întârziată și...

Valoarea totală a proiectului, în 
acest moment, se cifrează la 
1.379.125.000 lei fără TVA. El 
cuprinde două componente distincte. 
Astfel, pentru serviciile de arhitectură, 
de inginerie specializată și integrată, de 
proiectare urbanistică și peisagisitică, 
de testări și analize tehnice și pentru 
serviciile conexe de consultanță 
științifică și tehnică, costurile sunt esti
mate la 19.125.000 lei fără TVA. 
Lucrările de execuție a proiectului se 
vor ridica la suma de 1.360.000.000 lei 

fără TVA, iar durata de executare a 
lucrărilor de la data adjudecării licitației 
este de 28 de luni. Inițial, termenul de 
finalizare a proiectului a fost stabilit la 
31-decembrie 2011. Ulterior, termenul 
încheierii lucrării a fost mutat la 
sfârșitul anului 2012, dar cum data 
desfășurării licitației este începutul 
lunii octombrie, devine evident faptul 
că și acest termen va fi depășit eu mult. 
Potrivit graficului de lucrări tronsonul 
cel mai dificil este cel dintre Gurasada 
și Simeria în lungime de 39 de kilo
metri. Acesta ar urma să se finalizeze în 
24 de luni de la începerea lucrărilor, 
valoarea estimată fiind de 720 milioane 
de euro. Lucrările pentru un alt sector 
de pe culoarul IV pan-european, Sime
ria - Coșlariu, lung de 68 de kilometri, 
lucrare în valoare de 655 milioane de- 
euro, vor fi licitate tot la sfârșitul aces
tui an.

...un împrumut mai 
mare

Proiectul, în valoare de peste 1,36 
de miliarde de lei plus TVA este 
cofinanțat din fonduri de coeziune, bani 
de la Guvern și un împrumut de la BEL 
Astfel o parte din fondurile necesare 
lucrării, respectiv 355.680.000 euro, au 
fost accesate prin Programul 
Operațional Sectorial - Transport 2007 
-2013, iar Guvernul va trebui să aloce 
suma de 173.320.000 euro. De aseme
nea, România a încheiat încă în anul

2005 un contract de finanțare în valoare 
de trei sute de milioane euro cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI), benefi
ciarul fiind Compania Națională de Căi 
Ferate „C.F.R” - S.A. împrumutul 
putea fi accesat încă din noiembrie 
2008, iar rambursarea trebuia să 
înceapă în luna aprilie 2011, în rate bi
anuale. Datorită întârzierilor perioada 
de rambursare a împrumutului s-a re
strâns acum, din aprilie 2013 până în 
octombrie 2025, iar valoarea ratelor pe 
care România va trebui să le plătească 
a crescut de la 3,33 la sută la 3,84 la 

sută. Din împrumutul BEI a fost 
accesată până acum doar suma de zece 
milioane de euro, fiind cheltuiți ceva 
mai mult de patru milioane euro. Mai 
mult decât atât, cererile Comisiei Eu
ropene privind sporirea vitezei de ru
lare a trenurilor pe întregul tronson la o 
medie de 160 de kilometri pe oră a dus 
la sporirea costurilor investiției, astfel 
încât autoritățile române au negociat 
deja cu oficialii BEI suplimentarea îm
prumutului la 750 milioane de euro.

Cătălin Rișcuța

Fondurile europene, o șansă 
pentru agricultura hunedoreană
Urmașul Agenției SAPARD, 

Oficiul Județean de Plăți pen
tru Dezvoltare Rurală și Pes
cuit (OJPDRP) Hunedoara 

începe să-și dovedească 
eficiența.

Directorul adjunct al Agenției 
de Plăți Pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit (APDRP), Alina Moga 
precizează că: „Din primăvara anu
lui 2008 și până în prezent la OJP
DRP Hunedoara au fost depuse 325 
de proiecte pentru obținerea 
finanțării prin intermediul Fondului 
European pentru Agricultură, Dez
voltare Rurală și Pescuit (FEADR). 
Valoarea proiectelor depuse pe toate 
măsurile însumează 317.993.850 
euro”.

Proiectele cu valoarea cea mai 
mare au fost primite în cadrul 
Măsurii 322 - Renovarea, dez
voltarea satelor, îmbunătățirea ser
viciilor de bază pentru economia și 
populația rurală și punerea .în val
oare a moștenirii rurale.

Cele 64 de proiecte întocmite 
de hunedoreni ating valoarea de 
'191.107.093 euro.

Pe locul următor în acest clasa
ment se plasează proiectele elabo
rate pe măsura 121 - Modernizarea 
exploatațiilor agricole, pentru care

au fost depuse 51 de proiecte în val
oare totală de 57.929.629 euro.

Cele mai numeroase solicitări, 
respectiv un număr de 129 de 
proiecte, s-au înregistrat pe măsura 
112 - Instalarea tinerilor fermieri. 
Dintre solicitările de finanțare prim
ite, un număr de 150 de proiecte au 
fost deja contractate, suma 
nerambursabilă obținută din fonduri 

europene ridicându-se la peste 61 
de milioane de euro. Numeroase 
proiecte se află încă în diferite faze 
de evaluare.

La OJPDRP Hunedoara pot fi 
depuse în continuare solicitări de 
finanțare pentru diverse proiecte din 
domeniul agricol și dezvoltare 
rurală.

(C.R.)

Producătorii de lapte 
primesc subvențiile

sfârșitul lunii să depună cererile pen
tru subvențiile acordate din Fondul 
European de Garantare Agricolă 
(FEGA). Solicitanții trebuie să 
depună cererea la Centrele Județene 
ale APIA pe a căror rază teritorială se 
află exploatația până la 31 august.

De acest sprijin pot beneficia 
crescătorii de vaci de lapte, persoane 
juridice sau persoane fizice autor
izate, întreprinderi individuale sau fa
miliale, care au exploatațiile în 
zonele defavorizate.

Persoanele fizice neautorizate, 
pot solicita acest sprijin cu obligația 
de a se autoriza și de a depune docu
mentele doveditoare până la 25 oc
tombrie 2010. Pentru a beneficia de 
acest ajutor fermierii trebuie să 
îndeplinească o serie de condiții: să 
dețină cotă de lapte, iar efectivul de 
bovine să fie înscris în Registrul 

care se solicită ajutor specific anual 
trebuie menținut în exploatație pe pe
rioada derulării schemei.

De ajutor pot beneficia 
producătorii de lapte care au un efec
tiv cuprins între două și maxim 15 
capete vaci de lapte. Fermierii pot 
primi maxim o sută de euro pe cap de 
vacă, dar sumele repartizate vor fi 
cunoscute abia după efectuarea 
verificărilor, prin raportarea 
numărului de animale eligibile la pla
fonul de 22.447.205 euro, cât 
reprezintă sprijinul european. Nere- 
spectarea condițiilor de eligibilitate 
poate atrage reducerea sau exclud
erea de la plată, respectiv penalități 
sau sancțiuni multianuale. Plățile se 
vor face începând cu 1 decembrie și 
până la sfârșitul primului trimestru al 
anului viitor.

Cătălin Rișcuța
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Mudanna a lansat o linie vestimentară pentru adolescenți alături de fiica sa, 
Lourdes, in vârstă de l.i ani. Linia vestimentară, denumită 'Material Girl', a 
fost prezentată la an magazin Macy's din New }<>rk. Aceasta consta in haine, 
încălțăminte, genți și accesorii. Llaincle an stăruit controverse, în contextul 
sexualizării imaginii tineriinr cane nu au ajuns încă la vârsta de 18 ani.

Adriana Bahmuțeanu vrea 
să scoată bani din nunți

Sandra Bullock este cea mai bine plătită
actriță de la Hollywood

Adriana Bahmuțeanu se ocupă 
serios de afacerile de familie. Vedeta 
nu se va mai întoarce în postura de 
gazdă a emisiunii "La Șueta cu 
Bahmu", realizată de Kanal D, 
deoarece intenționează să crească 
audiența prosturilor de televiziune 
Etno TV și Taraf Tv. Adriana vrea să 
vină cu un format nou ce, crede ea, 
va garanta succesul posturilor pa

Cel mai bine îmbrăcate
personalități din lume

Cântăreața americană Lady 
Gaga și actorul spaniol Javier Bar- 
dem, soțul cunoscutei Penelope Cruz, 
apar în lista pe 2010 a celor mai bine 
îmbrăcate personalități din lume, 
alcătuită de revista Vanity Fair, se 
arată pe site-ul publicației. Potrivit 
Vanity Fair, lista cu elitele stilului din 
acest an este una eclectică, ea reflec
tând, ca întotdeauna, gusturi person
ale și nu tendințe. Lista cuprinde 45 
de personalități, printre care se 
numără prințese, prime doamne, 
actrițe și actori, regizori și sportivi.

Astfel, prima doamnă a SUA, 
Michelle Obama, figurează pe listă 
alături de prima doamnă a Franței, 

tronate de Silviu Prigoană, soțul 
acesteia. Mai exact, Bahmu vrea sa 
transmită nunți: "Și pe Etno TV, dar 
și pe Taraf vor fi difuzate nunti contra 
cost. Dacă sunt mai multe manele, 
nunta intră pe Taraf. Dacă este mai 
multă muzică populară, nunta e pe 
Etno. Nunta va fi rezumată într-un 
program de o oră și jumătate. Costul: 
500 de euro", a declarat Bahmuțeanu.

Caria Bruni-Sarkozy, de soția pre
mierului britanic, Samantha 
Cameron, dar și de prințesa Mary a 
Danemarcei. Actrițele Carey Mulli
gan, Diane Kruger, Charlotte Gains- 
bourg și Helena Bonham Carter apar, 
de asemenea, pe listă, alături de ac
torii Alec Baldwin și Javier Bardem, 
dar și de regizorul Martin Scorsese. 
Lady Gaga și David Beckham se află 
și ei printre cele mai stilate 
personalități internaționale, după 
aprecierile Vanity Fair. Domeniul 
modei nu a fost ocolit, pe listă fiind 
inclus și John Galliano, designer-șef 
al casei Dior.

_______________________________>

Sandra Bullock s-a situat în 
fruntea listei celor mai bine 

plătite actrițe de la Hollywood, 
după ce a câștigat 56 de mi

lioane de dolari în ultimele 12 
luni, depășindu-le pe Reese 

Witherspoon și Cameron Diaz, 
potrivit unui top realizat de re
vista Forbes. Sandra Bullock a 
încasat 56 de milioane de do
lari în perioada iunie 2009 - 
iunie 2010, această sumă re
prezentând onorariile actriței 

pentru rolurile din filmele 
"Vrei să te însori cu mine?/

The Proposal" 
și "Povestea unui campion/ 

The Blind Side ".

Actrițele Reese Witherspoon și 
Cameron Diaz au realizat fiecare ven
ituri de 32 de milioane de dolari în 
aceeași perioadă. Witherspoon nu a 
mai apărut pe marile ecrane din 2008, 
când a fost lansat filmul "De Crăciun 
nu stăm acasă!", cu Vince Vaughn.

Ea se va întoarce în' iarnă într-o 
comedie semnată de James Brooks, 
"How Do You Know?", unde joacă

Pamela Anderson se dedică animalelor
afectate de poluarea din Golful Mexic

alături de Jack Nicholson, Paul Rudd 
și Owen Wilson.

Grație filmelor "Shrek", unde dă 
voce personajului Fiona, Diaz a avut 
un venit constant, însă ea și-a lansat re
cent și comedia de acțiune "întâlnire 
explozivă", unde joacă alături de Tom 
Cruise. Diaz mai joacă și alături de 
fostul său iubit, Justin Timberlake, în 
filmul "Bad Teacher".

Pe locul al patrulea în topul real
izat de revista Forbes s-a clasat Jen
nifer Aniston, cu venituri de 27 de 
milioane de dolari. Sarah Jessica

Frumoasa actriță suportă cos
turile de adopție pentru câinii 
abandonați din Louisiana, plus cos
turile de sterilizare și ‘de tratament 
anti-purici.

Locuitorii americani de pe 
coastele Golfului Mexic au de 
suferit și din punct de vedere finan
ciar de pe urma deversării de petrol, 
așa că mulți dintre ei nu își mai pot 
permite să țină câinii în casă și îi 
duc la adăposturi. Pamela Ander
son, membră activă a organizației 
de protecția animalelor PETA, vine 
în ajutorul câinilor abandonați, 
încercând să le găsească noi cămine 

Parker, cunoscută pentru rolul din se
rialul de succes „Totul despre sex”, 
ocupă poziția a cincea, cu venituri de 
25 de milioane de dolari.

Locurile următoare au revenit, în 
ordine, actrițelor Julia Roberts și 
gelinei Jolie - fiecare cu câte 20~-ue 
milioane de dolari -, Drew Barrymore 
(15 milioane de dolari), Meryl Streep 
(13 milioane de dolari) și Kristen 
Stewart (12 milioane de dolari), 
încheind topul celor mai bogate actrițe.

în statele vecine. Ea s-a implicat în 
operațiunea de mutare a patrupede
lor din New Orleans în Virgina. 
„Sunt mult mai mulți câini d ț 
case, iar criza din Louisiana îi face 
pe oameni să își deschidă inimile și 
ușile animalelor care suferă”, a de
clarat Pamela pentru Us Magazine. 
Blonda generoasă a plătit taxa de 
adopție pentru animalele fără casă 
din Louisiana, plus costurile de ster
ilizare și tratamentele anti-purici. 
Când cățeii vor sosi în Virgina din 
Louisiana, PETA va organiza un 
maraton de adopții, după o scurtă 
perioadă de carantină.

CMYK



„Când vine vremea să mănânci corect și să începi 
să faci exericiții, nu există Moi începe de mâine". 
Mâine este boală" (V. L. Alliiieare) *
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Laringita - o boală a corzilor vocale
Laringita este infecția sau iri
tarea laringelui, situat deasu

pra traheei. Atunci când 
corzile vocale se inflamează 

sau se irită, ele se umflă, deter
minând distorsionarea sunete
lor produse de trecerea aerului 

peste ele.

Cele mai comune cauze ale 
iritări laringelui sunt infecțiile tac
tului respirator superior, în spceial 
viroza repiratorie (răceala) sau 
gripa, folosirea excesivă a corzilor 
vocale prin vorbitul îndelung și cu 
voce tare, prin țipat sau cântat, 
-jiergiile, expuneea la substanțe iri
tante, cum ar fi fumul sau 
substanțele chimice. De asemenea 
iritarea laringelui poate fi provocată 
de boala de reflux gastro-esofagian, 
în acest caz fiind vorba de un reflux 
Etagian.

Principalele simptome 
ale laringitei

Principalul simptom al larin
gitei este modificarea caracterului 
vocii. Aceasta poate fi răgușită, 
subțiată, îngroșată sau abia 
perceptibilă. în unele cazuri, larin
gita poate duce la incapacitatea de 
a vorbi. Se poate întâmpla ca, 
înainte de apariția modificărilor 
vocii, să existe durere la nivelul gâ
tului, existând posibilitatea ca dur
erea să se accentuaze. Primele 
modificări legate de voce apar 
dimineața la trezire, când efortul de 
a vorbi este mult mai mare și vocea 
nu mai sună la fel ca până atunci. 
Există de asemenea, nevoia de a tuși 
și de a se curăța rapid gâtul, mai 
ales atunci când cauzele laringitei 
sunt legate de infecții, în special de 
cele virale. Aceste simptome sunt 
de obicei temporare, în afară de 
cazul când poate exista o altă

afecțiune. Dacă simptomele mai in
clud și dureri severe la nivelul gâtu
lui, dificultăți la înghițire, tuse cu 
expectorație cu sânge sau o 
formațiune vizibilă la nivelul gâtu
lui, este recomandată prezentarea de 
urgență la medicul de familie. în 
cazul cpiilor care prezintă dureri de- 
vere la nivelul gâtului, dificultăți 
respiratorii și salivă în exces, poate 
suferii de epiglotită (inflamația 
epiglotei), o afecțiune acută care 
necesită tratament de urgență

în majoritateal cazurilor de 
laringită, exită o îmbunătățire a 
stării de sănătate, după câteva zile 
și se poate vindeca chiar și fără 
tratament. Cu toate acestea, dacă 
simptomele devin cronice înseamnă 
că laringele poate fi afectat grav. 
Simptome precum reflux laringian 
cronic poate dezvolta la nivelul 
laringelui noduli cu zone de 
ulcerații, favorizând apariția can
cerului la acest nivel.

Forme de laringită

Laringita catarală se 
manifestă în principal prin 
răgușeală, tuse lătrătoare și eventual 

febră joasă (cam 38.5C), dar nu prin 
respirație dificilă sau zgomotoasă.

Laringita acută edematoasă 
este cea mai periculoasă formă a 
acestei boli, căci se “umflă” (prin 
inflamație) mucoasa care acoperă 
cartilajul laringian (mărul lui Adam, 
în interior) și îngustează calea aeru
lui. în acest caz tratamentul cu anti- 
inflamatoare este foarte important. 
Antiinflamatoarele folosite în trata
mentul la domiciliu sunt Ibupro- 
fenul sau Prednisonul, iar în 
perioada de spitalizare Hemisucci- 
natul de hidrocortizon sau Dexam- 
etazona, în funcție de gravitatea 
inflamației. Respirația se poate 
ameliora la expunerea la aer rece.

Laringita striduloasă este de 
fapt laringita catarală simplă dar la 
care se adaugă spasme ale muscula
turii laringelui, care apar mai ales 
noaptea. în această situație apar 
dificultăți respiratorii care pot fi 
combătute sau ameliorate cu vapori 
de aer .cald. Laringita striduloasă 
poate fi considerată un fel de astm 
bronșic, dar la nivelul laringelui. 
Tratamentul atiinflamator este mai 
puțin eficient în cazul laringitei 
striduloâse.

Tratament

De cele mai multe ori, laringita 
este consecința unei infecții 
prezente la nivelul tactului respira
tor superior, cum ar fi viroza respi
ratorie. Modalitățile de tratament la 
domiciliu similare cu cele pentru 
răceală, cum ar fi repausul vocal și 
o bună hidratare, sunt de obicei fot 
ceea ce este necesar. Dacă apariția 
laringitei se datorează unei utilizări 
prelungite și excesive a vocii, 
repausul vocal împreună cu o serie 
de alte măsuri de îngrijire la domi
ciliu, reprezintă tratamentul cel mai 
bun. Totuși, dacă problemele 
persistă sau dacă revin constant, tre
buie avut în vedere și un antrena
ment special pentru voce.Medicația 
poate fi administrată pentru trata
mentul laringitei sau pentru a re
zolva o serie de simptome ce pot 
înrăutăți evoluția laringitei. Decon- 
gestionatele nazale sunt utile pentru 
eliberarea secrețiilor, dacă nasul în
fundat este cauzat de o răceală sau 
declanșat de o alergie.

Tatuajele temporare - un pericol pentru sănătatea pielii
Medicii specialiști în sănătate 
publică din cadrul Ministeru
lui Sănătății atenționează asu
pra riscurilor la care se expun 
persoanele care optează pentru 
realizarea tatuajelor temporare 
efectuate cu substanța denu

mită „henna neagră”.

Coloranții adăugați plantei de 
henna, care dau culoarea neagră, 
pot cauza reacții alergice grave la 
nivelul pielii. Simptomele apar 
după câteva zile și se manifestă prin 
mâncărimi, roșeâță, pete, pustule, 
sau chiar decolorarea permanentă a 
pielii și cicatrici. De asemenea uti
lizatorii pot dobândi o sensibilitate 

permanentă la aceste substanțe și 
pot dezvolta dermatită de contact 
alergică. în aceste cazuri, reacțiile 
pot fi violente, câteodată necesitând 
intervenție medicală de urgență și 
chiar spitalizare. Aceste efecte se 
pot limita la zona tatuajului, la zona 
înconjurătoare sau se pot răspândi 
pe întreg corpul.

Tatuajele cu «henna neagră»se 
practică în România, ca și în Eu
ropa, mai ales în timpul verii. Real
izatorii acestui tip de tatuaj 
migrează de la un eveniment în aer 
liber la altul, cel mai frecvent fiind 
întâlniți în zonele în care vin mulți 
turiști. Astfel de tatuaje sunt solici
tate cel mai des de tineri și 
adolescenți, de cei aflați în vacanțe 
pe plaje sau stațiuni cu târguri, cu

loarea neagră fiind preferată de 
aceștia în detrimetrul nuanței natu
rale a plantei henna. Reacția 
alergică, sub formă de pustule, 
apare, însă, la un interval cuprins 
între 3 și 12 zile de la aplicare.

Reprezentanții ministerului 
Sănătății recomandă consultul de 
urgență la medic în cazul apariției 
unei reacții de iritare sau apariția de 
pustule la o pată neagră de pe trup. 
Important este ca pacientul să 
menționeze dacă i s-a aplicat pe 
piele un tatuaj cu henna neagră. Tre
buie reținut că sensibilitatea și poli- 
sensibilitatea sunt procese 
ireversibile și determină vulnerabil
itatea organismului pentru toată 
viața.

CMYK



Rmnâitia are una dintre cele mai scăzute rate de angajare din UE a persoanelor cu vâr- 
sie cuprinse intre 15 și 64 de tini, de 58,6% in 2009, in timp de media Europei este de 
64,6%, iar clasamentul pe {ari este condus de Olanda (~~%). Danemarca < 75,?%) fi S»ie'- 
dia < *2.6%/. Vn/iraZ /r<7 state din l E au t> rată u angajării mai redusă decât cea a Româ
niei. respectiv Malta (54,9%). I nguria (55,4%) și Italia (5~.5%), se arată intr-un 
cmuuui-tit transmis miercuri de Eurostat
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Bilanțul incendiilor 
de pădure din Rusia 
a ajuns la 48 de morți

Bilanțul incendiilor de pădure 
care afectează Rusia a crescut de la 
40 la 48 de morți, a anunțat miercuri 
Ministerul pentru Situații de Urgență. 
Capitala rusă se confrunta miercuri 
dimineață cu o atmosferă irespirabilă, 
pe fondul unui vânt cald și al unei lu
mini portocalii, fumul ajungând până 
la metroul din Moscova. Clădirile 
zgârie-nori din capitală abia puteau fi 
văzute din cauza atmosferei încărcate 
cu fum, iar numeroase mașini circu
lau cu farurile aprinse.

în pofida unei vizibilități reduse 
la 300 de metri, aeroporturile din oraș 
funcționau normal, a precizat agenția 
Interfax. Pe străzi, oamenii abia 
puteau respira din cauza fumului, în 
timp ce temperatura atingea deja 25 
de grade Celsius, urmând să se 
apropie în cursul zilei de 40 de grade, 
conform serviciilor meteorologice. 
Acest aer irespirabil s-a răspândit și 
în unele stații de metrou, unde 
anumiți călători țineau batiste 
umezite la gură și la nas. S-au înreg
istrat și câteva picături de ploaie, însă 
fără a împlini dorințele moscoviților, 
agasați de canicula fără precedent 
care afectează toată partea

Silvio Berlusconi, vizat 
de un nou scandal sexual

Premierul italian, Silvio Ber
lusconi, a fost vizat de noi 

acuzații într-un scandal se
xual, cu o zi înainte de votul 

de încredere asupra unui 
membru al Guvernului pe 

care-l conduce, relatează co
tidianul The Independent, în 

ediția online de miercuri

Maria Teresa "Terry" De Ni
colo, în vârstă de 38 de ani, fostă 
angajată a unei agenții de escortă, a 
declarat că a împărțit patul cu mag
natul media, în vârstă de 73 de ani, și 
cu alte două "fete", în timpul uneia 
dintre petrecerile pentru adulți orga
nizate la reședința acestuia, la Roma, 
în septembrie 2008. Această 
declarație, dată procurorilor care 
investighează acuzații de corupție, a 
fost făcută publică de cotidianul La 
Repubblica, în urma unor scurgeri de 
informații.-

„Eu, două fete din Roma și 

occidentală a țării de la începutul lui 
iulie.

Vara lui 2010 ar urma să bată 
toate recordurile de căldură la 
Moscova, de la deschiderea reg
istrelor de temperatură în urmă cu 
130 de ani, au precizat serviciile me
teorologice. Un maxim istoric a fost 
atins săptămâna trecută, cu 38,2 
grade în capitală, dar ar putea fi 
doborât zilele următoare, conform 
aceleiași surse.

Zeci de mii de pompieri, militari 
și membri ai serviciilor de securitate 
continuau să lupte cu incendiile de 
pădure care afectează mii de hectare 
în vestul țării, distrugând sate întregi. 
Președintele Dmitri Medvedev, care 
a decretat luni stare de urgență în cele 
mai afectate șapte regiuni, întrunește 
miercuri Consiliul de Securitate rus 
pentru a examina măsurile de 
protecție a instalațiilor strategice din 
țară.

Centrul nuclear Sarov, cunoscut 
din perioada Războiului Rece sub nu
mele Arzamas-16, este amenințat de 
incendiile de pădure din regiunea 
Nijni Novgorod (Rusia centrală).

Berlusconi am fost în pat”, se arată în 
declarația lui De Nicolo. Conform 
acesteia, la petrecere au participat 15 
"fete", iar în dimineața următoare, 
când a plecat, ea a primit din partea 
lui Berlusconi o bijuterie. De Nicolo 
mai afirmă că a primit suma de 1.000 
de euro pentru a participa la această 
petrecere, organizată la Palazzo 
Grazioli, din partea lui Gianpaolo 
Tarantini, un om de afaceri din orașul 
Bari (sud), care este anchetat pentru 
presupuse fapte de corupție.

Noul scandal sexual care-l 
vizează pe Silvio Berlusconi a apărut 
în contextul în care Guvernul aces
tuia va fi supus la un „vot vital” în 
Parlament, și înaintea unei vizite a 
premierului britanic, David 
Cameron, la Roma. Premierul italian 
i-a avertizat pe senatori, luni seara, că 
în cazul în care dizidenții din cadrul 
coaliției guvernamentale susțin, 
miercuri, moțiunea de cenzură îm
potriva subsecretarului pentru 
Justiție, va organiza alegeri legisla
tive anticipate în această toamnă.

Salariul net a scăzut în iunie cu 0,4%
față de mai, la
Câștigul salariat mediu net a 
fost în iunie de 1.422 lei, în 

scădere cu 0,4% (6 lei) față de 
mai, dar în creștere cu 3,1% 

comparativ cu aceeași lună din 
2009, cele mai mari valori în- 
registrându-se în intermedieri 

financiare, iar cele mai mici în 
hoteluri și restaurante, potrivit 

datelor INS. în luna iunie, 
câștigul salariat mediu nomi
nal brut a fost de 1.951 lei, cu 
0,6% mai mic față de luna pre

cedentă, se arată într-un co
municat al Institutului

Național de Statistică (INS).
Nivelul câștigurilor salariate 
medii lunare nete din iunie 

2010 a înregistrat ușoare dife
rențe față de luna precedentă, 
în funcție de specificul activi

tăților economice.

Astfel, s-au înregistrat creșteri 
între 9% și 10% în fabricarea calcula
toarelor și a produselor electronice și 
optice, fabricarea băuturilor, 
telecomunicații, între 5% și 7% în fab
ricarea altor mijloace de transport, fab
ricarea de mașini, utilaje și 
echipamente n.c.a, fabricarea pro
duselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor farmaceutice, activități de 
servicii anexe extracției și între 4% și 
5% în extracția petrolului brut și a

Camera Deputaților, convocată în sesiune 
extraordinară pe 16 august

Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților a decis convocarea unei se
siuni extraordinare pe 16 august și a se
sizat Comisia juridică pentru a elabora 
un raport asupra proiectului Legii ANI, 
în baza deciziei Curții Constituționale 
în acest caz, a anunțat președintele 
Camerei, Roberta Anastase. Aceasta a 
precizat că Biroul Permanent a decis ca, 
pe 16 august, la ora 12.00, să fie con
vocat Biroul Permanent, urmat de 
ședințele grupurilor parlamentare la ora 
13.00 și de ședința de plen, la ora 14.00.

Potrivit președintelui Camerei, pe 
ordinea de zi a sesiunii extraordinare se 
află proiectul legii ANI, existând și o 
solicitare din partea PNL de dezbatere a

1.422 lei

gazelor naturale, tipărirea și reproduc
erea pe suporturi a înregistrărilor, fab
ricarea produselor de cocserie și a 
produselor obținute din prelucrarea 
țițeiului, silvicultură și exploatare 
forestieră (inclusiv pescuit și 
acvacultura), extracția cărbunelui supe
rior și inferior, alte activități extractive, 
captarea, tratarea si distribuția apei. 
Majorările salariului mediu net au avut 
loc ca urmare a acordării de premii 
ocazionale (inclusiv prime de vacanță), 
plății concediilor de odihnă din fondul 
de salarii, plății sumelor din profitul net 
și din alte fonduri (inclusiv tichete de 
masă și tichete de vacanță), dar și 
realizărilor de producții ori încasărilor 
mai mari, a revenirilor din concedii fără 
plată ori din șomaj tehnic.

Totodată, s-a consemnat scăderi 
cu 9% în intermedieri financiare (cu 
excepția activităților de asigurări și ale 
fondurilor de pensii), între 6% și 8% în 
activități auxiliare intermedierilor fi

altor două proiecte.
„Primul punct va viza ANI. Din 

partea grupului parlamentar al PNL a 
existat o solicitare pentru completarea 
ordinii de zi cu încă două proiecte de 
legi, proiecte care se află, în prezent, la 
Comisia de Buget: propunerea 
legislativă privind combaterea plăților 
întârziate și un proiect de lege pentru 
aprobarea unor măsuri de reducere a 
taxelor și impozitelor. Propunerea 
Biroului Permanent cu privire la or
dinea de zi va fi supusă aprobării plenu
lui, pe 16 august", a declarat Roberta 
Anastase.

Modalitatea sub care va fi 
modificată Legea ANI în sesiunea 

nanciare, activități de asigurare și fon
duri de pensii, industria metalurgică . 
între 4% și 6% în fabricarea produselor 
din tutun, transporturi pe apă, 
administrație publică, producția și 
furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat.

în sectorul bugetar s-au înregi t 
reduceri ale câștigului salarial meotu 
net față de luna precedentă, în toate 
activitățile: administrație publică (- 
4,5%), învățământ (-2,1%), sănătate și 
asistență socială (-1,7%). Indicele 
câștigului salarial real pentru iunie 
2010 față de luna precedentă, calculat 
ca raport între indicele câștigului salar
ial nominal net și indicele prețurilor de 
consum, a fost de 99,4%. Față de oc
tombrie 1990, indicele câștigului salar
ial real a fost de 123,7%, cu 0,7 puncte 
procentuale mai mic față de cel înreg
istrat în luna mai 2010.

extraordinară a Camerei va rămâne la 
latitudinea grupurilor parlamentare.

Președintele Traian Băsescu a 
anunțat, pe 20 iulie, că va uza de pre
rogativa sa constituțională și va trans
mite celor două camere parlamentare 
solicitarea de convocare a unei sesiuni 
extraordinare în special pe Legea ANI, 
dar și pe o lege privind CCR și pe 
proiectul micii reforme injustiție.

într-o scrisoare pe care a trimis-o 
săptămâna trecută vicepreședintelui 
Senatului, Dan Voiculescu, președintele 
Băsescu a menționat că dorește ca se
siunea extraordinară să aibă loc între 1- 
15 august.
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Jucătoare® de tenis Alexandra Dulgherii a declarat, mărfi, într-o 
conferință de presă, că poate să mai urce în topul mondial, acolo 
unde, în prez.ent, ocupă locul 29, fiind cel mai bine clasată sportivă 
din România în această ierarhie.

Jiul Petroșani - Minerul Mătăsari 1-2

După ce a reușit cea mai a IV a C.S Vulcan scor 6-0, Jiul 
categorică victorie din actualul stagiu Petroșani a fost înfrântă ieri, pe teren 
de pregătire, împotriva echipei de Liga propriu,scor 1-2 de Minerul Mătăsari

Sprint Luncoiul de Jos din nou la treabă
Echipa de fotbal de liga a V-a, 
Sprint Luncoiul de Jos s-a reu- 
~^\t și a început pregătirile pen

tru noul sezon.

La reunirea lotului, echipa a jucat 
un meci de verificare, pentru a-și vedea 
la treaba noile achiziții, formând două 
echipe cu jucători din vechea gardă și 
jucători mai tineri. La o săptămână de 
la reunire Sprint Luncoiul de Jos a dis

Cetate Deva la primul turneu al verii
Echipa de handbal feminin, 

Cetate Deva va participa, sâm
bătă și duminică, la un turneu 

de pregătire la Reșița.

La această, competiție vor 
mai participa, Universitatea Joli- 
don Cluj și Universitatea Reșița 
plus o echipă din Serbia.

Cu prilejul acestui eveniment, 
vor fi testate două handbaliste din 
Serbia și încă câteva jucătoare de 
la echipe din campionatul intern.

Este primul turneu de 
pregătire al formației hunedorene 
pentru noul sezon 2010/2011. 
Obiectivul stafului tehnic este să 
puna la punct relațiile de joc, pen
tru ca echipă să fie căt mai 
omogenă la startul campionatului.

“La Reșița vom avea câteva 

putat un meci amical împotriva 
formației Aurul Brad, pierdut cu scorul 
de 6-2. Antrenorul echipei Florin 
Gavrilă dorește întărirea echipei prin 
trei jucători din comuna București plus 
patru, cinci tineri jucători de la echipa 
Relcom Brad de la terenul sintetic.

“Dorim ca prin aducerea acestori 
jucători să întărim echipa, și să jucăm 
mai bine ca și în campionatul trecut. în 
meciul cu Aurul Brad nu m-a interesat 
rezultatul, ci felul cum s-u mișcat 
băieții. Doresc să fac o echipă omogenă

jucătoare în probe de la* câteva 
echipe de primă mână din campi
onat, dar vom testa și două hand
baliste din Serbia, să vedem 
acuma ce va fi, dacă fetele vor 
confirma, atunci le vom legitima” 
a declarat patronul echipei Cetate 
Deva Marian Muntean.

Turneu de lux la Deva

Peste două săptămâni, Cetate 
Deva va organiza un alt turneu 
amical, la Deva, la care vor partic
ipa echipe din Liga I alături de 
campioana macedoniei Rk Met- 
alurg Skopje, echipă care 
evoluează în grupele Ligii Campi
onilor.

Andrei Cean 

într-un meci amical. Golul formației 
petroșenene a fost marcat în miunutul 
65 de Moldovan, din lovitură liberă.

“Am jucat cu o echipă mult mai 
bună, cu jucători foarte experimentați, 
meciul a fost dominat de echipa din 
Mătăsari, am încercat să jucăm pe con
traatac, dar nu prea ne-a permis adver
sarul. Sunt mulțumit de jocul echipei, 
având în vedere că am jucat cu patru 
juniori în primul 11” a declarat 
antrenorul secund Dan Huza.

Următoarele meciuri de pregătire 
ale echipei din Petroșani vor avea loc 
sâmbătă la Uricani, cu echipa din lo
calitate, iar miercurea viitoare la Rov- 
inari cu formația Jiul Rovinari.

Andrei Cean

ca la începutul campionatului să ne 
mișcăm foarte bine” a declarat 
antrenorul echipei Gavrilă Florin.

Următorul meci va avea loc 
duminică 7 august, la Brad împotriva 
echipei din Băița pe terenul de la liceul 
Avram Iancu.

“Aș vrea ca până la începutul cam
pionatului să aveam cel puțin un antre
nament și un meci pe săptămână” a mai 
adăugat Florin Gavrilă

Andrei Cean

Niciun jucător
nu e indispensabil 
pentru Dinamo

Tehnicianul dinamovist loan 
Andone consideră că niciun 
jucător nu este indispensabil 
echipei pe care o antrenează, 
precizând chiar că intențio
nează să reducă numărul de 
jucători pe care îi are la dis

poziție, de la 36 la 26.

"Cred că m-aș descurca și 
fără Torje, dar la ce preț a stabilit 
clubul pentru el e foarte 
greu. Mai trebuie să joace un an 
sau doi la Dinamo ca să plece pe 
suma aia. Prețul unui jucător îl 
face oferta, dacă ai ofertepentru 
el, deocamdată nu 
sunt oferte scrise.

Niciun jucător nu e indis
pensabil pentru mine. Eu am 36 
de jucători la antrenamente. Să 
apuc să antrenez 26, nu 36, am 
10 jucători în plus. Unii vor juca 
la echipa a doua sau îi vom îm
prumuta până în septembrie. 
Sunt foarte mulți jucători și nu 
pot spune că dacă lipsește unul 
stric jocul echipei. Pe postul lui 
Pulhac mai am două soluții și 
mai aștept vreo doi jucători la 
probă. II am pe Bazzi și pe 
Mușat, care s-a reîntors la noi și 
doi jucători care vin în probe.

Pandurii
au anulat amicalul 
cu Minerul Lupeni

Amicalul echipei Minerul 
Lupeni cu Pandurii Târgu Jiu nu a 
mai avut loc, dat fiind faptul că 
Ionuț Badea pregătește meticulos 
partida de duminică, din Liga I, cu 
Dinamo București.

în aceste condiții oficialii lu- 
peneni au intenționat să joace cu 
Pandurii 11, dar nici acest amical 
nu a mai avut loc. "Suntem

Nu pot să zic că sunt de
scoperit", a declarat Andone la 
plecarea spre Split.

Lotul echipei Dinamo a ple
cat miercuri spre Split în ved
erea disputării partidei cu 
Hajduk, din manșa secundă a tu
rului trei preliminar al Ligii Eu
ropa, care va avea loc astăzi, de 
la ora 21.30. în tur, dinamoviștii 
s-au impus, pe teren propriu, cu 
scorul de 3-1.

urmăriți de ghinion. Niciun ami
cal nu s-a mai jucat. Pandurii 
Târgu Jiu II a fost eliminată din 
Cupa României și drept urmare 
președintele s-a supărat pe ei și nu 
i-a mai lăsat la amical. în aceste 
condiții vom juca între noi pentru 
că sunt destui jucători al antrena
ment", a declarat președintele 
Mihai Basarab.
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- prin factorii poștali;
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- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4,

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

sau 0354/882.10103



O aventură plină de pericole în jungla amazoniană, in care o echipă for
mată din doi bărbați și o femeie. încearcă să oprească uit fost Ofițer nazist, 
care a supraviețuit războiului, să mai facă experimente pe localnici. Cei 
trei trebuie să facă față unor pericole teribile, pentru a putea pătrunde in 
orașul ascuns ut doctorului nebun țPro Cinema; 22:00; Râu! ntorții)
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07:00 Cercul vieții (german serial,07:80 Telejurnal; Sport; Meteo
8^:80 Pe drumul mătăsii 
@8:00 Armăsarul sălbatic 
88:38 Beaver rezolvă tot 
09:00 Transformarea
10:00 Verde-n față (rel.) Episodul 7 
10îl5 Dovadă de iubire
11:13 Generația contra (rel.)
1 MO Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FI FA 2010 (rel.) Selecțiuni 
Spune-mi ce te doare

12:50 Cronicile frumoasei luptătoare 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Noile Paradisuri 
W:5S Prințesele lumii 
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40.

Loto 6/49 și Noroc
18:20 Amintiri din istorie
18:30 Cronicile frumoasei luptătoare 

învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
20:30 Fotbal: FC Timișoara - Myllv- 

kosken Pallo-47 (Finlanda) 
Turul 3 preliminar al Europa 
League (retur) Transmisiune di
rectă de la Timișoara

22:30 Ochiul magic 38’
23:00 Serviciul omoruri (mini-serial. 

2008 - 4.) 45' Limba cu venin

2004 - 6.)
07:55 învinge apele!
08:00 Studio 24 (francez film , 2008, 

rel. - 3.)
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 37.)
10:00 Telejurnal; Sport

1 Timpul chitarelor (rel.)
11:20 Povești din sălbăticie Ep. 4
11:S0 Vorbe peste timp
12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Chip și asemănare (rel.)
15 00 împreună în Europa
16:00 Cercul vieții (serial, rel. - 6.)
17:00 Studio 24
18 00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 învinge apele!
18:20 Vorbe peste timp
18:30 Povești din sălbăticie (rel.)
19:00 Starhunter (canadian S.F., 2003 

- 17.)
20:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 1.)
21 :@0 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009)
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Plumbul din sânge (englez se

rial, 2002 - 6.) 50' Umbre cu 
Robson Green, Hermione Nor
ris, Alan Stocks, Mark Letheren

06:00 Observator 07:0u Știnle Pro TV (2009)
0« Liber la vacanță 09.55 Omul care aduce cartea
10:00 Xena: prințesa războinică (film 

serial de aventură, 1995)
10:00 Moarte în Los Angeles (SUA 

thriller, 1992, rel.)
11:15 Columbo merge la facultate 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

(SUA polițist, 1990, rel.) 1973, rel.-3793.)
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
14.00 Neglijență criminală (SUA 

dramă, 1985)92' cu Tess Har-
13:45 Hoața (SUA-canadian come

die, 1987)
per, Leslie Nielsen, Ronny Cox, 
Henry Ramer

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973 - 3794.)

16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV
17:00 Bun de cinste (reality show) 17:45 La amiază (SUA dramă, 2009)
17:45 Să te prezint părinților (emi- 19.00 Știrile Pro TV

siune de divertisment, 2009) 20:30 Băiat de treabă (acțiune-come-
19:00 Observator die, 1997)94' cu Jackie Chan,
20:30 Burlacul (emisiune de divertis

ment, 2010)
Richard Norton, Gabrielle Fit
zpatrick, Miki Lee

22:8® Observator 22:30 Știrile Pro TV
Eroii (SUA serial. 2006) 45' 

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

23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA 
serial, 2003 - 7.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

20:00
21:10

23:05

15:25 Domnișoara Pettigrew (comedie romantică, 2008)
16:55 Boxerul (comedie) cu Heather Juergensen
18:25 Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009) 90' cu 

Carrie-Anne Moss, Richard E. Grant, Johnny Pacar, Yvonne Zima 
Pentru Neda (ȘUA film documentar, 2009) 68'
Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006) 117' cu Ca- 

tinca Untaru, Lee Pace, Justine Waddell, Kim Uylenbroek
Luptătorul (SUA dramă, 2008) 111' cu Mickey Rourke, Marisa Tomei, 

Evan Rachel Wood, Judah Friedlander

08:15 Săracii tineri bogați ! 07:00 Camera de râs
09:45 Legământul : 07:30 Uite cine gătește! (2010, rel.)
11:15 Predestinați : 08:20 Sport cu Florentina
12:30 împreună pentru totdeauna 09:15 Nimeni nu-i perfect
MtM Cele două fețe ale Anei : 09:45 Criminalul din Illinois
15:30 Victoria ! 11:45 Galileo
16:25 Vremea de ACASĂ 13:15! Camera de râs
16:30 Legământul 1 14 30 Cine știe...câștigă!
17:30 Poveștiri adevărate 15 '0 Nimeni nu-i perfect (român se-
18:30 împreună pentru totdeauna Ș Ș rial de comedie, rel. - 11.)
19:30 Săracii tineri bogați k>:00 Un detectiv cu greutate: Magia
20:30 Predestinați neagră (german-italian film de
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA acțiune, 1991. rel.)

serial, 2008, rel.) cu Martin 18:00 Focus 18 90’
Karpan, Elizabeth Gutierrez, 
Victor Corona, Jose Guillermo

19:00 Focus Sport Cu: Geanina 
Varga, Dragoș Gostian

Cortines * 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 20:30 Samurai Girl (serial, 2008 - 1.)

de divertisment, 2007) 22:00 Focus Monden
India (brazilian-indian film se- Trăsniți i

rial de aventură, 2009) cu Ju- 23:15 Mondenii Show
liana Paes, Rodrigo Lombardi. 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

Minunea vie (SUA film de fa
milie, 1993)

16:45 10 produse sau mai puțin (comedie - 5.) cu Bob Clendenin
17:15 Steaua Laurei (englez-german film de animație, 2004j 
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 4.) 60' cu Kristen Bell,

Percy Daggs, Enrico Colantoni, Jason Dohring
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 18.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 1.) cu Laura San Giacomo, George 

Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
22:00 Râul morții (SUA film de acțiune, 1989) 103' cu Michael Dudikoff, 

Robert Vaughn, Donald Pleasence, Herbert Lom
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar I

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgherțexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

~^ner construcții civile, industriale
-^4 agricole 1

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

2

1florar-dec orator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

mecanic utilaj

zidar rosar-tencuitor

barman

bucătar

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

1

2

zidar rosar-tencuitor 9

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

1

1

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

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

inspector(referent) resurse umane
1

o spătar-chelner 1

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

lucrător bucătărie (spălător vase

O------- —
maistru construcții civile, indus
triale și agricole , 1

Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

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

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

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj I

Vulcan

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

sudor manual cu arc electric 5
bucătar I

vânzător

zidar samotor

10

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgheri-exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE 5
Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, termopane, 2 balcoane, 
edere 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

teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st-<3900mp. Preț 20eur/mp. 
7cI.'()740 965.19l

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, amenajat, 
preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.2I9

Schimb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru casă în Si
meria. Tei 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 65.0001ei neg. 
Tel. 0730.346.219

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

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate utilitățile, 
grădină st=2I0mp. 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

ând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
îel.0732.727.786

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 arabil adiacent, pomi fructiferi, viță 
de vie, zonă turistică. Preț 35.000 cur. Tel. 0745.164.594

î operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane 
I

operator mașini de fragmentarețpre
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamen te (i fonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,mozaic, fai anță,greși e, p archet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme Și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

manipul an t mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

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 Pietron (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe ei, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe ei, tip mobilă traviata plus I OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie^Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

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: 1uca@joburidetop_ro, tel. 0741.910.207

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

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 
0723.409007, e-mail: nicutrufas@yahoo.com

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 0734.310.133

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

lansator produse 1

lucrător gestionar I
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1
munc.radioelecronist 4

văzător 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
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

munc.necal. la demol. clădiri,mo-

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultura 6

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

Vând cărucior nou născut, în stare foarte bună + landou, culoare albastru, 
preț 250 Iei negociabil. Relații telefon nr. 0723005637.
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

Semnătura

Prenume.......
Bl.......Nr.

Județul.
Sc......Ap. ..

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria” 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 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. Vîteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

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

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, I.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/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

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 l.OOOeuro neg. 
Tel. 0740.593.108

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

http://glasulh
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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SILVA^

LEMNTEX
mduce ți wrerciaiiaad

Silvadez 'u ft lemn Be tag.uscate pentru renovarea
Adezivi și mortare

& H

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autoniveiante

Supremația calității

SXLS'ÎLVA LEAÎ1VTEX 5i. R. L.
5X41 C/siminc/ixi, nr. 121 J>. comuna Itdrâu;
tcl/fax: 0354/501021/22, e-maili sih'a(a).<imurt.ro

Pulpe dezosate
0 14,29 lei/ kg 0

Ouâ L Aripi pui
030 lei/ buc. 839 lei/ kg

Nou! Pui tranșat,
C pentru familie

8,69 lei/ kg

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

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

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00

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 (criblură) 8 - 16mm 25,00

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

imurt.ro

