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Oamenii legii vor da socoteală în fața 
hunedoreanului care a câștigat la CEDO

g, Din cuprins

Universitatea 66
Haret” o păcăleală 

pe bani mulți

„...de blamatde pupat

Directorul 
termocentralei Mintia 
Marius Cristian Vladu

Pentru că a intrat alături de subordonații săi în 
șomaj tehnic timp de două săptămâni și cu toate astea 
s-a prezentat la serviciu conform programului de 
muncă normal.

Directorul ITM Hunedoara, 
Horea Rațiu 

Pentru că deșii angajații de la 
numeroase firme se plâng că trebuie să 

muncească în căldură fără să pri
mească lichide reci sau să li se reducă

programul de muncă, susține că inspecto
rii din subordinea sa au efectuat controale și 

nu au găsit asemenea cazuri.
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► DN 7 Dt* a - Sântuhalm
► DN 66 Hațeg - Bani
► DN 68 Hațeg - lotești
► DN 68 lotești - Zeicani
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - l.eșnic

► DN 7 l.eșnic - Săcâmaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zatn
► DN 76 Șoiintiș - Bejan
► Petroșani
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Pomenirea Cuviosului 
și de Dumnezeu Purtătorului 
Părintele nostru Nifon

Retehrzilei>
- -

Mere 
din aluat

Ingrediente:

250 gr faină; 2 gr sare; 25 gr 
zahăr; 30 gr margarina vegetală; 5 
gr drojdie; 120 gr apă călduță; 12 
gr lapte soia.

Umplutura de mere:

1 măr; 2 linguri de zahăr; 50 gr 
stafide; I lingură lămâie; 
scorțișoară.

Mod de preparare:

Merele sunt tăiate și ameste
cate cu zahărul și tămâia; sunt lă
sate la cuptorul cu microunde 5 
minute. După ce s-au răcit, adău
găm stafidele și scorțișoara.

împărțim aluatul și adăugăm 
din compoziția de mere. Adunăm 
capetele aluatului întins și formăm 
mingiuțe. Ele sunt puse cu partea 
adunată in jos. Le lăsăm timp de 
40 minute, până își dublează volu
mul.

Le ungem cu ulei, adăugăm un 
stiks în mijloc și decorăm cu 
feliuțe de migdale. Le lăsăm la 
cuptor 15 minute, la 180 grade.

e HOROSCOP

Biserica Țării Românești s-a învrednicit 
a fi cârmuită la începutul secolului al XVI-lea 
de unul din marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, 
Sfântul Nifon, care în perioadele 1486-1488 
și 1496-1498 a fost patriarh al Constan- 
tinopolului. Sfântul Nifon s-a născut în jurul 
anilor 1435-1440, la Moreea, în ținutul Pelo- 
ponezului din sudul Greciei de astăzi, primind 
de la Botez numele de Nicolae. De mic, Nico- 
lae a primit învățătură, având înclinație mai 
ales către studiul Bibliei. Din tinerețe va intra 
în viața monahală, sub ascultarea unui 
duhovnic iscusit, Antonie, care îl va tunde pe

Nicolae în monahism sub numele de Nifon. 
După moartea părintelui său duhovnicesc, 
Nifon va cere binecuvântare și va pleca în 
Sfântul Munte. Acolo, după ce va trece pe la 
mai multe așezăminte athonite, se va stabili la 
mănăstirea Dionisiou, unde, după puțin timp, 
va fi hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. 
După moartea mitropolitului de Tesalonic, 
căutându-se o persoană potrivită pentru 
această slujbă, a fost găsit destoinic Sfântul 
Nifon. La început acesta s-a împotrivit, dar în
demnat de fiați și rugat fiind de clericii din 
Tesalonic, a acceptat în cele din urmă, astfel 
Sfântul Nifon fiind păstorul acestei regiuni 
între anii 1483-1486. După trecerea la cele 
veșnice a patriarhului Simeon al Constan- 
tinopolului, în anul 1486 Sfântul Nifon a fost 
ales în înalta demnitate clericală, însă, după 
doi ani de păstorie va fi alungat din acest 
scaun, prin uneltiri, până în 1496, când a fost 
chemat din nou în scaunul ecumenic. In anul 
1498, tot din uneltiri vrăjmașe, va fi surghiunit 
la Adrianopol, unde îl va întâlni pe voievodul 
muntean Radu cel Mare (1495-1508). Acesta, 
văzându-i aleasa viețuire duhovnicească, l-a 
rugat să vină în Muntenia, pentru a pune în 
rânduială viața bisericească de aici. Ajungând 
în Muntenia și văzând neorânduielile ce erau 
în Biserică, a convocat la Târgoviște un Sinod

mitropolitan mixt, de clerici și mireni, sinod 
în care s-a hotărât înființarea a două noi epis
copii, a Râmnicului și a Buzăului. Totodată, 
a hirotonit și doi episcopi pentru aceste noi 
eparhii. Mai putem remarca în activitatea de 
mitropolit al Țării Românești a acestui vred
nic ierarh și osârdia cu care a propovăduit cu
vântul lui Dumnezeu, cuvânt care era de 
învățătură, dar și de mustrare, îndreptare și 

îmbărbătare.
Insă în scurt timp va izbucni un conflict 

între domnitor și Mitropolit, Ca urmare a aces
tui conflict, în anul 1505 Sfântul Nifon va 
părăsi Țara Românească, proorocind despre 
suferințele care aveau să se întâmple Țării 
Românești și asupra domnitorului ei. Din Țara 
Românească, va poposi iarăși în Sfântul 
Munte, mai întâi la mănăstirea Vatopedu, apoi 
la Dionisiou, unde s-a și sfârșit din această 
viață, în ziua de 11 august 1508, la vârsta de 
90 de ani. In anul 1515, la trei ani de domnie, 
domnitorul Neagoe Basarab a trimis o 
delegație la Muntele Athos, ce avea scopul de 
a cere în dar, pentru un timp, moaștele Sfân
tului Nifon. In acest fel, moaștele Sfântului 
ierarh au ajuns la mănăstirea Dealu, racla cu 
sfintele moaște fiind depusă peste mormântul 
lui Radu cel Mare, ca semn de împăcare și de
zlegare de blestem. în 1517, în ziua de 16 au
gust, s-a săvârșit canonizarea Sfântului Nifon, 
aceasta fiind prima canonizare despre care 
știm că s-a săvârșit la noi în țară.

Ulterior o parte din moaște au fost de
puse cu prețuire în mănăstirea Curtea de 
Argeș, după care vor fi mutate, în 1949, în bis
erica Sfântul Dumitru, catedrala Mitropoliei 
Craiovei, unde se află și astăzi.

Te gândești serios să faci o călăto
rie, undeva departe de casă, unde să te 
poți relaxa. Vei face cercetări în acest
sens și e posibil să găsești multe oferte intere
sante la prețuri avantajoase. In relația de cuplu,
lucrurile încep să o ia pe un făgaș normal.

Te afli în situația de alege între fa
milie și planurile tale de viitor. Nu te 
grăbi, gândește la rece și abia apoi ia 
o decizie. în dragoste ai parte de tot 
sprijinul partenerului.

în relația cu prietenii dai dovadă 
de multă răbdare, înțelegere și sprijin 
moral. E posibil ca cineva din afara
cercului de prieteni să încerce să vă influențeze
în mod negativ. Nu plecați urechile la vorbele 
oricui.

Este o zi plăcută pentru tine, și vei 
profita pentru a face niște plimbări. îți 
dorești să faci mici călătorii, să legi 
noi prietenii și să comunici cu cei din 
jur.

La locul de muncă, îți planifici din 
timp drumul pe care vrei să-1 urmezi. 
Va trebuie să depui eforturi considera
bile pentru a reuși să faci ce ți-ai pro
pus. Prietenii te vor invita în oraș. Nu rf -za 
invitația.

Astrele îți surâd din punct de ve
dere sentimental. Azi poți găsi per
soana pe care o cauți de atâta timp. La 
serviciu vor avea loc schimbări favo

11 august
de-a lungul timpului

1492: Alexandru al Vl-lea este ales papă
■E 1690: Victoria dc la Tohan-Zămești a lui Constantin 
IBtâncoveanu, domnul Țării Românești (1688-1714), îm- 
fva armatelor habsburgice comandate dc generalul 

sler și impunerea pe tronul Ardealului a lui Imre 
ably

1914: Franța declară război Austro-Ungariei
1934: Primii prizonieri federali au fost închiși în Alca- 

I tHi, SUA

1952: După abdicarea lui Talal I, Hussein a fost procla-

S-«« ««scufe
1836: Cato Maximilian Guldberg, chimist și matematician 

norvegian
1900: Ștefan Lupașcti (Lupasco), filosof roman stabilit In 

Franța (d. 1988)
1925: Mike Douglas, comediant american (d. 2006)
1905: Erwin Chargaff, biochimist austriaco-american
1919: Jiri Kolar, scriitor, pictor și om de cultură ceh
1929: Modest Morariu, scriitor român (d. 1988)
1949: Veta Biriș, interpretă româncă de folclor

. 1952: Marian-Jean Marinescu, politician român

rabile pentru tine. Vei avansa pe un post pe care 
ți-1 dorești de mult timp.

Treci printr-o perioadă de criză 
sentimentală. Nu trebuie să-ți faci griji, 
pentru că ești înconjurat doar de per
soanele care țin la tine. Te poți baza 
oricând pe familie și pe prieteni.

■îl

Comemorări:

Te vei plimba mult, pentru a te re
laxa și a medita asupra unei situații cu 
care te confrunți de ceva timp. în dra
goste e posibil să existe mici neînțe

suveran al Regatului Hașemit al Iordaniei 
-1953: URSS testează prima bombă cu hidrogen

466: John Lennon ține o conferință dc presă la 
|go, scuzându-se pentru "Jesus affair”

Bancurile zilei
- Azi, draga mea, n-am 

pescuit nimic.
- Știam, iubitule, ai uitat 

banii acasă.
© © ©
Ce s-ar întâmpla dacă 

puricii ar lumina ca licuricii? 
Craiova ar arăta noaptea ca 
Las Vegas-ul.

© © ©
De ce sunt zgâriați olte

nii lunea pe față? Pentru că 
duminica mănâncă cu furcu
lița...

© © ©
De ce își plimbă oltenii 

nevasta cu roaba prin piv
niță? Ca să o obișnuiască cu 
metroul!

© © ©
De ce se înmormântează 

oltenii în picioare? Ca să fie

1456: Ioan de Hunedoara, ban al Severinului (din 1438), 
voievod al Transilvaniei (din 1441), guvernator (regent) al Un
gariei (din 1446)

1494: Bans Memling, pictor flamand (n. 1435)
1835: Olof Âhistroni, compozitor suedez (n. 14 august 

1756)
1851: Lorenz Oken, naturalist mistic german (n. 1 august 

1779, Bohlsbach, Baden; m. Zurich).
1956: Jackson Pollock, pictor american (n. 1912
1857: Marshall Hall, fiziolog englez, primul care va studia 

refetxele
1961: Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Da» ^ashiltaf, 

poet și matematician

primii la înviere!
© © ©

De ce nu au oltenii cimi
tire și morminte? Pentru că 
toți emigrează și se înmor
mântează în Ardeal....

© © ©
- De două zile tot pescu

iesc și nu am prins nimic.
- Ce pești ciudați! Dar cu 

ce dai?

- Cu pietre...
© © ©
- Vai, dragă, ce a slăbit 

soțul tău!
- De la pescuit i se trage.
- Nu știam, pescuitul slă

bește?
Păi mănâncă ce 

prinde...
© © ©

legeri cu partenerul însă le veți rezolva cu
ușurința prin comunicare.

Ar trebui să începi să-ți cauți un 
serviciu care să se identifice cu per
sonalitatea ta. Ai mari înclinații spre 
economie și finanțe.

Un moment excelent pentru a că
lători sau pentru a face planuri de stu
dii. Mărește-ți cercul de prieteni și ieși 
mai des în oraș. în ultimul timp ai stat 
numai în casă.

Trebuie să renunți la obiceiul de a 
pierde timpul. Șefii sunt cu ochii pe 
tine și e posibil să ai neplăceri din
cauza asta. Pe plan sentimental plutești pe niște 
norișori roz, însă ar trebui să mai revii și la rea
litate din când în când.

Te bucuri la maxim de această zi, 
și reușești să te odihnești și să-ți reca- 
peți energia pentru o nouă săptămână 
de lucru. Vei primi vești de departe, de la niște 
prieteni. Pe plan sentimental toate îți merg mi
nunat și te bucuri că relația ta cu partenerul este 
într-adevar una specială.
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Interprcții de numele Sorinei Puștiul, \icolae Gttțâ și Liviu Guță sunt re
voltați de intenția Guvernului de u le impozita veniturile, declarând cii im
pozitarea ..atențiilor'' este „o prostie" și că in campanii politicienii s-au 
folosit de muzica lor pentru a se apropia de electorat.
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Oamenii legii vor da socoteala în fața hunedoreanului
care a câștigat la CEDO
Hunedoreanul Vili Rupă, care 
a câștigat la Curtea Europeana 
a Drepturilor Omului (CEDO) 

procesul împotriva statului 
român, va putea în sfârșit să 
acționeze în instanță oamenii 
legii, care timp de 81 de zile l- 

au torturat.

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului i-a dat câștig de cauză hune
doreanului în 28 noiembrie 2008. După 
aproape doi ani de la sentință, Vili Rupă 
îi va putea acționa în instanță pe oa
menii legii care timp de 81 de zile l-au 
torturat, ieri fiind publicată în Moni
torul Oficial hotărârea Curții Europene 
a Drepturilor Omului. Pentru relele 
tratamente aplicate hunedoreanului, 
statul român i-a plătit 30.000 de euro.

Un destin curmat 
de oamenii legii

Povestea hunedoreanului care a 
câștigat procesul împotriva statului 
român începe în urmă cu 12 ani, pe 
când lucra ca agent de ordine într-un 

club de noapte din Hunedoara. Vili 
Rupă susține că deoarece nu a acceptat 
ca oamenii legii care frecventau clubul 
de noapte, să ia fetele în vederea 
întreținerii de raporturi sexuale, aceștia 
i-au înscenat că ar fi vrut să facă trafic 
cu mercur. La scurt timp, Rupă a fost 
prins pe stradă de agenții de poliție, 
bătut și dus la secție unde a fost ținut 
până a doua zi, legat de calorifer. în 11 
martie 1998, agenții de poliție au orga
nizat o descindere la domiciliul aces
tuia, fără a avea mandat de percheziție. 
Ca urmare, acesta a fost reținut în arest 
la Deva timp de 81 de zile. Hunedore
anul spune că oamenii legii l-au supus 
torturii, ținându-1 legat de mâini și de 
picioare în lanțuri. Vili Rupă a fost elib
erat după un an și două luni. Imediat 
după eliberare, hunedoreanul a făcut 
plângere la CEDO. Aflând despre acest 
lucru, polițiștii i-au căutat din nou nod 
în papură, fapt care a dus la reținerea 
acestuia, în arest, încă șase luni.

Un lung șir de procese

După ce a fost eliberat a doua 
oară, Vili Rupă a acționat în instanță 
statul român. Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului i-a dat câștig de 

cauză în luna noiembrie 2008. Statul 
român i-a plătit hunedoreanului daune 
în valoare de 30.000 de euro. La 
pronunțarea sentinței hunedoreanul i-a 
acționat în instanță și pe oamenii legii, 
însă procesul a fost prelungit din cauză 
că hotărârea CEDO nu fusese încă 
publicată în Monitorul Oficial. La 
aproape doi an de când CEDO i-a dat 
câștig de cauză, Vili Rupă va putea să- 
și ducă la capăt lupta împotriva celor 
care i-au distrus viața. în 15 septembrie, 
la Tribunalul Hunedoara va avea loc a 
patra înfățișare a procesului în care Vili 
Rupă cere statului român 100.000 de 
euro, pentru chinurile la care a fost 
supus. „Lupt împotriva sistemului co
munist care încă mai există la noi în 
țară. Mi-au distrus practic viața și 
continuă să-mi bage bețe în roate. Am 
încercat să fac un curs de formare 
profesională, a trebuit mai întâi să par
ticip la programul de reabilitare, dar 
nici atunci nu mi-au dat aprobare. Nu
mi pot întemeia o familie, nu pot să am 
un loc de muncă. Vreau să duc lupta 
până la capăt ca să numai pățească și 
alte persoane ce am pățit eu”, a conchis 
Vili Rupă.

Irina Năstase

Mor de cald în câmpul muncii Guvernul i-a sal
Hunedorenii care lucreză pe 
șantiere, în brutării sau la ta
rabele din oraș nu se pot as
cunde de caniculă și fac față 
cu mare greu temepraturilor 

ridicate.

De câteva zile, hunedorenii trăiesc din 
nou ca pe jar, din cauza temperaturilor ridi
cate. Cadrele medicale se întrec în sfaturi 
menite să-i ajute pe oameni să facă față 
arșiței, dar nu toți pot ține cont de 
recomandările specialiștilor. Sute de hune- 
doreni sunt „condamnați” să moară de cald 
la serviciu.

Muncitorii de pe șantiere sau 
vânzătorii care lucrează la tarabele de pe 
stradă nu pot asculta sfatul medicilor de a 
se refugia într-un loc umbros, la orele 
prânzului. Indiferent de temperatura 
indicată de termometre ei trebuie să rămână 
pe baricade, pentru că patronii vor bani, 
chiar dacă angajații lor îi produc aproape 
leșinați. O viață și mai grea au brutarii. 
Lângă cuptoarele de pâine este mai cald cu 
nroximativ 20 de grade decât afară și in

herent de indicele de confort termic, ei le 
sunt „datori” hunedorenilor cu alimentul cel 
de toate zilele.

Cu toate că Ministerul Sănătății a for
mulat un regulament pe care angajatorii tre
buie să îl respecte în timpul caniculei, acesta 
este valabil doar pe site-ul ministerului. în 
câmpul muncii, hunedorenii sunt ca în cup
tor: fără echipamente speciale, fără ventila
toare, uneori chiar și fără apă potabilă 
gratuită.

Muncitorii
în construcții, primii 
care simt cât de 
fierbinte este soarele

în județul Hunedoara, există câteva 
echipe care lucrează la reabilitarea dru
murilor și multe altele care muncesc pe 

schele, în bătaia soarelui. Pentru acești oa
meni, vara este un anotimp de coșmar, 
deoarece sunt nevoiți să depună un efort 
fizic mare pe o căldură pe care unii nu o 
suportă nici din locurile umbroase. Marcel 
Alecu este zidar. Ultimele zile fierbinți și le- 
a petrecut finisând exteriorul unei clădiri din 
Deva. „Munca noastră e grea oricând, dar 
de când cu căldurile astea, a devenit 
insuportabilă. Dacă aș avea de ales, de 
mâine nu aș mai veni la lucru. Ar trebui să 
avem programul mai scurt și pauze mai 
lungi, dar patronu’ nu ține cont de lege. Vara 
se fac bani în construcții. Noi știm cum stă 
treaba și îi dăm bice dimineața ca să stăm 
mai mult la amiază, pe șestache.”, declară 
muncitorul, ștergându-și mereu cu dosul 
palmei, sudoarea de pe față.

Stă în soare să le 
aducă noroc devenilor

Marioara Dan vinde bilete de Bingo în 
zona pieței din Deva. Ea se apără de do
goare doar cu o umbrelă portocalie. Cu greu 
poate să respire la orele amiezii, dar nu se 
dă plecată din câmpul muncii, pentru că 
salariul ei este calculat în fucție de numărul 
biletelor vândute. Femeia este nemulțumită 
pentru că șefii săi nu îi asigură nici măcar o 
sticlă cu apă plată. „Toți vânzătorii de bilete 
suntem vai de noi pe căldurile astea. Nu 
primim nici o sticlă cu apă. Trebuie să ne-o 
cumpărăm din banii noștri, și așa puțini”, 
spune Marioara Dan.

Lucrează lângă 
cuptor, dar se simte 
ca în cuptor

Canicula este cel mai greu de suportat 
în brutării. în aceste locuri, temperaturii de 
afară i se adaugă și căldura emanată de cup
toarele care fucționează la peste 200 de 
grade Celsius. Cu toate că patronii ar trebui 
să le asigure brutarilor instalații de 
ventilație, apă și pauze mai dese, există

brutării mari în Deva, unde angajații nu 
beneficiază de aceste lucruri și se plâng că 
mor de cald la serviciu. Deveanul Sorin 
Bunea răspunde de cuptoarele unei brutării. 
Bărbatul spune că muncește la o 
temperatură de peste 50 de grade Celsius și 
că nu o dată i s-a făcut rău la locul de 
muncă. „Parcă muncesc în cuptor, nu lângă 
el. Este insuportabil, dar în vremurile astea, 
nu pot face mofturi, ci trebuie să țin de ser
viciu. Nu avem nici ventilatoare, nici nimic. 
Aproape în fiecare zi mă ia cu leșin. Atunci 
ies afară la aer, mă stropesc cu apă și înapoi 
la treabă, că nu pot lăsa pâinea să se ardă.”, 
descrie brutarul condițiile în care lucrează.

Deși un numărmare de oameni se 
plâng de arșița pe care trebuie să o îndure la 
serviciu, directorul Inspectoratului Teritorial 
de Muncă (ITM) Hunedoara, Dorel Raț, 
afirmă că în județul nostru nu au fost atinse 
deocamdată temperaturile consemnate în 
legea Ministerului Sănătății. în ceea ce 
privește brutăriile, Raț declară că 
reprezentanții ITM nu au descoperit nereg
uli cu privire la condițiile de muncă din 
aceste unități.

Doriana Matei

pe energeticienii de Ia Paroșeni
Sucursalele „Electrocentrale

Paroșeni" și ..Termoserv Paroșeni" aliate 
în subordinea termoelectrica SA s-au 
transformat în Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice și Termice 
„Electrocentrale Paroșeni" SA ea filială a 
„Termoelectrica” SA București în urma 
divizării unei părți a acesteia din urmă. 
„Termoelectrica” este producătorul de stat 
de energie electrică și termică prin arderea 
combustibililor fosili (cărbuni) și hidrocar
buri (gaze naturale și păcură). Acționarul 
majoritar al companiei este Ministerul 
Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri (MECMA). „Termoelectrica" a 
avut în 2009 pierderi de 295,2 milioane 
lei, acumulate din cauza majorărilor și 
penalităților aferente creditelor angajate de 
companie în trecut.

Reorganizarea era necesară pentru ca 
unitatea de producție să poată accesa cred
ite necesare investițiilor în retehnologizare 
și pentru achiziționarea unor echipamente 
necesare protecției mediului. Noua soci
etate comercială ar avea nevoie de circa 70 
de milioane euro pentru realizarea unei 
instalații de aesulfurare a gazelor de ardere 
și înlocuirea instalației actuale de evacuare 
a zgurii și cenușii printr-o tehnologie nouă.

ANUNȚ PUBLIC
SC RAPID TINY VOIAJ SRL anunță publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Spălătorie auto și 
platformă betonată”, propus a fi amplasat în localitatea Petrila, str.Bobâlna, f.n., 
județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC RAPID TINY VOIAJ SRL, din locali
tatea Petrila, str.Taia, nr.116, județul Hunedoara, în zilele de luni -vineri între 
orele 07,00 -16,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

Această finanțare este posibilă doar prin 
atragerea unor credite, dar pentru aceasta 
era necesară dobândirea personalității ju
ridice. 'lot personalul existent in cadrul 
celor două sucursale este preluat de către 
noua societate și iși păstrează toate drep
turile existente la data preluării. De aseme
nea, contractul colectiv de muncă existent 
la data prezentei va fi nflstrat și aplicat în 
noua societate până la negocierea unui nou 
contract. 7

Cătălin Riscata



De astăzi, fi liderii tie sindicat pot fi verificați de ANI. Comisia juridică a Camerei De- 
pntaților a decis să includă liderii tie sindicat fi membrii Consiliului Economie fi So
cial în categoria celor a căror avere poate fi verificată de ANI. In plus, Comisia a 
revenit la termenul de trei ani de la terminarea mandatului în care utt fost demnitar 
poate verificat de către Agenția Națională de Integritate.

Nebunie pe două roți în acest final
/Itenffe Ii» vipere

Turiștii care urcă spre Cetatea 
Devei, riscă să întâlneacă vipere. Per
soanele care s ©încumetă, să urce pe 
jos spre Cetatea Devei sunt sfatuiți de 
specialiști să nu se abată de la traseele 
marcate și să nu escaladeze porțiunile 
stâncoase ale dealului. în această 
perioadă viperele sunt foarte active. în 
ultimele zile, doi hunedoreni au fost 
mușcațo de șerpii veninoși în Defileul 
Jiului.

Aceștia au scanat cu viață după 
ce Ie-a fost injectat ser antiviperin „Le 
recomandăm persoanelor care fae 
drumeții pe munte, în zonele stân
coase, să aleagă traseele foarte Bine 
marcate și să aibă la ei un băț pentru a 
se sprijini, dar și pentru a îndepărta 
orcie pericol care le apare în cale”, a 
declarat dr. Cecilia Birău, directorul 
adjunct al Direcției de Sănătate 
Publică Hunedoara.

Spitalele din județul Hunedoara 
și-au asigurat necesarul de ser an- 
tiviperin. Medicii susțin că mușcătura 
de viperă în regiunea capului 
determină moartea aproape Instanta
neu.

Semnai caracteristic al 
mușcăturii de viperă sunt două puncte 
rușii pe piele situate la șapte milimetri 
una de alta.

Lacul Păclișa “scanat” 
de pompieri

Scafandrii șî angajații ISU caută 
de patru zile corpul Iui Beta Hogoș, 
hunedoreanul de 46 dc ani care a 
dispărut în urmă în zona lacului 
Păclișa. în ciuda faptului că s-a lucrat 
intens și sietematic timp de patru zile, 
până acum bărbatul nu a putut fi găsit. 
„Pompierii Gărzii de intervenție Râu 
dc Mori au căutat, astăzi, mai bine de 
cinci ore Bărbatul despre care se 
bănuiește că s-a înecat.

Un echipaj format din opt 
subofițeri, dotat cu o barcă 
pneumatică și ustensile de salvare, a 
patrulat pe lac pentru a descoperi ca
davrul, dar au și periat fundul lacului 
cu ajutorul unor instrumente speciale 
pentru aceste operațiuni". a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
pentru Situații Se Urgență 
Hunedoara, locotenent Anemona 
Doda. Petru Hogoș este din satul 
Câmcști, comuna Totești.

Acesta s-a dus sâmbătă, 
împreună cu fini său. la lacul de acu
mulare din Păclișa. Când băiatul a ob
servat dispariția tatălui, a sunat 
imediat la 112. Echipele ISU Hune
doara l-au căutat până la lăsarea 
nopții. Nu se știe cu certitudine dacă 
s-a înecat sau nu, însă căutările 
continuă

f comunitarifit»

După ce edilii din municipiile 
Deva și Hunedoara au anunțat reduc
erea drastică a numărului de angajați 
din cadrul Poliției Comunitare, 
Primăria Petroșani a trecut și ea la 
disponibilizări. Un număr de 43 de 
angajați din cadrul Serviciului Poliției 
Comunitare Petroșani au fost eliberați 
din funcții, în urma reorganizării ser
viciului. Trimiterea lor în șomaj a fost 
dispusă în urma unui concurs de eval
uare a performanțelor polițiștilor co
munitari.

de săptămână pe Valea Roatei
Motocicliștii din toată țara sunt 

așteptați de joi, la Free Biker’s Week, 
la Nandru, pentru un sfârșit de 
săptămână cu multă muzică rock, mo
toare turate la maximum și concursuri 
inedite. Țuica tare, fasolea cu ciolan și 
berea rece sunt și ele printre ingredien
tele celei mai importante întâlniri în 
natură a motocicliștilor organizată în 
județul Hunedoara.

Cea de-a treia întâlnire a „biker- 
ilor”, speră să strângă la cel puțin la fel 
de mulți participant ca anul trecut, 
când la Nandru s-au adunat aproape 
1000 de motocicliști din toate colțurile 
țării, dar și de peste hotare.

Și anul acesta, organizatorii au 
pregătit o sumedenie de surprize și con
cursuri pentru participanții la acest 
eveniment.

Fasole la ciolan, 
țuică tare și acorduri 
de chitară

Astfel că, intrarea va costa 30 de 
lei, preț în care este inclusă o porție 
zdravănă de fasole cu ciolan, gătită la 
cazan, precum și un pahar de țuică

Universitatea “Spiru Haret” 
o păcăleală pe bani mulți

Concurs național de fizică 
și chimie la Geoagiu

Studenții care au absolvit secția 
din deva a Universității “Spiru Haret” 
vor fi nevoiți să-și susțină a doua oară 
examenul de licență, asta în condițiile 
în care exstă serioase dubii referitor la 
modul în care se acordă diplomele de 
absolvire la această unitate de 
învățământ superior. în timp ce 
absolvenții și studenții nu știu încotro 
să o apuce și ce surprize le mai rezervă 
“Spiru Haret”, decanul loan Manea 
este în concediu, iar în lipsa acestuia 
nimeni nu poate să-i lămurească pe 
clienții “mgazinului de diplome”.

Absolvenții promoției 2008 - 
2009 a Universității “Spiru Haret”, la 
forma de învățământ la distanță sau cu 
frecvență redusă sunt obligați să mai 
susțină încă odată examenul de licență. 
La secretariatul universității din Deva 
nimeni nu poate să-i lămurească pe 
foștii studenți ce se întâmplă cu 
diplomele lor, eliberate deja și în ce 
condiții vor repeta examenul de 
licență. Decanul loan Manea este în 
concediu și în lipsa lui, doar niște 
funcționare, acre dau răsounsuri în doi 
peri, “clienților” care au plătit taxe 
pentru a fi umiliți.

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: 0721871441
9

„pentru revigorarea trupului și a 
minții”. Organizatorii oferă intrare 
gratuită celor care își serbează ziua de 
naștere în perioada festivalului, celor 
care posedă motociclete mai vechi de 
30 de ani, precum și celor care au peste 
60 de ani, dar vin „călare” pe motor. Și 
femeile care sosesc la ghidonul unei 
motociclete, precum și cele ce poartă 
numele de Maria, ori cei ce vin de la 
peste 450 de kilometri distanță, sau 
conduc o motocicletă cu ataș vor avea, 
de asemenea, intrarea liberă.

Concerte rock 
și concursuri 
nebunești

Și anul acesta, atmosfera festival
ului va fi animată de câteva trupe rock 
din țară și de peste hotare, în vreme ce 
sarea și piperul festivalului o vor 
reprezenta numeroasele competiții 
întinse pe cele trei zile de distracție. 
Băutul berii cu paiul, luptele sumo, sau 
ruleta rusească, scăldatul în piscina cu 
bere, toate devin „sporturi naționale” 
pentru motocicliștii prezenți, în vreme 
ce concursul de turat motoare este

Andreea Călămar a absolvit în 
urmă cu doi ani facultatea de psiholo
gie. „Eu am luat odată examenul. De 
ce să-l mai dau încă odată? Am plătit 
o groază de bani taxă de școlarizare. 
Am făcut chiar și un master tot la 
această universitate. Dacă nu iau acum 
examenul ce fac? De doi ani nu am 
mai învățat nimic din materie”, se 
întreabă tânăra de 26 de ani.

Reprezentanții Universității Spiru 
Haret, filiala Deva, susțin că între con
ducerea Universității de la București și 
cea a Ministerului Educației vor avea 
loc mai multe discuții în care vor fi re
glementate examenele de licență pe 
care le susțin studenții universității pri
vate.

„Astăzi, se întrunesc la Ministerul 
Educației reprezentanții noștrii cu cei 
ai ministerului, pentru a pune la punct 
metodologia de desfășurare a exam
enului. Studenții trebuie să urmărească 
site-ul universității”, a declarat Euge
nia Chinei, secretară la filiala din 
Deva. Reprezentanții Ministerului 
neagă însă orice întâlniri cu 
reprezentanții universității “Spiru 
Haret”. (A.D.)

așteptat cu interes de pasionații moto- 
ciclismului. Nici în acest an nu va lipsi, 
tradiționala paradă a motoarelor din 
centrul Hunedoarei, manifestare care 
are ca scop conștientizarea șoferilor că 
și motocicliștii există în trafic și speră 
să contribuie la îmbunătățirea imaginii 
pe care oamenii o au despre bikeri, în 
general.

Deoarece festivalul se desfășoară

în perioada 8 12 august se
desfășoară în cadrul Colegiului Tehnic 
Agricol „Al- Borza” din Geoagiu Concur
sul Național de Fizică și Chimie „Impuls 
Perpetuum”. La concurs participă 109 
elevi din 38 de județe ale țării, mani
festarea fiind destinată exclusiv elevilor 
de gimnaziu din mediul rural. Concursul 
a constat din două probe, respectiv o 
probă teoretică și una practică, 
desfășurate luni și marți. Festivitatea de

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.

într-o zonă cu potențial turistic, organi
zatorii au luat o serie de măsuri menite 
să protejeze mediul, astfel că după in
trarea în spațiul rezervat manifestări; 
participanții vor trebui să respecte u 
regulament strict, încălcarea acestuia 
ducând până la excluderea din campus.

Claudiu Sav

premiere se va desfășura astăzi, de la ora 
17,30. la Castelul Corvinilor din Hune
doara. Premiile sunt oferite de Ministerul 
Educației. Cercetării, Tineretului și 
Sportului (MECTSi și din sponsorizări. 
„Scopul concursului este creșterea 
calității educației științifice și a interesu
lui copiilor nentru aceste discipline 
Dorim, de asemenea să reducem decala
jul între elevii din mediul rural și cei din 
mediu] urban In ceea ce privește dez
voltarea unor abilități de învățare. Deși 
corectarea lucrărilor nu s-a încheiat incă. 
dup desfășurarea a pata - cinci ediț ii a Ie 
acestui concurs, putem spune că aceste 
acțiuni sunt Benefice, o parte dintre 
participant regăsirfta-se apoi și Ia 
olimpiadele naționale de fizică și chimie. 
Putem conchide câ și in mediul rural 
există valuri", a declarat fiorin Trocaru, 
inspecta generai penta disciplirm fizică 
lin cadrai MEETS. anul dintre oragani- 
zatorii concursului, alături de 
reprezentanții Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara

Cătălin Riscuta,



Sprijinul pentru prcședinlcdc și prim-miiiistvul Rusiei a scăziul hi ce! mai Jos 
nivel din ultimii șapte ani. potrivit a trei sondaje naționale publicate marii de 
cotidianul economic I edimursti. in condițiile in care incendiile devastează tara 
de aproape două luni, injormează R! I \ovosti.
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„La Deva e mult mai bine ca acasă”
Zeci de familii de chinezi s-au 
stabilit în ultimii ani în județul 
Hunedoara, unde pot avea un 

trai mai bun decât 
în țara natală.

în timp ce hunedorenii fug spre 
Occident, în căutarea unor condiții de 
viață mai bune decât cele din țară, pen
tru imigranții chinezi, județul Hune
doara reprezintă raiul pe pământ, în 
comparație cu orașele sărace din care 
provin. Stabiliți aici, ei nu se 
mulțumesc cu puțin, ci dețin afaceri și 
au angajați din rândurile localnicilor.

Nu este oraș din județ fără cel 
puțin un magazin chinezesc. în Deva, 
există trei astfel de prăvălii, iar prețurile 
mici pe care le practică le-au asigurat 
rezistența pe piață. Cumpărătorii sunt 
conștienți de calitatea slabă a pro
duselor, dar spun că nu își permit să 
cumpere din alte locuri, unde marfa 
este mai scumpă.

„De multe ori cumpăr haine de la 
ezi, pentru că au prețuri bune. Știu 

Cu astea nu țin atât de mult, dar mi s-a 
întâmplat ca haine scumpe să se rupă 
după câteva spălări. Dacă mi se rupe o 
bluză chinezească, măcar nu îmi pare 
rău, pentru că a fost ieftină”, își 
motivează Melania Voica din Deva 
alegerea de a-și înnoi garderoba cu 
haine chinezești. Numărul mare de de
veni care împărtășesc părerea femeii a 
făcut ca afacerile chinezilor să pros
pere.

Săraci în China, 
patroni la Deva

O familie tânără din China s-a sta
bilit în urmă cu aproximativ doi ani la 
Deva, pentru a deschide imensul mag
azin situat la etajul clădirii în care 
funcționează gara. Soții și-au părăsit 
țara natală și au lăsat în grija bunicilor 
doi copii mici, sfătuiți de o mătușă care 
avea deja un magazin la Deva și câștiga 
bani frumoși de pe urma acestuia. Ana, 
așa cum este numită de către români 
chinezoaica, își amintește că a luat 
destul de ușor decizia de a se muta în 
orașul de sub Cetate și nu regretă 
alegerea făcută.

„în China se câștigă puțin. Nu 
puteam da de mâncare la doi copii. 
Mătușa, care era în Deva, a spus să 
venim și aici, că putem câștiga bani. 
Așa a fost. Anul trecut a fost cel mai 
bun an al nostru. Acum e mai greu, 
stăm mai prost cu banii, dar sperăm să 
ne revenim”, povestește străina, 
străduindu-se să nu stâlcească foarte 
mult cuvintele. Ea spune că îi place în 
orașul „adoptiv” și își dorește să își 
aducă aici și copiii. „îmi place. Oa
menii sunt dulci, limba e dulce și e mult 
mai bine ca acasă. în China sunt prea 
puțini bani.”, spune Ana zâmbind atât 
de larg, încât ochii ei mici abia se mai 
văd.

Cuvintele frumoase cu care își de
scrie experiența românească ar putea fi 
considerate o simplă manifestare a 
politeții, dar faptul că de peste doi ani

nu și-a mai vizitat țara și acuratețea cu 
care vorbește limba română, dovedesc 
că femeia cu tenul gălbui este sinceră.

Nu toți devenii vor 
vecini chinezi

Angajata sa confirmă și ea 
ușurința cu care s-a adaptat chinezoaica 
la viața din Deva. „Ana nu este ca un 
patron român. Ea muncește cot la cot 

cu mine. De când lucrez aici, nu a lipsit 
nici măcar o zi de la magazin. Se poartă 
frumos cu clienții, încearcă să intre în 
vorbă cu ei, așa încât oamenii să plece 
mulțumiți de la noi. Nu se poartă ca o 
șefă, pot discuta orice cu ea. Am fost 
vânzătoare la mai multe magazine, dar 
cu niciun patron nu m-am înțeles cum 
mă înțeleg cu chinezii. Din punctul meu 
de vedere, sunt oameni tare de treabă”, 
își descrie vânzătoareă relația cu șefa sa 
de origine chineză.

Devenii s-au obișnuit cu cei câțiva 
chinezi din peisajul orașului lor. Chiar 
și așa, unii localnici sunt de părere că 
„omuleții cu ochi mici” nu ar trebui să 
se înmulțească în orașul lor. „Cât sunt 
puțini nu mă deranjează, dar nu aș vrea 
să se înmulțească, pentru că nu sunt o 
nație prea civilizată. Nu cred că avem 
prea multe de învățat de la ei.”, declară 
Dorin Petre din Deva.

Doriana Matei

Tot mai mulți hunedoreni apelează 
la farmaciile naturiste

•umpirea treptată a medicamentelor în 
urma creșterii taxelor și a impozitelor îi 

determină pe hunedoreni să treacă din în 
ce în ce mai des pragul farmaciilor natu
riste. Prețurile mai mici, precum și faptul 
că tot mai multe tratamente naturiste dau 
roade în ultima vreme, aduc venituri sta

bile celor câteva farmacii cu profil naturist 
din Deva.

Lipsa tot mai accentuată a banilor îi face în ultima 
perioadă, pe tot mai mulți dintre hunedoreni să aleagă 
beneficiile medicinii naturiste. Remediile pe bază de 
plante sunt recomandate din ce în ce mai des de către 
specialiștii în domeniu, iar pentru multe dintre produse, 
prețurile au rămas neschimbate sau, sunt mai mici decât 
echivalentul tradițional din farmacii.

Criza nu a diminuat numărul celor care aleg să se 
>eze pe bază naturală. Cele câteva farmacii naturiste 

din oraș spun că au tot atâția clienți câți aveau și în anii 
trecuți. Prețurile mici și eficiența produselor sunt prin
cipalele avantaje ale medicamentelor din plante, spun 
farmaciștii.

Tot mai mulți hunedoreni 
se tratează ca pe vremea 
bunicilor, cu produse 
din plante

De la ceaiuri pentru menținerea siluetei, unguente 
și creme pentru piele și până la preparate folosite pentru 
tratarea bolilor grave, toate se găsesc pe rafturile far
maciilor naturiste. Majoritatea dintre hunedoreni sunt 
mulțumiți de efectele tămăduitoare ale plantelor și revin 
cu încredere. „La noi nu se simte criza. Vânzările se 
mențin la același nivel, iar oamenii care cumpără o dată 
produse naturiste devin clienți fideli și le recomandă și 
altora să ia de la noi. Prețurile acestora sunt, pe alocuri, 
și cu 200% mai mici decât cele ale medicamentelor din

farmacii. Avem aproximativ 180 de poduse pe bază de 
plante, care tratează de la cele mai banale boli, până la 
unele destul de serioase”, spune unul din reprezentanții 
unei astfel de farmacii. Hunedorenii aleg de câte ori au 
nevoie remediile naturiste, fiind de părere că acestea au 
un efect mult mai rapid decât medicamentele din far
macii. Totodată, prețurile crescânde ale medica
mentelor, pensiile mici și tăierea a 25 la sută din salarii, 
contribuie la alegerea medicinii naturiste în ultima 
perioadă.

„Folosesc foarte des, cremele pe bază de plante, 
iar ceaiurile naturale m-au scăpat de răceala astă iarnă. 
După părerea mea, produsele naturale o să câștige și 
mai mult teren, numai dacă ne gândim că românul a 
preferat dintotdeauna, leacurile „băbești”. Unde mai pui 
că acum în criză, mulți nu ne mai permitem medica
mente costisitoare”, afirmă Nicoleta Dumitra, o 
pensionară din Deva.

Ceaiurile cu efecte
terapeutice, produsele 
apicole și cosmeticele 
pe bază de plante se vând 
cel mai bine

Cei care trec cel mai des pragul farmaciilor natur
iste sunt în general pensionarii, care, în majoritatea 
cazurilor nu își mai pot permite cumpărarea medica
mentelor recomandate de medici. Totodată, vârstnicii 
sunt obișnuiți cu leacurile naturale, de pe vremea când 
nu existau medicamente care să trateze orice afecțiuni.

De asemenea, femeile se numără și ele printre 
clienții fideli ai farmaciilor naturiste, acestea apelând 
la diferite creme pentru înfrumusețarea tenului, dar și 
la diferite produse pentru slăbit. Printre produsele cele 
mai căutate sunt ceaiurile și siropurile naturale din 
plante, cele pentru menținerea siluetei, cerealele, oțetul 
din mere, uleiul de măsline, sau fineturile pe bază 
apicolă.

Claudiu Sav

ANUNȚ IMPORTANT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2010, AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE 
PENTRU AGRICULTURĂ DERULEAZĂ UN SPRIJIN FINANCIAR PROVENIT 
DIN FONDURI EUROPENE, ÎN CONFORMITATE CU H.G.755/2010.
CA URMARE, DEȚINĂTORI DE EXPLOATȚII CU VACI DE LAPTE CARE AU 
UN EFECTIV CUPRINS ÎNTRE 2 ȘI 5 CAPETE POT SĂ-ȘI DEPUNĂ CERERE 
DE SPRIJIN LA PRIMĂRIILE DE CARE APARȚIN, PÂNĂ LA DATA DE 
31.08.2010, INCLUSIV, CU ÎNDEPLINIREA URMĂTOARELOR CONDIȚII:

- Sunt înregistrați m sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de 
Administrare a Cotelor de Lapte,din cadrul A.P.I.A.;

- Efectivul de vaci de lapte trebuie să fie înscris în Registrul Național al 
Exploatațiilor (Ia medicul veterinar concesionar) și să fi fătat cel puțin odată 
până la data de 31.08.2010;

- Efectivul de vaci cu lapte trebuie menținut în exploatație pânăla data de 
25.10.2010, inclusiv;

CEREREA TREBUIE SĂFIE ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) . COPIE DUPĂ PAȘAPORTUL FIECĂREI VACI DE LAPTE;
b) . COPIE DOCUMENT COORDONATE BANCARE;
c) . COPIE CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE DE LAOFICIUL REGISTRULUI 
COMERȚULUI/ A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ, DUPĂ 
CAZ, PENTRU PERSOANELE JURIDICE;
d) . COPIE ACT DE IDENTITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, CÂT ȘI 
ÎN CAZUL REPREZENTANTULUI PERSOANEI JURIDICE;

ATENȚIE!
1) . Toți solicitanții acestui sprijin financiar care au depus cerere până la data de 
25.10.2010 sădevină persoane juridice și/ sau persoane fizice autorizate,prezentând la 
APIA, Centrul Județean Hunedoara certificatul de înregistrare la Registrul 
Comerțului, totodată schimbând și forma de organizare la DSV-SA Hunedoara;
2) . Orice modificare survenită în informațiile declarate în cerere între data depunerii și 
25.08.20lOtrebuie notificată în scris către APIA,Centrul Județean Hunedoara, în 
termen de 7 zile;
3) . Cuantumul ajutorului pe cap de vaca de lapte se calculează de APIA după 
finalizarea verificărilor, fără a depăși 100 euro/ cap.
PENTRU DETALII SUPLIMENTARE VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI 
CENTRUL JUDEȚEAN APIA, TELEFON: 0254/221000



Caria Bruni va juca 
un episod în CSI

Oana Sârbu devine nostalgică 
când se gândește la trecut

Dacă e suficient de bună pentru un 
film al lui Woody Allen, este bună și pen
tru un serial de top! E vorba despre ni
meni alta decît gpma doamnă a Franței, 
Carja Bruni-Sarkozy, care va juca într-un 
episod din serialul polițist "CSI - Crime 
Scene Investigation".

Prima doamnă a Franței, Caria 
Bruni, a primit - și a acceptat - un rol într- 
un episod din CSI, care va fi filmat la 
Paris. Asta după ce ea însăși a trimis 
producătorilor serialului, cu o audiență 
globală de două miliarde de telespecta

tori, o scrisoare în care-și mărturisea 
admirația pentru calitatea producției.

Caria Bruni, în vârstă de 42 de ani, 
a încheiat recent filmările la o comedie 
romantică intitulată "Midnight in Paris", 
regizată de celebrul Woody Allen. Prima 
Doamnă a jucat alături de Owen Wilson 
și Marion Cotillard. Frumoasa soție a 
președintelui Nicolas Sarkozy declara, 
modestă, că nu crede în calitățile ei de 
actriță și se temea că va fi "îngrozitoare" 
pe platourile de filmare.

Era un nume cunoscut în showbiz 
și multă lume s-a întrebat de ce a 
dispărut pe neașteptate. Oana Sârbu a 
explicat chiar ea de ce nu mai are spec
tacole: „Nu mai sunt la modă”.

Din păcate, interpreta, cunoscută 
și generației tinere măcar din seria de 
filme „Liceenii”, în care a jucat alături 
de Ștefan Bănică Jr, a ajuns să fie 
nostalgică. Evident, ca mulți dintre 
români, într-un mod lucid - scârbită mai 
mult de ceea ce se întâmplă acum, decât 
dornică să se repete ceea ce era până în 
1989.

„Am ajuns în situația să regretăm 
vremurile trecute care și alea, din multe 
puncte de vedere, erau odioase. Dar se 
făceau chestii mai cu bun simț. Liber
tatea e tare grea! Ca și muzica 
adevărată! “, a spus Oana, citată de Se
cret Life.

Cuvinte dureroase, dar din păcate 
adevărate. Consolarea majoră a vedetei 
este băiatul ei, Alex Stelian. Pentru el, 
încă este interpretă: „Mai cânt așa, ca 
să nu-mi pierd vocea, pe acasă, cu fiul 
meu”.

Oana a mai făcut astfel de 
declarații acum câteva luni pentru Put
erea, probabil din dorința de a da o 
palma unor oameni care au vrut să

Madonna își arată vârsta

ucidă trecutul și au reușit: „Eu nu exist. 
Deși sunt atât de populară, de notorie, 
deși am jucat în cel mai popular film 
românesc, am cântat cântece superbe 
compuse de un adevărat muzician cum 
e Virgil Popescu, am luat câteva premii 
sonore și oamenii spărgeau geamurile 
și plăteau bilete scumpe, din sărăcia lor, 
să mă vadă, alături de alți colegi în 
spectacole de succes, în turnee de câte 
două-trei luni, cum azi nu se mai fac, în 
TOATĂ țara și în câteva alte țări, deși 
am apărut pe câteva albume, nu exist. 

Nu am forța, banii și șmecheria nece
sare așa-zisei «reinventări» care mi se 
tot impută. în general, simt că locul 
meu nu e în această lume”, mărturisea 
atunci Oana Sârbu.

Nimic nu s-a schimbat, în cmda 
avertismentelor lansate de mulți ai 01 
adevărați. în ciuda faptului că Mădălina 
Manole a ajuns chiar să își pună capăt 
zilelor și pentru că ea, diva de 
odinioară, fusese condamnată la uitare. 
Și la o „reinventare” care, de cele mai 
multe ori, este total lipsită de sens.

Caracatița Paul, îl imită 
pe Elvis Presley

După succesul de la mondiale, 
caracatița Paul a decis să se retragă din 
meseria de oracol și să încerce în indus
tria publicitară. Acum, își încearcă 
norocul și în muzică.

Caracatița-oracol Paul, devenită 
faimoasă pentru prezicerea mai multor 
meciuri ale Campionatului Mondial de 
Fotbal, inclusiv finala, va deveni acum 
imitatoarea lui Elvis Presley.

Animalul va fi transformat într-un 

Elvis, cu mai multe brațe e drept, de către 
agentul său Chris Davies.

"Unul dintre cele mai interesante 
lucruri este că va scoate un album denu
mit Caracatița Paul cântă Elvis", a spus 
Davies.

"Se scriu cărți despre Paul, de 
Crăciun vor apărea și jucăriile de pluș și 
există chiar o nouă aplicație pentru 
iPhone", a precizat noul agent al 
caracatiței.

Madonna este surprinsă din ce în 
ce mai des în fotografii obosită, 
neîngrijită și neglijentă, arătându-și 
vârsta de 51 de ani. Cu cearcăne și 
nefardată, vedeta este în evident con

trast cu aparițiile din primăvară în pic- 
toriale sexy și fotografii în care arăta cu 
mult mai tânără.

Artista lucrează intens la cel de-al 
doilea film din cariera sa de regizor, 

W.E., o dramă inspirată din viața 
regelui Edward al VUI-lea, monarhul 
care a renunțat la tronul Marii Britan 
pentru a se căsători cu o americancă.

Precedentul film regizat de 
Madonna a fost "Filth and Wisdom/ 
Mizerie și înțelepciune", lansat pe r 
ile ecrane în 2008.

Descrisă de numeroase ori drept 
"una dintre cele mai bune artiste pop 
ale tuturor timpurilor", numită și 
"Queen of Pop (Regina Pop-ului)", 
Madonna este și cea mai bine vândută 
cântăreață a secolului XX, potrivit 
Recording Industry Association of 
America, cu peste 200 de milioane de 
albume vândute în întreaga lume. în 
martie anul trecut, ea a fost inclusă în 
Rock and Roll Hall of Fame.



Sfaturi utile pentru femeile care-și doresc un diamant
Știi cât de mult te iubește și ați vorbit de 
multe ori despre căsătorie, însă cumva 
el încă nu a înțeles că acum e momen
tul când tu aștepți "ceva " strălucitor 
să-ți fie "ascuns " într-un pahar de 

șampanie, sau, pur și simplu, să-ți fie 
strecurat pe deget Ce trebuie să faci ca 
să-l "trezești"? Folosindu-șiputerea de 

sugestie îl poți convinge să cumpere 
inelul de logodna ce și-l dorești ca și 

cum ar fi fost idea lui 
de foarte mult timp.

1. Un prim pas ar fi acela de a-i strecura 
câteva aluzii fine și chiar poți să le repeți din când 
Jn când. Reține că aceeași metodă o poți folosi și 
pentru un inel aniversar.

2. Sau îi poți răspunde "din greșeală" într-

Cinci sfaturi pentru

Una dintre cele mai grele dileme ale fe
meilor este legată, se știe, de vestimen

tația aleasă atunci când pleacă de 
acasă. Fie că e vorba de dragoste, prie
teni, afaceri etc, aproape toate repre

zentantele sexului slab se stresează din 
cauza modului în care ar trebui să

5 coafuri anti-căldură
Problema cea mai mare pe 

care o au multe dintre femei 
vara este aceea a părului. Oricât 
de bine le-ar sta desfăcut, pe 
umeri, e inevitabilă senzația 
. -plăcută de căldură atunci 
când alergi după cumpărături 
sau alte treburi prin oraș.

1. Prima și cea mai 
elegantă este cea “flat-top”, în 
traducere liberă, vărf plat. Se 
realizează destul de simplu - se 
adună părul la spate ca și cum ar 
fi gata de prins însă e împins în 
sus pentru a forma vârful plat. 
Părul rămas la spate se prinde în 
diverse moduri, așa încât să nu 
atârne și să prevină căldura. 
Pentru a realiza coafura cât mai 
bine, se recomandă folosirea 
fixativului sau a câtorva picături 
de ceară pentru susținere.

2. Părul împletit într-o 
parte laterală. Coafura este 
perfectă pentru o plimbare în 
parc sau la un picnic și se 

realizează extrem de simplu. 
Perfecțiunea împletiturii nu tre
buie să ne frământe prea mult, 
căci stilul e mai degrabă unul 
lejer. O atenție deosebită trebuie 
acordată însă în aces caz elastic
ului care va prinde vârfurile și 
care nu trebuie să fie foarte 
strâns, pentru a nu dăuna firului 
de păr.

3. Dacă sunteți adepta unui 
stil mai rebel, atunci pentru 
această vară vi se potrivește 
coafura complet dezordonată, 
prinsă cu bandane sau elastice. 
Coafura se realizează adunând 
părul într-o formă aleatorie și 
prinzând în jurul capului acce
soriile respective.

4. Dacă totuși nu vreți să 
aveți părul prins, puteți opta 
pentru o altă sugestie, aceea de 
păr încâlcit. E coafura perfectă 
pentru zilele în care adie vântul 
și se realizează folosind orice 
produs care separă șuvițele. Se

un context atent căutat cu ceva de genul: "Te-ai 
gândit să mergem să luăm un inel, oh pardon, un 
bilet la film?".

3 Setează-i tonul soneriei de la telefonul 
lui pe melodia lui Marilyn Monroe "Diamonds 
Are a Girl's Best Friend".

4. Poți să-i faci complimente de genul ce 
strălucitor mod de a-și prezenta ideile are, sau ce 
replică strălucită i-a dat cuiva. Folosește cuvântul 
"strălucitor" de câte ori ai ocazia.

5. închiriază DVD-ul cu filmul "Diamonds 
Are Forever" și invită-1 să-l vedeți împreună.

6. întreabă-1 din curiozitate cu ce se poate 
tăia sticla și cum de poate fi un diamant așa de dur 
și de durabil - apreciază și accentuează aceste 
calități.

7. Strecoară-i în geanta de serviciu o 
broșură turistică despre Capul Diamantului (Dia
mond Head) din Hawaii (s-ar putea să ai noroc și 
să țe alegi și cu un inel cu diamant și cu o 
destinație de luna de miere...).

8. întotdeauna pune-i un suport sub paharul

femei moderne
arate în societate.

1. Machiajul natural,
cel mai potrivit
Machiați-vă cât mai natural! Nu aveți cum să 

dați greș cu un look proaspăt, indiferent de 
tendințele modei.

Un fond de ten hidratant - ideal pentru 
această vreme, un ruj nu foarte strident, cât mai 
aproape de culoarea buzelor, ochii puțin conturați 
și.. .gata, ați rezolvat problema rapid și eficient.

2. Adoptați stilul sexy
Stilul sexy - tot mai multe femei adoptă 

această ținută. Puteți fi sexy chiar și în blugi! O 
pereche de jeanși, o bluză mai mulată, în care 
formele își fac de cap, este o ținută întâlnită din 
ce în ce mai des.

într-adevăr, în haine de acest tip vă simțiți cel 
mai bine. Și asta e tot ce contează!

3. Clasicul nu dă greș!
Stilul clasic. Nu uitați de stilul clasic - acesta 

nu va muri niciodată! întotdeauna o femeie 
îmbrăcată astfel a fost modernă și elegantă. Pentru 
o ținută de acest gen vă trebuie un pic mai mult 
timp la dispoziție. Dar merită!

pot crea și câteva noduri în părul 
ud, care odată uscat va avea as
pectul de încâlcit dar în același 
timp foarte sexi.

5. Buclele mari sunt și ele 
la mare căutare vara aceasta. 
Daca vreți să aveți o coafură nu 
foarte pretențioasă însă de efect 
cu orice outfit, atunci ele sunt 
soluția. Se realizează destul de 
simplu dacă părul e ondulat nat
ural, și cu puțin efort în alte 
cazuri 

de bere sau de vin așezat de el pe masă, 
menționându-i subtil că inelele sunt mai frumoase 
pe degetele tale decât pe masă lăsate de pahar.

9. Rememorează-i ultima vacanță de iama 
la ski cu zapada strălucind în lumina soarelui ca o 
mulțime de diamante.

10. Setează-ți ca homepage la pagina de in
ternet un site de pe care pot fi cumpărate bijuterii 
cu diamante

Odată ce simți că deja a început să se 
gândească să iți cumpere cadou un inel cu diamant 
e timpul să treci la detalii. Răsfoiește inocentă o 
revistă și precizează "razant" ce frumos ți-ar sta 
pe degetul tău, mărimea 50, un anume model de 
inel - trebuie să-l ajuți să afle măsura ta pentru 
inel. Dacă preferi aurul alb, comentează că acest 
metal prețios ți se potrivește mai bine tenului tău. 
întotdeauna e nevoie și de un plan de rezervă așa 
că asigură-te că prietenele tale sau familia îți 
cunosc preferințele și măsura inelului - este posi
bil să le ceară ajutorul.

Se știe, un bărbat remarcă mereu mult mai 
repede o femeie elegantă și bine pusă la punct 
decât una care prin îmbăcămintea sa a arătat cam 
„tot” ce are de valoare.

4. Eșarfa, accesoriul nelipsit
E de necrezut câtă feminitate și grație aduce 

o simplă eșarfă, un șal sau un batic.
Indiferent că le prindeți la gât, le petreceți pe 

umăr, le puneți în talie, pe post de cordon, le lăsați 
pe spate, vă vor schimba total ținuta.

De multe ori, o eșarfă bine asortată la un an
umit gen de îmbrăcăminte face toți banii!

5. Cumpărăturile, 
’’moartea” sexului slab
Chiar dacă multe haine sunt la un preț mult 

mai mic decât le-ați văzut cu ceva vreme în urmă 
în magazine, încercați să cumpărați numai lu
crurile de care chiar aveți nevoie.

Altfel banii dumneavoastră (chiar și la 
jumătate) se vor pierde inutil.

Multe femei fac această greșeală când văd 
lichidări de stoc.

Cumpără și iar cumpără, iar de îmbrăcat nu 
îmbracă niciodată toate hainele, accesoriile și 
încălțările achiziționate.



8 Noi si lumea
9

Miercuri. 11 august 2010 ------------------------

Muncitori străini. inclusiv rojnâui suitt căutări pentru a efectua muncile 
refuzate de belgieni
Patronatul belgian caută faclă de muncă pentru sectorul hotelier, al restaurantelor y 
de catering (Horeca), horticultura și construcții, inclusiv din România, în pofida ratei 
mare a șomajului din propria țură. relatează RTL litfa, în pagina electronică.

< A Cetățenii europeni pot fi expulzați
Populația României a scăzut 
cu 1.891 de persoane în iunie 
față de luna mai

doar individual și in anumite condiții

Populația României a scăzut cu 
1.891 de persoane în iunie față de 
lima anterioară, din cauza sporului 
natural negativ, informează, Institutul 
Național de Statistică (INS).

în luna iunie s-au născut 18.743 
copii (10,6 născuți-vii la 1000 
locuitori), cu 2.667 mai mulți decât 
în luna mai. Numărul persoanelor 
care au decedat în luna iunie a fost de 
20.634 (11,7 decedați la 1000 
locuitori), cu 623 decedați mai puțini 
decât în luna mai.

Excedentul numărului
decedaților față de numărul 
născuților-vii - sporul natural negativ 
- a dus la scăderea numărului 
populației în luna iunie cu 1.891 per
soane, în timp ce în luna mai a scăzut 
cu 5.181 persoane.

Numărul copiilor cu vârstă sub 
un an care au decedat în luna iunie a 
fost de 153 (8,2 copii sub un an la 
1000 născuți-vii), în creștere față de

UE ar putea să strângă bani 
prin taxare proprie

Executivul european va 
prezenta în septembrie opțiunile pen
tru o nouă taxă destinată strângerii de 
bani direct pentru bugetul UE, ce ar 
putea permite scăderea contribuțiilor 
țărilor membre.

Comisia ia în considerare 
diferite forme de taxă directă, ce le- 
ar permite unor state membre să își 
scadă contribuțiile la bugetul euro
pean, a explicat comisarul european 
pentru buget Janusz Lewandowski, 
într-un interviu acordat FT Deutsch
land.

Referindu-se la conceptul UE 
privind propriile resurse, prin care 
bugetul UE urmează să fie finanțat 
direct dintr-o sursă de venit, el a spus: 
"Multe țări vor să își scadă 
contribuțiile. Acest lucru deschide 
ușa pentru a analiza propriile 
resurse".

Lewandowski nu a precizat ce 
opțiuni ia în considerare Comisia, 
însă se pare că printre acestea s-ar 
număra taxa pe traficul aerian și în
casarea unei părți din veniturile 
obținute în urma vânzării cotelor de 
emisie de dioxid de carbon.

în prezent, 76% din bugetul UE 
provine din contribuții ale statelor 
membre, iar restul din sistemul actual 

luna mai.
La oficiile de stare civilă s-au 

înregistrat în luna iunie 6.033 
căsătorii, în scădere cu 4.975 
căsătorii comparativ cu luna 
precedentă. Instanțele au pronunțat 
3.093 de divorțuri, cu 164 mai multe 
decât în luna mai.

Comparativ cu iunie 2009, în 
iunie 2010 numărul născuților-vii a 
fost mai mic cu 151, iar numărul per
soanelor care au decedat a fost mai 
mare cu 1.369.

în iunie 2010 numărul 
populației a scăzut cu 1.891 per
soane, în timp ce în iunie 2009 a 
scăzut cu 371 persoane.

Numărul căsătoriilor a fost în 
luna iunie 2010 cu 5.169 mai mic 
decât în aceeași lună din anul prece
dent. Prin hotărâri judecătorești de
finitive s-au pronunțat cu 87 divorțuri 
mai puține în luna iunie 2010 decât 
în luna iunie 2009.

de resurse proprii.
Opțiunile vor fi incluse într-un 

document privind bugetul UE pentru 
perioada 2014 - 2020 care va fi pub
licat la sfârșitul lui septembrie.

Potrivit așteptărilor, acest docu
ment va începe o serie de negocieri 
dificile privind viitorul buget euro
pean, în condițiile în care guvernele 
încearcă să își scadă contribuțiile. Pe 
de altă parte, țările membre s-ar putea 
opune impunerii unei taxe UE, pentru 
că vor să păstreze controlul asupra 
fondurilor primite și cheltuite de
insitutțiile UE.

Cetățenii europeni pot fi expulzați 
"din motive de politici publice, securitate 
publică sau sănătate publică", dar cazurile 
sunt tratate la nivel individual, explică 
purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru 
Justiție și Afaceri Interne într-un interviu 
acordat postului de radio Deutsche Welle.

"Există limite pe care statele Uniunii 
le pot institui în baza unor reguli stricte. Ex
pulzarea sau deportarea sunt deja măsuri 
considerate ca fiind extreme. Cetățenii eu
ropeni pot fi expulzați din motive de politici 
publice, securitate publică sau săpătatc 
publică. Fiecare caz individual, însă, trebuie 
evaluat de statul membru - iar aceasta 
înseamnă că nu pot exista expulzări ale unor 
serii de cetățeni europeni. Apoi, fiecare 
cetățean expulzat are dreptul să atace în 
instanțele naționale decizia și să ceară anu
larea aplicării ei până nu se încheie proce
durile juridice", a explicat Michele Cercone 
pentru Deutsche Welle, potrivit paginii elec
tronice a postului de radio.

Președinția și Guvernul francez au 
decis, în ultimele săptămâni, să închidă o 
serie de locuri de campare în care își 
făcuseră tabere, mai mult sau mai puțin 
legal, cetățeni europeni de etnie romă. Unii 
dintre ei provin din România și Bulgaria - 
iar în cazul acestora, autoritățile de la Paris 
au decis expulzarea lor către țările de orig
ine.

Biserica Ortodoxă Română scapă de impozite
Prin conturile Bisericii Ortodoxe Române 

circulă anual zeci de milioane de lei, însă mai 
nimic nu ajunge și la bugetul de stat. O bună 
parte din acești bani reprezintă donații ale 
credincioșilor, dar și venituri realizate de paro
hii din "afacerile" în care sunt implicate: fabrici 
de cherestea, cabinete stomatologice sau pensi
uni. Cum biserica este scutită însă de impozit, 
toți banii rămân în conturile mitropoliilor.

Criza economică a sărăcit buzunarele tu
turor românilor. Salariile s-au redus cu 25%, 
TVA-ul a fost majorat cu 5% și în plus numărul 
impozitelor a crescut In timp ce noul Cod Fis
cal pune bir pe tot mai multe activități, Biserica 
Ortodoxă Română deține o poziție privilegiată, 
fiind scutită de impozite. Și asta nu pentru că 
nu ar avea activități ce merită impozitate.

Biserica Ortodoxă Română nu neagă ven
iturile realizate însă menționează că acestea 
sunt reinvestite în acte caritabile sau în modern
izarea și dezvoltarea instituției.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Patri
arhia Română și-a propus ca în 2008 să obțină 
venituri din activități fără scop patrimonial în 
valoare de 25.968.000 de lei. în realitate însă, 
suma strânsă a fost aproape dublă : 47.797383 
de lei.

Un calcul simplu ne arată că Patriarhia 
Română a reușit să obțină, la sfârșitul lui 2008, 
un excedent de 2313.629 de lei numai din 
activitățile fără scop patrimonial.

BOR este scutită de la plata 
mai multor taxe și impozite

Potrivit Legii nr. 489/2006 privind lib
ertatea religioasă și regimul general al cultelor,

întrebat dacă responsabilii UE au luat 
în calcul posibilitatea de a interveni în 
aplanarea tensiunilor din Franța, Cercone a 
declarat că "integrarea romilor dispune de 
instrumente și politici europene", oferind ca 
exemplu fondurile structurale și Fondul So
cial European.

"într-o oarecare măsură, prin extensie, 
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare 
Rurală a fost, de asemenea, folosit în anu

întreținerea și desfășurarea activităților cultelor 
religioase sunt acoperite în primul rând din 
veniturile proprii. Mai mult, aceste culte reli
gioase își pot stabili contribuții din partea 
credincioșilor lor pentru susținerea activităților 
pe care le desfășoară. Chiar și statul 
promovează sprijinul acordat de cetățeni cul
telor prin deducerile din impozitul pe venit. 
Potrivit articolului 11 din cadrul aceleiași legi, 
sprijinul statului constă și în acordarea de 
facilități fiscale.

Codul Fiscal, prevede pentru Biserica 
Ortodoxă Română scutiri de la plata impozit
ului pe profit pentru:

- veniturile obținute din producerea și 
valorificarea obiectelor și produselor necesare 
activității de cult religios

- veniturile obținute din chirii
- alte venituri obținute din activități eco

nomice.
- veniturile din despăgubiri în formă 

bănească, obținute ca urmare a măsurilor 
reparatorii prevăzute de legile privind reconsti
tuirea dreptului de proprietate, cu condiția ca 
sumele respective să fie utilizate, în anul curent 
și/sau în anii următori, pentru întreținerea și 
funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de 
construcție, de reparație și de consolidare a 
lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, 
pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume 
propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, 
acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni 
specifice și alte activități nonprofit ale cultelor 
religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă și regimul general al cul
telor 

mite țări pentru integrarea populației rome. 
Iar din mai 2010, regulile de folosire a ban
ilor din Fondul European de Dezvoltare 
Rurală au fost modificate pentru a simpli
fica accesarea acestora în folosul grupurilor 
minoritare cum ar fi tocmai populațiile de 
etnie romă. Scopul este să li se poată 
strui locuințe. Este, iată, deja un efort < 
sistent depus de Comisie și Uniune", 
explicat funcționarul comunitar.

De asemenea Codul Fiscal prevede scu
tirea Bisericii Ortodoxe Române de la plata ac
cizelor pentru orice produs energetic utilizat 
drept combustibil pentru încălzire.

Clădirile pentru care nu datorează im
pozit, prin efectul legii, sunt, în cazul Bisericii 
Ortodoxe Române:

- cele care, prin destinație, constituie 
lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioa« 
recunoscute oficial în România și componen
telor locale ale acestora, cu excepția încăperilor 
care sunt folosite pentru activități economice;

- clădirile retrocedate
- clădirile utilizate pentru activități 

cial-umanitare.
Biserica Ortodoxă Română este scutită și 

de la plata impozitului pe teren, dacă acesta 
aparține unui cult religios recunoscut de lege 
și al unei unități locale a acestuia, cu personal
itate juridică. De asemenea Patriarhia Română 
este scutită de plata taxei pentru eliberarea cer
tificatelor de urbanism sau a autorizațiilor pen
tru construcția unor noi lăcașuri de cult sau o 
anexă a acestora.

Potrivit Codului Fiscal, nu este 
considerată activitate economică livrarea 
următoarelor obiecte de cult religios: vase litur
gice, icoane metalice sau litografiate, cruci, 
crucifixe, cruciulițe și medalioane cu imagini 
religioase specifice cultului, obiecte de colpor
taj religios, calendare religioase, produse nece
sare exercitării activității de cult religios, 
precum tămâia, lumânările, dar cu excepția 
celor decorative și a celor pentru nunți * 
botezuri.



Sportiva Sorana Cîrstea a coborât II poziții în clasamentul HT1, până pe 
locul 74, cu 898 de puncte, aceasta fiind cea mai slabă clasare a ei în ie
rarhia jucătoarelor profesioniste, în ultimele 26 de luni. i
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FC Hunedoara - CS Zlatna
FC Hunedoara va întâlni as

tăzi, formația CS Zlatna (jude
țul Alba), de la ora 17:30, pe 
stadionul Michael Klein, într- 
o partidă contând pentru faza 

a treia a Cupei României.

Chiar dacă Zlatna a retrogradat 
sezonul trecut în liga IV, alb - albaștrii 
trebuie să trateze cu maximă seriozitate 
partida, știută fiind performanța pe care 
adversarii au reușit-o în ediția 
precedentă a Cupei, când au ajuns până 
în șaisprezecimi. Fostul jucător al lui 
CFR Cluj, Tiberiu Zelencz, poreclit "el-

Cristian Balaj arbitrează
meciul Dinamo - Rapid
Derbiul Dinamo - Rapid, care 

va avea loc, duminică, de la 
ora 20.00, în etapa a IV-a a

I "’ii I, va fi arbitrat de o bri
gadă condusă de Cristian 

Balaj.
Balaj va fi ajutat la cele două 
linii de Szekely Zoltan și Ionel 
Popa. Rezervă va fi Adrian Co- 

mănescu.
Observatorul partidei a fost 
desemnat Cornel Sorescu.

Arbitrii celorlalte meciuri din 
Liga I:

CFR Cluj - Astra Ploiești, 
' ’ teri, ora 20.00

Arbitri: Teodor Crăciunescu 
(centru) - Florin Păunescu, Marian 
Gaspar (asistenți) - Marian Bordean 
(ii rvă)

Observator: loan Mureșan
Gloria Bistrița - Pandurii Târgu 

Jiu, vineri, ora 22.00
Arbitri: Paul Unimățan - Iulian 

toro" a semnat un contract pe o 
perioadă de un an de zile cu gruparea 
din Liga a treia, FC Hunedoara. Fotbal
istul de 26 de ani spune că nu a făcut un 
pas înapoi, în ciuda faptului că a lăsat 
în urmă evoluțiile de al Liga I. "Nu con
sider că am făcut un pas înapoi, din 
contră vreau să joc și, de ce nu, să revin 
din nou în prim planul ligii I. Am găsit 
aici la Hunedoara înțelegere și oameni 
care doresc performanță", a afirmat fot
balistul care a mai evoluat la echipele 
Săgeata Stejaru, FC Baia Mare, Câmpia 
Turzii. La meciul cu CS Zlatna este 
așteptat debutul lui Zelencz.

Andrei Cean

Radu, Eduard Ungureanu - Dan 
Monea

Observator: Dan Petrescu
Unirea Urziceni - Universitatea

Cluj, sâmbătă, ora 18.30
Arbitri: Alexandru Tudor - An

drei Constantinescu, Gabriel Bârjac
- Cătălin Popa

Observator: Nicolae Marodin
FC Vaslui - FC Brașov, 

sâmbătă, ora 20.30
Arbitri: Georgian Ionescu - 

Mircea Orbuleț, Bogdan Gheorghe
- Cristian Sava Găină

Observator: Constantin Gheo

rghe
Gaz Metan Mediaș - FC 

Sportul Studențesc, duminică, ora 
18.00

Arbitri: Istvan Kovacs - Szabo 
Gero, Nicolae Megheșan - Sorin 
Tarcea

Observator: Gheorghe Moise
Universitatea Craiova - FC

Timișoara, duminică, ora 22.00
Arbitri: Augustus Constantin - 

Octavian Șovre, Adrian Vidan - 
Marian Bălăci

Observator: Sajtos Laszlo
Oțelul Galați - FCM Târgu 

Mureș, luni, ora 18.30
Arbitri: Dragoș Istrate - Aurel 

Oniță, Paul Dimancea - Ionel Ivan
Observator: loan Danciu
Steaua - Victoria Brănești, luni, 

ora 20.30
Arbitri: Sebastian Colțescu - 

Cristian Nica, Dragoș Iliescu - 
Mugurel Vădan

Obsevator: Comeliu Fecioru.

Realsport în Liga IV-a

C.S Realsport Deva a câștigat 
campionatul de minifotbal la grupele 
de juniori C și D.

Asociația Județeană de Fotbal i- 
a premiat pe tinerii forbaliști cu tro
feul de campion și diplome. Din 
grupa C fac parte jucători născuți 
între anii 1996-1997. Grupa D are în 
componență tineri fotbaliști născuți 
ăn anul 1998. Cele două grupe au fost 
într-un stagiu de pregătire la Geoagiu 
din 30 iulie până în 6 august. Clubul 
devean a susținut meciuri amicale cu 
Dacicus Orăștie, Mureșul Deva și 
Retezatul Hațeg. C.S Realsport Deva 
s-a înscris în noul sezon cu grupele

Tătar, Pleșca și Rada
așteptați la Minerul Lupeni

Președintele echipei de fotbal 
Minerul Lupeni, Mihai Basarab, 
spune că așteaptă încă undă verde din 
partea lui Marin Condescu în ceea ce 
privește transferul unor jucători de la 
gruparea Pandurii Târgu Jiu.

"Deocamdată suntem la mâna 
lui Condescu și așteptăm un răspuns 
de la acesta. Nu ne place să fim în 
postura de cerșetori, să tot mergem și 
să ne rugăm de ei. Sperăm să ne dea 
un răspuns cât mai rapid pentru că 
trebuie să ne definitivăm lotul de 
jucători", a declarat președintele 
echipei Mihai Basarab.

Antremorul echipei hunedorene 

de juniori C, D și E, care va începe 
pe data de patru septembrie. Clubul 
din Deva s-a înscris și în Liga a IV a 
în colaborare cu Colegiul Național 
Sportiv.

“Ne-am înscris în Liga a IV a și 
sperăm să ne meținem locul anul și 
pentru sezonul viitor, vom vedea ce 
vom face la anul. Vreau să felicit 
copiii de la grupele c și d pentru titlul 
de campion obținut, sper să o țină tot 
așa să câștige campionatul și la anul” 
a declarat președintele clubului Attila 
Fakacs.

Andrei Cean

Ionel Augustin dorește trei jucători de 
la formația gorjeană, pentru noul 
sezon. Cei tre jucători sunt Tătar, 
Pleșca și Rada, aceștia sunt 
așteptațim în aceste zile să ajungă la 
Lupeni, pentru a intra cât mai repede 
în pregătiri alături de formația 
lupeneană.

“Jucătorii de la Pandurii sunt 
fotbaliști buni cu experiență și avem 
nevoie de ei pentru a întării echipa. 
Sunt sigur că vor face treaba bună, 
dacă vor veni la noi, și ne vor ajuta 
foarte mult în noul sezon” a declarat 
antrenorul echipei Ionel Augustin.

Andrei Cean

Hie Dumitrescu noul antrenor al Stelei
Ilie Dumitrescu este noul antrenor al 

Stelei și va fi prezentat mîine la stadionul 
din Ghencea. Fostul atacant al grupării 
"roș-albastre" va prelua funcția de 
antrenor după ce Victor Pițurcă și-a 
prezentat demisia. Tehnicianul Hie Du
mitrescu a declarat, marți, că se află la 
Constanța, că nu a semnat un contract cu 
FC Steaua, dar că va veni în București ziua 

următoare dacă va fi nevoie de el.
"Sunt la Constanța acum, la turneul 

lui Hagi. Nu am semnat un contract cu 
Steaua. Mâine, dacă va fi nevoie să vin la 
București, voi veni. Deocamdată, nu știu 
ce s-a mai discutat", a spus Ilie Du
mitrescu.

în vârstă de 41 de ani, Ilie Du
mitrescu a mai antrenat în carieră sa Oțelul 

Galați, FC Brașov, Alki Lamaca, România 
U21, FCM Bacău, Apollon Limassol, 
AEK Atena, Egaleo, Akratitos, Kalithea, 
PAOK Salonic și Panthrakikos. Ca jucător, 
Ilie și-a început cariera la Steaua, grupare 
pentru care a jucat între 1986 și 1994. în 
1998 a revenit la gruparea "roș-albastră" 
pentru a-și încheia cariera.

Victor Pițurcă a părăsit funcția de 

manager general al clubului Steaua după 
primele trei etape ale Ligii I. 
Neînțelegerile dintre el și finanțatorul 
stelist, Gigi Becali, privind contractul pe 
care urma să-I semneze Pițurcă, au sur
venit din cauza unor garanții cerute de 
tehnician cu care finanțatorul nu a fost de 
acord. Garanțiile urmau să fie executate de 
Victor Pițurcă în cazul în care Gigi Becali 
făcea declarații jignitoare la adresa 
jucătorilor sau suporterilor steliști.

Luni, în presă s-a vehiculat ideea că 
la conducerea clubului "roș-albastru" vor 
veni Anghel Iordănescu, Ilie Dumitrescu 
și Gheorghe Hagi, în funcțiile de 
președinte, manager sportiv și antrenor. 
Gigi Becali a precizat, în aceeași zi, că ar 
fi foarte fericit ca cei trei să accepte să 
revină la Steaua. Marți, Iordănescu a 
anunțat că a renunțat la proiect după re
fuzul lui Hagi de a reveni la gruparea "roș- 
albastră".

r 'S

CALEA ZAR ANDULUI nr.150 (lângă VOLVO]

A

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

- 5 spălări ti gratis!
- legitimație (exterior + Interior, 16 ronly

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

<Z>
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei Qâ

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
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Acțiunea se învârte în jurul unui experiment organizat de un reputat psi
holog. Acesta vrea să studieze îndeaproape frica și îșî alege ca locație pen
tru experimentul său un conac, Hill House, eu o reputație înfrh-oșătoare, 
despre care se spune că e bântuit de spirite malefice.
(Pro Cinema? 22:00; Castelul bântuit)
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Telejurnal; Sport; Meteo
Pe drumul mătăsii
Armăsarul sălbatic (serial des

ene animate, 1998 - 12.)
Noah și Saskia (australian-en 
Verde-n față (rel.) Episodul 9 
Vezi România! Episodul 9 
Transformarea
Dovadă de iubire
Miezul zilei
Călător pe viață (rel.) 
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean mini-serial, 2003, 
rel. - 8.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Baschet masculin: România — 

Suedia Direct de la Cluj-Napoca
Vezi România! (rel.) Ep. 9 
Cronicile frumoasei luptătoare

(mini-serial, 2003 - 9.) 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Fotbal: Turcia - România 

Transmisiune directă de la Is
tanbul 

amical)
Coinanderia, 1375 A.D. (fran

cez serial, 2010 - 3.) 52' cu Cle
ment Sibony, Louise Pasteau, 
Carlo Brandt, Maher Kamoun

07®

07:50
03:00

09 C0

th 0:20
011:20
Itaro

»4;30
■15®

w
16®

21:30 
22:00 
23®

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 10.)
învinge apele!
Studio 24 (francez film , 2008, 

rel. - 9.) 26' cu David Clark 
Priscilla
Darul (australian serial, 1997 - 

1.) cu Gillian Alexy, Joseph At- 
herden, Kate Beahan
Telejurnal; Sport
Timpul chitarelor (rel.) 
Povești din sălbăticie
Telejurnal; Sport 
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 10.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom
Studio 24 (francez film , 2008 

-11.) 26' cu David Clark Pris
cilla
înot Campionatele Europene, 

Budapesta 2010
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 4.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Bazar (documentar)
Bugetul meu (reportaj) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Repriza a IlI-a

06:00

16:00

20:30

06:00
08:00

50:00
11:15

07®
09:55
10:00
12®

13:00
14:00

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
Xena: prințesa războinică
Crima dăunează sănătății (SUA 

polițist, 1991)
Observator
Clubul guvernantelor (SUA co

medie, 1995)
Observator
Bun de cinste (reality show) 
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Observator
Attila, cuceritorul (SUA-litua- 

nian aventură, 2001) 172' cu 
Gerard Butler, Powers Boothe, 
Simmone Mackinnon
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

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

■■

20:00

21:45
23:25

17® 
17:45 
19:00 
20:30

22:30
23®

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

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Condamnată la supraviețuire 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3797.)
Știrile Pro TV
Pentru fiica mea (SUA dramă, 

1990)95' cu James Avery, Ellen 
Blake, Noah Blake, George Coe
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3798.)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog!
Știrile Pro TV
Capcana viitorului (SUA S.F., 

2007)
Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 13.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

07:80 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
14® 
15® 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30

2130

jlfcsM
23:30

SB

Ingerașul
Săracii tineri bogați 
Legământul 
Predestinați 
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

19:30
20:30

Camera de râs
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Sport cu Fiorentina 
Nimeni nu-i perfect
Sub umbra tatălui (SUA

dramă, 1997) cu Carl Lumbly
Galileo
Camera de râs
Cine știe...câștigă!
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. -14.)
Pantera roz contraatacă (rel.) 
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'
Identitate incertă
Trăsniții
Mondenii Show
Un detectiv cu greutate: moar

tea unui sportiv (acțiune, 1991) 
cu Bud Spencer, Erik Estrada, 
Philip Michael Thomas, 
Eduardo Alemân

14:10 îndoiala (SUA dramă, 2008) 104' cu Meryl Streep 
15:55 Ziua Independenței (SUA film de acțiune, 1996) 
18:15 Tatăl meu, Romulus (australian dramă biografică, 

2007) 104' cu Eric Bana, Franka Potente, Marton Csokas
Ostatici în Pelham 123 (SUA-englez polițist, 2009) 106' cu John Tra

volta, Denzel Washington, James Gandolfini, John Turturro
Babylon A.D. (SUA-francez-englez S.F., 2008) 90' cu Vin Diesel 
Lilieci: Asalt asupra omenirii (SUA horror, 2007) 84' cu David Cho- 

kachi, Tomas Arana, Michael Jace, Pollyanna McIntosh

i

15:15
16:15
16:45

19:00
20:00

21:00
22:00

CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial polițist, 2004 - 
19.) 40' cu Gary Sinise, Melina Kanakaredes, Carmine Giovinazzo
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 3.) 30' cu Laura San Giacomo 
Castelul bântuit (SUA horror, 1999) 112' cu Liam Neeson

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/12.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 1.)
Un cuplu ciudat (SUA comedie, 1968) 101' cu Jack Lem

mon, Walter Matthau, John Fiedler, Herbert Edelman
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 8.) 60' cu Kristen Bell
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist

inginer construcții civile, industriale 
i agricole I

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

ru construcții civile, indus- 
yși agricole 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar 1 Petroșani fierar betonist î operator mase plastice 7 munc.necal în md. confecțiilor
12

zaic,zidărie, faianță, greș ie,parchet 2

operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

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

operator control nedistructiv
3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar î instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

ospătarțchelner) 4
cusător piese din piele și înlocuitor

29

cameristă hotel

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la demol.clâdiri,zida- 
ric,mozaic, faianță, gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină marc tonaj
1

inginer mecanic 11florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri aii men 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9
ospătar-chelner 1

mecanic utilaj 1
șofer de aototurisme și camionete

2

șofer de autoturisme și camionete
5

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătar 1 șlauțator I
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

barman
vânzător

brutar
zidar samotor

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

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

ambalator manual

IMOBILIARE

sudor manual cu arc electric 5

10

8

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal.la demil.clădiri, zida
ri e,mozaic, faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

zidar rosar-tencuitor

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgherțexclusiv restaurator) 2

ica piiBiicitate

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
nlus diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St-50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St-3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.000lei 
.Tel. 0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000lei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună_ Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, 
bucătărie, cămara, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită Preț 
95.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal se
parat sau schimb cu casă. Preț 70.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

^tă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.0001ei. Tel 0730.346219

închiriez garsoniera decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobilată 
și utilată (termopane, frigider, aragaz, tv., mașină spălat automată). Nu sunt agenție imobiliară. 
Tel. 0722.252.603

Vând apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătățiri, zona micro nl5, et9 (lift defect). 
Preț 75.000ron. Tel.0771.676.597, după ora 16.00.

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

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

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

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar

manipiliant mărfuri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

montator subansamble

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.

Of3rtă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
artament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097 DIVERSE

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 
j

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la moto agregate și mașini
sub inginer mecanic automobile 

]
în silvicultură 1

văzător 3
munc.radioelecronist 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 1
agent securitate 1

electricean de întreținere și repara-
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

t

3

paznic I

mecanic utilai
1

tălpuitor industrial 514 munc. necal. în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal.la demol. clădiri, mo

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.la amb. prod, soli de și 
semisolide 10

ospătar (chelner)

neg.

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

WfÎI ’fcli 1

11

k
Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254230.451, 0752201.008,
flynet07@yahoo.com

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

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707
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Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083
TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE9

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (2S-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat 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 traviata plus 1 OOdicuri cu 
muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C A Roseti, ur.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 10lei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmațian. Tel 0743.832.083

Consultanța pentru S.R.L., P.FJk, înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de 
activitate, consiliere pentru oameni de afacen străini cu traduceri din română-engleză și en- 
gleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, teL 0741.910207

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Ger
mania la destianție, cu mașini modeme climatizate. TeL 0721285.100

Vând apartament 2 camere, ultracentral, b-ul Decebal, zona magazinului Tineretului, fără in
termediari. Tel.0724.227.206,0761.159.857 AUTO

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Prenume
.Nr.

Județul

Semnătura

nr.
......DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.I08

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

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 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

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteaza, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et2, amenajat, preț 85.0001ei 

neg._Tel.0730.346.219

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

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

http://glasulhun
mailto:activmarket@yahoo.com
cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate 
ți adezivi Hunedoara

S Ml

WkPA

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovorea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

parcnei 
naftin

S.CJitLVA LEMNTEX S.R.L.
sui Chimindiu, nr.i2iD, etnnuna Slăruu,
tel/fax: 0354/501021/22, e-ntail silva(^ifmuri.ro

Supremația calității

lei/tonă22,00

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

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

Jumătăți 
posterioare 

939 Iei/ kg

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

www silvadez ru
CAVTO VltAlTMMPt < ț R l

SH t iMhvu Vavț*. <h I in—diat 
Utefeee / 004 0JM7Wlftt1

" Rezerv^.
0254.264 039^

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 O^NU SE
PRACTICA PESCUITUL SPORtlV I 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE E 
PESCUIT VOR INTRA IN

SILVA* 
LEMNTEX 
oSuc* și GunercHEfrâ 

pHrto dla lama Mala stnHcat 
aylțllaraatn Mata ani laiai canale, 

die lemn de fag, 
frasin.

r Pui grill 
° 8,59 lei/ kg

Găină rasă
Ouă L O mixtă

0 0,30 lei/ buc. 5,19 lei/ kg

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

• I

ifmuri.ro

