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Reabilitare în ritm de melc
printre interese obscure

de pupat

Directorul
Sanatoriului TBC 
din Brad, Ionel Circo

Pentru că unitatea medicală la cârma căreia a 
rămas și după preluarea acesteia de către Consiliul 
Județean este cea mai performană din județul Hune
doara.

^„...de blamat..."

nanciară, pentru organizarea unei nedei, 
în condițiile în care manifestările artistice 

au fost modeste.

Primarul 
municipiului Vulcan, 

Gheorghe I le 
Pentru că a cheltuit aproape un 

miliard de lei vechi, în plină criză fi
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Calendar
ț greco-ca
Sf. ap. Matia

ț romano-catolic
CRUCII (Edith Stein)
SF. TEREZA BE NE DICTA A

' _ _x

Ardei 
umpluțî 
cu orez 
și ciuperci

Ardei gras. 1 Kg orez eu bobul 
mare, 1/2 kg morcovi, 2 cepe, 400 
g ciuperci tocate mărunt (de 
preferința să nu fie crude), nătrun- 
jel verde tocat, cimbru, 300 ml 
ulei, 100 g paști de tomate, piper 
și sare dupi gust.

► DN 7 Deva - Sântuhalm
■5 ► DJ 687 Cristur - Hunedoara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
Q ► DN66 Călan - Băcia

►DN 7 Mintia - Vețel
"" ► DN 7 Vețel - Leșnic

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

Sfântul Apostol Matia
Sfântul Apostol Matia a fost unul 

din cei Șaptezeci înainte de a-1 înlocui 
pe Iuda Iscarioteanul între cei Dois
prezece. Apostolul Matia s-a născut în 
Betleem din tribul lui Iuda. încă din 
copilărie, el a studiat Legea lui Dum
nezeu sub supravegherea lui Simeon, 
Purtătorul de Dumnezeu. Atunci când 
Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat 
lumii, Sfântul Matia a crezut că El este 
Mesia și l-a urmat apoi pretutindeni, 
fiind numărat printre cei Șaptezeci de 
Apostoli, pe care Domnul „i-a trimis doi 
câte doi înaintea feței Sale” (Luca 10:1). 
După înălțarea Mântuitorului, Sfântul 
Matia a fost ales de ceilalți să îl 
înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul printre 
cei Doisprezece Apostoli (Fapte 1:15- 
26). După Pogorârea Duhului Sfânt, 
Apostolul Matia a propovăduit 
Evanghelia în Ierusalim și în Iudeea 
împreună cu ceilalți Apostoli (Fapte 6:2, 
8:14). Din Ierusalim, el a mers 
împreună cu Apostolii Petru și Andrei 
în Antiohia Siriană și apoi în orașele 
Tianum și Sinope din Capadocia. Aici, 
Apostolul Matia a fost întemnițat, 
scăpând în mod miraculos cu ajutorul 
Sfântului Andrei întâiul Chemat. Apos
tolul Matia a călătorit apoi spre Amasea, 
un oraș aflat pe malul mării. In timpul

călătoriei de trei ani a Apostolului An
drei, Sfântul Matia a fost cu el în Edessa 
și Sebasta. După cum spune Sfânta 
Tradiție a Bisericii, el a propovăduit în 
Pontine Etiopia (în prezent vestul 
Georgiei) și în Macedonia. Acolo el a 
fost nu odată în pericol de moarte, dar 
Domnul l-a apărat pentru a propovădui 
Evanghelia. Odată, păgânii l-au forțat să 
bea o fiertură otrăvitoare. El a băut-o și 
nu numai că nu a murit, dar chiar a vin
decat câțiva robi care fuseseră orbiți cu 
această fiertură. Când Sfântul Matia a 
ieșit din temniță, păgânii l-au căutat în 
zadar, pentru că pentru ei devenise in
vizibil. Altă dată, când păgânii s-au în
furiat și vroiau să-1 omoare, pământul 
s-a deschis și i-a înghițit. Apostolul 
Matia s-a întors în Iudeea unde a con
tinuat să-i lumineze pe compatrioții săi 
cu lumina învățăturilor lui Iisus Hristos. 
El a făcut minuni mari în Numele lui 
Iisus Hristos și a convertit mulțime 
mare la credința creștină. Marele, preot 
evreu Anania îl ura pe Hristos și, mai 
înainte, îl condamnase pe Apostolul 
Iacov, Fratele Domnului să fie azvârlit 
de pe înălțimile Templului, iar acum a 
ordonat ca Apostolul Matia să fie arestat 
și adus în fața Sinedriului din Ierusalim. 
Anania cel lipsit de evlavie a rostit o cu

i ’-termann Hariton Tiktm , lingvist evreu-român

wjb născut:
176: Amedeo Avogadro, fizician italian (d. 1856) 
>19: William Thomas Morton, medic ameriean (d.

9 august 
de-a

1173: A început construirea turnului din Pisa, de către 
lectul și sculptorul Bonanno din Pisa.

1483: S-a inaugurat Capela Sixtina.
1902: Regele Edward al Vll-lea a te încoronat fa West- 

Abbey.
1945: Sfârșitul celui de-al doilea război mondial:
1954: Explozia atomică de fa Nagasaki. S-a folosit o 

eu fisiune bazată pe plutoniu ("Fat Man", de 5 tone).
P 1945: URSS a intrat în război cu Japonia, ocupând in- 

Sahalin și Kurile.
1965; Proclamarea independenței și a republicii Singa- 

,Sărbătoare națională.

Bancurile zilei
© © ©

De ce stau oltenii cu târ
năcopul în fața televizoru
lui? Pentru că dacă se strică 
un canal să sape repede 
altul...

© © ©

De ce poartă oltenii că
măși în pătrățele albe și 
negre? Ca să-i poată spune

nevestei: "Scarpină-mă la 
H8".

© © ©

- Care e diferența între 
un măr și un oltean?

- Mărul, cel puțin, este 
cultivat.

© © ©

Știți de câte ori râde un 
oltean de un banc? De 3 ori:

1N - i
= 2 l
CI

Deva

Petroșani

Brad

vântare în care l-a blasfemiat pe Dom
nul. Folosind profețiile din Vechiul Tes
tament, Apostolul Matia a demonstrat 
că Iisus Hristos este Adevăratul Dum
nezeu, Mesia cel promis, Fiul lui Dum
nezeu, una cu Dumnezeu Tatăl. După 
aceste cuvinte, Apostolul Matia a fost 
condamnat la moarte de către Sinedriu 
și omorât cu pietre. Când Sfântul Matia 
era deja mort, evreii, pentru a-și as
cunde fărădelegea, i-au tăiat capul ca 
unui dușman al Cezarului. Unii istorici 
spun că Apostolul Matia a fost crucifi
cat și că a murit în Colchis. Apostolul 
Matia a primit cununa muceniciei în 
anul 63.

X

de engine germană (d. 1936)
1916: Manea Mănescu, politician român (d. 2009)
1925: Vasile Chirițâ, scenarist român
1948: Antonie Iorgovan, jurist și om politie român (d. 

2007)
1953: Amanda Bearse, actriță americană
1957: Melanie Griffith, actriță americană
1963: Whitney Houston, interpretă americană
1973: Filippo Inzaghi, fotbalist italian

1. Când îl aude.
2. Când îl spune altuia.
3. Când îl înțelege.
© © ©

Un oltean hotărăște că 
trebuie neapărat să se apuce 
de skydiving. Se duce tipul 
la un club. Ăștia îl bagă în 
primul avion... La momen
tul potrivit, deschide ușa 
avionului și se aruncă.

Trage de sfoară... dar nimic! 
în cădere, trece pe lângă alți 
olteni care zburau în sus...

Tipul le zice: Hei! Voi 
nu știți cum se deschide o 
parașută?

Iar ăia răspund: Nu, da' 
tu știi cumva cum se face 
grătar la butelia cu gaz?

© © ©

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

HOROSCOP

Te exprimi cu ușurință și comunici 
familiei nevoile de schimbare. Această 
zi poate fi una foarte benefică dacă ții
cont de sfatul unui apropiat, evitând astfel să
faci greșeli.

Ești abil în afaceri și reușești să 
câștigi sume considerabile.Ai grijă de 
alimentația ta, deoarece tinzi să iei ki
lograme în plus pe care apoi nu vei mai reuși 
să le dai jos, 1a fel de ușor cum le-ai pus.

Fă planuri deosebite pentru tine și 
partenerul tău. O ieșire în oraș îm
preună cu familia sau o plimbare prin
parc vor stimula comunicarea și o mai strânsă
legătură.

Ești înconjurat de tot felul de oa
meni, se poate să devii vulnerabil. Re
lațiile cu anturajul familial sunt 
oarecum conflictuale. Trebuie să ai
grijă cum te porți cu cei dragi.

încearcă să nu te arăți prea ran
chiunos, chiar dacă simți nevoia să 
faci acest lucru. Zburatul din floare în
floare este nerecomandat, vei obosi în curând 
să alergi după toate ocaziile apărute.

Vei vedea că lucrurile se îmbună
tățesc de la sine. Ieși dintr-o perioadă 
obositoare și îți rezolvi o problemă de 
ordin fizic, simțindu-te mai bine. Dacă

4
M

vrei, poți ține un regim ca să-ți reintri în formă.

Pentru a-ți menține totuși echili
brul afectiv, este bine să reziști tentației 
de a lăsa totul baltă. Astrele te sfătuiesc
astăzi să acorzi mai puțină importanță 
câștigurilor materiale și să cauți liniștea sufle
tească.

Gândește-te bine la consecințele 
acestei schimbări asupra familiei și 
mai ales asupra copiilor, acolo unde
este cazul. Ferește-te de persoanele 
care încearcă să te îndepărteze de persoane-..
pe care le iubești și care îți sunt aproape de 
mulți ani de zile.

Ai de furcă cu tot soiul de neînțe
legeri cu lumea din jur și trebuie să
faci față unei mulțimi de obligații.
Apropiații sau prietenii îți provoacă probleme
obligându-te să faci niște alegeri importante.

Evită angajamentele financiare pe 
care nu le poți onora în câteva luni, îți 
vor aduce pierderi considerabile.
Cumpărăturile importante sunt neindicate de
oarece nu vei mai putea acoperi gaura pe care
o faci in buget.

Trebuie să ai puțină răbdare, totul 
se va aranja în curând. Pentru nativii 
singuri, dragostea se află în centrul
preocupărilor. Flirt, seducție, pasiune, totul îi
încântă. Au ocazia să întâlnească o persoană in
teresantă.

Simți nevoia să te implici în acti
vitatea unui grup, lucru care îți va fi 
benefic indiferent de profilul activi
tății. Vei primi suport pentru a-ți
atinge telul dar, ai grijă, s-ar putea ca la un mo

tiție.
ment dat să își ceară înapoi partea lui de inves

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
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Aproape 100 de dosare ale unor pensionari pe caz de invaliditate din județul Hunedoara, ait 
fost înaintate comisiei de evaluare medicală. „Căutăm invalizi despre care vecinii lor spun 
că sunt plecați tu muncă în Spania sau Italia. Am primit o scrisoare din Germania de la 
soțul unei femei cu pensie de invaliditate care ne-a spus franc că soția sa nu va veni la veri
ficare pentru că ar costa drumul mai mult decât valoarea pensiei pe care o primește”, rela
tează șeful Casei de Pensii Hunedoara, Ionel Ciobanu.

Programul ISPA, un exemplu negativ de absorbție de fonduri europene

Reabilitare în ritm de melc printre
interese obscure
Finanțat în parte din bani eu
ropeni, proiectul de reabilitare 
a rețelelor de apă și canalizare 
din municipiile Deva și Hune

doara s-a derulat în cel mai 
prost mod cu putință. în de
cembrie 2009, când a expirat 
termenul până la care întreg 

proiectul trebuia să fie finali
zat nu se efectuaseră nici 30 la 
sută din lucrări. Valoarea to
tală a invesițiilor se ridică la 
63,5 milioane de euro. Pentru 
prelungirea termenului de fi
nalizare cu un an a fost nevoie 
de intervenția personală a pre
ședintelui Traian Băsescu, dar 
dacă lucrările nu vor fi finali
zate până al sfârșitul anului 
2010 județul Hunedoara va 

pierde finanțarea europeană.

Proiectul finanțat prin programul 
ISPA a fost împărțit în trei componente, 
a căror executare a fost atribuită la trei 
firme diferite. Practic de la început 
proiectul a pornit cu stângul, deoarece, 
la licitația organizată de Ministerul In
dustriilor nici o formă participantă nu a 
oferit condițiile cerute în caietul de 
sarcini, apreciind că acestea nu pot fi 
realizate. în această situație atribuirea 
contractelor de execuție s-a făcut prin 
negociere directă cu cele trei societăți 

-e au semnat contractele

Hidroconstrucția 
lucrează încet 
dar... prost

Sucursala Râu Mare Retezat a 
S.C. Hidroconstrucția SA a adjudecat 

partea din proiect care se referă la re
abilitarea rețelelor de alimentare cu apă 
și a sistemului de canalizare în Deva și 
Hunedoara. Această componentă a 
proiectului s-a derulat cu cele mai mari 
dificultăți. Locuitorii din cele două mu
nicipii sunt deja exasperați de șanțurile 
care blochează căile de acces. Stadiul 
lucrărilor executate de Hidroconstrucția 
nu depășea la 31 mai, 40 la sută.

Subcontractanți 
cu „greutate”

Fără să declare în prealabil firmele 
subcontractante, așa cum cere legea 
achizițiilor publice, Hidroconstrucția 
SA a semnat un contract de lucrări cu 
firma Olivent din Deva, patronată de 
nimeni altul decât de viitorul ginere al 
Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț. încheierea 
contractului prin care firma viitorului 
ginere a lui Moloț urma să primească, 
într-o primă fază, lucrări de 200.000 de 
euro nu este întâmplătoare. Chiar Moloț 
a recunoscut într-o discuție că a fost 
sunat de directorul Hidroconstrucția, 
Ioan Radu, care l-a întrebat dacă ar fi 
oportun să încheie contractul cu firma 
Olivent. Moloț nu a putut să explice de 
ce Radu se sfatuește cu el când vine 
vorba de subcontractanții 
Hidroconstrucția. Ulterior firma ginere
lui lui Moloț a fost scoasă din joc pen
tru că a executat lucrări de foarte slabă 
calitate. Din acest motiv a fost necesară 
refacerea unei părți din lucrările execu
tate de Olivent. Ca să-și acopere 
pierderile pricinuite de colaborarea cu 
ginerele președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, directorul 
Hidroconstrucția, loan Radu, a fost 
nevoit să solicite modificarea proiectu
lui ințial prin reducerea numărului de 
stații de pompare de la 4 la 3, a di
ametrului conductelor de la 2400 mm 
la 600 - 1200 mm, a capacitățiilor de

stocare intermediară și transport a 
apelor pluviale și scurtarea traseului 
conductelor.

Reduceri în dauna 
cetățenilor

La propunerea directorului loan 
Radu și cu acceptul consultantului 
reprezentat de Mihail Adrian Munteanu 
a fost redus cu unul, numărul stațiilor 
de pompare, de la patru cât era prevăzut 
în proiectul inițial la trei. Din cele care 
vor fi construite, doar o singură stație 
va fi echipată cu echipament nou, cele
lalte două fiind puse în funcțiune cu 
instalații recondiționate. Traseul princi
pal colector Hunedoara - Sântuhahn a 
fost deviat, pentru scurtarea acestuia, în 
așa fel încât nu mai trece prin stația de 

tratare, fiind o sursă de poluare prin de
versarea în Mureș a apelor cu reziduuri 
provenite de pe străzile Hunedoarei. în 
condițiile unor ploi torențiale străzile 
Hunedoarei riscă să fie inundate 
deoarece capacitatea bazinului colector 
intermediar a fost redus cu 40 la sută, 
iar conductele care urmează să preia 
apa pluvială au fost reduse de la di
ametrul de 2000 - 2400mm la 1000 - 
1200 mm.

Un consultant acuză

Consultanța pentru implementarea 
proiectului a fost atribuită consorțiului 
format din firmele Louis Berger SRL 
București, Jenneings O Donovan & 
Partners SRL București, Barry 
Internațional SRL București și Romair 

Consulting SRL București. Team-lid- 
erul consultanților, Munteanu Mihail 
Adrian, a acceptat orice justificare a 
constructorilor cu privire la depășirea 
termenelor, modificarea proiectului etc. 
în aceste condiții unul dintre 
consultanți, grecul Bourboulis, a 
susținut că între ceea ce face în teren 
Sucursala Râu Mare Retezat și proiect 
sunt mari diferențe, care pun sub sem
nul întrebării eficiența întregii investiții. 
Din acest motiv, Munteanu Mihail 
Adrian l-ar fi determinat să plece, nu 
înainte ca grecul să depună la Bruxelles 
un memoriu prin care atrage atenția 
cum sunt cheltuite în România fon
durile comunitare.

Alexandru Avram

Șapte note de 10 pentru suplinitorii calificați 
din învățământ

Formularul 300 „ESecont de taxă . 
pe valoarea adăugată” s-a modificat

Spre deosebire de rezultatele 
de la examenul de titularizare, 
«sandidații pentru ocuparea pos
turilor de suplinitori calificați din 
școlile hunedorene s-au prezentat 
mul mai bine pregătiți. Șapte din cei 
peste 250 de candidați care au 
susținut vineri concursul pentru 
posturile rămase la dispoziția su
plinitorilor în județul Hunedoara, au 
obținut nota maximă. Alte 40 de 
persoane au reușit să obțină medii 
mai mari de nouă. Au existat însă și 
recorduri negative, cea mai mică 
notă obținută fiind cea de unu. 
Rezultatele finale, pronunțate după 
analizarea contestaților vor fi afișate 
în data de 10 august. Notele 
maximea u fost obținute la disci
plinele coregrafie, educație fizică și

sport, mecanică, muzică și tehnici 
poligrafice. Note sub cinci au luat 
doar nouă candidați, cei mai mulți 
la matematică. în ceea ce-i privește 

pe suplinitorii necalifîcați, cel mai 
slab calificativ înregistrat a fost 
2,66, iar cel mai mare 9,5.

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara 
informează contribuabilii interesați 
că urmare a modificării cotei TVA 
de la 19 la 24 la sută a fost modificat 
și formularul 300 „Decont de taxă 
pe valoarea adăugată”.

Ordinul conține pe lângă mod

ANUNȚ PUBLIC
SC TEHNOPRODUCT SRL cu sediul în localitatea Deva, str.B-dul De- 

cebal, bl.N, ap. 13, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Confecții metalice - Atelier mecanic”, 
situat în localitatea Deva, str.Ardealului, nr.l, 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.

elul formularului (300) prevăzut ta 
anexa nr. I, instrucțiunile ie com
pletare (anexa 2| și caracteristicile 
de tipărire (anexa 3). MmI formular 
va fi utilizat începând cu declararea 
obligațiilor fiscale aferente lunii 
iulie, care au termen linjită de 
deposEC 25 august 2010.
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Spitalalepreluate de Consiliul Județean sub „lupa ” politică

Acuzații și planuri de viitor în sistemul sanitar

Echipe de scafandrii și 
pompieri sunt mobilizați de 
sâmbătă in zona lacului 
Biclișa de păe raza comunei 
'Sătești pentru căutarea unui 
bărboi de 43 de ani cate s 
epresupune că s-a Înecat. Pre
supusa victimă s-a dus, 
sâmbătă să facă o baie în lac 
împreună cu fiul său. La un 
moment dat băiatul nu și-a 
mai văzut tatăl. în momentul 
în care a observat că a rămas 
singur, băiatul a sunat Ia IES. 
Beși căutările bărbatului au 
început încă de sâmbătă, până 
la închiderea ediției acesta nu 
a fost găsit.

Bazinul din Hunedoara 
închis în luna august

Bazinul de înot din mu
nicipiul Hunedoara va fî în
chis pe toată durata lunii 
august. întreg perse naiul a 
fost trimis în concediu. 
Reprezentanții Primăriei spun 
că au luat această măsură din 
motive economice. Pierderile 
bazinului ar fi mult mai mari 
dacă supraveghetorii, salva- 
marii și asistentele medicale 
m pleca ta concediu prin 
rotație, decât dacă ar fî liberi 
simultan.

la volanul mașinii 
furate și fără permis

Un tânăr de 23 de ani, din 
orașul Vulcan, a sustras auto
turismul lăsat de un prieten 
plecat ta străinătate, chiar in 
curtea părinților. Tânărul a 
luat din casa cheile mașinii și 
s-a urcat ia volan, fără a ține 
cont de faptul că tocmai con
sumase băuturi alcoolice. 
Drumul cu mașina furată nu a 
fost prea lung, pentru că 
tânărul a intrat cu mașina în 
zidul de cărămidă al unui 
imobil situat pe strada Mihai 
Viteazu din localitate. Speriat 
de cele întâmplate, a părăsit 
locul accidentului. A fost însă 
identificat ta scurt timp de 
polițiștii care au stabilit că nu 
poseda permis de conducere 
și că băuse.

în urma aventurii tânărul 
s-a ales cu dosar penal pentru 
conducere sub influența 
băuturilor alcoolice, conduc
ere fără permis și furt califi-

Managerii interimari aflați la 
conducerea celor trei unități me
dicale preluate spre administrare 
de către Consiliul Județean (CJ) 
Hunedoara, Spitalul Județean de 

Urgență Deva, Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, respectiv 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu, și-au prezentat, vineri, 

în cadrul unei întâlnirii de lucru, 
Planul de măsuri pentru îmbună
tățirea managementului asistenței 

medicale.

La întâlnirea de lucru care a avut 
loc vineri, convocată de președintele CJ 
Hunedoara, Mircea Moloț, au participat 
atât membrii consiliilor de administrație 
ale celor trei unități spitalicești, managerii 
interimari ai acestora, cât și consilieri 
județeni. Cei trei manageri interimari au 
prezentat prin intermediul unor materiale 
video situația în care se află unitățile 
medicale pe care le conduc.

Spitalul Județean de 
Urgență din Deva, 
dezastru sau... 
răfuială politica
După numai o lună de la numirea în 

funcția de manager interimar al Spitalului 
Județean de Urgență (SJU) Deva, fostul 
subprefect, Silviu Didilescu, a prezentat 
un raport al situației în care se află uni
tatea medicală pe care o conduce, precum 
și un set de măsuri de reorganizare și efi- 
cientizare a acestuia. în raportul prezen
tat, întocmit „după o profundă analiză”, 
actualul manager a evidențiat „starea 
deplorabilă și îngrozitoare” a unor com
partimente medicale, cum ar fi secția de 
neurologie și cea de pediatrie, care 
potrivit celor scrise în raport, au un aspect 
dezastruos, cu tâmplărie putrezită, 
instalații defecte și spații împărțite in
adecvat. în aceeași situație se află și alte 
secții ale spitalului, cum ar fi secția de on
cologie, oftamologie și infecțioase. De al
tfel, în raportul actualului manager, este 
menționat faptul că mare parte din 
aparatura medicală este defectă, iar mo
bilierul este deteriorat, precum și faptul 
că spitalul nu are un rezervor de apă adec
vat unei autonomii pentru cel puțin trei 
zile. Didilescu face referire și la starea de 
degradare în care se află instalațiile 
mecanice ale lifturilor. O altă precizare 
este faptul că în curtea spitalului există 
doua centrale a câte 800 kW, achiziționate 
pentru eficientizarea consumurilor ter
mice, însă acestea nu au fost montate. Ac
tualul manager pune pe seama fostei 
conduceri și a „politicii de personal 
realitază doar în interes personal”, 
adresabilitatea scăzută a pacienților față 
de servicile oferite de SJU Deva. Silviu 
Didilescu impută faptul că o mai bună ne
gociere a contractului cu Casa de

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.

* 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.

Relații la telefon: 0721871441 Informații la telefon:0254/234.448 sau 0723/154.204, de luni-vineri, între 
orele 8-16.

Un zăcământ de cărbune brun a fost descoperit în zona Târnava de Criș, 
localitate situată la circa 20 de kilometri de municipiul Brad. Potrivit 
specialiștilor potențialul de exploatare este de aproximativ 500.000 de 
tone de cărbune brun.

Asigurări de Sănătate ar fi adus spitalului 
venituri mai mari cu 400.000 de lei lunar, 
iar unele economii la utilități și consum
abile ar fi adus în plus aproximativ 
200.000 de lei. Alte venituri ar mai fi 
putut fi realizate în cazul în care labora
torul de analize ar fi fost acreditat, iar 
baza de recuperare ar fi fost utilizată efi
cient. Din cele prezentate în raport reiese 
că în aceste condiții SJU Deva va mai 
putea funcționa la parametrii normali cel 
mult două luni și jumătate. De asemenea, 
Silviu Didilescu a prezentat și un set de 
obiective cu termen de finalizare până la 
sfârșitul anului, pentru care președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț, i-a promis 
actualului manager că săptămâna viitoare 
va aloca suma de 300.000 de euro pentru 
achiziționarea și repararea aparaturii 
medicale.

Spitalul Județean 
sabotat de Consiliul 
Județean pe criterii 
politice
Fostul manager al Spitalului 

Județean de Urgență Deva este stupefiat 
de cele prezentate de Silviu Didilescu în 
raportul prinvind starea unității medicale. 
„Sunt de-a dreptul stupefiat de cele 
prezentate în raportul actualului manager. 
Când am preluat conducerea spitalului în 
baza planului de management care l-am 
prezentat, situația unității medicale era 
dezastruasă, iar datoriile erau imense. în 
raport nu se specifică faptul că au fost 
modernizate și dotate secții precum cele 
de cardiologie, ortopedie, urologie, sau 
radiologie. Secția de neurologie a fost 
zugrăvită de trei ori în timpul mandatului 
meu, iar secția de pediatrie a fost 
zugrăvită iar mobilierul schimbat și asta 
doar datorită eforturilor personalului 
medical, în frunte cu doctorul Clepce. în
cepând cu 2007 am făcut numeroase 
cereri pentru Studii de Fezabilitate care 
implicau 12 sectoare ale spitalului, pre
cum și unul integrat. Ni s-a răspuns că nu 
sunt fonduri. De asemenea planul de 
investiții pe 2008 al CJ prevedea acor
darea unei sume de bani pentru realizarea 
ISCIR-ului pentru cele două centrale ter
mice, doar că banii nu au mai ajuns la noi. 
Există documente care să ateste aceste lu
cruri, trei sau patru adrese care au rămas 
fără răspuns. La predarea spitalului, din 
balanța economică reieșea un plus de 19,8 
miliarde, iar ca adresabilitate a populației 
suntem pe locul 20 în țară. Mă bucur că 
acum se pot da bani pentru realizarea de 
investiții, este un lucru extraordinar și 
sper ca noua conducere să poată duce la 
capăt ce am început noi”, a declarat fostul 
manager al SJU Deva, Dan Florea.

La Brad și Geoagiu 
lucrurile merg bine
Sanatoriul de Pneumoftiziologie de 

la Brad, condus de doctorul Ionel Circo,

Dan Florea susține ca nu a fost ajutat de Consiliul Județean

—
a fost recent modernizată și dotat cu 
aparatură medicală complexă, fapt care a 
dus la creșterea adresabilității populației 
la serviciile sanatoriului „Sanatoriul de la 
Brad va fi prima unitate spitalicească din 
județ care va fi acreditată. Chiar dacă am 
observat că ponderea creșterii salariale 
este mai mare ca cea a investițiilor, starea 
sanatoriului de la Brad este impecabilă.”, 
a precizat președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț. Pe lista obiectivelor care 
trebuiesc îndeplinite pentru îmbunătățirea 

Doi turiști cehi accidentați în Retezat
Saivamontiștii hunedoreni au in

tervenit în ajutorul unui bărbat și a unei 
femei accidentați în apropierea Lacului 
Zănoaga. Cei doi turiști din Cehia, au 
alunecat pe pietrele ude din cauza ploii 
și au suferit accidente la picioare. Am
bele accidente au avut Ioc iă o altitu
dine de circa 2000 de metri. Bărbatul a 
fost transportat, de salvamontiști cu o 
largă de ta Refugiul Zănoaga la Cabana 
Gura Zlata. Ulterior, a fost preluat de o 
ambulanță cu care a ajuns ta spitalul

aistenței medicale la Sanatoriul de la 
Geoagiu, se găsesc ample lucrări de mod
ernizare și reamenajare a complexului 
medical, creșterea calității îngrijirilor 
medicale, îmbunătățirea utilizării u 
resurse proprii de apă, montarea unor 
panouri solare și realocarea resurselor 
economisite pentru crearea de noi ser
vicii.

Irina Năstase

din Hațeg. Al doilea accident a fost 
suferit de o femeie, care a călcat greșit 
pe o potecă îngustă și și-a prins piciorul 
între niște bolovani. A primit primele 
îngrijiri medicale la Refugiul Zănoaga, 
ulterior fiind și ea transportată la spi
talul din Hațeg. Traseul de la Refugiul 
Zănoaga până la Gura Zlata, cel mai 
apropiat punct unde poate să ajungă 
ambulanța, este dificil și poate 1 
străbătut de salvamontiști in peste cinci 
orc.
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Cei aproximativ 9.000 de minieri ai Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani, vor beneficia de tichete cadou, în valoare de câte 400 
de lei, cu ocazia „Zilei minerului”, potrivit prevederilor contractu
lui colectiv de muncă semnat de mineri.

Concedierile lovesc bugetarii
din județul Hunedoara

Tăvălugul restructurărilor 
anunțat la București a ajuns și 
la instituțiile deconcentrate din 
Deva. în urma unor acte nor

mative apărute recent, mai 
mulți angajați ai Direcției de 

Sănătate Publică (DSP) Hune
doara și ai Direcției pentru 

Agricultură și Dezvoltare Ru
rală (DADR) Hunedoara își 

vor pierde locurile de muncă.

Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara trebuie să 
funcționeze cu maxim 110 angajați față 
de 123 câți are în prezent, ceea ce 
■nseamnă că cel puțin 13 persoane își 

r pierde locurile de muncă.

Mai puțin 
cu 13 angajați

Așa rezultă din noul regulament 
de organizare și funcționare a 
Direcțiilor de Sănătate Publică aprobat 
prin Ordinul 1.078 al ministrului 
sănătății. Actul prevede o reorganizare 
structurală a serviciilor deconcentrate 
ale ministerului. Astfel, personalul în
cadrat în birourile și compartimentele 
direct subordonate directorului execu
tiv nu poate depăși 30 la sută din totalul 

Directorul coordonator al DSP Hunedoara, Dumitra Ștefan

„Drumul ministrului va intra in vigoare la 16 august. Până atunci voi 
analiza situația fiecărui angajat în parte si văd ce pregătire are, ce post ocupă 
turn și pe ce post ar putea funcționa ie acum înainte. Ne vom reorganiza și 
vom mute oamenii neutru a ne încadra în noua organigramă ca să respectăm 
procentele din lege. Noua organizare pe care o vom propune va trebui să fie 
«nrobată de ministru. Până atenei nimic nu este cert.”

personalului, departamentul de 
supraveghere în sănătate publică va fi 
constituit din minimum 30 la sută din
tre angajați, cel mult 30 la sută va fi 
personal încadrat la serviciul de control 
în sănătate publică, iar compartimentul 
administrativ și mentenanță nu va putea 
depăși 10 la sută din personalul 
direcției. De asemenea, comparti
mentele teritoriale ale DSP Hunedoara, 
respectiv cele de la Petroșani, Hune
doara și Brad se desființează, person
alul lor urmând a fi preluat în structura 
de la centru.

Șah la directori

Reorganizarea modifică și struc
tura de conducere a DSP Hunedoara, 
care are în prezent cinci directori. 
Potrivit noii organigrame vor rămâne 
alături de directorul executiv, încă doi 
directori, respectiv un director executiv 
adjunct pentru sănătate publică și un di
rector executiv adjunct economic. Doc
torul Cecilia Birău care deține funcția 
de director coordonator adjunct de 
sănătate publică și programe și-ar putea 
păstra postul în noua formulă ca direc
tor executiv adjunct pentru sănătate 
publică. Și conducerea economică, 
asigurată de Monica Cînda ar putea 
rămâne la fel ca și până acum. în 
schimb postul de director coordonator 
adjunct pentru asistență medicală, 
deținut de doctorul Dorin Petrui, a fost 

„redus” din noua schemă, structura 
fiind transformată într-un comparti
ment de asistență medicală și programe 
de sănătate plasat în directa subordine 
a directorului executiv. Și postul de di
rector coordonator adjunct pentru con
trol în sănătatea publică, ocupat în 
prezent de doctorul Valeria Andreescu 
a fost „sărit” din noua organigramă, ac
tivitatea de control fiind restructurată 
sub forma serviciului de control în 
sănătate publică, subordonat directoru
lui executiv adjunct pentru sănătate 
publică și programe. Schema este 
valabilă dacă nu se vor face permutări 
pe funcții între actualii directori, iar cei 
mai slab plasați vor cădea. .

Reduceri de personal 
și la Direcția Agricolă

Spre deosebire de DSP Hune
doara, modul de restructurare al 
Direcției pentru Agricultură și Dez
voltare Rurală (DADR) Hunedoara nu 
este foarte clar. Potrivit unor acte nor
mative apărute recent, la nivel național 
personalul Direcțiilor pentru 
agricultură județene și a municipiului 
București nu poate depăși un număr de 
1.255 de posturi. „Un calcul pe care 1- 
am făcut arată că vor fi reduse circa 60 
la sută din posturile existente în 
prezent. Cu alte cuvinte, dintr-un număr 
de 74 de oameni vor mai rămâne doar 
29 de angajați la DADR Hunedoara. 
Așteptăm însă apariția unui ordin al 
ministrului prin care se va aproba noua 
organigramă și va fi expus modul de 
selecție al personalului care rămâne și 
care pleacă”, a declarat loan Ștefan, di
rector la DADR Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Mărturii despre ororile comunismului

„Colectivizarea agriculturii în Raionul Brad”

Cartea profesoarei 
Livia Coroi a fost 

apreciată de conferențiarul 
universitar Ionuț Costea

La sfârșitul săptămânii trecute a 
avut loc la Casa de Cultură Brad 
un eveniment editorial de excep

ție, lansarea cărții „Colectivizarea 
agriculturii în Raionul Brad, jud. 
Hunedoara. Mărturii”. Autorul 
celor două volume care au văzut 

de curând lumina tiparului la 
Cluj — Napoca este doctorul în is
torie Livia Sicoie — Coroi, cadru 
didactic al Colegiului Național 
„Avram Iancu”Brad. Volumele 
de mărturii vin să întregească în 
mod firesc un demers istoric mai 
vechi al autoarei, concretizat în 

anul 2009prin apariția volumului 
„Colectivizarea agriculturii în 

Raionul Brad”.

Lansarea cărții a beneficiat de 
prezentarea avizată a doctorului Ionuț 

Costea, conferențiar universitar la Uni
versitatea „Babcș — Bolyai” Cluj- 
Napoca.

„Cartea reprezintă un amplu și ex
celent model de cercetare care reconsti
tuie o fărâmă din istoria regimului 
comunist din România. Cele două vol
ume ilustrează «istoria la modul plenar» 
prin intermediul metodelor istoriei orale, 
o disciplină de frontieră. Este o carte de 
mărturii care introduce realitatea în isto
rie, mărturia fiind istoria rostită cu voce 
tare. Din dorința de a spune adevărul 
martorii povestesc detaliat experiența 
personală, exprimând multiple unghiuri 
de vedere despre aceeași problematică 
istorică”, a spus Ionuț Costea.

„Ca niște prinți 
povestesc țăranii”

Amploarea și importanța cercetării 
istorice este dată de cele 176 de mărturii 
cuprinse între copertele cărții. Ele au fost 

„culese” în două perioade distincte, re
spectiv în anii 1996 — 1997 și 2003 — 
2009. In prima etapă au fost realizate in
terviuri direcționate cu 65 de persoane, 
mărturiile lor fiind consemnate în scris.

Ulterior, povestirile martorilor au 
fost înregistrate audio, astăzi regăsindu- 
se în baza de date a Institutului de Istorie 
Orală Cluj — Napoca. Mărturiile - docu
ment reprezintă relatările unor oameni 
care au trăit „pe viu” procesul 
colectivizării agriculturii din anii '50 - 
60' și perioada care a urmat, unii dintre 
cei intervievați nemaifiind azi în viață.

Cele două volume ale cărții cuprind 
mărturiile victimelor colectivizării care 
povestesc despre presiunile și șantajul la 
care au fost supuse pentru a-și ceda 
bunurile. Sunt incluse relatări despre at
mosfera din casele oamenilor, despre 
discuțiile șoptite purtate în familie, de
spre dramele trăite de țărani. Cartea 
cuprinde și mărturii ale celor care tre
buiau să realizeze colectivizarea, ale 
activiștilor care încercau să-i înduplece 

pe țărani să renunțe la pământ. 
„Mărturiile pe care le-am strâns 
povestesc despre presiunile la care erau 
supuși țăranii pentru înscrierea în colec
tiv, despre pedepsele care erau aplicate 
chiaburilor, directivele venite de la «cen
tru» și îndeplinirea lor, evoluția colec
tivului în timp, decolectivizarea 
agriculturii și punerea în posesie după 
1990”, spune Livia Coroi.

Cartea lansată la Brad vineri 
reprezintă o realizare istorică de 
excepție, fiind primul proiect de aseme
nea amploare finalizat până în prezent, 
constituind un adevărat model pentru 
cercetările viitoare în domeniu.

Mărturiile oamenilor din zona 
Bradului au fost astfel cuprinse într-un 
corpus documentar care aduce la lumină 
o perioadă cunoscută până acum mai 
mult din punct de vedere instituțional din 
istoria contemporană a României.

Cătălin Rișcuța
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Prima doamna a Statelor l iute Michelle Obama a participat, sâmbătă, la gala de caritate 
Starlite (lata, găzduită de Era Longoria Parker și Intonio lianderas și organizată în hote
lul I lila Padierna din stațiunea estivală spaniolă Marbella, informează hoHywoodrepor- 
ter.com. Potrivit publicației britanice The Telegraph. Michelle Obama "d primit o invitație 
personală” din partea actriței Eva Longoria Parker, care "l-a susținut pe lîarack Obama

Robbie Williams
a spus adio burlăciei

Anna Lesko ține dietă trei ani
S-a terminat cu burlăcia pentru 

Robbie Williams. Cântărețul i-a spus 
da iubitei lui, Ayda Field, în cursul 
zilei de sâmbătă, în casa lui din Bev
erly Hills, înconjurat doar de 75 de 
persoane - prieteni apropiați și mem
bri ai familiei.

Colegii lui din trupa Take That, 
care nu au putut fi prezenți la cere
monie, i-au pregătit o surpriză 
specială - o înregistrare emoționantă.

„Nunta a fost foarte frumoasă și 
romantică”, a declarat o sursă. 
Mireasa, de 31 de ani, a purtat o

Sean Bean divorțează
Nu mai există cale de întoarcere 

nici pentru Sean Bean și cea de-a 
patra lui soție, Georgia Sutcliffe. 
După doi ani de mariaj, în care s-au 
acumulat multe probleme, perechea 
a decis să pună capăt căsătoriei.

Partenera de viață a starului din 
„Stăpânul inelelor” a depus o cerere 
la înalta Curte din Londra, prin care 
invoca „diferențe ireconciliabile” ca 
motiv principal pentru desfacerea

rochie albă, în timp ce mirele - un 
smoching negru.

„în sfârșit, Rob este mulțumit. 
Asta vrei pentru copiii tăi și nu l-am 
mai văzut atât de fericit. Ayda este 
atât de frumoasă, atât de încântătoare 
și atât de adorabilă și este perfectă 
pentru el. Sunt strălucitori 
împreună”, a declarat tatăl interpre
tului, Pete Conway.

După ceremonia de 30 de 
minute, invitații au fost poftiți la o 
recepție în amurg, cu șampanie și cu 
aperitive.

mariajului lor.
în ianuarie 2008, cei doi și-au 

anulat nunta cu 24 de ore înainte de 
ceremonie, din „motive personale”, 
dar câteva săptămâni mai târziu au 
decis să spună „Da”. în iulie 2009, 
actorul de 51 de ani a fost arestat pen
tru scurt timp, după ce Georgia, 32 de 
ani, l-a acuzat de agresiune. A 
renunțat însă să depună plângere. 

_______ )

A făcut mereu senzație, ori de câte 
ori a urcat pe scenă, însă niciodată cu 
vocea. Iar Anna Lesko este conștientă 
că, în cazul ei, aspectul fizic este ex
trem de important. Așa că vedeta nu se 
uită niciodată la bani când vine vorba 
de a investi în mâncare sănătoasă.

De când s-a întors de la clinica 
„Henri Chenot”, din Italia, unde a in
vestit 5.000 de euro într-un program de 
detoxifiere, cântăreața urmează cu 
sfințenie sfaturile nutriționiștilor.

Așa se face că din plasele de 
cumpărături ale frumoasei blonde nu 
lipsesc ovăzul integral, kamutul, orzul 
decorticat, șpaltul organic și multe al
tele.

„Eu mănânc așa ceva de câteva 
luni. îmi fac o mâncărică din ovăz, 
kamut, orz, șpalt organic, amarenh eco
logic, fulgi de quinoa și un strop de 
sirop de agave, în loc de zahăr. Asta 
consum eu în fiecare dimineață. Cel 
puțin trei ani trebuie să mănânc așa 
ceva, după cum mi-au spus specialiștii.

Emma Thompson a primit o stea 
pe Hollywood Walk of Fame
Actrița britanică Emma Thom
pson a primit, vineri, o stea pe 
bulevardul Walk of Fame din 

Hollywood, informează 
france24.com.

Rețeta am aflat-o de la nutriționiștii 
clinicii din Italia, unde am urmat un 
program de detoxifiere. Ingredientele 
costă destul de mult, pentru că sunt 
100% ecologice, dar mai bine cumpăr

mai puțin și mai bun, decât mult și prost 
pentru organism”, a declarat vedeta.

Și, cu siguranță, rezultatele se vor 
vedea în șhowurile incendiare, aproape 
erotice pe care Anna Lesko le dă.

Aceasta este cea de-a 2.416-a 
stea de pe renumitul bulevard al 
celebrităților din Los Angeles, 
steaua actriței britanice fiind 
amplasată în fața barului cu specific 
britanic Pg'n'Whistle.

Emma Thompson, în vârstă de 
51 de ani, a fost însoțită la această 
ceremonie de bunul ei prieten, ac
torul Hugh Laurie, starul serialului 
de televiziune "Dr. House", și de 
colega ei din filmul "Nanny 
McPhee: Marea înfruntare", actrița 
Maggie Gyllenhaal.

Hugh Laurie, care a fost iubitul 
actriței britanice pe vremea când cei 
doi erau studenți la Universitatea 
Cambridge, a declarat că talentul 
Emmei Thompson era evident încă 
din perioada studenției.

"Era cea mai talentată persoană 
- este și acum - pe care am cunos
cut-o vreodată. Tot ceea ce făcea 
dovedea talent. Spunea lucruri «tal
entate», purta haine «talentate», 

mergea pe o bicicletă «talentată» și 
făcea spaghete «talentate». E cu 
adevărat o persoană remarcabilă, un 
prieten foarte bun și nu aș putea fi 
mai mândru ca acum", a declarat 
Hugh Laurie.

Maggie Gyllenhaal a vorbit de
spre generozitatea actriței britanice: 
"întotdeauna Emma mi-a făcut 
cadouri, atât mie cât și fiicei mek 
Cunoaște numele tuturor per
soanelor din echipa de filmare, nu
mele copiilor și soțiilor lor".

Emma Thompson, sitig 
persoană premiată de Academia de 
film americană atât pentru inter
pretare, cât și pentru scenariu - pen
tru filmele "înapoi la Howards/ 
Howards End" și "Rațiune și 
simțire/ Sense and Sensibility" - a 
dedicat steaua de pe Hollywood 
Walk of Fame regretatului ei tată, 
actorul, scenaristul și regizorul Eric 
Thompson.

ter.com
france24.com


Ziua Cimentistului - sărbătoare cu tradiție
de aproape două decenii

Veselie, muzică bună, o 
vreme foarte frumoasă și bu
cate alese, toate într-o atmos
feră de sărbătoare. De asta 
au avut parte în această du
minică, cei aproximativ 250 
de angajați ai Carpatcement 
Holding SA București - su
cursala Deva care au sărbă
torit „Ziua Cimentistului”. 

Serbarea câmpenească a fost 
organizată de Sindicatul Ci- 
mentiștilor în colaborare cu 

reprezentanții conducerii 
Carpatcement Holding - 

Deva.

Ziua Cimentistului este 
ț ătorită la nivel național încă din 
1992 și este organizată de sindicaliștii 
din cadrul Federației Sindicatelor 
Cimentiștilor din România.

Ziua Cimentistului a fost 
stabilită pentru data de 27 octombrie,

dată la care a fost înființată în 1890, 
prima fabrică de ciment, la Brăila, 
însă reprezentanții „cimentiștilor” 
hunedoreni au ales acest sfârșit de 
săptămână pentru a serba evenimen
tul.

De altfel, acest eveniment nu 
este singurul organizat în cinstea 
aganjațiilor din fabricile de ciment 
din țară. Potrivit liderului de sindicat, 
Dorin Negrilă, în fiecare an au loc în
tâlniri între cimentiști din toată țara, 
în cadrul cărora sunt desfășurate di
verse concursuri, de fotbal, pescuit 
sau concursuri de meserii.

„Această sărbătoare are drept 
scop ca pentru o zi angajații fabricii 
de ciment să uite de producție, costuri 
și alte lucruri ce țin de activitatea 
noastră. Ne reunim într-un mediu re
laxant, unde ne simțim bine și ne 
distrăm. Le doresc multă sănătate tu
turor angajaților Carpatcement Hold
ing, prosperitate și numai lucruri 
bune”, a precizat liderul de sindicat, 
Dorin Negrilă.

Distracție
și muzică bună

Cea de-a XlX-a ediție a Zilei Ci
mentistului a reunit în această 
duminică, toți angajații fabricii de ci
ment de la Chișcădaga, la restaurantul 
campingului de la Șoimuș, unde s-au 
distrat alături de familiile lor, șefi și 
prieteni.

Pe lângă bucatele alese, 
„cimentiștii” s-au putut destinde la un 
meci de fotbal, sau pe marginea 
ștrandului din incinta campingului. 
Atmosfera a fost întreținută de o 
formație de muzică folclorică, care 
le-a cântat cimentiștilor până la 
lăsarea serii.

„Ne distrăm tare bine. Cu colegii 

de muncă, cu familiile, mâncare, 
muzică bună și ștrand. Lucrez de 30 
de ani în firmă și particip la acest 
eveniment încă de la prima ediție. 
Doresc multă sănătate tuturor 
colegilor de echipă, șefilor și angajații 
firmelor terțe”, a spus Nicolae 
Abuzătoaie. De la eveniment nu au 
lipsit nici primarii comunelor Șoimuș 
și Băița, Dorel Logojan și Damian 
Diniș, sau deputatul Laurențiu Nistor.

„Le trasmit angajaților Carpatce
ment toate gândurile mele bune cu 
prilejul celei de-a XlX-a ediție a aces
tei sărbători. Este o firmă de pres
tigiu, cu renume internațional, care 
are o echipă formată din oameni bine 
pregătiți. La baza acestora stă felul în 
care arată fabrica în prezent, este o bi
juterie. Unde pe vremuri intrai doar 
încălțat în cizme până la șold, acum 
poți intra în papuci de casă, fapt din 
care rezultă interesul conducerii în a 
realiza lucruri deosebite”, a spus dep
utatul PSD, Laurențiu Nistor.

Irina Năstase
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Zilele Bradului, o „țigănie” la un preț fabulos
La sfârșitul săptămânii trecute 
centrul municipiului Brad s-a 

fransformat într-un uriaș bâlci, 
'ilele Bardului au însemnat de 

fapt o invazie de tarabe și vânză
tori ambulanți cei mai mulți de 
etnie rromă, în zona centrală. 

Mulțimea teraselor în care brăde- 
nii au putut consuma băuturi al
coolice și bere și lipsa toaletelor a 
transformat zidurile clădirilor din 

centru în adevărate toalete pu
blice. Programul manifestărilor a 
fost unul modest, fără nume so

nore din showbusiness. Partea ar
tistică a fost salvată de relocarea 
de la Deva la Brad unor eveni

mente din cadrul  festivalului fol
cloric Carpatica.

Din cadrul evenimentelor nu au 
lipsit unele devenite deja 

tradiționale. Premierea elevilor cu 
rezultate deosebite la olimpiadele 
școlare și condursul de mâncat 
virșli.

Brădenii terorizați 
de manele

Mai mulți locuitori din zona 
centrală a municipiului Brad sunt 
revoltați de faptul că până târziu în 
noapte au fost obligați să suporte 
gălăgia provocată de terasele im
provizate. “Unii dintre noi suntem 
bolnavi, alții au copii mici. Nu este 
normal ca în centrul orașului să nu 
ne putem odihni. Au cântat manele 
și au chiuit până după ora două 
noaptea. Nu înțeleg de ce nu 
organizează acest bâlci undeva în 
afara orașului sau în parc, așa cum 

era mai demult” se întreabă, loan 
Crișan. Alți locuitori se plâng de in
vazia rromilor. “E plin de țigani. Nu 
am văzut niciodată atâția în centrul 
orașului. Au ajuns să-și instaleze 
corturi pe zona verde dintre blocuri 
și să-și facă nevoile în casa scării” 
povestește Alina Agelescu.

Banii de căldură 
se duc pe “circ”

Primarul municipiului Brad a 
declarat că bugetul local va fi mai 
sărac cu doar 30.000 de lei în urma 
manifestărilor, dar consilierii locali 
au aprobat, la inițiativa lui Cazacu 
cheltuirea a 100.000 de lei pentru 
“zilele Bradului”.

La acestă sumă se adaugă și 
sponsorizările în valoare de peste

50.000 de lei și cam tot atâția bani 
adunați în urma taxării 
comercianților care și-au instalat 
tarabe în oraș.

Cu un total de peste 200.000 de 
lei bugetul pentru Zilele Bradului se 
apropie de cel al Devei.

Un specialist în organizare de 
evenimente care a participat la 
manifestările de la Brad a apreciat 
că partea artistică a evenimentului 
nu putea depășii 50.000 de lei.

Alexandru Avram

r.MTi-
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1 Ce! puțin 1.000 de persoane au fost evacuate din mai multe localități din nordul Ce
hiei. unde două baraje sunt amenințate de apele in creștere. Trei tabere de copii, care 
se a flau deasenieuea în -ouă, au fost și ele urgent evacuate. Doi bărbați s-au înecat. 
Mai multi oameni, care s-au refugiat pe acoperișurile caselor, au fost salvați cu eli
copterele. Inundațiile au dus la moartea mai multor oameni și în estul Germaniei. în 
Polonia, rău a ieșit din albie și orașe întregi au fost invadate de ape.

Dezvoltarea Internetului
de mare viteză poate crea 
un milion de locuri

Prețul grâului a atins cel mai ridicat
nivel din ultimii doi ani

de muncă în Europa
Prețul grâului a atins, vineri, 
cel mai ridicat nivel din ulti
mii doi ani, piața reacționând 
la decizia Rusiei de a interzice 
de pe 15 august exporturile de 
cereale, ca urmare a daunelor 

provocate de secetă.

Dezvoltarea Internetului de 
mare viteză poate crea un milion de 
locuri de muncă în Europa, a declarat 
comisarul pentru Tehnologia 
Informației, Neelie Kroes, publicației 
Der Standard.

"Cele mai recente sutdii arată că 
dezvoltarea accelerată a Internetului 
în bandă largă poate duce la 
înființarea a un milion de posturi", a 
arătat Kroes.

Ea a arătat că rețelele de Internet 
de mare viteză au în prezent același 
efect revoluționar pe care l-au avut 
dezvoltarea electricității sau a mi
jloacelor de transport în secolele 
precedente.

In opinia sa, fragmentarea și 
complexitatea pieței europene a

tehnologiei informatice frânează dez
voltarea companiilor din sectorul de 
profil.

Kroes vrea ca până în 2015 să 
fie creată o veritabilă piață internă 
europeană în domeniul IT.

"Vreau să ajungem la un echili
bru astfel încât viitoarele companii de 
genul Google și Skype să aibă șansa 
să se dezvolte în Europa, să se dez
volte și să rămână", a spus Kroes.

Tehnologiile informatice și de 
comunicații reprezintă deja 5% din 
valoarea adăugată din Europa, a 
adăugat comisarul, care are drept 
obiectiv ca cetățenii din UE să aibă 
acces la Internet rapid până în 2013 
și la Internet de mare viteză până în 
2020.

Premierul Vladimir Putin a 
anunțat joi măsura de a opri exporturile 
de cereale și făină, pentru a ține sub 
control inflația, din cauza celei mai 
grave secete din ultimii 130 de ani.

Operatorul feroviar național din 
Rusia va opri transporturile de grâu 
destinat exportului începând de 
sâmbătă.

Contractele futures pentru grâu au 
atins la bursa din Chicago nivelul de 
8,41 dolari pe bușel (unitate de măsură 
britanică de măsurare a volumului, 
echivalentă cu 36 de litri), cel mai ridi
cat nivel din ultimii doi ani.

Prețul este aproape dublu compar
ativ cu începutul lunii iunie.

Creșterea cotației grâului a crescut în tandem cu cel al grâului;
amintește de situația de la începutul an- astfel încât Carlsberg a scăzut cu 4%,
ului 2008, când prețurile au depășit 13 Heineken (Olanda) cu 3,6%, Anheuser-

Se anunță noi scumpiri

Tăvălugul scumpirilor golește 
buzunarele românilor. Majorarea 
TVA a crescut prețurile cu aproape 
patru procente, iar companii precum 
CFR sau Metrorex pregătesc scum
piri ale biletelor. Fumătorii vor plăti 
și ei mai mult pentru un pachet de 
țigări, iar șoferii - pentru carburant.

Majorarea TVA-ului va deter
mina într-o primă etapă un val de 
scumpiri de 3% după care va urma o 
altă majorare de 1%.

Prețurile vor crește și la 
carburanți. OMV Petrom a scumpit 
sâmbătă benzina la două zile după ce 
a majorat prețurile și pentru 
motorină. Benzina benzina fără 
plumb 95 va costa - 4,56 lei/litru, iar 
motorina Premium Diesel - 4,96 
lei/litru.

V____________________

Benzină mai scumpă 
cu 9 bani/litru

* Benzina Premium fără plumb - 
4,42 lei/litru,

* Top Premium fără plumb 99 + -
4,8 lei/litru,

* OMV Carrera 95 - 4,56 lei/litru,
* OMV Carrera 100 - 5,22 lei/litru.

Motorină 
mai scumpă 
cu 5 bani/litru

* Premium Diesel - 4,96 lei/litru,
* Sprint Diesel - 4,64 lei/litru,
* Euro Diesel 5 - 4,42 lei/litru,
* Top Euro Diesel 5 - 4,62 lei/litru.

dolari pe bușel, iar inflația în cazul ali
mentelor a provocat proteste violente în 
multe țări din întreaga lume.

Acțiunile unor producători eu
ropeni importanți de bere s-au depre
ciat, în condițiile în care prețul orzului

Busch InBev (Belgia) cu 2,9%, iar 
SABMiller (listată la Londra) cu 1,8%.

Titlurile Nestle, Danone, Unilever
și ale producătorului de pâine Associ
ated British Foods au coborât cu 0 n%- 
1,6%.

Plantele modificate genetic
supraviețuiesc și în sălbăticie
Cercetătorii americani au desco

perit noi dovezi care arată că 
plantele modificate pot supravie

țui în sălbăticie și că le merge 
foarte bine acolo. ■

O echipă de la Universitatea 
din Arkansas a studiat rapița mică 
(Brassica campestris) de pe câm
purile din North Dakota.

Transgenele erau prezente în

80% din plantele de rapiță mică 
sălbatică.

Ei sugerează că trăsăturile 
modificate genetic pot ajuta plantele 
să supraviețuiască erbicidelor ‘‘i 
sălbăticie.

Majoritatea rapiței mici culti
vate în North Dakota a fost 
modificată genetic pentru ao/^e 
rezistentă la erbicide, cu soiu/ite 
RoundUp Ready de la Monsanto și 
LibertyLink de la Bayer. Cele mai 
multe.plante găsite în sălbăticie erau 
înrudite cu ele.

Descoperiri similare au avut 
loc și în Canada și Japonia.

Semințele de rapiță mică se 
împrăștie ușor, prin vânt sau cad din 
camioane, întrucât sunt extrem de 
ușoare.

SUA nu va lua nicio măsură 
împotriva rapiței modificate ge
netic, dacă nu se dovedește o 
diferență între ea și echivalentul ei 
convențional.
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Selecționerul Răzvan Lucescu a anunțat, sâmbătă seară, jucătorii convo- 
cați în vederea meciului amica! cu Turcia, care va avea loc, miercuri, 11 
august, de la ora 21.15,pe stadionul "Șukru Saracoglu" din Istanbul.

Ioan Matei o legendă a autoturismului hunedorean
Unul dintre cei mai titrațipiloți 
de raliuri din România, care a 
cunoscut gloria sportivă în pe

rioada anilor ‘70 — ’90, ajungând 
să primească titlul de “Maestru al 
Sporturilor” este brădeanul loan 
Matei. Cunoscutul pilot, retras 
acum din activitate locuiește în 
Timișoara, dar revine periodic și 
cu mare bucurie pe meleagurile 

natale. Pentru prietenii din Brad, 
întâlnirile cu fostul pilot sunt în
totdeauna prilej de amintiri fru

moase.

loan Matei cunoscut sub numele de 
“Nei”, mecanic de meserie a fost întot
deauna pasionat de automobile. Visul lui 
era sa ajungă pilot de curse. O 
conjunctură extrem de norocoasă a făcut 
să îl cunoască pe un alt pilot cunoscut, 

, jsebiu Pauliuc. Au lucarat împreuna la 
Autobaza Brad „meșterind” motoare. Nu 
erau posesori de autoturisme, dar devorau 
tot ce era în materie de sport cu motor. 
Doctorul Valeriu Teodorescu „profe
sorul” lui Nei, în domeniul curselor auto, 
a fost primul om din Brad care a partici
pat la un raliu. Nei a fost încurajat de 
T ' rrescu să se înscrie și el la cursele 
adro, astfel că în scurt timp în Brad s-a 
născut o adevărată echipă de raliuri.

Debut ca navigator
Debutul lui “Nei” a avut loc în anul 

1974 ca nayigator la Raliul Castanelor de 
la Baia Mare. Fiind și un mecanic 
desăvârșit loan Matei a făcut parte din 
echipaj la toate etapele de campionat 
alături de Valeriu Teodorescu. în etapa de 
viteză de la Sinaia, Matei a urcat pentru

Aiul va juca în Liga a IV-a pe salarii de 400 de lei
Oficialii echipei Jiul Petroșani au 

confirmat faptul că gruparea lor va 
evolua în Liga a patra și nu în Liga a 
t după programul făcut de 
Federație. "Federația ne-a trecut în Liga 
a III a așa cum ne-a trecut și în Cupa 
României, dar noi suntem conștienți de 
faptul că nu putem juca acolo deoarece

prima dată la volanul autoturismului și a 
întrecut timpul profesorului său cu zece 
secunde.

Prima performanță
Un an mai târziu pilotul brădean a 

obținut prima mare performață a carierei 
sale. A fost vicecampion al României. In 
1977 aa fost înființat clubul Cetate Deva, 
unde majoritatea esportivilor erau din 
Brad. Nei a fost legitimat la clubul de- 
vean, a primit o Dacia 1300 și aparta
ment. în cadrul clubului erau cinci 
echipaje. Primul său copilot a fost Pop 
Eugen. în 1980 a început șirul succeselor 
pentru “Nei.

Apogeul cariei
Momentul maxim al carieirei sale a 

fost anul 1982, când a câștigat tot ce se 
putea. Cea mai frumoasă cursă din acel 

nu am achitat datoriile către foștii 
jucători. Vom .juca în Liga a IV a cu 
jucători foarte tineri de care suntem 
mulțumiți. S-au prezentat bine în 
jocurile amicale și eu unul mi-am per
mis să-i felicit pentru dăruirea pe care 
au avut-o", a declarat vicepreședintele 
George Boboc. Tinerii jucători ai Jiului 

an a fost Raliul Dunării, Tulcea 1982. A 
fost campioan balcanic, a câștigat o etapă 
de campionat european la Hebros. Un an 
mai târziu a ajuns în primii zece sportivi 
ai anului în automobilism. In 1982 a fost 
desemnat din nou campion al României 
și a primit și titlul de maestru al sportului. 
Matei a revoluționat tehnica pilotajului 
fiind unul dintre primii piloți care 
frânează cu piciorul stâng. în cariera sa a 
avut însă și momente mai puțin plăcute. 
Unul dintre acestea s-a petrecut al un raliu 
la Sibiu, unde a fost nevoit să aban
doneze de două ori din cauza unor prob
leme tehnice. Un moment în care a trebuit 
să-și pună în practică meseria de mecanic, 
a fost Raliul de la Câmpulung, când 
mașina sa s-a defectat și loan Matei a tre
buit să o repare și să și termine cursa. 
Performanța s-a a fost excepțională pen
tru că uu terminat cursa doar două 
echipaje din cinci.

Cel mai dificil 
adversar
în cariera lui loan Matei au fost 

mulți adversari care i-au pus probleme 
în timpul curselor, dar cel mai bun din
tre toți a fost Costineanu de la clubul 
IPA Sibiu. Sfârșitul carierei de pilot a 
fost în anul 1996. La propunerea lui 
Cornel Țiț, loan Matei sa apucat de ar
bitraj, meserie pe care o practică și în 
prezent, deși nu i-au plăcut niciodată 
arbitrii pentru l-au furat de multe ori. 
Matei crede că automobilismul din ziua 
de azi este la standarde europene, ma
joritatea mașinilor de curse sunt 
întreținute în țări străine. Pilotul său 
preferat este Bogdan Marișca din Cluj.

Andrei Cean

vor avea un salariu de 400 de lei, dar 
acesta va putea crește până la 1.500 de 
lei. "Vor pomi de la suma de 400 de lei, 
dar de ei depinde totul. Pot ajunge și 
până la 1.500 lei prin meciurile 
câștigate. Avem încredere în acești 
copii și ne propunem ca în scurt timp să 
revenim cel puțin în Liga a II a pentru 
că suntem dornici de performanță", au 
spus oficialii petroșeneni.

Altfel, Jiul Petroșani va 
susține amicalele din această perioadă 
doar cu echipele din zonă. Chiar dacă 
nu a obținut rezultatele pozitive în 
meciurile de verificare, oficialii 
petroșeneni s-au arătat mulțumiți de 
prestația jucătorilor și spun că 
săptămâna viitoare Jiul își va definitiva 
lotul cu care va aborda sezonul 
competițional în Liga a IV a.

Andrei Cean

Mureșul Deva ar putea 
juca în Liga a doua

Aflată pe primul loc retro- 
gradabil la finalul sezonului 
trecut al Ligii a Il-a, seria de 
vest, Mureșul Deva a primit, 
conform unor surse neofi

ciale, invitația de a evolua și 
în sezonul viitor în eșalonul 
secund al fotbalului româ

nesc.

La doar două zile după stabilirea 
oficială a componenței și a progra
mului Ligilor II și III, Federația 
Română de Fotbal recunoaște că vari
anta anunțată luni este doar una pe 
hârtie și ipotetică. Drept dovadă, 
F.R.F. a lansat clubului Mureșul 
Deva, repartizat oficial în Liga a III- 
a după ce s-a clasat pe primul loc ret- 
rogradabil la finalul sezonului,

Programul complet 
al meciurilor
din play-off-ul Ligii Europa

PSG (Franța) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 
Bayer Leverkusen (Germania) - Tavria 
Simferopol (Ucraina)
ȚSKA Moscova (Rusia) - Anorthosis 
Famagusta (Cipru)
Hajduk Split (Croația) - Unirea Urziceni 
(România)
Feyenoord Roterdam (Olanda) - Gent 
(Belgia)
KRC Genk (Belgia) - FC Porto (Portu
galia)
Debrecen (Ungaria) - Litex Loveci (Bul
garia)
ARIS Salonic (Grecia) - Austria Viena 
(Austria)
Galatasaray Istanbul (Turcia) - Karpatâi 
Lvov (Ucraina)
US Palermo (Italia) - Maribor (Slovenia) 
FC Bruges (Belgia) - Dinamo Minsk 
(Belarus)
Omonia Nicosia (Cipru) - Metalist 
Harkov (Ucraina)
FC Vaslui (România) - OSC Lille 
(Franța)
Napoli (Italia) - Elfsborg (Suedia)
Sporting Lisabona (Portugalia) - 
Brondby (Danemarca)
Grasshoper Zurich (Elveția) - FC Steaua 
(România)
FC Liverpool (Anglia) - Trabzonspor 
(Turcia)
Celtic Glasgow (Scoția) - FC Utrecht 
(Olanda)
Borussia Dortmund (Germania) - FC 
Qarabag (Azerbaidjan) 

invitația de a rămâne în eșalonul doi. 
Motivul este Internațional Curtea de 
Argeș, care și-a cedat locul din Liga 
I Pandurilor vrea să renunțe și la cel 
din liga secundă. Situația ligii se
cunde e dramatică, pentru că și alte 
echipe aflate pe hârtiile oficiale au 
probleme cu banii. Informația 
provenită dintr-o sursă extrem de 
credibilă nu a fost confirmată de 
reprezentanții clubului Mureșul 
Deva, care au fost ca de obicei ex
trem de secretași, deși mare parte a 
bugetului lor provine din bani pub
lici. Totuși, se pare că șefii clubului 
devean le-au cerut celor care se 
ocupă cu partea financiară să facă o 
estimare a costurilor pentru Liga a II- 
a și pentru Liga a IlI-a, urmând a se 
decide zilele acestea dacă vor accepta 
sau nu invitația Federației Române de 
Fotbal.

AIK (Suedia) - Levski Sofia (Bulgaria) 
Sturm Graz (Austria) - Juventus Torino 
(Italia)
Getafe (Spania) - Apoel (Cipru) 
Dundee United (Scoția) - AEK Atena 
(Grecia)
AZ Alkmaar (Olanda) - Aktobe (Kazah- 
stan)
Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) - Lech 
Poznan (Polonia)
Rapid Viena (Austria) - Aston Villa (An
glia)
ȚSKA Sofia (Bulgaria) - The New 
Saints (Țara Galilor)
Beșiktaș Istanbul (Turcia) - HJK 
Helsinki (Finlanda)
Slovan Bratislava (Slovacia) - VfB 
Stuttgart (Germania)
Sibir Novorsibirsk (Rusia) - PSV Eind
hoven (Olanda)
Bate Borisov (Belarus) - Maritimo Fun
chal (Portugalia)
Lausanne Sport (Elveția) - Lokomotiv 
Moscova (Rusia)
ETO Gyor (Ungaria) - Dinamo Zagreb 
(Croația)
Odense (Danemarca) - Motherwell 
(Scoția)
PAOK Salonic (Grecia) - Fenerbahce 
(Turcia)
Villarreal (Spania) - Dnepr Mogilev (Be
larus)
FC Timișoara (România) - Manchester 
City (Anglia)

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- pellș culoare;
- peliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 snăiări n gratis]
- legitimație lexterlor + 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

l
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rKL 4
într-o viața cuprinsă în 32 de ani, Bruce Lee a revoluționat lumea artelor 
marțiale prin tehnicile sale profunde, a predat filozofia și a creat o moște
nire prin opera sa din filme,care i-a adus apelativul de Legenda. Bruce Lee 
s-a născut în San Francisco, în luna noiembrie 27, 1940.
(Pro TV; 20:30; Legenda lui Bruce Lee)

Dicționar: Teică, Ici.

^TV/T1 anței^ 1J
1 TV 1

IM5
1»

12.5(1

LU
N

I 9
.A

U
G

U
ST

Telejurnal; Sport; Meteo
Pe drumul mătăsii
Armăsarul sălbatic
Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 26.}
Verde-n față Episodul 9 
Vezi România! Episodul 7
Transformarea (emisiune de di

vertisment, 2008, rel.)
Dovadă de iubire
Ca la carte (rel.)
Amintiri din istorie
Zile și nopți
Cronicile frumoasei luptătoare 

(mini-serial, 2003, rel. - 6.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Ktonika (magazin cultural)

' Palatele lumii Episodul 1
Planeta arborilor
Rețetă pentru siluetă 
Amintiri din istorie (rel.)
Vezi România! (rel.)
Cronicile frumoasei luptătoare 

(mini-serial, 2003 - 7.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Extravagantul Raines
30 Rock
Comanderia, 1375 A.D. (fran

cez serial, 2010 - 1.) 52' cu Cle
ment Sibony, Louise Pasteau, 
Carlo Brandt, Maher Kamoun

IM

IM

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 8.) 50' cu Francis Ful
ton-Smith, Christina Plate, Ul
rich Pleitgen, Uta Schom
învinge apele!
II...ora prichindeilor (program 

pentru copii, rel.)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007, rel.) 50'
Telejurnal
Timpul chitarelor (rel.)
Povești din sălbăticie 
Telejurnal
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 8.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom
Studio 24 (francez film , 2008 

- 7.) 26' cu David Clark Pris
cilla
înot Campionatele Europene, 

Budapesta 2010
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 2.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

06:00
08:00
10:00
CU Iwv Lawless, Renee O' Connor,

11:15

Observator
Liber la vacanță
Xena: prințesa războinică

Hudson Leick, Ted Raimi
Irezistibila (german-SUA co

medie, 1999, rel.)
Observator
Triumful dragostei (englez-ita- 

lian comedie, 2001, rel.)
Observator
Bun de cinste (reality show)
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Observator
Teroare Ia înălțime (SUA film 

de acțiune, 1999) 88' cu Ice-T, 
Costas Mandylor, Erika Eleniak, 
Mark Adair-Rios
Observator
Eroii (serial, 2006) cu Milo 

Ventimiglia, Masi Oka, Hayden 
Panettiere, Jack Coleman

20:00
21:25

23:10

07:00
09:55
10:00
12:00
13:00
13:45

14:30

16:00

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

22:30
23:00

Știrile Pro TV 2009)
Omul care aduce cartea
Oglinda
Tânăr și neliniștit
Știrile Pro TV
Gemenele Olsen în acțiune 

(SUA serial desene animate, 
2001)
Pistruiatul (român serial, 1973, 

rel.) cu Zephi Alsec
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3796.)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog!
Știrile Pro TV
Legenda lui Bruce Lee (hong- I 

kong-chinez film biografic, 
2008) 18 T Prima parte
Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 9.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

Sticky & Sweet: Madonna în concert la Buenos Aires15:55
18:00 Ți-1 prezint pe Dave (SUA comedie, 2008) 
19:30 Pe platourile de filmare 26'

Jaf la Harvard (SUA-canadian acțiune-comedie, 2002)
Drumul mătăsii (canadian-francez-italian-englez-japonez dramă ro

mantică, 2007) 107' cu G. Georgiev-Gec, Keira Knightley, Koji Ya- 
kusho, Alfred Molina
Freebird (englez comedie, 2008) 89' cu Gary Stretch, Geoff Bell, Phil 

Daniels, Laila Rouass

07:00
98 15 
09:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:30 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

îngerașul
Săracii tineri bogați 
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
Predestinați (mexican serial, 

2009)
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan
Poveștiri de noapte (emisiune 

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

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

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

11:45
13:15
14:30
15:30

16:00
I8:(X)
19:00

19:30
2030
22.00 
2230
23.15 
2330

Camera de râs
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Sport cu Florentina
Nimeni nu-i perfect
Teroare în școală (SUA dramă, 

1996) 120' cu Shanna Reed
Galileo
Camera de râs
Cine știe...câștigă!
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 12.)
Șmecherie irlandeză
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Uite cine gătește! (2010) 60' 
întâlnire pe întuneric
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii Show
Povestea Ivanei Trump (dramă, 

1996) cu Stephen Collins, 
Sanna Vraa, Ivana Trump

15:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00

22:00

Mihai Viteazul (istoric, 1970, rel.)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/10.)
10 produse sau mai puțin (comedie, 2006 - 7.) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 6.) 60' cu Kristen Bell 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 5.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 13-.) 25' cu Jennifer Ațps- 

ton, Courteney dox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
Furia răzbunării (SUA film de acțiune, 1986) 99' cu Michael Dudi- 

kdff, Steve James, James Booth, John P. Ryan
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva bucătar 1

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgherfexclusiv restaurator)

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inginer construcții civile, industriale 
.gricole 1

inginer șef în agri cultures ilvicul- 
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

inspectorfreferent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

n construcții civile, indus
tnii . și agricole 1

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

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

muncitor nocsL la asamblarea, mon-
urca pieselor 61

operator calculator electronic și re-
țele 3

operator control nedistructiv
3

ospătarțchelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurant^maitre
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi aii men tare/nealimentare 8

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

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

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator 1

frezor universal

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

maistru ind textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

mim, necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

ospăîar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

fierar betonist 1 operator mtee plastice 7 munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaicszidărie, faianță, gresie,parchet 2

zidar samotor 8

inspector (referent) resurse umane operator mașini de fragmentare(p ro
duse chimice) 1 vânzător 3'

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

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmpi arie din aluminiu
și mase plastice 1

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

pvsekr I

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgherț exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, tennopane, 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

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

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

Vând 2 case într-o cutie, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 4 camere, 
bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire centrală, grădină, 
sF=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 
s o L, garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. TeL0720.222.418

VSt\d garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
_ y732.727.786

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 100eur/lună. 
Tel 0751.176.178

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

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

Vând casa în com. Ilia. Dotări: tennopane, 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 casa în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, 
anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.OOOmp;schimb cu apartament 2 camere Deva 
plus 0 mică diferență_TeI 0721.805.675

instalator instalații tehni c o-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

mașinist la mașini pt 
taasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1
munc.necal.la demol.clădiri,zidă- 
rie,mozaic,faianță,gresie, parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
I

șofer de aoto turisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

inginer autovehicule rutierei

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

vânzător 2
tâmplar universal 1 operator calculator electric și rețele

I

zidar rosar-tencuitor 3
Brad

ospătaifchelner) 1

Simeria Telefon: 0755.999.923 subinginer mecanic automobile
1

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

văzător 3
confecționer-asambleor articole din 
textile 18 vânzător ambulant de produse ali

mentare 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11 Ilia

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1 Telefon: 0755.999.926

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

administrator 1

elecțricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt trans- 
porturi interioare 1

manipulant mărfuri 14 tăi pui tor industrial 5 munc.necal în silvicultură 6

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan munc.necal.la amh .prod, soli de și 
semisolide 10

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse

lucrator gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radi oelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical

fierar betonist 1

mecanic utilaj

0 / •A

1

8/GL?

munc.necal.la demol. clădiri ,mo

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și cu
rățenia casei. Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru in
formații și pomenzi: tel.0730 549 659; e mail: activmarket@yahoo.com. 
www. acti vmarket cabanova.ro

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

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=39OOmp. Preț 20eur/mp. 
/ ’40.965.191

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

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426364

Angajăm distribuitor ziare. Condiții: mașină proprie, dormatiul m Deva. Informații suplimentare 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 marinat pe ei, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, containere fier, 
piese: Dacia 1100„ Trabant, Lada, Tv, pai brize, drujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte agricole mamaie, telefoane, cărți, radio cu 
picap pe e), tip mobilă traviaia plus lOOdciHi cu muzică Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, 
Str. CA. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOIei boc. Vând mașină de spate automată, combină frigo
rifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

Td 0743 «31083

Consultanță pentru S R L, P.FA., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu tractaceri (fin românâ-engleză și engleză-ramână. E-mail: 
luca@joburidetop.ro, teL 0741.910307

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din hma ^riie), cu tesă+ abonament Orange. Preț pachet 500 lei.
Tel. 0720.499.605

Contabil țin evidențe contabile complete, inefatăv salarizare pssonal, revisaL TeL 0723.409007, e-mail: 
nicutrufes@yahoo.cmn

Vând piei tăbăcite de vacă mam și negre. Preț avant^os TeL0765.444386, 0734310.133

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Angfia, Irlanda și Germania la des 
tianție, cu mașini modeme chmatizate. TeL 0721385.100

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

I
Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cancmcuri noi, teferii noL Preț 16.000lei. 
Tel.0740.593.108

Vând CD MP3 auto marea Sony cu boxe, față detașabilă, st«e perfectă. Preț 26frun neg. TeL074O593108

Vând Audi A6-V6, 2 600cm, benzină, nr Angli» 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

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998,13OCP, stare impecabilă, leit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, algrma cu telecomandă, înm^riculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eut Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bL45, sc A, ap. 6, Deva.

Cu inimile cemuite de durere, familia anunță încetarea din viață a celei care a fost 
ȘENDRESCU MARIA în etate de 90 ani.

înmormântarea va avea loc azi 09.08.2010, ora 13.00, 
la cimitirul de pe str. M. Eminescu Deva. 

Dumnezeu s-o odihnească în liniște fi pace. 
Fiica Mărioara, nepoții Daniela și Ovidiu și strănepotul Daniel
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Ia a
Semnătura

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
cabanova.ro
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufes@yahoo.cmn
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S-AI
Fabrica de mortare uscate

și adezivi HunedoaraS'P1
£4*2
S-Mî

Adeziv flexibil

mortare uscate, adezivi, sape autonîveiante

Adezivi și martore 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

S-TMI
S-SAPA
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Silvadez

S-A1

Silvadez^1 www. s i/vodez. ro
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SI LV
LEMNTEX

tâmplărieifin lemn tripln stratificat 
ați șl ferestre Pe cea mal buni calitate, 

partfietdiniemndefap, 
paltin sau frasin.

S.C.S11.VA l.EMXTEXSR.L
sal C'himindia, nr. 12 ID, comuna IIHruu,
lel/fux: 0354/501021/22, c-mail: iili'a(ilsmurt.ru

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL S&ORtlV LA “ BAZA 

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

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22.
Nisip 22,00 lei/ton^

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 iwir lâ

Sort spălat 8 - 16mm 23.00 lei/tonă

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

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

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

ilsmurt.ru

