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Haine second-hand și amenzi 
la prima mână

Primăria Deva se împrumută de 
la Ministerul Finanțelor pentru 
achitarea datoriilor cStre HM

■ linM lin Huneaoara 
s-a spânzurat din gelozie

Actualitate

Privații au solicitat 
fonduri europene duble 

față de banii alocați

„...de pupat „...de blamat..."

Fostul manager 
al Sanatoriului TBC din 
Geoagiu, Jenei Frențoni

Pentru că a gestionat ca un adevărat profesionist 
unitatea medicală din Geoagiu lăsâmnd peste cinci 
miliarde de lei vechi în conturile spitalului și peste 
patru miliarde de lei ce trebuiai primite de la CJAS.

Primarul Municipiului
Lupeni, Cornel Resmeriță

Pentru că intenționează să im
pună Spitalului Municipal Lupeni, 

desființarea Unității Medco-sociale 
J din Uricani, care funcționează ca o 
F anexă a acestuia. De menționat că toate 
cheltuielile Unității Medco-sociale sunt su

portate din bugetul orașului Uricani.
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fSfânțulZilei-----------------------
conului său, să chivernisească vasele 
bisericii. Iar el, văzându-le, le-a 
împărțit la săraci. După aceea întor- 
cându-se Deciu din Persia, a fost 
adus către dânsul Sfântul Xist epis
copul, și neplecându-se a se lepăda 
de Hristos, ci mărturisindu-L cu 
îndrăzneală ca Dumnezeu adevărat 

și atotziditor, i s-a tăiat capul. Fiind 
adus și arhidiaconul Lavrentie și 
cerându-i-se sfintele odoare, el luând 
pe săracii și pe șchiopii cărora le 
împărțise banii, i-a încărcat în căruțe 
și i-a dus la împărat. Văzându-i 
împăratul și pomindu-se cu mânie, a 
poruncit să-1 bată și să-l bage în 
temniță. Acolo sfântul tămăduia pe 
toți cei ce mergeau la dânsul. Văzând 
aceasta, Calinic tribunul a crezut în 
Hristos și s-a botezat. După aceea 
iarăși a fost adus Sfântul Lavrentie la 
împăratul și neplecându-se a jertfi 
idolilor, l-au întins pe un grătar ce 
ardea pe foc, pe care sfântul, dând 
mulțumire lui Dumnezeu, și-a dat su
fletul. Și a fost îngropat, precum se 
cuvenea, de Ipolit. Auzind aceasta 
împăratul a poruncit să fie bătut Ipolit 
cu bețe de fier noduroase și legat de 
cai sălbatici, de care fiind târât, și-a 
dat sufletul lui Dumnezeu.

Sfanțul Mucenic Lavrentie
(Laurențiu) Arhidiaconul, 
Xist (Sixt) și Ipolit

In această lună, în ziua a zecea, 
pomenirea Sfinților Mucenici Lavren
tie arhidiaconul, Xist (Sixt), papă al 
Romei și Ipolit. Acești sfinți au trăit 
în zilele împăratului Valerian.

Sfântul Xist era de la Atena,

unde învățase filosofia și mergând la 
Roma a fost hirotonit episcop după ce 
a mărturisit Sfântului papă Ștefan 
(253-257). Și pomindu-se atunci 
prigoana asupra creștinilor, a poruncit 
Sfântul Xist lui Lavrentie, arhidia-

10 august
de-a lungul timpului
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Ingrediente:

1 cană He fasole alb? fiartă, 
150 grame roșii cherry, 1 legă
tură de pătrunjel.

Pentru sos avem nevoie de o
linguriță de ulei de măsline, 3 
căței de usturoi, rozmarin, sare, 
pipes, suc de lămâie.

HOROSCOP

Deși abia ai intrat în vacanțaă, te- 
ai plictisit și ai prefera să fii la servi
ciu. Deși îți place ceea ce faci, ai grijă 
de sănătatea ța și odihnește-te.

O zi perfectă pentru consolidarea 
relației cu persoana iubită sau pentru 
a-ți face noi prieteni. Ai succes la o în
tâlnire cu persoane importante, iar 
ideile tale sunt apreciate de cei din jur.

Azi nu e o zi favorabilă călătorii
lor. E posibil să pierzi trenul, sau cursa 
de avion să fie anulată din cauza vre
mii. Dacă participi la un concurs, ai 
toate șansele să obții un premiu substanțial.

Azi vei preda un proiect mai 
vechi, la care lucrezi de câteva luni. Ai 
muncit mult la aceasta și succesul sau 
este important atât pentru tine, cât și 
pentru ceilalți care sunt implicați. Este posibil 
să primești o sumă mare de bani.

Astăzi nu ești prea comunicativ. 
Prin urmare, nu sunt recomandate în
tâlnirile de afaceri și nici cele de na
tură sentimentală. Vei acorda mai multă atenție
problemelor cu care se confruntă membri’ ~
miliei.

Azi ai tendința de a cheltui multi 
bani, însă în mod util. Familia și par
tenerul de viață sunt de acord și ești 
foarte mulțumit de achizițiile făcute.

1500: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a 
) dâra it mănăstirii Putna, marea dvera a Răstignirii

1675: A fost înființat "Observatorul astronomic de la Green-

B 1792: Revoluția franceză: Poporul cucerește Palatul 'Meries 
4IS 1809: Proclamarea independenței statului Ecuador. 

^B&bătoare națională.
1864: Guvernul român a contractat cu casa britanică "Stem 

Dr tiiers" primiri împrumut extern al României
1875: Este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din 

ljEHnaia(10/22 august)
1919: în cadrul adunării de la Timișoara a șvabilor din Banat, 

iceșthsiji dau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iuiia. 
t X 1920: Marele Imperiu Otoman dispare. Prin semnarea Tralat- 

Ifal Jr fa Sevres pierde patru cincimi din teritoriul său.

A-ou niscut:
1844: Ștefan Călinescu, preot și profesor român, autor de 

manuale didactice
1902: Ante WTlhelm Kaurin Tiselius, chimist suedez, laureat 

al Premiului Nobel în 1948 1913: Wolfgang Patra, Tîz.iciati german, 
laureat al Premiului Nobei (d. 1993)

1912: Jorge Amado, scriitor brazilian (3. 20011
1927: Barbu Cioculescu, poet, memorialist și publicist 

român
1929: Tamara Buciuccanu-Botez, actriță româncă dc teatru 

și film
1937: Dan laurențiu (Laurențiu Ciobanu), poet și eseist 

român
I960: Antonio Banderas, cântăreț și actor spaniol

Cowiemorai:
1802: Franz Ulrich T. Aepinus, fizician și matematician ger

man; cercetări în domeniul electricității și magnetismului (n. 1724)
1895: Ernst Felix Imnian Iloppe-Seylcr, biochimist gemui:
1963: Comeliu Micloși, inginer român, membru ai Acade

miei Române (n. 1887)
1981: Vasile Brătulescu, pictor român (n. 1916)
1984: Virgil Mazilescu, poet și traducător român (n. 1942)
2003: Constantin Galeriu, preot, profesor de teologie român 

(n. 1918)
2003: Jacques Daay, regizor francez (n. 1929)

în viața de cuplu ai parte de multă 
armonie, însă ar fi timpul să mai faci și 
tu ceva pentru persoana iubită. Dacă ți 
se propune să te angajezi într-o lucrare

■3
sau o colaborare extraprofesională, încearcă să 
nu refuzi oferta.

O zi mai puțin însorită decât ziua 
anterioară nu este pe placul nimănui. 
Așa că nu te așteapta la niciun fel de 
neplăceri, dar entuziasmul e limitat,
nu ai nici un chef să comunicați cu cei din juri
și ai prefera să fii lăsat în pace.

La serviciu este bine să eviți po
sibilele dispute și să nu îți asumi 
responsabilități ce nu pot fi duse la 
bun sfârșit. .Astrele influențează în
bine reușita și relațiile din imediata apropiere.

în viața de cuplu întâmpini mici 
probleme, însă își vor găsi repede re
zolvare. La serviciu ești ceva mai ori
ginal decât alții și reușești să rezolvi 
fără mari bătăi de cap o serie întreagă de dileme
cărora alții nu le-au găsit soluțiile.

3 Bancurile zilei
îți asumi problemele celor dragi și 

te învinovățești pentru insuccesele lor, 
însă ei nu sunt mulțumiți. Mai ales

Un oarecare dintr-un sat 
îndepărtat sosește la Bucu
rești, se suie într-un taxi și 
comandă șoferului:

- Du-mă în principiu!
Șoferul:
- Unde?
- în principiu, ți-am zis! 
în fine, după mai multe

încercări de a-1 lămuri pe 
șofer unde voia să meargă,

bădia spune:
- Păi mi-a spus și mie ci

neva că la București, în prin
cipiu, se găsesc de toate!

© © ©
Sosește un țăran la un 

stadion de lupte de cocoși. 
Tipul habar n-are despre 
aceste concursuri și se apro
pie de cineva care arăta ca

un bun cunoscător (pălărie, 
trabuc și privirea respectivă) 
și îl întreabă:

- Scuzați, în următoarea 
luptă, care e cocoșul bun?

Omul răspunde:
- Cel bun e cel alb!
Prietenul nostru merge și 

pariază o mulțime de bani pe 
cocoșul alb. începe lupta și 
cel alb primește o bătaie de

pomină. Supărat, omul nos
tru se îndreaptă către consi
lierul lui și îl ceartă:

- Alo, domnule, n-ați 
spus că cel bun era cocoșul 
alb?

...celălalt răspunde:
- Da, cel alb era cel bun, 

celălalt este un dobitoc.
© © ©

dacă nu ți s-a cerut ajutorul, evita să intervii în
situația neplăcuta în care se află un adolescent
din familia ta.

Te vezi obligat să iei decizii im
portante în relația de cuplu, însă nu-ți 
face griji azi. Ai intuiția necesară pen
tru a alege cele mai bune decizii. La
serviciu totul merge bine. E posibil spre seară
să primești un telefon important.
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Haine second-hand și amenzi la prima mână
Comisarii gărzii financiare au pus 

ochii pe magazinele de haine second 
hand. Deși magazinele de haine sec
ond-hand se dovedesc a fi o afacere 
profitabilă în vremuri de criză deoarece 
mulți dintre hunedoreni nu își mai per
mit să cumpere haine de firmă, evazi
unea fiscală crește proporțional cu 
volumul vânzărilor.

Acest lucru a fost constatat de in
spectorii Gărzii Financiare din Hune
doara, care au întreprins săptămâna 
trecută, o serie de controale la 14 mag
azine de îmbrăcăminte second-hand din 
Deva. Verificarea a avut drept scop de
scoperirea patronilor care nu au case de 
marcat și nu eliberează bon fiscal 

clienților. Astfel, în urma celor 14 mag
azine controlate, inspectorii au găsit 
nereguli majore la șapte dintre acestea, 
fiind nevoiți să aplice amenzi în valoare 
totală de 46.800 de lei. Activitatea a 
zece dintre magazinele controlate a fost 
suspendată.

Trei dintre acestea nu aveau în 
dotare case de marcat, iar șapte maga
zine nu emiteau bonuri clienților care 
cumpărau îmbrăcăminte. De asemenea, 
inspectorii Gărzii au confiscat marfă în 
valoare de 533 lei, din cauza altor 
nereguli și promit că vor mai între
prinde astfel de acțiuni pe durata aces
tui an

(C.S.)

Copiii din familiile sinistrate au petrecut 
un week-end printre jandarmii hunedoreni

Mircia Muntean și-a recucerit biroul

Un grup de 24 de copii, ale căror 
familii au fost afectate de inundațiile 
di" nordul țării, au fost invitați să 
j. J ;acă o săptămână în județul Hune
doara, alături de angajați ai Inspectorat
ului de Jandarmi Județean Hunedoara. 
Aceștia le-au oferit copiilor pachete cu 
dulciuri și le-au împărtășit câte puțin 
din tainele meseriei lor. Astfel, micuții 
au putut vedea care simt mijloacele de 
intervenție a militarilor și jandarmilor 
hunedoreni și cum sunt acestea folosite. 
Exercițiile jandarmilor au avut loc în 
poligonul de la Mintia, iar cei mai 
curajoși dintre micii „vizitatori” au 
coborât pe o tiroliană amenajată în 
cadrul bazei de pregătire. Acțiunea 
întreprinsă de către IJJ nu este singura 
de acest gen. Numai în cursul lunii tre

pte jandarmii hunedoreni au strâns 
6.000 de lei, aceștia fiind donați famili- 
■lor sinistrate din zona Moldovei. Pe

Privații au solicitat fonduri europene duble 
față de banii alocați

întreruperea furnizării apei, miercuri și joi, 
în municipiul Hunedoara

Hunedorenii vor rămâne fără apă 
potabilă, miercuri și joi, în intervalul orar 
07.00-06.00, datorită lucrărilor de reabil
itare din cadrul programului ISPA. Astfel, 
APAPROD S.A anunță că locuitorii 
străzilor: Batiz, Șiretului, Prutului, 
Ștrandului, Arenei, Delavrancea, Intr.Lanu- 
lui, Intr.Spicului, B-dul 1848, Eliberării, 
Mărțișorului, P-ța Eliberării, Vlahuță, Cara- 
giale, Gh.Lazăr, Topârceanu, P.Grigorescu, 
Th. Aman, Tonitza, Spiru Haret, P. Luchian, 
Brâncuși, Chizid, înfundătură Chizid,

lângă această sumă, angajații Inspec- să fie transportate în localitățile cele 
taratului de Jandarmi Județean au donat mai afectate de inundații.
materiale de construcții, mobilier și (C.S)
aparatură electrocasnică, care urmează

■ Până la începutul lunii august la 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest (ADR Vest) au fost depuse un 
număr de 234 de proiecte pentru dome
niul major de intervenție 4.3 „Spri
jinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”. Finanțările so
licitate ating valoarea de 34,88 mil
ioane euro, ceea ce reprezintă mai mult 
decât dublul fondurilor alocate pentru 
acest domeniu, respectiv 17,37 mil
ioane euro. Cum finanțarea 
nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse și aflate în proces de 
evaluare și selecție depășește cu mai

Crinilor, V.Babeș, T.Vladimirescu, Al.Zo- 
rilor, N.Bălcescu, Al.Obor, Al.Constructoru- 
lui, Al.Drum Nou, Al.Retezat, Al. Viitorului, 
Ștefan cel Mare, Bămuțiu, Merilor, 
Gorunilor, Brazilor, Viorele ( bloc LI, L2, 
L3 ), Turnătorului, B-dul Decebal parțial ( 
între Chizid și S.Bămuțiu ), Teilor, 
Odobescu, rămân fără apă miercuri. Joi, 
hunedorenii ce locuiesc pe străzile Viorele, 
Trandafirilor și Pinilor nu vor avea apă 
potabilă.

De asemenea, tot miercuri, în inter

mult de 50 la sută valoarea totală 
alocată, Ministerul Dezvoltării Re
gionale si Turismului a dispus sus
pendarea depunerii de cereri de 
finanțare pentru această componentă 
începând cu data de 27 august 2010. 
Proiectele care se vor mai depune până 
la 27 august, vor fi păstrate în rezervă 
și vor putea fi finanțate doar dacă se 
disponibilizează sume în cadrul acestui 
domeniu major de intervenție pentru 
Regiunea de Dezvoltare Vest.

Cătălin Rișcuța

valul orar 08.00-14.00 se sistează apa 
potabilă pentru cei ce locuiesc în zona 
Hăsdat, mai cu seamă pe străzile Rotarilor, 
Serei, Sarmisegetuza, Tomis, Roma, Cuza 
Vodă, Prunilor, Hășdat, Vânătorului, Dece
bal, Al.Russo, Coșbuc, D.Cantemir, 
T.Ciorogaru, Plopilor, Făgetului, 
G.Magheru, Corbului, Pleșului, Racoviță, 
Funicularului, Merticariu, Dacilor, Spătar 
Milescu, Sălciei, Perintei, Severin, Morii, 
P-ța Unirii, Popa Șapcă, Bogdan Vodă.

C.S.)

Edilul devean, Mircia Muntean, și-a 
recucerit spațiul în care să-și amenajeze 
biroul său, al celor doi viceprimari și al 
secretarului Consiliului Local.

Disputa dintre consilierii locali ai 
Devei, creată de închirierea spațiului des
tinat amenajării birourilor primarului și a 
celorlalte persoane din conducerea 
Primăriei, iscată în luna februarie, a luat 
sfârșit. La începutul anului consilierii au 
considerat că prețul chiriei era prea mare. 
In realitate contractul de închiriere nu a fost 
prelungit în urma șicanelor pe care fostul 
viceprimar Florin Oancea împreună cu un 
grup de consilieri i le făcea lui Mircia 
Muntean. între timp la nivelul forului de 
conducere locală s-a refăcut o majoritate 
prin alianța PNL - PDL așa că aleții au luat 
din nou în discuție oportunitatea închirierii

Primăria Deva se Împrumută 
de Ia Ministerul linanțelor 
pentru achitarea datoriilor către CWH 
și Electrocentrale Mintia

Primăria Deva va împrumuta ie 
la Ministerul Finanțelor suma de 
4 520.000 lei. în vederea achitării da
toriilor pe care municipiul le are față 
de ELECTROCENTRALE Deva S.A 
șt fcmgarita Națională a Hui Iei. Ser- 
menul ie rambursare a împrumutului 
se întinde pe o durată ie cinci ani, ia 
ease municipalitatea urmează să 
plătească o dobândă de 6,25 la sută, 
având o perioadă Be grații. de un au. 
Datoriile care urmează să fie achitate 
prin acest îmnrumut sunt legate de 
subvențiile acordate de cătee 
«cteninisfrația locală pentru energia 
termică furnizată populației, iar 

ANUNȚ PUBLIC
9

APM Hunedoara și SC ALMO SFERA COM SRL cu sediul în județul 
Hunedoara, comuna Pui, sat Ponor, Zona Complex Agrozootehnic Ponor, 
anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiectului “Stație 
sortare-spălare” în comuna Pui, sat Ponor, Zona Complex Agrozootehnic Ponor, 
care este urmare a procedurii simplificate de avizare, fără acord de mediu și 
fără evaluare a impactului asupra mediului.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectelor pro
puse pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, județul Hunedoara în zilele de luni - joi, între 
orele 8,00 -16,30 și vineri de la ora 8,00 - 14,00 și la sediul SC ALMO SFERA 
COM SRL din comuna Pui, sat Ponor, Zona Agrozootehnic Ponor.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în ter
men de 5 zile lucrătoare de la apariției anunțului.

spaților pentru birouri. Proiectul de 
hotărâre care prevedea închirierea unu 
spațiu de 228 de mp, destinat amenajării d( 
birouri, a revenit pe ordinea de zi a ședințe 
Consiliului Local Deva. Consilierii local 
ai Devei au aprobat, în ședința de ieri 
încheierea unui contract de închiriere pen
tru spațiul mult disputat. Contractul de 
închiriere va fi încheiat pe o perioadă de ur 
an, iar chiria lunară a fost stabilită la sums 
de 7.200 de lei. „în sfrâșit vor fi eliminate 
disfunționalitățile din primăria Deva 
Aveam nevoie urgentă de acest spațiu, ma: 
ales că acum, prin noul contract suma pe 
care o vom plăti este de aproape nouă or 
mai mică decât cea care am plătit-o până îr 
februarie”, a precizat viceprimarul muncip- 
iului Deva, Cosmin Costa.

(I.N)

hotărârea privind necesitatea acestui 
împrumut a stârnit reacții Bure din 
partea unor consilieri locali prezenți ta 
ședința de la sediul Primăriei, care au 
considerat această propunere be fiind 
nepotrivită bsbImmIi! Snaneiar ac
tual, în care se afiâ orașul Deva. Mai 
mult consilierul local, Vasile ^onea, a 
catalogat Împrumut ea HM un gest 
imoral din partea primarului Mircia 
Muntean, la adresa contribuabililor 
deveni, insiniund si grin bbh! tarțpu- 
mut edilul își achită datoriile către 
„actualii al tați politici”.

CZcZ/rfZH

http://www.apmhd.ro


En bărbat. de 49 de ani, din comuna Blăjeni, este cercetat de polițiștii Serviciu
lui Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase pentru braconaj cinegetic Bărbatul, 
membru vânători și posesor de permis de armă. S-a deplasat în fondul de vână
toare Blăpeni, tinde a făcut uz de armă, fără a avea însă autorizație legală de 
vânătoare.

Model de concurs pentru managerii de spitale
Doi tineri prinși la furat 

de ftritâS

Doi tineri, Florin F, d« 20 de 
ani, și Irinri L., de 22 de ani, an 
fost surprinși. duminică în jurul 
orelor II, de o patrulă de ordine 
publică din cadrul Poliției Mu
nicipiului Brad, în timp ce trans
portau pe strada Avram lancu din 
localitate, un căruț metalic in care 
se aflau 13 coli ondulate din tablă. 
Tineri au recunoscut că au sustras 
tabla din incinta unei societăți 
comerciale și intenționau să o val
orifice la un centru de colectare a 
fierului vechi. Agenții de poliție au 
recuperat prejudiciul in totalitate, 
iar pe numele suspecților au fost 
întocmite dosare de cercetare 
penală sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat.

Ministerul Sănătății a pus la 
dispoziția autorităților publice 
un model după care poate fi 
organizat concursul pentru 

ocuparea posturilor de mana
geri ai spitalelor.

Astfel, ministrul sănătății a 
aprobat Regulamentul de organizare 
și desfășurare a consursului pentru 
ocuparea posturilor de manageri ai 
spitalelor din rețeaua proprie. 
Potrivit actului normativ, concursul 
se organizează de către consiliul de 
administrație al unității medicale re
spective și se susține în cadrul aces
teia. Candidații vor trebui să susțină 
o probă scrisă sub forma unui test - 
grilă de evaluare a cunoștințelor și 
prezentarea proiectului de manage

ment, completată, dacă este cazul, 
cu un interviu de selecție. Nota 
minimă de promovare pentru 
fiecare probă trebuie să fie șapte, iar 
media finală a candidatului trebuie 
să fie minim opt. Se declară admis 
candidatul care s-a plasat pe primul 
loc în urma susținerii concursului, 
în județul Hunedoara singurul spital 
care a rămas în subordinea Minis
terului Sănătății este Spitalul de Psi- 

. hiatrie Zam. Modelul poate fi 
folosit și de către autoritățile pub
lice locale care au preluat spitalele 
în administrare, actul emis de către 
minister constituind un regulament 
- cadru care poate fi modificat și 
completat în sensul dorit de către 
administratori.

(C.R.)

Modificare Formular IM

Direcția tieneială a 
Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara informează contribua
bilii în legătură apronarea modelu
lui și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea im
pozitelor, taxelor și contribuțiilor 
cu regim de stabilire prin autoim- 
punere sau reținere la sursă. Prin 
Ordinul recent publica în Moni
torul Oficial este modificat formu
larul 100 „Declarație privind 
obligațiile de plată la bugetul de 
stat” și instrucțiunile dc com
pletare. De asemenea, Nomencla
torul obligațiilor de plată la 
bugetul de stat se completează cu 
pozițiile 53 „Accize pentru alte 
produse accizabile (energetice)” 
Prevederile noului ordin se aplică 
începând cu obligațiile de plată cu 
termen de declarare 25 august 
2010.

Minorii dispăruți, 
din municipiul Vulcan, 

au fost găsiți

Cei doi minori, din municip
iul Vulcan, dispăruți de la domi
ciliu Ia începutul acestei luni, au 
fost găsiți.

Din cercetările efectuate de 
polițiști s-a stabilii Iaptul că cei 
doi copii au părăsit domiciliul în 
noaptea de 30/31 iulie, și s-au de
plasat cu trenul în comuna 
Cămărașu din județul Cluj, la 
bunica unuia dintre ei. IJnul din 
minori. S.C., s-n întors duminică 
la dornicii iu Din declarațiile aces
tuia a rezultat că celălalt minor a 
refuzat să revină la domiciliu, afir
mând că dorește să mai rămână la 
bunica sa.

Polițiștii din Vulcan au luat 
legătura cu colegii de la Postul de 
Poliție din comuna Cămărașu, 
care s-au deplasat la adresa 
indicată, unde l-au identificat pe 
minorul M.D. De asemenea a fost 
anunțată mama minorului despre 
faptul că fiul său se află la domi
ciliul bunicii.

Irina Năstase

O tânără din Hunedoara
s-a spânzurat din gelozie

Accident în lanț, pe DN 7, 
în apropiere de Deva

Claudia Ionecu, o femeie de 23 de 
ani din Hunedoara s-a spânzurat ieri cu 
cureaua de la pantaloni. Cadavrul 
tinerei a fost descoperit de angajații In
spectoratului pentru Situații de Urgență 
Hunedoara în garsoniera în care aceasta 
locuia cu chirie. „Pompierii au de
scoperit cadavrul atârnat de tocul ușii 
de la bucătărie. Tânăra a lăsat un bilet 
de adio, în care își cerea scuze părinților 
ei pentru gestul făcut”, a declarat in
spectorul Bogdan Nițu, purtătorul 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.

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 07218714419

cuvânt al Inspectoratului de Poliție 
Județean Hunedoara. Femeia locuia 
împreună cu soțul ei într-o garsonieră 
de pe Bulevardul Corvin din Hune
doara.

Familia hunedorencei nu își 
explică gestul fatal. Părinții ei pun sin
uciderea pe seama geloziei, pe care 
Claudia Ionescu o manifesta fațîă de 
soțul ei, cu care se căsătorise de curând.

//.A.)

Oboseala la volan a dus, 
duminică noapte, la un accident în 
lanț, în dreptul localității Burjuc. Ac
cidentul în care au fost implicate nu 
mai puțin de cinci autovehicule s-a 
soldat cu rănirea gravă a unui cetățean 
bulgar, precum și cu rănirea altor cinci 
persoane care au refuzat însă in
ternarea la Spitalul Județean din Deva.

Din cauza oboselii la volan 
șoferul unui autoturism Alfa Romeo, 
înregistrat în Italia, care venea dinspre 
Arad, a intrat pe contrasens unde s-a 
lovit de o autoutilitară care circula 
regulamentar. în urma impactului, 
mașina condusă de Vasilică L. a fost 
proiectată înapoi pe banda de parcurs 
Arad-Deva unde a acroșat un alt auto
mobil, care venea din aceiași direcție. 
De aici, aceasta a ricoșat într-un alt 
autovehicul, marca Volvo, condus de 
către un cetățean bulgar. Carambolul 

Bani pentru exproprieri 
pe drumul Petroșani - Simeria

Guvernul a aprobat suma de 489 mii lei pentru exproprierea imo
bilelor proprietate privata rămase de expropriat, situate pe amplasa
mentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petroșani - Simeria, între fan 
131 +000 și km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a dru
murilor naționale, pe teritoriul județului Hunedoara”. Această etapă 
este ultima până la finalizarea lucrărilor pe DN 66 a cărui reabilitare 
trenează de mai mulți ani.

C A

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalificați în construcții.

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

a fost completat de către șoferul unui 
autoturism Seat, care nu a păstrat 
distanța regulamentară față de auto
turismul din față și care a intrat în plin 
în Alfa Romeo și Volvo, automobile 
care erau deja lovite. Potrivit 
declarațiilor personalului medical de 
la Unitatea de Primire a Urgențelor 
din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva, doar una dintre per
soanele implicate în accident se află 
într-o stare gravă, prezentând leziuni 
la nivelul capului. Ceilalți cinci răniți 
în accident nu au accepat să fie 
internați în spital pentru monitorizare, 
ei părăsind unitatea spitalicească după 
ce au primit asistența medicală de 
urgență. Din cauza accidentului, 
circulația pe DN 7 a fost oprită circa 
45 de minute.

Claudiu Sav



Drumul dintre stațiunile bulgare Sozopol și Primorsko va fi marcat cu vopsea care 
conține cristale Swarovski, liniile devenind astfel foarte vizibile, chiar și în condiții 
ploaie torențială sau ceață densă, relatează sile-ttl i\ovittite.com.. isociația bulgară 
"Siguranța Drumurilor" a furnizat 60.000 de leva (circa 30.600 de euro) pentru a 
îmbunătăți condițiile pe drumul dintre cele două orașe de pe litoralul bulgar.

Inventatorul Corneliu Birtok-Băneasă
este Cetățean de Onoare al Devei

/ N
Tot mai mu Iți copii
din România sunt malnutriți

.lomii sunt dați afară 
din supermarketurile din Franța

Managerul unui supermarket din 
Franța a interzis accesul țiganilor, scrie 
publicația Sud Ouest, citându-1 pe unul 
dintre romii dintr-o tabără din apropiere 
de La Rochelle. Potrivit jurnaliștilor 
francezi, cei aproximativ 60 de țigani 
din România trăiesc acolo încă din 
2009 și câteva luni bune nu au fost luați 
în seamă de autorități. Cu toate că ni
meni nu a semnalat vreun incident legat 
de romii de la marginea orașului, ex
pulzarea lor ar putea avea loc în cursul 
acestei săptămâni, după ce o hotărâre 

idecătorească în acest sens a intrat în 
vigoare.

Jurnaliștii francezi prezintă 
condițiile precare în care trăiesc romii: 
fără apă curentă sau electricitate, în ru
lote vechi și înghesuite. Cu toate aces
tea, Petrică, unul dintre romii care 
locuiesc acolo, spune că este mult mai 
bine ca în România.

"Acolo nu e loc de noi, nu este de 
muncă. Atunci când găsim de muncă, 
suntem plătiți cu 200 euro pe lună. Ați 
putea trăi cu 200 euro pe lună" întreabă 
Petrică, citat de publicația franceză. El 
explică și cum trăiesc țiganii în Franța.

"Sunt asociații care ne ajută, 
cerșim. Uneori mai găsim și de muncă 
la negru, dar asta nu ar trebui să

Canicula din Rusia e cea mai gravă din ultimii
1.000 de ani

Canicula, care afectează Rusia de 
la începutul lui iulie și a provocat in
cendii de amploare până în regiunea 
Moscova, este cea mai gravă "din ul
timii 1.000 de ani", de la formarea țării, 
a afirmat luni directorul serviciilor de 
meteorologie ruse.

"Nici noi, nici strămoșii noștri nu 
am fost martori la un astfel de fenomen 
în 1.000 de ani, de la formarea țării 
noastre", a declarat acest oficial, Alek
sandr Frolov, pentru televiziunea 
publică.

jJ "Este un fenoment unic care nu 
are antecedente", a adăugat el.

Serviciile meteorologice au 
anunțat deja că temperaturile caniculare

Inventatorul hunedorean Cor
neliu Birtok-Băneasă a fost 
desemnat, ieri, Cetățean de 

Onoare al municipiului Deva. 
Creațiile tehnice ale inventato
rului, care au devenit, recent, 
marcă înregistrată, purtând 

numele de „Air by Corneliu”, 
i-au adus în cele din urmă și 

recunoașterea comunității din 
care provine.

Hunedoreanul, care are la activ nu 
mai puțin de 20 de titluri mondiale și 
naționale la saloanele de inventică, este 
recunoscut pentru filtrele sale de aer 
originale care îmbunătățesc randamen
tul motoarelor de automobil. Noul 

spunem" povestește Petrică. El spune 
că nu au fost probleme

de când trăiește în Franța, cu 
excepția managerului de la magazinul

Super U, care le interzice țiganilor 
să intre.

Cât privește declarațiile recente 
făcute de președintele francez Nicolas 
Sarkozy, Petrică susține că nu auzise 
discursul. Pus la curent cu ordinul 
privind închiderea a 300 de tabere în 
următoarele trei luni, acesta a replicat 
că "este rasism".

"Nu au dreptul! Suntem români, 

care afectează partea vestică a Rusiei de 
la începutul lui iulie au depășit toate 
recordurile, atât ca maxime, cât și ca 
durată, de la deschiderea registrelor de 
observație din Rusia modernă, în urmă 
cu 130 de ani.

După un record de 38,2 grade Cel
sius la Moscova la 29 iulie, fosta 

cetățean de onoare al Devei a fost pre
miat de juriul Salonului Internațional de 
Invenții de la Geneva cu medalia de 
aur pentru un dispozitiv dinamic de 
transfer al aerului, care scade consumul 
de carburant. Acest dispozitiv poate fi 
folosit cu ușurință în industria auto și 
asigură atât o mai bună răcire a motoru
lui, cât și un consum mai mic de carbu
rant, reducând și emisiile poluante.

Inventatorul hunedorean a ținut să 
mulțumească Primăriei pentru sprijinul 
acordat în diferitele deplasări la sa
loanele internaționale de inventică și a 
declarat că este mândru că a reușit să 
reprezinte Hunedoara la cele mai im
portante expoziții de pe mapamond. 
Corneliu Birtok-Băneasă este al 85-lea 
cetățean de onoare al municipiului de la 
poalele cetății.

Claudiu Sav

cetățeni europeni. Pentru noi, Franța 
înseamnă libertate, egalitate, fraterni
tate", a declarat Petrică.

Cu toate că romii din tabăra de la 
La Rochelle au actele în regulă, 
primăria a hotărât evacuarea lor, pentru 
că se află pe un domeniu public. Ma
joritatea se vor întoarce în România, cu 
ajutorul social oferit de autoritățile 
franceze: 153 euro pentru un adult și 46 
pentru un copil, însă, cel mai probabil, 
notează jurnaliștii francezi, vor reveni 
la scurtă vreme în Franța.

capitală imperială Sankt-Petersburg 
(nord-vest) a înregistrat un record ab
solut sâmbătă, cu 37,1 grade Celsius, 
potrivit meteorologilor.

Incendiile au devastat de la 
sfârșitul lui iulie aproximativ 200.000 
de hectare și au provocat moartea a 52 
de persoane, potrivit unui bilanț oficial.

Numărul cazurilor noi de 
malnutriție proteino-calorică a cres
cut foarte mult, mai ales în mediul 
rural, un copil din trei suferind din 
cauza unei alimentații lipsite de ele
mentele esențiale dezvoltării normale 
a organismului precum pește, came, 
ouă, brânză, a afirmat, medicul 
Mihai Munteanu.

"Alimentația este mai 
importantă decât medicația. Degeaba 
îi dau calciu, dacă nu îi dau proteină, 
în fiecare zi. Un copil trebuie să 
mănânce came, ou, brânză, lapte. 
Există copii cu malnutriție, iar 
numărul lor crește continuu. Au fost 
înainte de '89 când nu erau atât de 
multe alimente. Acum sunt, dar nu 
sunt bani. Malnutriția este adaugată 
la diagnostic, la una din trei 
internări", a declarat vineri, medicul 
primar Mihai Munteanu de la Spi
talul de Copii "M. Curie", din 
Capitală.

Acesta a arătat că, în general, 
copiii primesc lapte, dar au mari 
carențe privind alte alimente, respec
tiv came, brânză, ouă și chiar de 
fructe.

"Este mare carență de brânză, 
came, ouă. Nu mai vorbim de pește, 

Spitalul Municipal Orăștie Primăria Municipiului Orăștie

COMUNICAT DE PRESĂ

Spitalul Municipal Orăștie va avea o stație de sterilizare reabilitată și modernizată

Spitalul Municipal Orăștie în parteneriat cu Primăria Municipiului Orăștie au obținut finanțare prin 

programul Grupului Rompetrol “împreună pentru fiecare” și vor implementa proiectul “Reabilitarea 

stației de sterilizare a Spitalului Municipal Orăștie”, Acesta se va desfășura in perioada 20.07.2010- 

29.10.2010 și are un buget alocat de Rompetrol de 48.332 RON.

Scopul proiectului constă în reabilitarea stației de sterilizare pentru obținerea condițiilor conforme de 

funcționare ta scopul creșterii siguranței serviciilor medicale acordate popularei, iar rezultatele 

proiectului estimate sunt: stația de sterilizare modernizată, personal instruit in utilizarea stației de 

sterilizare, servicii sigure de asistență medicală conform normelor de calitate, reducerea perioadei de 

spitalizare, costuri reduse de întreținere, economie de utilități și medicamente, educație medico- 

sanitară gratuită oferită cetățenilor.

Beneficiarii dîrecți ai acestui proiect vor fi cei aproximativ 6000 de pacienți internați anual ta secțiile 

Spitalului Municipal Orăștie.

O altă componentă a acestui proiect, pe lângă reabilitarea și modernizarea propriu-zisâ a stației de 

"sterilizare, va fi implementată de medicii spitalului și de o echipă de voluntari. Astfel, aceștia vor 

organiza două evenimente în cadrul cărora cetățenii vor beneficia de asistență medico-sanitară 

gratuită, materiale informative privind prevenirea bolilor cardio-vasculare și a bolilor transmisibile.

Detalii despre programul național “împreună pentru Fiecare” și proiectele câștigătoare în 2010 pot fi 

găsite accesând www.impreunapentrafiecare.ro.

Cârmei Pricăjan
Insp. Integrare Europeană

chiar și fructe, deși acestea din urmă 
sunt răspândite în organism, dacă le 
mănâncă o dată pe săptămână. Pro
teinele nu pot fi subtituite din 
alimentație. înainte de 2000 un copil 
din zece era diagnosticat cu 
malnitriție, în ultimii trei ani, imul 
din trei copii are acest diagnostic", a 
adăugat medicul bucureștean.

Acesta a explicat că, în timp, 
malnutiția poate provoca anumite 
boli infecțioase, prin scăderea 
imunității, reactivarea unei tubercu
loze, maladie răspândită la copiii care 
nu sunt bine hrăniți. De asemenea, 
copiii malnutriți au dezvoltare 
neurologică întârziată, tulburări de 
memorie, dar și o slabă adaptabilitate 
la stres.

Statisticile Ministerului
Sănătății arată că în 2009 au fost 
6.360 cazuri noi de malnutriție pro
teino-calorică la copii cu vârste între 
0 și 2 ani, iar în primul trimestru din 
2010 au fost 1.553 de cazuri.

La aceeași categorie de vârstă, 
în 2009, au rămas în evidență cu 
malnutriție proteino-calorică 10.035 
de copii, iar în .trimestrul întâi din 
2010, 8.879 de copii.

i/ovittite.com
http://www.impreunapentrafiecare.ro
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Muntele Sacru - Rezervația (II)
Se spune că odinioară, de pe 
pintenul de piatră unde ve

ghează cetatea Devei, pline de 
invidie, două dintre cele trei 

zâne, luate la întrecere și gră
bite să ridice fiecare câte o ce

tate, care mai de care mai 
frumoasă, ar fi aruncat cu un 
fier uriaș către mândrul castel 
al Hunedoarei, ridicat de sora 
cea mică... care făcu fierul să 
treacă pe deasupra și să zboare 
până-n munții cei mari rete- 

zându-le vârful...

Pe vârful retezat 
al muntelui

Platforma naturală de pe vârf 
conferă un farmec aparte Retezatu
lui. Cerul se limpezește ca prin 
farmec, iar din cărarea ce se 
strecoară către Vârful Retezat 
privirea se întoarce de pe Culmea 
Galeșului, peste Valea Rea, Valea 
Stânișoarei și culmea Lolaia, printre 
umerii de granite, către Lacul 
Ștevia, tăul galciar cu ape limpezi 
aflat la baza abruptului nordic. 
După osteneala urcușului, odată 
ajuns în vârf simți nevoia de a imor

taliza momentul. De la 2.484 de 
metri înălțime, întreaga depresiune 
situată la nord de masivul de roci 
granitice al Retezatului se vede ca 
în palmă, din est de la Subcetate 
Hațeg și până dincolo de 
Sarmizegetusa Ulpia Traiana spre 
Porțile de Fier Transilvane sau an
ticul Tapae. Ne avântăm pe drumul 
ce coboară spre Șaua Retezatului 
grăbiți să nu ne prindă înserarea și 
părăsim acest tărâm de basm sus
pendat între cer și pământ, cu senti
mentul că suntem parcă mai bogați 
iar pentru o clipă, acolo sus am fost 
egali cu zeii Olimpului. Acest uriaș, 
unicat la nivelul ariei carpatice, este 
masivul muntos cu cele mai multe 
vârfuri care trec de două mii de 
metrii înălțime și cu cele mai nu
meroase lacuri glaciare din oare 58 
sunt permanente. Hațegul plutește 
ca într-un vis, undeva sub noi, din
colo de creastă iar un „Crai Nou” de 
lună ne călăuzește pașii osteniți, pe 
ultima porțiune a drumului de în
toarcere. Sub „poarta cerului”, peste 
colții de granite, se așterne încet 
noaptea.



Glasul publicitate
Tel. 0771.677.03!, O"30.549.659,

Reportaj 7
____ . I /arp, 10 august 2010

Urmele ghețarilor 
de altădată

Dimineața nu mai este aceeași. 
Ne trezim într-o altă lume în care 
apa a pus stăpânire pe tot ce mișcă. 
Se face din ce în ce mai frig. 
Muntele ca și pădurea par să 
plutească în ceața umedă și rece. 
Suntem aproape de mijlocul lunii 
august, dar aici plouă mărunt ca în 
zilele de toamnă târzie. Gândul ne 
zboară pentru moment la lungile pe
rioade glaciare de care pomenesc 
geologii și la zăpezile veșnice care 
se acumulau la acea vreme sub 
formă de ghețari la peste o mie șase 
sute de metri altitudine în Carpații 
Meridionali. Un proces complex și 
de durată începea cu cincisprezece 
’ ; de ani în urmă odată cu 
încălzirea climei terestre. Și în 
Retezat, ca pretutindeni în aria 
Carpatică, „deșertul” de gheață, va 
fi înlocuit treptat, de la poale către 
zonele de mare altitudine, de 
as iții din ce în ce mai complexe 
de plante și de animale. Râul, ca și 
pâraiele din jurul cabanei, par să își 
tragă izvoarele din norii prăvăliți 
peste versanți. Singurele care se 
simt în largul lor în acest univers ac
vatic sunt plantele care-și trăiesc in
ters viața în vara scurtă de peste an. 
Botaniștii au descoperit aici peste 
1.052 de specii noi, un număr im
presionant care raportat la scară 
globală înseamnă o treime din flora 
descrisă în România. Este doar unul 
din motivele care singularizează 
Masivul Retezat atât la nivelul ariei 
^./patice, cât și pe plan european și 
chiar mondial. Cu siguranță, mai 

sunt multe descoperiri de făcut în 
Rezervația Științifică de la 
Gemenele, singura zonă cu 
protecție totală din cadrul actualului 
Parc Național al Retezatului care a 
dobândit și o administrație proprie.

O bogăție 
de flori și gâze

De această dată vremea 
schimbătoare ne-a fost potrivnică. 
Pornim pe poteca ce șerpuiește prin 
luminișul presărat cu flori din fața 
cabanei și coboară abrupt printre 
șteiurile de piatră și trunchiurile 
groase de brad. Sub ploaia care se 
prelinge mocănește redescoperim 
cu alți ochi parcă, acum la plecare, 
acest etaj al pădurilor de conifere. 
Coborâm cu atenție pe poteca 
abruptă, șerpuită de trunchiurile 
prăbușite peste lespezile lunecoase 
de granite și rădăcinile contorsion
ate, către baza versantului. 
Pătrundem într-un alt univers în 
care apa, matrice și suport al viului, 
vibrează, dispare și revine iar, te 
învăluie parcă de pretutindeni, dar 
nu haotic, ca o viitură, ci măsurată, 
limpede și drămuită într-o armonie 
perfectă cu tot ce te înconjoară. Ca 
în basme, pădurea pare să ridice în 
calea noastră tot felul de obstacole, 
iar pe măsură ce coborâm, apele 
devin mai vijelioase, se adună și se 
rostogolesc în cascade, bolborosind 
peste umerii de granite desprinși 
parcă din cărțile de povești, grăbite 
să se adune undeva mai jos cu apele 
Zlătuiei și mai departe cu Râul 
Mare al Retezatului. Ne aflăm sub 
limita de 1.750 de metri altitudine,

în plin etaj al pădurilor de conifere. 
Datorită atracției pe care zona 
alpină a avut-o de-alungul timpului 
asupra botaniștilor, nu doar prin 
spectaculozitate, acest etaj al 
pădurilor de molid nu a fost încă su
ficient cercetat. în stratul ierbos din 
pădurile de molid se dezvoltă 
alături de măcriș, ferigi, caprifoi și 
numeroase specii de ciuperci unele 
dintre ele extrem de atrăgătoare.

Fiecare colț din acest paradis năpădită treptat de un copac ciudat, 
botanic este un unicat, fiecare își are . Este vorba de „scorușul de munte”, 
propria lui poveste pe care doar 
cercetătorul atent o poate descifra. 
La nivelul lizierei alcătuită din frun
zele aciculare căzute la pământ, 
printre ferigi și caprifoi s-au făcut 
de-a lungul timpului cele mai 
senzaționale descoperiri. Peste 
lespezile uriașe de granițe care intră 
în alcătuirea grohotișurilor de pantă 
de la baza versanților văii, învelite 
ca o plapumă de o asociație 
complexă de mușchi și de licheni, 
se ridică semețe trunchiurile de 
molid. Ne reîntâlnim cu apele 
adunate în scocul de granit al văii, 
iar peste puntea lunecoasă trecem 
dincolo odată cu poteca ce se 
strecoară printre doborâturile și 
trunchiurile de molid prăbușite la 
pământ. Nimic nu prisosește, nimic 
nu este inutil sau inutilizabil în acest 
uriaș „laborator” în care viul 
reciclează totul... mineralul, dar și 
materia organică. Pădurea este

un arbore cu frunze căzătoare care 
în această regiune datorită 
condițiilor climatice și solului crește 
până la aproape 1.700 de metri alti
tudine.

Pe aici pe undeva se ridicau 
odinioară grajdurile regale. Era pe 
vremea când Parcul Național al 
Retezatului mai era cunoscut și sub 
numele de „ Parcul Regal''. Iar gân
dul se întoarce la generațiile de 
naturaliști care mai bine de un 
secol au bătut aceleași poteci prin 
pădure, spre câmpurile unduitoare 
de vulturică și păiuș, spre malul 
Lacului Gemenele și mai departe 
către tăurile de sub creasta Retezat
ului, căutând să înțeleagă acest 
miracol al vieții.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Van Halen lansează un nou 
album și va pleca într-un 
turneu mondial în 2011

Trupa americană Van Halen'se 
află din nou îh studiourile de înregis
trare, urmând să lanseze în 2011 un 
nou album și să susțină un turneu 
mondial alături de solistul David Lee 
Roth, unul dintre membrii fondatori 
ai grupului, informează 
femalefirst.co.uk.

Grupul Van Halen a susținut 
împreună cu David Lee Roth un 
turneu de revenire, în 2008, iar fanii 
trupei americane sperau ca succesul 
repurtat de acest turneu să conducă la 
lansarea unui nou material 
discografic original.

Recent, trupa americană și-a 
reînnoit contractul cu casa de discuri 
WamerChappell, iar chitaristul Eddie 
Van Halen și fratele 
său,toboșarulAlex Van Halen, au de
clarat că lucrează la un nou 
album."Grupul Van Halen 
înregistrează în această perioadă un 
nou album, împreună cu David Lee 

Roth, care va fi lanat în 2011", au de
clarat frații Van Halen.

Trupa americană își va promova 
următorul album printr-un turneu 
mondial, informează Billboard.com.

Cel mai recent album de studio 
al grupului Van Halen, intitulat "Van 
Halen IU", a fost lansat în anul 1998 
avându-1 ca solist pe Gary Cherone.

David Lee Roth a apărut pentru 
ultima oară pe un album Van Halen 
în anul 1983, pe materialul 
discografic intitulat "1984", unul din
tre albumele de succes ale trupei 
americane.

Van Halen este o formație hard- 
rock americană înființată în anii '70, 
care de-a lungul anilor a lansat 11 al
bume de studio, vândute în peste 75 
de milioane de exemplare, fiecare 
dintre aceste materiale discografice 
intrând direct în Top 20 al clasamen
tului muzical Billboard 200.

Nicoleta Luciu a avut o copilărie tristă
Astăzi are o viață de prințesă: 
o carieră de succes în teleno- 
vele, un iubit care o răsfață și 
un copil pe care îl iubește ca 
ochii din cap. Dar, în spatele 
vieții perfecte de acum, Nico
leta Luciu ascunde o poveste 
tristă, pe care vrea să o uite, 

dar care mereu iese 
la suprafață, atunci când te 

aștepți mai puțin.

Fosta Miss România a avut o 
copilărie scăldată în lacrimi, în care se 
ruga arzător să nu mai audă scan
dalurile și bătăile pe care mama ei le în
casa de la Ion Luciu, tatăl ei, atunci 
când venea acasă băut. Și asta se întâm
pla în fiecare zi.

„Bătaie nu am luat niciodată de la 
el. Dar a luat mama pentru toți. Când 
știam că trebuie să ajungă tata acasă, 
ascundeam tot ce credeam că ar putea 
folosi ca să o lovească pe mama, cum 
ar fi cuțitele sau toporul. Ne retrăgeam 
fiecare în camera lui, nici lecțiile nu 
mai puteam să le facem. Seara nu 
puteam să folosim curentul, pentru că 
ne spunea că nu are bani să-l plătească. 
Mă trezeam la 3 dimineața să-mi fac 
lecțiile pentru școală. îmi era foarte 
frică de el”, a declarat vedeta.

Nu mai ține legătura cu tatăl ei și 
crede că nici nu o va mai face vreodată, 
decât cu o singură excepție.

„O singură dată s-a oprit din 
băutură timp de câteva luni și se trans
formase într-un om pe care nu-1 mai 
văzusem niciodată până în momentul 
respectiv. Aș fi dat orice să rămână ca

Un tânăr a rezistat unei căderi

atunci, când devenise o persoană bună. 
Doar dacă n-ar mai pune nici un strop 
de alcool în gură, dar acest lucru nu se 
va întâmpla. Nici pentru sora mea n-a 
fost în stare să renunțe la alcool și pe ea 
o iubea cel mai mult dintre noi. N-am 
simțit niciodată dragostea de tată. N-a 
știut să ne ofere o îmbrățișare sau să ne 
spună o vorbă bună, numai în înjurături 

ne ținea. Dacă nu ar fi alcoolic, ar fi un 
om extraordinar”, a completat Nicoleta.

Rămas singur, Ion împrăștie noroi 
în dreapta și stânga. Dar, pentru fostul 
iepuraș, asta nu mai contează. Nu o mai 
atinge nimic din trecut. Vrea doar să 
meargă înainte și să își trăiască feri
cirea. Iar poate într-o zi va învăța să 
ierte.

Animalele pot fi
mai inteligente decât oamenii

Mult timp,oamenii au crezut că an
imalele nu sunt capabile să gândească 
rațional, ci se bazează doar pe instincte. 
Cercetătorii au demonstrat însă că acest 
lucru nu este adevărat, multe animale 
fiind de fapt extrem de inteligente - poate 
chiar mai deștepte decât unii oameni. Ast
fel:

Urangutanii sunt recunoscuți pentru 
abilitatea lor a crea instrumente. Printre 
cele observate de Centrul de Cercetare a 
Primatelor de la Universitatea Wisconsin 
sunt: folosirea crăcuțelor cu frunze drept 
plici de muște, colectarea apei în cupe și 
modificare bețelor pentru a prinde insecte 
sau frunze.

Urangutanii sunt și excelenți imita
tori ai comportamentului uman. La 
TIGERS, un centru de protecție a ani
malelor, urangutanii își petrec timpul cu 
oamenii din institut, iau ceaiul cu ei și 
mănâncă împreună diverse gustări.

Maimuțele pot învăța și limbajul 
semnelor, recunoscând peste 400 de cu
vinte.

Elefanții-un studiu japonez din 
2009 asupra elefanților din grădinile zo
ologice a descoperit că pachidermele sunt 
tare îndemânatice. Pot să recunoască, de 
exemplu, diferența dintre două cantități 
ale obiectelor plasate în găleți.

Câinii- pe lângă faptul că sunt 
comsiderați cei mai buni prieteni ai omu
lui, câinii s-au adaptat vieții cu oamenii 
încă de pe vremea când erau lupi. Când 
oamenii și lupii au intrat în contact unii

cu alții, doar lupii care nu erau agresivi 
au câștigat simpatia oamenilor și au 
primit mâncarea pe care oamenii nu o 
mai doreau. După ce câinii s-au obișnuit 
cu compania umană, oamenii au început 
să le dea mâncare în plus câinilor de aju
tor, care lătrau când era pericol, de exem
plu. în cele din urmă, au ajuns partenerii 
oamenilor, ajutând la vânătoare și la 
creșterea altor animale.

Câinii sunt singurele animale care 
înțeleg ce înseamnă când un om le arată 
direcția cu degetul.

Delfinii-a lături de maimuțe și 
elefanți, delfinii se pot recunoaște în 
oglindă după ce le-a fost aplicat un punct 
de vopsea pe frunte sau pe corp. 
Maimuțele și elefanții vor atinge punctul 
de pe ei și nu reflexia lor. Delfinii se vor 
poziționa în apă astfel încât să vadă cât 
mai bine reflexia punctului vopsit.

Ciorile- un studiu recent condus de 
un zoolog de la Universitatea din Cam
bridge a descoperit că, corbii, membri ai 
familiei ciorilor, aruncă pietre într-un loc 
cu apă astfel încât să îi crească nivelul și 
să poată bea din ea.

în Marele Canion
Un tânăr francez a 

supravieițuit unei căderi de 23 
de metri în Marele Canion din 
Colorado, o destinație prefe
rată de turiștii care vizitează 

Statele Unite.

Tânărul în vârstă de 18 ani, a 
cărui identitate nu a fost dezvăluită, 
a căzut de pe marginea falezei după 
ce a încercat să facă o fotografie, a 
precizat National Parks Service.

Accidentul s-a produs în sec

torul Mather Point, pe partea sudici 
a canionului, dominată de faleze ci 
scări a căror diferență de nive 
depășește adeseori 1.000 de metri.

Băiatul a fost recuperat cu eli
copterul de echipele de salvare, can 
l-au transportat în ambulanță la spi 
talul din Flagstaff (Arizona, sud 
vestul Statelor Unite), unde a primi 
îngrijiri pentru răni la mâini, 1; 
glezne și la gât.

Doi sau trei turiști mor anual îi 
Marele Canion, care atrage ppsti 
patru milioane de vizitatori pe <hî:

femalefirst.co.uk
Billboard.com


Semifinale la Cupa Pui Cupa Amiral
Etapa a V-a:

Faza semifinalelor de la Cupa 
Pui a avut loc, duminică la 

Pui, și a pus față în față patru 
echipe care s-au bătut pentru 
cele două locuri din finală.

în prima semifinală de la Cupa 
Pui, câștigătoarea grupei întâi, Galați a 
jucat cu formația Fizești, care a termi
nat grupa b pe locul secund. Rezultatul 
final a fost 3-2 pentru Galați, scor sta
bilit în prelungiri, după ce la sfârșitul 
celor 90 de minute a fost 2-2. Fizești a 
deschis scorul în chiar primul minut de 
joc, prin reușita lui Bălteanu. Același 
jucător marcat în minutul 70 de și a 
dublat avanatajul echipei sale. Echipa 
Galați a revenit prin reușita lui Petea 
.m penalti în minutul 73. Pocanski a 

reușit egalarea șapte minute mai târziu, 
în prelungiri același Pocanski a reușit 
să marcheze și să aducă victoria echipei 
Galați.

Astfel, în cea dea doua semifinală 
c;' ;ătoarea grupei a doua Șerel a în
tâlnit echipa Ponor, care a terminat pe

Lotul României pentru meciul amical cu Turcia
Selecționerul Răzvan Lucescu 
a anunțat, sâmbătă seară, ju
cătorii convocați în vederea 
meciului amical cu Turcia, 

care va avea loc, miercuri, 11 
august, de la ora 21.15, pe sta

dionul "Șukru Saracoglu " 
din Istanbul.

Portari: Bogdan Lobonț (AS 
Roma), Costel Pantilimon (FC 

îișoara), Mircea Bomescu (Rapid)
Fundași: Ovidiu Dănănae (Uni

versitatea Craiova), Cristian Panin 
(CFR Cluj), Gabriel Tamaș (West 
Bromwich Albion), George Galamaz 
(Unirea Urziceni), Cristian Chivu (In- 
temazionale Milano), Vasile Maftei 
(UnireaUrziceni), Răzvan Raț (Șahtior 
Donețk), Mihai Neșu (FC Utrecht)

Mijlocași: Răzvan Cociș (Al 
Nassr), Bănel Nicoliță (Steaua), Mirel 
Rădoi (Al-Hilal), Mihai Răduț 
(Steaua), George Florescu (Alania 
Vladikavkaz), Gabriel Mureșan (CFR 
Cluj), Ciprian Deac (CFR Cluj), Crist
ian Tănase (Steaua)

Atacanți: Daniel Niculae (AS 
Monaco), Bogdan Stancu (Steaua), 
Ciprian Marica (VfB Stuttgart), Marius

118 și a asigurat calificarea echipei 
Șerel în finală.

locul doi în prima grupă. Meciul a fost 
egal la sfârșitul celor 90 de minute și a 
mers în prelungiri unde s-a impus Șerel 
cu scorul de 3-1. Ponor a deschis scorul 
în prima repriză, prin Crăciunesc 
Daniel. Șerel a egalat în minutul 70 prin 
Sălășan. în prelungirile partidei Preda 
a marcar de două ori în minutele 110 și

Bilașco (Unirea Urziceni).
Jucătorii legitimați la cluburi din 

țară sau deplasat la Istanbul, împreună 
cu staff-ul tehnic, luni, nouă august, la 
bordul unei curse de linie Tarom, ce va 
decola de pe aeroportul "Henri 
Coandă" la ora 8.35. "Stranierii" vor 
sosi la Istanbul direct de la cluburile 
unde sunt legitimați și vor face 
joncțiunea cu colegii lor la hotelul 
"Marriott Asia", urmând să efectueze 
primul antrenament, pe unul dintre 
terenurile centrului de pregătire al 
clubului Fenerbahce, în jurul orei 
19.00, după ce, în prealabil, doi dintre

Finala va avea loc pe data de 15 
august, la Pui cu începere de la ora 
15.00.

Andrei Cean

jucătorii convocați vor susține o 
conferință de presă la ora 13.00.

Astăzi, de la ora 12.45, 
selecționerul Răzvan Lucescu va avea 
o întâlnire cu presa, urmată, la ora 
13.10, de interviuri cu alți doi jucători. 
Antrenamentul oficial se va desfășura 
în jurul orei 18.30, tot în incinta centru
lui de pregătire al Fenerbahce, în 
condițiile în care niciuna dintre echipe 
nu se va antrena pe stadionul-gazdă. 
Revenirea în țară a naționalei e 
prevăzută joi, 12 august, la ora 11.50, 
tot pe aeroportul "Henri Coandă" și tot 
cu o cursă de linie Tarom.

1. IGO - Brătișa 6-0
Marcatori: Almășan, Taș și Bonea 
câte două goluri

2. Team Juniorii - Speranța
Brad 1-3
Marcatori: Ciocan un gol, pentru 
Speranța Brad au înscris Gligor, 
Almășan și Bălan

3.Team  Fantasy - Footbal Team 
Alpin 2-6
Marcatori: pentru Team Fantasy a 
înscris Paul de două ori și pentru 
Footbal Team Alpin au punctat Ior- 
dache și Stoica de câte trei ori

Clasament

1. Footbal Team Alpin 5 4 1 0 30-9 13p
2. P.D.L 5 4 1 0 20-7 13p
3. Team Amiral 5 4 0 1 24-13 12p
4. IGO 5 3 0 2 20-10 9p
5. Golden Botău 5 3 0 2 14-13 9p-
6. Teba 5 2 1 1 19-15 7p
7. U.M. 01099Armata 5 2 1 2 15-16 ' 7p
8. Speranța Brad 5 2 0 3 9-24 6p
9. Red Devils ■ 5 1 2 2 22-16 5p
10. Team Juniorii 5 1 0 4 13-26 3p
11. Brătișa 5 0 1 4 7-24 lp
12. Team Fantasy 5 0 5 8-26 Op

Jiul și Minerul s-au impus 
în ultimele amicale

Jiul Petroșani, echipă ce va 
evolua în Liga a patra, și Minerul 
Lupeni, ce va fi prezentă în Liga 
a doua, se află în plin stagiu de 
pregătire. Astfel, Jiul a câștigat cu 
scorul de 6-0 partida cu Minerul 
Uricani, în timp ce Minerul Lu
peni s-a impus cu scorul de 3-1 în 
fața Minerului Mătăsari.

Am bătut o echipă care în 
urmă cu câteva zile i-a băgat pe 
cei de la Pandurii Târgu Jiu", au 
spus oficialii lupeneni.

4.Teba  - Team Amiral 2-5
Marcatori: Jorza și Ionașcu câte 

un gol, iar pentru Team Amiral au în
scris Paul și Banciu de două ori și 
Drănciuc un gol

5. U.M. 01099Armata - Golden 
Botău 1-2
Marcatori: Rostaș un gol, iar pentru 
Golden Botău a punctat Draia de 
două ori

6. P.D.L - Red Devils 2-2
Marcatori: Gavrilă și Sabău, iar 
pentru Red Devils au înscris Iga și 
Andrei

Andrei Cean

Golurile Minerului au fost 
marcate de Lăcătușu, Gabi Marin 
și Koko. Jiul se află în schimb la 
cel de-al doilea succes consecutiv 
cu scorul de 6-0, după ce 
petroșenenii au mai învins la 
același scor și pe CS Vulcan, în 
timp ce Minerul a venit după o în
frângere împotriva echipei de 
Liga a III a, CFR Marmosim 
Simeria scor 4-1.

Andrei Cean
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CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gratis!
- legitimație (exterior ■+■ interior, 16 ronl^

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali; 
- la oficiile poștale 

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.10103



Ifectat mental de munca îndelungată pe care o des/ășurase alături de in
spectorul Clouseatt. inspectorul Drey fus scapă de la azilul in care fusese
internat și inccarcâ să-l omoare pe inpector. Deși prima lui inccrcare c sor
tită eșecului, Dreyfus na dispera și apelează la o altă strategie.
(Prima TI: 23:30; Pantera roz contraataca/ a

* ■-

i

H

W

o

23:00

Telejurnal; Sport; Meteo 
Pe drumul mătăsii 
Armăsarul sălbatic 
Beaver rezolvă tot 
Verde-n față; Episodul 10 
Vezi România! Episodul 8 
Transformarea 
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 27.)
Restaurare (rel.) Episodul 5 
Amintiri din istorie
Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
Cronicile frumoasei luptătoare 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Palatele lumii Episodul 2 
Planeta arborilor 
Rețetă pentru siluetă 
Amintiri din istorie 
Vezi România! (rel.) E. 8 
Cronicile frumoasei luptătoare 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo 
Filantropica (român comedie, 

2001)110' cu Mircea Diaconu, 
Gheorghe Dinică, Mara Nico- 
lescu, Viorica Vodă
Comanderia, 1375 A.D.-cu 

Clement Sibony, Louise Păș
teau, Carlo Brand

10:20
11:20
12:00
12:45
1430
15:00

Cercul vieții (german serial,
2004 - 9.) 
învinge apele!
Studio 24 (francez film , 2008, 

rel. - 7.) 2
Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 41.)
Telejurnal; Sport
Timpul chitarelor (rel.)
Povești din sălbăticie
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
între cer și pământ 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 9.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom
Studio 24 (francez film , 2008

- 9.) 26' cu David Clark Pris
cilla
înot Campionatele Europene,. 

Budapesta 2010
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 3.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45'
Ora de știri (show de întâlniri) 18:30 
Drumul morților (SUA serial, 

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

{feetut mental de munca îndelungată pe care o des/ușurase alături de in
spectorul Clouseatt. inspectorul Dreyfus scapă de la azilul in care fusese 
internat și inccarcâ să-l omoare pe inpector. Deși prima lui încercare c sor
tită eșecului, Dreyfus nu disperă și apelează lu o altă strategie.
(Prima TI; 23:30; Pantera roz contraatacă/

06:00 Observator 06:00 Happy Hour (emisiune de di- 07:00 îngerașul 07:00
08:00 Liber la vacanță vertisment, 2007, rel.) 08:15 Săracii tineri bogați 07:30
10:00 Xena: prințesa războinică 07:00 Știrile Pro TV (2009) ! 09:45 Legământul 08:20

(SUA film serial de aventură, 
1995)45' cu Lucy Lawless

09:55
10:00

Omul care aduce cartea 11:15
Om sărac, om bogat (român co- 12:M

Predestinați 
împreună pentru totdeauna

09:15

11:15 Sub acoperire (SUA polițist, 
1994)90’ cu Peter Falk, Tyne 
Daly, Ed Begley Jr., Burt Young

12:00
medie-61.) 14:M
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:30 

1973, rel.-3796.) 16:25

Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ

09:45

11:45
13:00 Observator koo Știrile Pro TV 16:30 Legământul
14:00 Râul ucigaș (acțiune, 1994) 

108' cu Meryl Streep
13645 Condamnată la supraviețuire 17:30

(SUA-canadian dramă, 2007) 18:30
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna

14:30
15:30

16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 19:30 Săracii tineri bogați 16:00
17:00 Bun de cinste (reality show) 1973-3797.) 20:30 Predestinați 18:00
17:45 Să te prezint părinților 17:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA
19:00 Observator 17:45 Serviți, vă rog! (emisiune de serial, 2008) cu Martin Karpan,
20:30 Attila, cuceritorul (SUA-litua- divertisment, 2009, rel.) Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 19:30

□ian aventură, 2001) 172’ cu 19:00 Știrile Pro TV rona, Jose Guillermo Cortines 28:30
Gerard Butler, Powers Boothe, 
Simmone Mackinnon

20:30 Teren minat (SUA film de ac- 22:30
țiune, 1994)

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

2»

22:30 Observator 22:10 Știrile Pro TV 23:30 India (brazilian-indian film se- 23:15
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere

23:00 Doi bărbați și jumătate (serial -
11.) cu Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones

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

23. W

20:00
22:00
23:55

14:45 Războiul minții (SUA S.F., 2009) 106' cu Chris 
Evans, Dakota Fanning, Djimon Hounsou, Camilla Belle 
16:35 Fostul logodnic (canadian-maltez-englez comedie ro

mantică, 2008) 118' cu Juliet Stevenson, Tcheky Karyo, Daniel Stem 
CJ7 (hong-kong comedie, 2008) 86' cu Stephen Chow 
Notorious (SUA dramă biografică, 2009) 123' cu Jamal Woolard 
True Blood (SUA serial, 2008 - 11.) Nebunie cu Anna Paquin 
Captivitate (SUA-rus polițist, 2007) 96' cu Elisha Cuthbert, Daniel 

Gillies, Pruitt Taylor Vince, Michael Harney

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

22:00

îl

Camera de ras
Uite cine gătește!
Sport cu Florentina
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie - 13.)
Șmecherie irlandeză (englez- 

SUA comedie, 2006, rel.)
Galileo
Camera de râs
Cine știe...câștigă!
Nimeni nu-i perfect 
Povestea Ivanei Trump 
Focus 18 90' 
Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian 
Uite cine gătește! (2010) 60' 
Călătoria
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 42.) 45'
Mondenii Show
Pantera roz contraatacă (come

die, 1976) 103' cu Peter Sellers, 
Herbert Lom

10 produse sau mai puțin
Spiritul sărbătorilor (SUA animâcios vigjâtek, 2006)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 7.) 60' cu Kristen Bell 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 15.) 25' cu

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
Băiatu' lu' bunica (SUA comedie, 2006) 94' cu Allen Covert, Linda " 

Cardellini, Shirley Jones, Shirley Knight



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhuned&arei. blogspot. com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor ne cal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani fierar betonist 1 operator mase plastice 7 munc.necal în ind confecțiilor

12
zaic, zidari e,faianță,gresie,parchet 2

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și. re
țele 3

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

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 vânzător 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționai
11

Hațeg Petrila
cameristă hotel

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confeeționer articole din piele și în
locuitori 6

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

munc.necal.la demol. clădiri,zidă- 
ri ejnozai c, fai anță, greș ie,parchet

1
florar-decorator 1

casier trezorier 4
șef departament 5 frezor universal 1

inginer mecanic 1

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

tare/nealimentare 3
inginer rețele electrice 1

mecanic utilaj

șofer de ao to turisme și camionete
2

zidar rosar-tencuitor 2 *ănzător 2

dulgher(exclusiv restaurator)
1 șef raion/adjuncf șef raion de măr- 

furi al imen tare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

electromecanic 2
maistru ind.textilă,pielărie 1

femeie de serviciu 2

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț. și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919 Simeria

barman I Telefon:0755.999.921

fierar betonist - 1

mar.

inginer șef în agri cultură, si Ivi cul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

inspector^referent) resurse umane
I

tehnic can electromecanic 1

lucr' . bucătărie (spălător vase
2

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

inainer construcții civile, industriale 
.-tcole 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

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

bucătar I ștanțator 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confeeționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

montator aparate aer condiționat
1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă 
riejnozaic,faianță,gresie 1

Telefon: 0755.999.922

ospătar-chelner I

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

confeeționer articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 mampulant măi Im î

vânzător

zidar samotor

10

8

confeeționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma- 
șini de cusut industriale

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta-
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

operator calculator electric și rețele 
1

lansator produse

lucrător gestionar 1
ospătarfchelner) 1

motorist la moto agregate și mașini
sub inginer mecanic automobile

1
în silvicultura 1

munc. radi oelecronist 4

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

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

administrator |
agent securitate 1

electricean de întreținere și repara-
ții 1 'asistent medical 1

femeie de seviciu I fierar betonist 1

dulgher(exclusiv restaurator) 2 montator subansamble

Mici publicitate

IMOBILIARE
închiriez garsonieră decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobi
lată și utilată (termopane, frigider, aragaz, t.v., mașină spălat automată). Nu sunt agenție 
miliară. TeL 0722.252.603

■"V*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vând apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătățiri, zona micro nl5, et9 (lift de
fect). Preț 75.000ron. Tel.0771.676.597, după ora 16.00.

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

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

ipartament 2 camere, ultracentral, b-ul Decebal, zona magazinului Tineretului, fără 
intermediari. Tel.0724.227.206, 0761.159.857

Vând apartament 2 camere în Brad, zonă centrală, amenajat, gresie, parchet, geamuri, ter- 
mopan, balcon închis, 60mp, 75.000ron neg. Tel.0788.426.109

gl DIVERSE
k

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

Dante-boxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707

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

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

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

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

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 garsoniera în Hunedoara, ambele pentru casă în Simeria. 
Tel 0730.287.975

Vând motor tăiat lemne cu moară marinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, con
tainere fier, piese: Dacia 1100„ Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, fe
restre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte 
agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe eL, tip mobilă traviam plus lOOdicuri cu 
muzică Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str C-A Roseti, nr.6, Deva.

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924 munc.necal.la demol.clădiri.mo-

munc.necal.la amb.prod, sol ide și 
semisolide 10

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 11

neg.
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând casă cu grădină in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron 
Tel. 0747.344.288

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, hol, gradină, 
st—1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 65.0001ei neg. Tel. 
0730.346.219

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 101 ei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie oouL Cmpăr cățel dalmaput Tel 0743 832.083

Vând 2 case într-o cutie, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 4 camere, bucă
tărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire centrală, grădină, st=2.000mp. 
Preț 150.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

Consultanță pentru S.R.L., PJA., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de 
activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză și en
gleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, teL 0741.910.207

Of specială! Vând casă în Simeria din cărămidă 2 camere, hol, toate utilitățile, gră-
dm» sr=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

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

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

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, re vis al. Tel. 
0723.409007, e mail: nicutrufas@yahoo.com

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

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

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et Intermediar, preț lb.OOOeur. Tel.0732.727.786

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

AUTO

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

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Județul.
Sc......Ap. ..

nr.
DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

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

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

Vând motocicletă Honda CBR 900n, 1998,130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față —spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.4O0eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc. A, ap. 6, Deva

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, dependințe (bucă
tărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, pomi fructiferi, viță de vie, zonă 
turistica. Preț 35.000 eur. TeL 0745.164.594

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

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț Iâ.OGOIei. 
Tel.0740.593.108

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

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

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

i
i
i
i
■
■

■
i
i
I
i
■
i
i
I
i
i
i
i
i

‘ Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Vând CD MP3 auto marca Sony cu boxe, față detașabilă, stare perfectă. Preț 260ron neg. Tel.O740593108

http://glasulhuned&arei
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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S-AI

Ml r»«O***> ixfl

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termico 
a casei tale.

S-AI
e n

■I

2

Silvadez^1
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

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.

Fabrico de mortare uscate
fi odezivi Hunedoara.

tămplărie fin lemn triplu strattfi 
uși șl terestre da cea mal buni calitate, 

parchet din lemn de fag. . 
paltin

Marți, 10 august 2010
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S.C.SH.i:* ÎJLWVTB.X S.R.L.
sett L.Trwnirttliw, ar. 12. 0, i'ofmhwh llitrâti,
tel/fttx: O&M/SO1O2IZ3X ti-tvtnifc xili'iiiți'tniuri.rti

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

lei/toqjNisip 22,00

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm
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PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


