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Bani mai puțini 
pentru județul 

Hunedoara

Poștaș 
tâlhărit

Curs Valutar S Cinci saci cu canabis au adunat, ieri, ofițerii DIICOT de pe un teren din apropiere de Hateg
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S' Din cuprins
Unitățile medicale din județ 
„luate la puricat” de ISU 
și DSP

Consulul general 
al Germaniei la Sibiu, 
in vizită de lucru în iu

O Liga 1. Cifre, 
date și statistici

g ANCHETĂ

Angajații Universal 
Edil, tot mai aproape 

de greva generală

Oana Timiș, în vârstă de 21 de ani, 
fiica primarului din Hațeg, Nicolae 

Timiș, a primit ieri seară verdictul din 
partea procurorilor: rămâne în arest 
pentru 29 de zile pentru trafic și con
sum de droguri alături de alți 28 de 
inculpați în dosarul „Ketamina”.

Acest verdict vine după ce luni seară, în 
urma audierilor desfășurate la sediul DIICOT din 
Deva, procurorii au hotărât ca tânăra, alături de 
alte 28 de persoane, dintr-un grup de 54 de tineri 
cercetați în dosarul „Ketamina”, să primească 
ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Tot ieri, ofițerii DIICOT au „recoltat”, de pe 
terenul unul localnic dintr-un sat situat în 
apropiere de Hațeg, cinci saci cu cannabis pe care 
i-au dus ca probe în instanță, în același dosar. Lo

A

calnicul, pe terenul căruia era cultura de cannabis, 
habar nu avea ce plante cresc pe ogorul său, și asta 
deoarece de acolo omul nu a luat decât fânul pe 
care îl ducea la animalele din ogradă. în plus, 
cannabisul era bine ascuns în mijlocul câtorva 
tufișuri înalte aflate pe terenul bărbatului. Oamenii 
legii au mers la sigur. Știau de această plantație 
pentru că i-au urmărit pe traficanți în timp ce vin
deau cannabisul la gram sau îl fierbeau cu lapte și 
apoi îl consumau.

Luni dimineața, zeci de polițiști, jandarmi și 
ofițeri din cadrul DIICOT au descins în locuințele 
a peste 70 de persoane din județele Hunedoara, 
Olt și Mehedinți. Doi medici veterinari, un polițist 
comunitar, angajat al Primăriei Petroșani, și body- 
guardul unui cazino din Petroșani au fost reținuți 
de oamenii legii, alături de alte zeci de persoane, 
pentru trafic și consum de droguri de risc - 
ketamină. Valoarea drogurilor traficate depășește 
suma de 130.000 de lei.

Drogurile erau procurate de către liderii 

grupului infracțional, de la medicii veterinari Ilie 
Jilcu și Marian Pacioagă care întocmeau docu
mente false pentru a justifica consumul de 
ketamină în cadrul activității 
profesionale desfășurate.

Ketamina era depozitată la locuința lui 
Robert Florin Risipitu, bodyguard la un cazino din 
Petroșani, și într-o garsonieră închiriată. De aici, 
„marfa” era preluată și distribuită de către 
dealeri, în formă lichidă, contra sumei de 10 lei, 
pentru un miligram, și, respectiv, 200 lei pentru 
un flacon de 25 de miligrame.

Sute de flacoane de ketamină au mai fost 
ridicate din alte locații decât cele de domiciliu ale 
membrilor grupului, unde erau depozitate înainte 
de a fi distribuite ilegal consumatorilor. Per
soanele cercetate pentru consum vor primi, cel 
mai probabil, în cazul în care li se va dovedi 
vinovăția, amenzi penale, în timp ce pentru 
traficanții de ketamină, legea prevede pedepse cu 
închisoarea de la 3 la 15 ani.
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ț greeo-catolic 
Aducerea moaștelor Sf, ap. 
Bartolomeu: Amintirea Sf. ap.

| romano-catolîc
Ss. Ludovic, rege *; lașii ie
( alasanz, pr. • .
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Pui
eu morcovi; 
și parmezan

came de pui tăiată euBule|e 
(piept sau pulpe dezosate),

i morcov măricel,

ioc,
paste sub formă ie tăiței

■âlî|i amanll ta gajla stei 
pini încep si lase culoare. 
Puneți peste ei carnea și căliți în 
continuare până carnea se nă- 
tanBa. Mhqp|l pu|fa flMto |i | 
amestecați Mine. între timp 
fierbeți pastele și răzăiiți par
mezan.

Peste pastele scurse 
adăugați puiul, morcovii și 
sosul lăsat și amestecați bine.

Serviți cu parmezan presărat

r-frSfântul Zilei
Pomenirea așezării moaștelor
Sfanțului Apostol Bartolomeu

Sfântul Apostol Bartolomeu a 
fost ales, pentru zelul său, pentru 
răspândirea creștinismului printre nea
muri, cărora propovăduindu-le numele 
Domnului, a fost răstignit în Armenia 
cea mare a Răsăritului. Iar sfintele lui 
moaște, creștinii ce se aflau acolo, 
punându-le într-o raclă de piatră, le-au 
mutat în Urbanopoli, unde izvorau 
tămăduiri și mântuiau neamurile de 
bolile ce le bântuiau. Slugile diavolului 
văzând acestea, au luat racla aceea cu 
sfântul trup al Apostolului și au arun
cat-o în mare, împreună cu alte patru 
racle care aveau în sine moaștele a 
patru sfinți mucenici: Papia, Luchian, 
Grigorie șiAcachie. Plutind însă Apos
tolul pe deasupra mării și trecând adân
curile cele strâmte ale Elespontului, a 
sosit în Marea Egee; de acolo la Marea 
Adriatică și lăsând în stânga ostrovul 
Siciliei având împreună următor și pe 
bunii biruitori mucenici ce se aflau în 
celelalte racle, a sosit la ostrovul Li- 
pariei. De aici, bunii biruitori 
mucenici, lăsând pe marele Apostol să 
odihnească în locul ce și-a ales, ei s-au 
întors iarăși unde dumnezeiasca pronie 
a vrut să odihnească pe fiecare dintr- 
înșii. Și anume: Papia în Amila, cetatea

Siciliei, Luchian în Mesina, Grigorie 
în Colimna din Calabria și Acachie în 
cetatea Ascalus.

După aceea s-a arătat dumnezei
escul Apostol lui Agaton, episcopul Li- 
pariei, care pogorându-se la malul 
mării și văzând acel mare și minunat 
lucru, zise: „De unde ți-a venit Liparia 
această multă bogăție? Iar tu, Apos
tolul Domnului, bine ai venit”. în urmă

fericitul Agaton voind a așeza racla la 
loc cinstit, și văzând că nu o poate 
mișca cu nevoințele mulțimii, din 
dumnezeiască descoperire a adus o 
pereche de juninci; și legându-le cu o 
funie, au tras acea mare raclă cu 
ușurință acolo unde era voia Apostolu
lui. Aici a făcut episcopul și biserică 
înfrumusețată Apostolului, și a pus 
într-însa fericitele și cinstitele lui 
moaște cu racla, ca pe un odor scump, 
și acolo în toate zilele se făceau min- 
uni.

Deci trecând mulți ani, în zilele 
împăratului Teofil, pentru mulțimea 
păcatelor noastre, luând Agarenii 
cetățuia aceea în care se afla Sfântul 
Apostol și rămânând tot ostrovul Li- 
pariei nelocuit de oameni, stăpânul 
cetății Venendului, înțelegând 
apostoleștile minuni, s-a îndreptat cu 
înfierbântată credință către sfântul; și 
a chemat din cetatea amalfinilor niște 
oameni corăbieri și dându-le o sumă de 
bani, au adus acel odor scump. Deci 
stăpânul cetății aflându-se departe de 
mare, a pornit pe episcopul locului și 
mulți clerici și popor se duse să în
tâmpine pe Apostol. Ale cărui sfinte 
moaște aducându-le în cetatea Venen- 
dei, le-a pus în loc cinstit. Acolo făcea 
marele Apostol tămăduiri la toți câți se 
aflau acolo, întru slava preabunului 
Dumnezeului nostru.

HOROSCOP

Faci tot posibilul pentru a media 
un conflict între două persoane care- 
ți sunt apropiate. Cu toate acestea, se
pare că argumentele tale nu conving și acest 
lucru te nemulțumește foarte tare.

Ai atât de mult de lucru, încât nu 
stai o clipă locului. îți faci planuri 
pentru viitor și te gândești foarte se
rios să-ți organizezi altfel timpul, 
pentru a nu rămâne în urmă.

Cineva îți face o bucurie mare, 
oferindu-ți un lucru pe care-1 doreai 
de ceva timp. Acest dar este cu atât 
mai binevenit, cu cât îți facilitează
pătrunderea în niște cercuri mai înalte.

Te trezești cam supărat și toată 
ziua resimți o ușoară indispoziție. 
Dacă se prelungește, poate ar fi bine 
să consulți un medic. Este posibil în
același timp ca stresul și munca intensă din
ultima perioadă să te fi afectat mai mult decât
îți imaginai.

Te afli intr-un moment al vieții 
tale în care îți pui întrebarea dacă 
efortul depus la locul de muncă ac
tual a meritat cu adevărat. îți faci griji
pentru viitor și în plus, ai de-a face cu câteva
persoane care nu sunt foarte binevoitoare cu
tine.

—

5 august 
e-a lungul timpului

1704: Trupe militare britanice sub conducerea amiralului 
eorge Roke ocupă strâmtoarea Gibraltar.

1758: Războiul de Șapte Ani: Frederic al II-lea al Prusiei 
ânge armata rusă în bătălia de la Zomdorf.

1814: Casa Albă este distrusă de forțele britanice în tim
pul războiului din 1812.

1891: Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru 
de 35 mm.
1912: După căderea dinastiei Qing și a ultimului Împărat, 

IH, in China revoluționând Sun Yat-sen fondează Kumitan-

S-au niicut:
1744: JoHann GottHed Herder, seriilor guana II. 

1803)
1868: Artur Garguromin Verona, pictor, membru fonda

tor al Societății Tinerimea Artistică (d. 1946)
1873: Lucia Sturdza Bulandra. actriță româncă (d. 

1961)
1898: Helmut Hasse, matematician german (3. 1975)
1900: Hans Adolf Krebs, biolog germano-britaruc, lau

reat al Premiului Hbtfel (d. 1981)
1902: Cărnii Baltazar (Leibu Goldstein), poet român (d. 

1977)
1930: Sean Connery, actor britanic
1936: Sebastian Papaiani, actor român
1961: Christian Neacșu, artist plastic român stabilit în 

Franța

Comemorări:
1776: David Hume, filozof și istoric englez (n. 1711) 
1822: Sir William Hersehel, astronom german (n. 1738) 
1867: Michael Faraday, fizician englez (n. 1791) 
1900: Friedrich Nietzsche, filozof german (n. 1844) 
1907: Bogdan Petriceicu Hasdeu, spirit enciclopedic al 

culturii române (n. 1836)
2002: Dorothy Hcwett, scriitoare australiană fa.
2009: Edward Kennedy, politician american (o. 1932)g

Colaborezi cu un cerc mai larg de 
persoane, care-și aduc contribuția în 
funcție de specialitatea fiecăruia. Fa
ceți împreună un plan de acțiune și 
inițiați niște prime discuții.

Faci tot ce-ți stă în putință pentru 
a te bucura de vacanță. Simți și tu că 
o meriți pe deplin, pentru că ai muncit 
pe brânci și acum ohihna este prima 
ta nevoie.

Bancurile zilei
Un bărbat la librărie către 

vânzătoare: - Aș dori cartea 
cu titlul "Superioritatea băr
batului față de femeie"!

- Utopie și SF-uri la etajul 
1, vă rog!

© © ©

La Oficiul de Emigrare, 
secretara către un solicitant:

- Sexul?
- De trei ori pe săptă

mână.
- Nu, nu, mă refer la: 

masculin sau feminin?
- Nu contează.
© © ©

- Ieri am omorât cinci 
muște - trei masculi și două 
femele.

- Cum ai știut care sunt 
masculi și care femele?

- Simplu: trei s-au așezat

pe o ladă de bere și două pe 
un telefon.

© © ©
Se numește norocos un 

bărbat care câștigă mai mult 
decât poate cheltui nevastă- 
sa.

Se numește norocoasă o 
femeie care găsește un astfel 
de bărbat

© © ©

- Ce să fac pentru ca 
soția mea să nu rămână însăr
cinată?

- Urcați pe dreapta, cobo- 
râți pe stânga.

întrebare suplimentară.
- Am urcat pe dreapta, am 

coborât pe stânga și soția mea 
a rămas însărcinată. De ce?

- Nu v-am spus să zăbo
viți în mijloc.

Ai de ales între mândrie și vocea 
interioară, iar cele două te împing în 
direcții complet diferite. Nu comu
nici foarte bine și ești cam arțăgos.
Astăzi se cere multă atenție și cumpătare.

Faci o faptă bună pentru o per
soană care îți este doar o simplă cu
noștință. Chiar dacă acum nu pare, 
este posibil ca mai târziu ea să-ți fie
răsplătită, într-un moment în care vei avea ne
voie de ajutor.

Ai de prelucrat un proiect realizat 
de o echipă cu care colaborezi de 
ceva timp. Nu reușești să te pui de
acord cu ei în privința unor proce
duri. Este o zi în care calmul și diplomația se
dovedesc foarte necesare.

Te împărți între serviciu și casă, 
în măsura posibilului. Vin cereri din 
toate părțile și trebuie să faci în așa 
fel încât să le onorezi pe toate.

Ai de rezolvat o problemă de fa
milie care implică cheltuieli mai 
mari. Un prieten îți sare în ajutor, asistându- 
te la treburile pe care trebuie să le termini în 
scurt timp.
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Bani mai puțini pentru județul Hunedoara
Situația dificilă în care se află, 
în acest moment, județul Hu

nedoara, a fost prezentată ieri, 
în cadrul unei ședințe, de pre
ședintele Consiliului Județean, 
Mircea Moloț. Acesta a decla
rat, la începutul întâlnirii, că 
de acum înainte situația din 

județ nu va mai fi nicidecum 
una roz, susținând că din 

această săptămână „s-a așezat 
întunericul peste Hunedoara”.

Declarația făcută de acesta vine ca 
urmare a hotărârii Executivului de a 
mai tăia din fondurile alocate pentru 
bugetul județului nostru, recenta recti
ficare de buget, ordonată de Guvern, 
lăsând Hunedoara fără 150 de miliarde 
de lei vechi. în aceste condiții, majori
tatea investițiilor sprijinite și cu fonduri 
venite de la Consiliul Județean riscă să 
fie stopate pe o perioadă nedeterminată. 

De mâine, trebuie să analizez foarte 
atent și așa puținele investiții pe care le 
aveam în plan, pentru acest an, și să 
hotărăsc care dintre acestea prezintă o 
importanță maximă pentru județul nos
tru. Apoi, vom hotărî la care vom 
renunța, pentru că nu ne vom putea per
mite sub nicio formă să defilăm cu 
toate. Singura metodă prin care țara 
noastră se putea redresa, din punct de 
vedere economic, era prin intermediul 
investițiilor, ori prin recentele măsuri se 
cam stinge lumina de la capătul tunelu
lui”, a declarat președintele CJ, Mircea 
Moloț. Cu toate acestea, liberalul a ținut 
să precizeze că, în ciuda rectificării 
bugetare, zilele acestea vor fi demarate 
lucrările la tronsoanele de drum dintre 
Muncel și Feregi și la drumul de la 

mea Cernii.

Situație delicată 
pentru primăriile 
comunelor și satelor 
din județ

Mircea Moloț este de părere că nu 
Consiliul Județean va avea cel mai mult

de suferit după noua rectificare 
bugetară, cele mai afectate vor fi 
primăriile orașelor, comunelor și 
satelor. „Situația poate fi de-a dreptul 
dramatică, deoarece, cu siguranță multe 
dintre primăriile din comunele și satele 
județului se vor închide, pentru că nu- 
și vor mai putea permite să plătească 
utilitățile. Noi, Consiliul Județean, nu 
pierdem decât înjur de 27 de miliarde 
de lei vechi, în vreme ce majoritatea 
banilor sunt tăiați din bugetul 
primăriilor”, a concluzionat 
președintele CJ.

Astfel, în urma rectificării 
bugetare, se vor reduce cheltuielile pen
tru învățământul special, circa 13 mil
iarde de lei vechi, fiind programate 
pentru întreținerea acestui sistem. De 
asemenea, infrastructura județului va 
avea de suferit deoarece, din bugetul 
alocat acestui sector, vor dispărea 

aproximativ 22 de miliarde de lei vechi, 
în vreme ce municipiile, orașele, co
munele și satele din județ vor avea mai 
puțin cu aproape 100 de miliarde de lei 
vechi. In urma rectificării bugetare im
puse de Guvern, bugetul anual al 
județului Hunedoara a fost diminuat cu 
aproximativ 10 la sută.

Una caldă, alta rece. 
Se taie banii de la 
Stat, vin cei de la UE

Dacă robinetul fondurilor primite 
din partea statului se închide ușor-ușor, 
fondurile pentru dezvoltare, venite din 
partea Uniunii Europene, vor lua tot 
mai des calea județului Hunedoara. în 
cadrul întâlnirii de la Timișoara, la care 
Mircea Moloț a preluat funcția de 
președinte al Agenției pentru Dez

voltare Regională, au fost stabilite 
proiectele pentru care județul Hune
doara va primi finanțare prin Programul 
Operațional Regional (POR). Astfel, 
județul Hunedoara este lider detașat în 
ceea ce privește contractarea 
proiectelor de dezvoltare pe mai multe 
sectoare de interes, devansând Timișul 
și Aradul.

Până în 17 august, au fost depuse 
615 proiecte în vederea solicitării de 
finanțare nerambursabilă, din care au 
fost contractate, până în acest moment, 
67 cu o valoare totală de aproximativ 
147 milioane de euro. Din totalul 
proiectelor contractate, o bună parte 
dintre acestea se vor îndrepta către 
județul Hunedoara, către diferite sec
toare de dezvoltare.

Astfel, până în acftt moment 
județul nostru a reușit SePcontracteze 
proiecte în valoare de peste 90 de mil

ioane de euro, urmând ca acești bani să 
fie direcționați către domeniile pentru 
care au fost depuse proiectele de 
finanțare.

Fonduri pentru 
sănătate, educație, 
turism și patrimoniu 
cultural

Cele mai importante finanțări vor 
reveni dezvoltării centrelor urbane, 
reabilitării și modernizării rețelei de 
drumuri județene și străzi urbane, 
modernizării și echipării 
corespunzătoare a infrastructurii ser
viciilor de sănătate, a centrelor sociale, 
a infrastructurii educaționale, precum și 
reabilitării siturilor industriale. 
Totodată, județul Hunedoara va primi 
fonduri și pentru promovarea turismu
lui și a valorilor culturale din zonă.

„Trebuie să precizez că Hune
doara depășește județe precum Timiș și 
Arad, în ceea ce privește suma totală a 
contractării proiectelor pentru dez
voltare regională, astfel că ne putem de
clara mulțumiți deoarece avem o serie 
de proiecte în derulare, care aveau 
nevoie de un supliment financiar, cum 
este și cazul secției de neurochirurgie 
de la Spitalul Județean din Deva, care a 
intrat într-un program de reabilitare”, a 
spus Mircea Moloț.

In încheire, președintele CJ s-a de
clarat nemulțumit de faptul că evalu
area proiectelor durează mult prea mult 
și că multe dintre acestea stagnează în 
birourile din capitală mai mult de 
jumătate de an, din cauza 
ultracentralizării. trimis, în cali
tate de nou președinte al ADR, o 
scrisoare în care mi-am exprimat 
nemulțumirea cu privire la viteza cu 
care se analizează proiectele propuse 
spre finanțare, pentru că unele 
stagnează prea mult, cum e și cazul par
cului de afaceri de la Simeria, iar aceste 
lucruri nu pot fi benefice pentru bunul 
mers al sistemului”, a conchis 
președintele CJ.

Claudiu Sav

suut aștgptațf la casierii
Astăzi este ter/nenw/ ImiS 

pentru tfepmrra «zec/arafz’z- 
lor individuale privind veni
turile încasate din dreprturi 
de autor și plata cotizațiilor.

Familiarele și banii se depun 
la filialele municipale ale Agenției 
Județene pentru Ocuparea Fc> ,-de 
Muncă (AJOFM), la Casa 
Județeană de Pensii, iar la Casa 
Județeană a Asigurărilor de 
Sănătate, termenul limită de 
■ punere a formularelor esle de 25 
ianuarie 2011.

: Cu toate că formalitatea de 

depunere a declarațiilor și a plăți lor 
aferente acestora este încă o 
nebuloasă pentru hunedorenii 
vizați, întârzierile lor la ghișee vor 
fi „pedepsite" cu penal ități.

Potrivit directorului coordona- 
tor al AJOFM Hunedoara, Vasile 
Iorgovan, formularele se .țăswsc la 
instituțiile amintite și vor fi com
pletate în scris, de către plătitori.

Plata cotitrni;|iilor, egali cu 
valoarea a 16 la sută din venituri, 

poate face prin ordin de plată 
sau direct la casieriile instituțiilor.

(D.M.)
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Geoagiu. Ete tânăr. te vârstă 
de 25 de ani, din orașul Geoagiu, 
a fost prins de polițiști după ce a 
furat aproximativ 200 de metri de 
cablu de telefonie de pe rețeaua 
Geoagiu Băi - Renghet. Pe nu
mele tânărului, oamenii legii au 
întocmii dosar de cercetare penală, 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

finea ilegal un pistol 
cu aer comprimat

Petroșani. in urma 
activităților specifice desfășurate, 
polițiștii Serviciului Arme Ex
plozivi Substanțe Periculoase au 
stabilit că un cetățean italian, cu 
reședința în municipiul Petroșani, 
Eraldo C., de 64 de ani, a deținut 
fără drept un pistol de tir cu aer 
comprimat, calibrul 4,5 milimetri.

2004-2005, de la un magazin de 
arme din municipiul Deva și a fost 
ridicată de polițiști în vederea 
expertizării.

In cauză, se efectuează 
cerce®!, bărbatul fiind cercetat în 
stere de libertate pentru comiterea 
infracțiunii de deținere fără drept 
de armă neletală supusă 
autorizării.

Minor ’ccidentat 
pe trecerea depietOi

Deva. Un copil. în vârstă Se 
11 ani, din Deva, a fost rănit ușor 
de un autoturism, în timp ce tra
versa strada pe trecerea de pietoni. 
Alina C„ în vârstă de 24 de ani, 
din Deva, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Titu 
Maiorescu, din Deva, nu a acordat 
prioritate de trecere minorului, 
care traversa strada pe trecerea de 
pietoni semnalizată prin indicator 
rutier. în urma accidentului, 
copilul a fost ușor rănit.

în cauză, oamenii legii au 
fost întocmit dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

A ieșit din stația 
de carburanți și a lovit 

un moped

Deva. Conducătorul unui 
moped a fost rănit după ce a fost 
lovit de un autoturism care nu s-a 
asigurat corespunzător în morane- 
tul în care a ieșit dintr-o stație de 
carburanți. Daniel B., dc 52 de ani, 
din comuna Cristești, județul 
Mureș, în timp ce conducea un au
toturism, la ieșirea dintr-o stație de 
carburanți, nu a acordat prioritate 
de trecere mopedului condus reg
ulamentar de Mihai V, de 27 de 
ani, din Hunedoara, pe DN 7, pe 
direcția de mers Orăștie -Deva, 
iamponându-1. In urma accidentu
lui. Mihai V. a'fc.'Areărdt ușor. în 

ptjiiițjștii au întocmit dosar 
âe cercetare penală.

Pwturunt(Le lucru nou, kt i iiiniire »
Direcția Județeană a Finanțelor Publice are uu nou program de lucru, recent stabilit. Istfel, 
luni, marți și joi. funcționarii de la Finanțe stau la dispo-iția hnnedorenilor între orele 8:00 
și 16:30. Miercuri, programul de lucru este de la ora 8:00 până la ora 18:30, iar vineri până 
la ora 14:00. \oul orar fost impus printr-un ordin a! ministrului Finanțelor Publice și a in
trat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. (I) '/.)

Consulul general al Germaniei la Sibiu,
în vizită de lucru în județul Hunedoara
Consulul general al Germaniei 

la Sibiu, Thomas Gerlach, a 
vizitat, ieri, județul Hunedoara 

la invitația președintelui 
Consiliului Județean, 

Mircea Moloț

Reprezentantul nemților în terito
riu a purtat o serie de discuții cu 
președintele CJ, în vederea atragerii 
unor eventuale investiții pe termen 
mediu, din partea firmelor germane, 
precum și pentru stabilirea unor 
legături între diferite zone din țara din 
vest cu județul Hunedoara.

Lobby pentru 
investiții germane 
pe termen mediu

Discuțiile au fost îndreptate spre 
problemele sociale, cele de dezvoltare 
sau cele economice în vederea unei ex
puneri cât mai realiste a potențialului 
pe care județul nostru îl are pentru 
eventualii investitori germani. Consulul

Poștaș tâlhărit în plină zi

Autorul tâlhăriei a fost reținut 
de polițiști la scurt timp 
după comiterea faptei

Unitățile medicale din județ 
„luate la puricat 
de ISU și DSP

O angajată a Oficiului Poștal 
Hunedoara a rămas, ieri dimi
neață, jar ă banii pentru plata 
pensiilor și a ajutoarelor de 
șomaj după ce un tânăr i-a 
smuls geanta de pe umăr.

Incidentul s-a petrecut ieri 
dimineață, în jurul orei 10.30, pe strada 
Poștei din municipiul Hunedoara. 
Poștașul tocmai plecase de la sediul 
instituției pentru a distribui 
corespondența, banii de pensii și aju
toarele de șomaj. La un moment dat, fe
meia s-a trezit cu un bărbat în spatele ei 
care, într-o fracțiune de secundă, i-a 
smuls geanta de pe umăr și a rupt-o la 
fugă. Femeia nu a mai reușit decât să 
strige după ajutor. Din fericire, în acea 
zonă se afla o patrulă de ordine publică 
din cadrul Poliției Municipiului Hune
doara, polițiștii auzind strigătele disper
ate de ajutor ale femeii. 

general se află la prima vizită oficială 
în județul Hunedoara și a declarat că 
știa de potențialul pe care acest județ îl 
are, în special în domeniul prelucrării 
metalelor și crede că regiunea noastră 
poate atrage prin forța de muncă și prin 
legăturile rutiere foarte bune. Acesta a 
ținut să precizeze că investitorii ger
mani au un interes ridicat pentru 
această zonă a României, cu precădere 
cei din domeniul auto, deoarece în 
urma evaluărilor realizate pe piața 
românească s-a constatat un număr ridi
cat de muncitori cu pregătire specială 
în acest domeniu.

„Mă întorc la Sibiu cu intenția de 
a face o reclamă cât mai bună județului 
dumneavoastră, deoarece este unul din 
județele cu un potențial deosebit. Având 
în vedere problemele cu care se 
confruntă România, relansarea 
economiei nu se poate face decât prin 
investiții venite de dincolo de granițe, 
iar interesul oamenilor de afaceri din 
Germania este unul destul de ridicat și 
deși nu s-au dezvoltat încă planuri con
crete de investiții, sunt sigur că 
împreună cu domnul președinte vom 
încerca să atragem cât mai mult atenția 
asupra acestui județ în viitoarele noas-

Tâlhar, prins 
de polițiști

Polițiștii au plecat în căutarea tâl
harului, în direcția indicată de poștaș, 
în scurt timp, oamenii legii au reușit să- 
1 depisteze și să-l identifice pe cel care 
a furat geanta cu bani, a poștașului, 
Daniel M., în vârstă de 29 de ani, din 
Hunedoara.

Prejudiciul a fost recuperat în to
talitate și restituit părții vătămate. 
Daniel M. a fost condus la sediul 
poliției, în vederea continuării 
cercetărilor, fiind reținut pe bază de 
ordonanță pentru 24 de ore.

Ieri, tânărul a fost prezentat 
Judecătoriei Hunedoara cu propunere 
de arestare preventivă pe o perioadă de 
29 de zile pentru săvârșirea infracțiunii 
de tâlhărie.

Mihaela Tămaș

tre întâlniri”, a punctat la finalul în
trevederii, Thomas Gerlach. Totodată, 
acesta s-a declarat impresionat de sin
gura investiție nemțească din județ, fab
rica de componente electronice de la 
Hunedoara, Draexlmaier, unde lucrează 
aproximativ 1400 de hunedoreni, 
adăugând că va da ca exemplu concer
nul german potențialilor investitori
*---------- -- --------------------------------- --------------------------------------------

Tragedia de la Maternitatea 
Giulești nu a rămas fără „ecou” în 
țară. Instituția prefectului a dispus ca, 
până în data de 30 august, toate 
unitățile medicale din județul Hune
doara să fie controlate de către echipe 
mixte, formate din reprezentanți ai 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență și ai Direcției de Sănătate 
Publică.

„Controalele vor urmării modul 
în care unitățile sunt apărate îm
potriva incendiilor. Vor fi examinate, 
în mod special, căile de acces/evac- 
uare în/din unități, limitarea 

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.

Prețui de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Angfeje/ cuib Sswhi atractiv-.

Rdațn h teiefe.’ 9721872441

interesați de județul nostru.
Județul Hunedoara este primv1 

județ în care poposește înaltul demnita., 
acesta urmând să viziteze și alte zece 
județe care intră în aria de influență a 
Consulatului German.

Claudiu Sav

propagării incendiilor, exploatarea 
instalațiilor utilitare ale construcțiilor 
și asigurarea mijloacelor tehnice, sis
temelor și instalațiilor de detecție, 
semnalizare și stingere a incendiilor”, 
a preciyat purtătorul de cuvânt al ISU 
Hunedoara, locotenent Anemona 
Doda.

în urma verificărilor, se va în
tocmi un raport al deficiențelor con
statate, care va fi comunicat 
Ministerului Sănătății. Neregulile vor 
fi sancționate prin măsurile prevăzute 
de lege.

(D.M.)
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Salariile bugetarilor ar putea crește în 2011 cu procente de 20, 16, 12, 
8, 4 sau 1, în funcție de nivelul acestora, cele până în 800 de lei benefi
ciind de cea mai mare majorare, potrivit proeictului legii cadru a sala
rizării bugetarilor, pus marți în dezbatere publică.

Angajații Universal Edil, tot mai aproape
de greva generală
în timp ce angajații societății 
de gospodărire a municipiului 
Lupeni, SC Universal Edil SA 
îșiprimesc luna aceasta sala
riile din martie, primarul Cor

nel Resmeriță le-a băgat 
consilierilor locali sub nas o 
hotărâre prin care se acordă 
suma de aproape 10 miliarde 
de lei vechi unei societăți pri
vate care ar trebui să se ocupe 
de ridicarea gunoaielor în lo

calitate.

„Nu știu dacă și șefii au restanțe la 
salarii cum avem noi. Mi-e greu să cred 
că nu au, chiar dacă ei spun asta. Un om 
cuatăta carte cum au ei nu poate să stea 

salariu atâtea luni. Cu ce își întrețin 
mașinile scumpe, casele și copiii în 
facultăți? Noi, care avem profesionala 
și poate nici pe aia, mai stăm, că nu 
avem alte posibilități, că e criză, dar ei 
ce așteaptă? Eu cred că își primesc 
banii de fiecare dată”, ne spune loan 
Lupu, unul dintre salariații Universal 
Edil.

„Nu știu ce așteaptă. Să intrăm în 
grevă generală defintivă? Să nu mai 
lucrăm deloc? Chiar dacă facem, ne 
amenință, cum au mai făcut-o. Noi ne
am săturat, dar nu avem unde să ne 
ducem și conducerea se folosește de 
neputința noastră. Este păcat că își bat 
joc de noi în felul ăsta. Să se gândească 
că și ei au datorii, au copii la școală, au 
tpt felul de greutăți”, spune un alt an- 

it al Universal Edil.
Marcel Rad, unul dintre consilierii 

locali ai PDL Lupeni, a declarat că 
situația grea în care se află Universal 
Edil nu este o noutate.

„Nu este ceva nou ca Universal 
Edil să dea salariile cu asemenea în
târziere. Noi, consilierii din opoziție, nu 
prea avem ce să facem, întrucât nu sun
tem ascultați când ridicăm aceste prob
leme în consiliul local. Degeaba am 
cerut rapoarte ale situației financiare, că 

nu ne-au fost date și atâta timp cât nu 
va voi Resmeriță, nici că le vom primi. 
Talentul lui este de a sfida legea. Dar, 
din câte știu eu, șefii societății au salari
ile la zi, asta din sursă sigură”, a pre
cizat Marcel Rad.

Constantin Brândușe, consilier 
local PNL, este de părere că trebuie să 
existe niște dedesubturi din moment ce 
oamenii refuză să plece.

„Un dedesubt tot este din moment 
ce acești oameni se complac în situația 
asta. De ce stau atâtea persoane în acele 
funcții dacă nu își iau salariile? Nu pot 
să-mi dau seama ce soluție adoptă ei. 
Edilul are câteva miliarde la stat, dar 
Primăria Lupeni a preferat să-i dea 
banii lui Hațegan, el era mai important 
decât oamenii care mor de foame de la 
Universal Edil. Dacă nu vom afla care 
este datoria Lupeniului către stat, nu 
vom afla nici alte lucruri legate de Uni
versal Edil”, mai spune Brândușe.

„Regele gunoaielor”, 
salvat de la executare 
silită de o primărie 
mai datoare ca el

Totodată, firma SC Prestcom Her
cules SRL, condusă de loan Hațegan, 
supranumit și „Regele gunoaielor”, a 
obținut aproape 10 miliarde de lei vechi 
din partea Consiliului Local Lupeni, 
care s-a împrumutat, deoarece soci
etatea nu avea datoriile plătite către 
Fisc.

„In momentul de față, Municipiul 
Lupeni înregistrează față de societatea 
solicitantă un debit restant până la data 
de 31 decembrie 2009 de 968.359,25 
lei iar la rândul ei SC Prestcom Her
cules SRL a acumulat datorii față de 
Ministerul Finanțelor, motiv pentru 
care este în prezent în faza de executare 
silită, urmând ca, în cazul neachitării 
cât mai urgente a unei sume însemnate 
să fie deschisă chiar procedura de fali
ment și lichidare a societății cu toate 
implicațiile legale”, se arată în nota de 
fundamentare a proiectului de hotărâre,

inițiat de către primarul Resmeriță, 
votat numai de consilierii social 
democrați.

De altfel, justificarea acestui gest, 
considerat nesăbuit de consilierii din 
opoziție, apare tot în nota de funda
mentare, având în vedere că edilii 
Primăriei Lupeni refuză orice contact 
cu presa pe tema „delicată” a 
gunoaielor din localitate. „Din punctul 
de vedere al oportunității consider că 
obținerea unui împrumut cu o dobândă 
avantajoasă acordată de stat conform 
prevederilor OUG nr 51/2010 pentru 
stingerea unei datorii certe și exigibile 
este în interesul autorităților locale. în 
cazul de față, obținerea acestui împru
mut pentru stingerea datoriei ne per
mite practic realizarea unei eșalonări 
efective a datoriei restante la o dobândă 
mică, dar permite de altfel și evitarea 
unei executări silite”, se mai motivează 
în nota de fundamentare.

Totuși, Constantin Brândușe 
susține că nu înțelege cum se pot 
acorda asemenea sume unei societăți 
care practic nu face nimic, în condițiile 
în care datoria municipiului Lupeni ar 
fi pe undeva pe la 250 de miliarde de 
lei vechi.

, Am înaintat o cerere luna trecută 
în care am cerut, printre altele, să mi se 
spună care este datoria publică a mu
nicipiului Lupeni și cât s-a plătit firmei 
Hercules în perioada 2010. Am primit 
răspuns că aceste date nu-mi pot fi 
furnizate - chiar dacă din câte știu eu 
sunt publice, fiind vorba de bani publici 
- deoarece acestea privesc acele 
societăți și nu publicul larg! Mi se pare 
strigător la cer așa ceva. Nu înțeleg de 
ce acest primar nu vrea să spună care 
este datoria publică a municipiului Lu
peni, după cum nu pot înțelege nici de 
ce, în loc să-și ajute societatea 
subordonată, preferă să dea 10 miliarde

Societate Comercială din Deva 
angajează

■ an pana iitm rwopor nome m ■ pi » >■ cp» 
privind Sldatumm publică

int»uc£l patra cfcțBse» «feaivfl a Metui nsprasM se ifflptaK svinsfai din
parte* Cnmiife: dt sBJrrtent i 'mprorBUturilcr l<W«te pnrenm i' tedepliniiM «far ftxmalafți 
m pjLuijxM un tsntp îndtfang*! propun Gjn»iliu!iu axd a! Miaidpahii Luptai 
uwi hMfcin fa refnn de urgenți

de lei altuia, care nu a fost în stare să-și 
plătească dările. Mi-e greu să cred că 
SC Hercules a fost înființată doar pen
tru a avea contracte cu Primăria Lupeni. 
Cât despre felul în care arată orașul, 
veți avea surpriza să constatați că este 
plin de gunoaie”, mai spune consilierul 
local.

Anamaria Nedelcoff

* Șofer pentru Dumpar;
* Mecanic utilaje (buldoexcavator și volă);
* Instalatori, dulgheri, zidari, echipe de muncitori cu experiență în 

construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448; 0723.154.204 
de luni până vineri între orele 8 — 16.

ANUNȚ PUBLIC
I.F. PETER ANAMARIA & GEZA cu sediul în localitatea Cristur, str.Bucovina, nr.19, jud.Hunedoara, anunță 

depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Pensiune agroturistică”, situat în local
itatea Cristur, str.Trandafirilor, nr. 11 Jud.Hunedoara. <

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
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( csaria Evora își reia turneul 
de promovare a albumului
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Fosta soție a lui Tiger 
Woods ar putea primi 
500 de milioane de dolari

Jucătorul de golf Tiger Woods, 
care s-a aflat în centrul unui scandal 
anul trecut din cauza aventurilor ex
traconjugale, și soția sa, Elin, au 
divorțat după șase ani de căsnicie, au 
anunțat, luni, avocații celor doi într- 
un comunicat comun, potrivit medi- 
afax.ro.

"Elin Nordegren și Tiger Woods 
au confirmat astăzi că au divorțat", se 
arată în comunicatul în care se 
precizează că sentința a fost 
pronunțată de un tribunal din Florida.

Avocatul lui Elin a anunțat că nu 
vor fi oferite detalii în privința terme
nilor divorțului, însă, presa 
americană susține că aceasta ar urma 
să primească între 100 și 500 de mil
ioane de dolari.

Primul sportiv miliardar din is
torie a fost spitalizat pentru scurt 
timp după un accident rutier la ieșirea 
de la domiciliul său din Orlando 
(Florida) în noiembrie 2009, Acest 
accident a fost debutul unui imens 

S Jimena Navarrete

%

Â 1.1

scandal marcat de dezvăluiri ale unor 
legături extraconjugale cu chelnerițe 
și actrițe de filme pentru adulți.

Tiger Woods i-a acordat fostei 
sale soții de origine suedeză absolut 
tot ce a cerut, iar aceasta l-a asigurat 
că relația lor va fi una de prietenie și 
va contribui la menținerea unei relații 
armonioase cu copiii.

I

I

I. .JȘțjn.i I ' oi a a losl supimR i Ic 
ui "imă mici mici ', enții chilmpicale 
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e Miss Universe 2010 Vivien Leigh a fost bisexuală și adulteră

Dezamăgire pentru Oana 
Paveluc la finala Miss Universe din 
acest an! Românca nu s-a numărat 
printre cele 15 finaliste. Titlul a fost 
câștigat, în cele din urmă, de 
eprezentanta Mexicului, Jimena 

Navarrete.
Pentru frumoasa noastră în 

vârstă de 19 ani, decepția a venit încă 

de când au fost anunțate protagonis
tele ultimului act de la Las Vegas, iar 
numele ei nu se afla printre ele. Dar 
concursul a mers mai departe. Sita a 
cernut. Au rămas întâi zece, apoi 
cinci tinere în cursă. Iar în cele din 
urmă, reprezentanta Mexicului le-a 
învins pe cele ale Jamaicăi, Aus
traliei, Ucrainei și pe cea din Filipine 
- clasate în final în această ordine.

Jimena Navarrete, noua Miss 
Universe 2010, s-a născut în 
Guadalajara, pe 22 februarie 1988, 
are 1,74 metri și practică modelingul 
de la 15 ani. La aflarea rezultatului, 
ea a fost incapabilă să facă vreo 
declarație, din cauza emoției.

Actrița Vivien Leigh, considerată 
de poetul John Betjeman "esența femeii 
britanice" și a cărei căsătorie cu Lau
rence Olivier a reprezentat povestea de 
dragoste ce a încântat Hollywood-ul în 
anii 1930, ar fi fost în realitate o femeie 
bisexuală și adulteră, informează daily- 
mail.co.uk.

Potrivit unei noi biografii, intitulată 
"Damn You, Scarlett O'Hara", care va fi 
publicată în Statele Unite ale Americii, 
actrița Vivien Leigh, interpreta celebrei 
Scarlett din filmul "Pe aripile vântului", 
a avut numeroase aventuri sentimentale, 
atât cu femei, cât și cu bărbați.

Relația ei cu Laurence Olivier era 
una "promiscuă", ei înșelându-se unul pe 
celălalt, chiar la câteva luni după ce au 
devenit amanți, în 1937, potrivit unor 
memorii ale actriței, nepublicate, și 
declarațiilor unor martori.

Potrivit biografiei, actrița britanică 
ar fi avut cel puțin trei relații sexuale cu 
femei. In plus, volumul descrie apetitul 
mare al actriței pentru "golanii de vân

zare" - numele sub care erau cunoscuți 
bărbații care se prostituau la Scotty's, un 
bordel din Los Angeles ce funcționa sub 
acoperirea unei benzinării.

"Se baza pe discreția profesională a 
bărbaților din această meserie, sperând 
ca ei să nu se laude că au «servit-o» pe 

Scarlett O'Hara", a declarat o sursă din 
editura care va publica acest volum bi
ografic. "Se pare că Vivien Leigh ar fi 
fost dată afară dintr-un hotel din Italia 
pentru că aducea în camera ei prea mulți 
«băieți de pe stradă»", a adăugat aceeag 
firmă.

Volumul a fost scris de Darwin 
Porter, care a cunoscut-o pe actrița 
britanică în anii 1960, și de Roy Mos 
fostul asistent personal al lui Laurence 
Olivier. Potrivit acestei biografii, Vivien 
Leigh ar fi întreținut relații sexuale cu 
actrița britanică Isabel Jeans și cu alte 
două femei și l-ar fi înșelat pe soțul ei cu 
doi dintre actorii alături de care a jucat în 
filme - Marlon Brando și Rex Harrison.

Vivien Leigh și Laurence Olivier s- 
au căsătorit în 1940 și au divorțat în 
1960. Vivien Leigh, despre care s-a afir
mat în trecut că a suferit și de pe urma 
unor tulburări psihice, a murit în 1967, la 
vârsta de 53 de ani.

afax.ro
emim.ro
iviwi.Bilete.ro
oriLMti.ua
mail.co.uk


„l'emeiu frutinmsa pitice ochiului, femeia blândă place 
inimii. Prima este o ailevuriită bijuterie, dur a doua 
este o comoară ” Napoleon Roituparte
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Cinci stiluri de machiaj pentru tot atâtea genuri de mirese
Singura regulă, în machiajul de mireasă, este că nu există nicio regulă

în ziua nunții îți este permisă orice fan
tezie cu condiția să te simți bine cu sti

lul de machiaj pe care l-ai abordat. 
Dacă ești genul romantic, poți opta 

pentru un degrade în culori pastelate. 
Rujul roșu și eyelinerul sunt o idee in
spirată pentru un look elegant și clasic. 
Miresele nonconformiste pot aborda un 
machiaj colorat, în stil etno sau chiar 

un machiaj gotic.

Roz și lila pentru machiajul 
mireselor romantice

Ai o fire visătoare? îți plac ținutele lejere și cu
lorile pastelate? Atunci trebuie să-ți expui caracterul 
romantic și în cea mai fericită zi din viața ta. Genul 
de machiaj care îți scoate în evidență farmecul, este 
cel clasic, în tonuri suave de roz sau lila. Fie că 
apelezi la un make-up artist, fie că alegi să te 
* chiezi singură în ziua nunții, machiajul romantic 
<. .c relativ ușor de realizat. Trebuie doar să acorzi 
atenție câtorva detalii. Prin definiție, rozul, culoarea 
inoncenței și a eternei primăveri, este foarte des 
folosit în machiajele matrimoniale. Fardurile roz și 
lila te avantajează mai ales dacă ești blondă și ai 
ochii verzi. Poți adaugă machiajului un plus de 
strălucire, folosind pentru pomeți, un fard cremă 
argintiu. Un ruj roz și mat, din aceeași familie de cu
lori, va desăvârși acest look romantic.

Mireasa elegantă, 
machiajul Marilyn Monroe

Machiajul Marilyn Monroe necesită în primul 
rând un ten impecabil, perfect ca o coală de hârtie. 
Dacă ai un ten cu probleme, apelază la un fond de 
ten compact. Nu o să se mai observe nicio 
imperfecțiune dacă aplici fondul de ten cu un burețel 
ușor umezit. Adeptele stilului clasic pot urma o rețetă 
de make-up simplă, dar de efect: ochii conturați și 
buzele roșii. Pleoapa mobilă este „colorată” cu un 
fard alb perlă în timp ce ochii sunt scoși în evidență 
cu un eye liner negru. Un blush discret și o nuanță 
clasică de roșu, finisează acest machiaj clasic. Un de
taliu important: rujul trebuie să fie mat.

Machiaj multicolor 
pentru mireasa etno

Adori soarele, nimic nu-ți poate alunga zâmbe
tul de pe față, și mereu ai preferat bluzele lejere, 
jeanșii și pantofii sport, ținutelor office? La fel de 
relaxată trebuie să fii și în ziua nunții. înlocuiește 
voalul cu o coroniță din flori sălbatice, corsetul de 
mireasă cu o ie diafană și încercă machiajul etno. 
Acest look nonconformist îți va face ziua și mai 
însorită. Pentru machiajul de vară, cel mai bine îți 
stau culorile solare: auriu, galben și portocaliu. 
Pomeții, care trebuie să capteze toata lumina soare
lui, îi poți pune în evidență combinând un fard auriu 
cremă cu un fard de obraz orange. Dacă nu ai încer
cat până acum rujul portocaliu s-ar putea să ai o 
revelație. Completează foarte bine acest machiaj de 
mireasă etno, chiar dacă, la prima vedere, ar putea 
părea o alegere nonconvențională pentru ziua nunții. 
Dacă nu ai încercat până acum rujul portocaliu s-ar 
putea să ai o revelație.

O umbră de mister, 
machiajul gotic

Machiajul de mireasă 
pentru tenul bronzat

Tocmai te-ai întors de la mare și tenul tău este 
puțin atins de razele soarelui înaintea marelui eveni
ment? Cu ajutorul machiajului potrivit, un look „sun 
kissed” dă bine în fotografiile de nuntă. Pentru 
machiajul miresei cu un ten bronzat, pudra închisă 
la culoare conferă un aspect sănătos tenului, în timp 
ce un gloss într-o nuanță îndrăzneață reprezintă o 
alternativă demnă de luat în calcul la tradiționalul 
machiaj de mireasă. Pielea ușor atinsă de razele 
soarelui conferă purtătoarei un aer de prospețime, 
însă prea mult bronz dăunează grav look-ului machi
ajului de mireasă. Mai ales în timpul verii, și cu atât 
mai mult pentru machiajul matrimonial, make-up 
artiștii recomandă un fond de ten care să matifieze 
tenul. Din punct de vedere al culorilor, tenul arămiu 
are o singură problemă: nu toate nuanțele sunt viz

ibile. Prin urmare, în machiajul pleoapelor trebuie să 
apelezi la farduri și culori ceva mai intense: albastru, 
verde, auriu sau argintiu. Pentru machiajul de 
mireasă cu un ten bronzat, cel mai bine se remarcă 
texturile sidefate de farduri.

Principiul „Less is more” funcționează și în 
machiaj. Machiajul de mireasă nu trebuie să fie prea 
încărcat pentru a fi elegant. Dacă adori ținutele cla
sice, taioarele Chanel, iar perlele sunt accesoriile tale 
preferate, și în ziua nunții trebuie să oferi o 

nonstrație de stil. Machiajul Marilyn Monroe, ți 
,,.va potrivi ca o mănușă. Cea mai sexy blondă a tu
turor timpurilor aborda un machiaj simplu, rafinat cu 
efect de seducție 100% garantat.

îți place muzica rock și rozul nu e de tine? 
Atunci dă-i o șansă machiajului gotic. Poți să-i ceri 
make-up artistului să realizeze un machiaj smokey 
eyes cu condiția să nu fie exagerat de închis. Pornind 
de la ochii foarte bine conturați cu un dermatograf 
negru, se poate realiza un degrade pe tonuri de gri 
fume. Un ruj negru, pentru ziua nunții, s-ar putea să 
fie puțin cam exagerat. Pentru a te încadra în contin
uare în stilul gotic, poți folosi un ruj bordo închis.

Pur și simplu eleganța
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Mai mult de o treime dintre cetățenii moldoveni (35%) sunt de 
părere că românii îi consideră inferiori și spun, într-o proporție 
similară (34%>), că românii sunt aroganți când discută cu un 
moldovean, potrivit rezultatelor unui sondaj IMAS-Chișinăn, 
date publicității luni.

Guvernul a respins 
propunerea de deblocare 
a posturilor din sănătate

( w

P

Problema deblocării a mii de pos
turi în sistemul sanitar în varianta propusă 
de ministrul Sănătății este respinsă de 
factorii decidenți ai Executivului, au de
clarat, luni agenției Mediafax, surse din 
cadrul coaliției de guvernământ.

"A fost o discuție foarte aprinsă în 
coaliție. Ministrul Sănătății a cerut deblo
carea a mii de posturi, dar acest lucru a 
fost respins categoric de premier, dar și 
de ministrul Finanțelor", au precizat 
sursele citate.

în aceeași ședință, Cseke Attila a 
cerut și majorarea salariilor medicilor 
prin noua lege a salarizării, dar acest 
subiect nu a fost abordat în maniera 
radicală în care a fost discuția privind de
blocarea posturilor, au mai spus sursele 
citate.

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a 
cerut în ședința de Guvern din 18 august 
deblocarea de urgență a posturilor din sis
tem care trebuie ocupate imediat. El 
spunea atunci că o decizie în acest sens 
ar putea fi luată de Executiv în 
următoarea ședință.

"Nu cred că vor putea fi deblocate 
toate posturile, dar măcar cele care tre
buie urgent ocupate", precizat ministrul 
Sănătății.

Premierul Emil Boc declara, 
sâmbătă, că în luna septembrie se va face 
o analiză cu privire la posturile care pot 
fi deblocate în sistemul sanitar și la 
numărul acestora, menționând că este 
vorba și despre posturi din justiție, 
administrație și învățământ superior.

Polițiștii vor verifica, timp de două 
luni, vizele permiselor de armă

Polițiștii vor verifica, timp de două 
luni, în perioada 15 septembrie - 15 
noiembrie, vizele permiselor de armă, pe 
parcursul acțiunii urmând să se vizeze 
2.214 documente, care atestă dreptul de 
deținere, port și folosire a armelor, elib
erate sau vizate în anul 2005.

Persoanele autorizate pentru 
deținerea, portul și folosirea armelor și 
munițiilor trebuie să se prezinte o dată la 
5 ani, la unitățile de poliție specializate, 
pentru vizarea permisului de armă, con
form prevederilor art. 27 alin. (1) din 
Legea nr. 295/2004 privind regimul 
armelor și al munițiilor, informează, 
marți, Poliția Română.

în perioada 15 septembrie - 15 
noiembrie, se va desfășura la nivel 
național acțiunea de viză a permiselor de 
armă tip A, care conferă doar dreptul de 
deținere și tip B, care conferă dreptul de 
port și-folosire, precum și a atestatelor de 
colecționar.

Pe parcursul acțiunii se va aplica 
X____________________________________

Propunerea ministrului Sănătății de 
deblocare a posturilor a fost făcută în 
urma incendiului care a avut loc în 16 au
gust, la Secția de Terapie Nou-Născuți de 
la Maternitatea Giulești, în urma căruia 
cinci bebeluși au murit și șase sunt răniți 
grav.

Directorul general al Administrației 
Spitalelor și Serviciilor Medicale 
București (ASSMB) declara că la Secția 
de Terapie Intensivă ar trebui să existe, 
potrivit normativului de personal, șapte 
asistente și doi medici, la Maternitatea 
Giulești fiind o singură asistentă, în loc 
de patru cât era necesar. Marius Savu a 
spus că una dintre problemele sistemului 
de sănătate este legată de lipsa de per
sonal, acest lucru fiind resimțit și la Ma
ternitatea Giulești. El a subliniat însă că 
noi angajări ar putea fi făcute numai după 
ce autoritățile vor debloca posturile. Savu 
preciza că deblocarea posturilor din 
sănătate este un pas important, pentru că, 
indiferent de numărul și calitatea 
aparatelor, în spatele lor trebuie să fie oa
meni, iar în terapie intensivă să nu mai fie 
niciun moment fără personal medico-san- 
itar.

Posturile în sănătate au fost blocate 
din 1 ianuarie 2009, iar de atunci numărul 
angajaților a scăzut continuu, mulți dintre 
aceștia solicitând ieșirea din sistem. Man
agerii spitalelor au atras atenția în 
repetate rânduri asupra faptului că, din 
cauza blocării posturilor,, o asistentă 
medicală trebuie să se ocupe de mulți 
copii și nu poate face față solicitărilor.

viza la 2.214 documente, care atestă drep
tul de deținere, port și folosire a armelor, 
eliberate sau vizate în anul 2005.

în cadrul acțiunii se va verifica în
deplinirea condițiilor de acordare a 
autorizației de procurare a armelor letale, 
se vor identifica situațiile de încetare si 
suspendare a dreptului de deținere a 
armelor, respectiv de revocare și anulare 
a dreptului de port și folosire a armelor 
letale.

Acțiunea va include și verificarea 
concordanței între datele înscrise în per
misul de armă, evidențele poliției și cele 
ale armelor deținute și corectarea erorilor 
constatate, constatarea deficiențelor și 
aplicarea măsurilor legale ce se impun în 
cazul încălcării prevederilor Legii 
295/2004 și a Codului Penal, precum și 
actualizarea evidențelor cuprinse în Reg
istrului Național al Armelor.

La încheierea acțiunii se vor aplica 
vizele permiselor de armă.

)

CFR va disponibiliza 
aproximativ 8.000 de angajați
Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii vrea să disponi- 
bilizeze între 7.100 și 8.300 de 
angajați de la societățile fero

viare, ceea ce împreună cu alte 
măsuri de reducere a cheltuie

lilor companiilor va duce la 
economii de 788 milioane de 
lei în 2011 față de acest an.

Ministrul Transporturilor, Radu 
Berceanu, a finalizat planul de 
disponibilizări de la CFR. Planul nego
ciat cu sindicatele indică între 7.100 și 
8.300 de angajați disponibilizați.

Cei mai mulți disponibilizați vor 
fi la CFR Marfă (între 3.400 și 4.600 de 
persoane). Celelalte persoane afectate 
sunt angajate la CFR Călători (2.075) 
și CFR SA (1.630).

Măsurile de reducere a cheltu
ielilor la CFR Marfă vizează economii 
de 300 milioane de lei prin reorgani
zarea prin absorbție în CFR Marfă a fil
ialelor SC întreținere Reparații 
Locomotive Utilaje și SC întreținere și 
Reparații Vagoane, compensarea da
toriilor pe care le au CET-urile Arad, 
Govora, Bacău, Brașov, Iași către CFR 
Marfă cu datoriile pe cale le are CFR 
Marfă către bugetul de stat și transferul 
navelor ferry-boat în administrația 
Ministerului Apărării Naționale.

Alte măsuri se referă la eliminarea 
accizei la motorina consumată în trans
portul feroviar, valorificarea activelor 
neperformante, care nu participă la re

România ocupă locul al treilea în UE după creșterea 
din iunie a comenzilor noi pentru industrie

România se plasează pe locul al 
treilea în Uniunea Europeană (UE) în 
funcție de ritmul de creștere a comenzilor 
noi pentru industrie din luna iunie, de 
5,5%, comparativ cu mai, la nivelul blocu
lui comunitar indicatorul avansând cu 
2,4%, potrivit Eurostat

România a avut în luna mai un avans 
lunar al comenzilor noi pentru industrie de 
2%. în UE, indicatorul a urcat cu 4%.

Din cele 20 de state pentru care Eu
rostat a prezentat date, 16 au consemnat 
creșteri ale comenzilor noi pentru indus
trie în iunie, comparativ cu mai, celelalte 
țări înregistrând scăderi. Cele mai accen
tuate evoluții pozitive se observă la Dane
marca (23%) și Olanda (8,9%). Cele mai 
mari scăderi au fost consemnate de Irlanda 
(4,7%) și Cehia (2,7%).

alizarea de venituri, separarea activității 
de vânzare servicii de activitatea post- 
vânzare, reorganizarea subunităților de 
vagoane, închiderea unor puncte <țe 
lucru ce își desfășoară activitatea în 
spațiile CFR SA sau altor terți, con
ducând la economii din chirii și utilități 
și reorganizarea structurii centrale a 
CFR Marfă.

La CFR Călători economiile 
urmează a fi de 200 milioane de lei prin 
urgentarea programului de introducere 
în stații CFR a automatelor de bilete, 
implementarea unui sistem informatic 
care să permită monitorizarea 
alimentărilor de combustibil a locomo
tivelor, implementarea unui sistem de 
control al accesului în vagoane a 
călătorilor posesori de legitimație de

Datele referitoare la evoluția lunară 
a comenzilor pentru industrie sunt ajustate 

călătorie și desființarea unor puncte de 
lucru.

CFR SA vrea să obțină economii 
de 287,96 milioane de lei prin r& 
erea structurilor centrale ale companiei 
și ale unităților exterioare subordonate 
direcțiilor de specialitate, continuarea 
procesului de licitare și închiriere a lini
ilor aparținând infrastructurii feroviare 
neinteroperabile rămase neadjudecate 
în etapele de licitație derulate anterior 
(35 de secții însumând 814,63 km, care 
prin închiriere aduc economii de 158,1 
milioane lei/an), închiderea secțiilor de 
circulație neinteroperabile și disponibi
lizarea personalului aferent în cazul 
secțiilor care nu vor putea fi închiriate 
și reducerea cheltuielilor cu lucrări și 
servicii în ramurile Linii și Instalații.

sezonier.
în funcție de creșterea anuală a 

comenzilor pentru industrie din iunie, 
România se plasează pe locul patru în UE, 
cu un avans de 34,6%, inferior doar celor 
din Danemarca (64,8%), Letonia (61,6%) 
și Estonia (49,2%). Dintre statele prezente 
în raportul Eurostat, doar Irlanda a înreg
istrat evoluție negativă a indicatorului 
(datele pentru acest stat sunt ajustate în 
funcție de zilele lucrătoare, pentru cele
lalte țări datele fiind în serie brută). La 
nivelul UE, indicatorul a avansat cu 
22,5%

în zona euro, regiune care reunește 
cele mai mari economii din UE, comenzile 
noi pentru industrie au urcat cu 2,5% în 
ritm lunar și cu 22,6% în ritm anual.



Liga 1. Cifre, date și statistici.

Etapa a 5-a Haosul a luat sfârșit
S-au întors Granzii! Asta pot 

spune la unison fanii echipelor 
din capitală. Dinamo și Steaua 
și-au spulberat adversarii și s- 
au instalat după 23 de luni îm
preună pe primele două poziții.

De două ori din 2004/2005 
până în prezent Steaua a mai 
contabilizat 13 puncte în eta
pele 1-5 (în sezonul 05/06 - 

când a și câștigat campionatul 
și în 06/07 - când au ocupat 
locul doi). „Roș-albaștrii” au 

obținut cu șase puncte mai 
mult decât în ediția prece
dentă, cu trei față de anul 

competițional 08/09 și cu două 
peste cele 11 din sezonul 

07/08.Doar o singură dată în 
ultimele șapte campionate Di
namo a avut un punctaj mai 

bun decât actualul, acest lucru 
âmvlându-se în sezonul 

2006/2007, un lucru inedit 
legat de începutul de campio

nat al „câinilor” este că au tre
cut numai puțin de 11 sezoane 
de când „alb-roșii” nu au mai 
fost lideri în etapa a cincea.

Tot de cinci ori, însă de data 
aceasta de la revenirea în Liga 1, CFR 
Cluj a ocupat una din primele patru 
poziții din clasament după cinci jocuri, 
anul acesta însă, ardelenii au reușit o 
corțlraperformanță ce va rămâne în is- 
flfca recentă a clubului. Aceștia se 
postează pentru prima dată în „era 
Paszkany” sub locul zece după cinci 
eta§j ,de la debut. Un lucru de care 
sig. .^anii feroviarilor vor ține cont este 
acela că după mai bine de 34 de ani, 
favoriții lor se clasează sub marea 
rivală “U” Cluj!

Au început să cadă 
capete în prima ligă

Hunedoreanul Aurel Țicleanu a 
fost înlăturat de la “Știința”, după 
egalul chinuit obținut în fața Astrei lui 
Stoichiță, astfel că toată suflarea “alb- 
albastră” așteaptă venirea lui Pițurcă. 
Din păcate, fostul jucător al “Craiovei 
Maxima” a plecat pentru a doua oară 
din “Bănie” fără să cunoască gustul 
victoriei (7 jocuri-4 egaluri-3 înfrân
geri).

Un alt lucru interesant este acela 
că după fiecare înfrângere pe teren pro
priu în fața Stelei, Vasluiul și-a schim
bat antrenorul, situație nu departe de 
ceea ce se întâmplă acum la ecmpa 
patronată de Porumboiu. în două 
cazuri, atât Dorinei Munteanu (30 mar
tie 2008) cât și Mircea Rednic (7 iunie 
2006) și-au luat tălpășița din ograda lui 
Porumboiu, după partide pierdute în 
fața „militarilor”. Oțelul nu numai că a 
pierdut duelul cu nou- promovata Uni
versitatea Cluj, dar a și primit primele 
goluri din acest sezon, ieșind din topul 

echipelor fără rămase fără înfrângere 
după debutul campionatului. La polul 
opus, Craiova, Urziceni, Astra și Pan
durii nu au adunat încă 3 puncte dintr- 
o partidă. Victoria Brănești a înregistrat 
a patra înfrângere de la promovarea 
istorică, ilfovenii fiind echipa cu cele 
mai multe meciuri pierdute în acest 
sezon. Tot la capitolul premiere poate fi 
trecută și victoria Stelei de la Vaslui, 
prima obținută de oaspeți cu scorul de 
3-0 în acest sezon, în vreme ce rivalii 
din Ștefan cel Mare se pot lăuda că au 
„adus” după 24 de etape un nou 2-6 în 
Liga 1, ultimul astfel de rezultat înreg- 
istrându-se în runda a 15-a a sezonului 
trecut, la Mediaș, Gaz Metsan cedând 
în fața Timișoarei cu același scor.în 
final, gazdele s-au impus în patru 
jocuri, oaspeții în două, iar alte trei 
jocuri s-au terminat la egalitate. Până- 
n prezent, echipele ce au evoluat pe 
teren propriu au obținut 20 victorii, viz
itatorii 9, în timp ce 16 partide s-au 
încheiat nedecise, acest debut de sezon 
fiind unul din cele în care s-a marcat de 
cele mai multe ori.

Claudiu Sav

Cu trei zile înainte de startul 
noului sezon a fost închis tal
ciocul cu locuri în ligile doi și trei. 
Comitetul de Urgență al FRF a 
aprobat ultimele modificări în 
structura seriilor din cele două 
eșaloane. Astfel, Dinamo II, 
Mureșul Deva, UTA și Poli Iași 
vor juca în Liga 2, iar CSM 
Pașcani, CSM Medgidia, Viitorul 
Chimogi, Chindia Târgoviște, 
Minerul Motru, Unirea Sânnico- 
lau Mare, Avântul Reghin, CS 
Zlatna și Gloria II Bistrița vor 
evolua în Liga 3. Competiția va 
începe în seria a V-a cu un număr 
de 14 echipe, iar seriile IV și VI 
vor avea în componență 15 
formații, ca urmare a retragerii 
unor grupări care aveau dreptul de 
participare în eșalonul 3.

Astfel, componența Ligii a 
doua, seria a doua arată astfel: 
Mureșul Deva (în locul lui 

Internațional Curtea de 
Argeș),Unirea Alba Iulia, Petrolul 
Ploiești, CS Mioveni, UTA Arad 
(în locul Fortunei Covaci), FC 
Argeș, Gaz Metan CFR Craiova, 
ACSM U Politehnica Iași (în 
locul FC Baia Mare), FC Bihor, 
Arieșul Turda, FC Silvania, CSM 
Râmnicu Vâlcea, Minerul Lupeni, 
ALRO Slatina, ACU Arad și 
Voința Sibiu.

De asemenea, a fost stabilită 
și componența Ligii a treia, seria 
a V a, aceasta fiind formată în 
acest sezon din doar 14 echipe: 
Termo Tr. Severin, FC Hune
doara, Autocatania, Timișoara II, 
Unirea Sânnicolau Mare - în locul 
Jiul Petroșani, ACS Recaș, Biho
rul Beiuș, CFR Simeria, Național 
Sebiș, CSM Școlar Reșița, Mile- 
nium Giarmata, Becicherecu Mic, 
Gloria CTP Arad și Luceafărul 
Oradea.

Gourcouff de la la Lyon, pentru 22 de milioane de euro
Olympique Lyon a anunțat 

semnarea unui acord cu Girondins Bor
deaux pentru transferul mijlocașului 
Yoann Gourcuff, acesta urmând să sem
neze un contract după efectuarea unei 
vizite medicale.

Costurile pentru transferul fotbalis
tului ating 22 de milioane de euro. Un 
comunicai al clubului lyonez transmite: 
„Condițiile acestei tranzacții au fost ne
gociate în baza unei clauze de reziliere 
de care beneficia jucătorul și care a fost 

stabilită la 31 falie cu ® valoare forfetară. 
ie 82 de milioane ie raBm trei tranșe, 
până la 31 decembrie 2012 și o valoare 
suplimentară de maxim 4,5 milioane de 
euro coridi.ionaiă de o evenimilă cedare 
aducătorului ie către Oîympyque Lyon".

La rândul său, Girondins Bordeaux 
anunță faptul că transfeiul rae in vedere 
interesele clubului. în conformitate cu 
angaja’ ,ntei< contractuale luate de 
jucător. în vârstă de 24 de ani. Gourcuff 
va avea ocazia să evolueze și în Liga 

Camp^iHriuiidOchipti dm IWdmta j 
nu a reușitei septice.

După două sezoane la Girondins, j 
Gourcuff talentatul mijlocaș francez, se | 
vi întâlni la Lyon cu Hugo Lloris și Je- ț 
emy Toulalan, doi dinte prietenii săi 

tțtfopiați cin echipa Franței, însă va | 
evolua și în Liga Campionilor, unde | 
echipa din Bordeaux nu a reușit să se Sal- | 
Mta sezonul trecut. j
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ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3. luni - 25 lei
6 isni - 5G lei

12 luni - 100 Iei

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: 0354/882.109 

sau 0354/882.101I
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABIL, AGATA, AERAT, AGITAT, APERITIV, 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LISIN, LS, NAR, OTĂRI, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, SAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINEJIC, TRAS, 
TAL, VITĂ.
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Telejurnal Sport Meteo 
Cu 80 de tablouri la capătul 

lumii (reportaj - 8.)
Armăsarul sălbatic (22.) 
Noah și Saskia (11.)
Verde-n față (rel.) Episodul 13 
Vezi România! (rel.) 
Noile Paradisuri (rel. - 2.) 43' 
Dovadă de iubire (38.) 
Fotbal UEFA (rel.) 
Călător pe viață (rel.) 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 4.)
Amintiri din istorie 
Telejurnal *Sport *Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Palatele lumii Episodul 10 
Planeta arborilor (10.) 
Rețetă pentru siluetă (rel.) 
Amintiri din istorie 
Vezi România! (rel.) 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 5.) 
învinge apele!
Sport 
Telejurnal *Meteo 
Studio fotbal
Fotbal: Tottenham Hotspur - 

Young Boys Bema UEFA 
Champions League

Studio fotbal UEFA Cham
pions League

07:00 
7^0

20®

Cercul vieții (20.) 
învinge apele! 
Jocurile Olimpice ale Tineretu
lui (rel.)
Darul (serial, 1997 - 17.) 
Telejurnal
Poate nu știai

Timpul chitarelor (rel.)
Vorbe peste timp
Telejurnal Telejumal*Sport 
Popasuri folclorice (2008) 

Zon@ IT (2007, rel.)
împreună în Europa
Cercul vieții (rel. - 20.) 
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
Jurnalul Euronews 
învinge apele!

Vorbe peste timp 
Povești din sălbăticie 
Aventurierii (canadian film se
rial de aventură, 2002 - 2.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 -12.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Bazar (documentar)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri)
Confesionalul (francez-englez- 

canadian dramă, 1995) 100' cu 
Lothaire Bluteau, Patrick 
Goyette, Kristin Scott Thomas, 
Suzanne Clement

05:00 Observator 06:tXf Happy Hour (emisiune de di- 08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:00
8:00 Liber la vacanță (matinal, 2010) ■ vertisment, 2007, rel.) 09:45 Legământul (rel.) 07:30
10:00 în gura presei 7:00 Știrile Pro TV (2009) 11:15 Predestinați (rel.) 8:20
11:15 Studiu funebru (SUA polițist, 09:55 Omul care aduce cartea 12:30 împreună pentru totdeauna (se- 09:15

1972) 92’ cu Peter Falk, John 10:00 Foc și pasiune (rel.) rial de dramă, 2008, rel.) 09:45
Cassavetes, James Olson sZ.’OO Tânăr și neliniștit (rel. - 3807.) 14:00 Marina (serial, 2006) 11:45

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria (serial, 2007) 3:15
14:00 Sfârșitul lumii (german-SUA 13:45 Un simplu caz de crimă (SUA 16:23 Vremea de ACASĂ 14:30

film de catastrofă, 2005) 192' acțiune-comedie, 1999) 16:30 Legământul (serial, 2008) l5:3Cf
cu Gina Gershon, Shannen Do- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate 16:00
herty, Randy Quaid, Swoosie 1973 - 3808.) 18:30 împreună pentru totdeauna 19:00
Kurtz 17:00 Știrile Pro TV (mexican serial de dramă, 2008) i 19:30

IBSB Observator 17:45 Serviți, vă rog! (rel.) 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- i 20:30
17:00 Bun de cinste (reality show) 19:00 Știrile Pro TV lumbian serial, 2009)
17:45 Să te prezint părinților (emi- 20:30 Fantoma (SUA thriller, 2001) 20:30 Predestinați (mexican serial, ? ?

siune de divertisment, 2009) 86' cu Julie Lee, Michael Mad- 2009) 45' cu William Levy Gu-
19:00 Observator sen, Richard Hatch, Brad Hunt tierrez, Jacqueline Bracamontes, 22:30
0:30 Regele șarpe (SUA film de ac- 22:3® Știrile Pro TV David Zepeda, Chantal Andere 28I15Î

țiune, 2006) 88' cu Jeremy Lon- Supernatural: Aventuri în 21:30 Cealaltă fațăaAnaliei (2008) ^|30
don, Yancy Butler, Cleavant lumea întunericului (SUA film 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune
Derricks, Wendy Carter serial de acțiune, 2005 - 3.) 60' de divertisment, 2007)

22:30 Observator cu Jared Padalecki, Jensen Ac- 23:30 India (brazilian-indian film se-
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) kies, Jeffrey Dean Morgan rial de aventură, 2009)

Camera de râs
Gazdă de profesie (rel.)

Sport cu Fiorentina
Nimeni nu-i perfect (24.) 30' 
Marșul din Selma (1999) 94' 
Galileo

Camera de râs
Prima zi (reality show) 
Nimeni nu-i perfect (rel. - 24.) 
Griffelkin (1999) 96'
Focus Sport
Gazdă de profesie
Risc asumat (SUA-canadian 

dramă, 2001) 93' cu Chad 
Lowe, Kelly Rutherford, Sean 
Patrick Flanery
Trăsniții
Mondenii Show

Ucigașul din Miami (german- 
italian-SUA film de acțiune, 
1991) 93' cu Bud Spencer, 
Christopher Atkins, Philip Mi
chael Thomas, Lou Bedford

15:00
16:35
18:15
20:00
21:55
23:40

11:20 Cursa spre Witch Mountain (SUA aventură, 2009) 
12:55 Pe platourile de filmare 26'
13:25 Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009) 

Einstein și Eddington (englez-SUA dramă, 2008)
Hannah Montana: Filmul (SUA comedie, 2009) 102' cu Miley Cyrus 
Grey Gardens (SUA dramă biografică, 2009) 104' cu Jessica Lange 
Terminator - Salvarea (SUA-german-englez film de acțiune SF, 2009) 
Departe de câmpia în flăcări (SUA-argentinian dramă, 2008)
Dacă nu mi-ar păsa (SUA thriller, 2007) 75' cu Bill Sage

14:30
15:30
16:30
17:00
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 23.) 25' 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/20.) 45' 
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 11.) 25' 
întâlnirea (român film de acțiune, 1982) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 18.) 60'
CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 23.) 40' 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 5.) 30'
Instinct primar (SUA thriller, 1992) 123' cu Sharon Stone, Michael 

Douglas, George Dzundza, Jeanne Tripplehom
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

3
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

bucătar 4 recepționer hotel 1

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

4
șef departament 5

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri aii men - 

tare/ne alimentare 3
dulgherțexclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

bucătar

confecționer-asamblor ort. din tex-
tile 10

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comerciala

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

maistru ind.textilă,pielărie 1

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

electromecanic 2

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

femeie de serviciu 2
șofer de autoturisme și camionete

2
mecanic întreț.și reparații mașini de 
Cusut industriale 1

fierar betonist

lucrător bucătărie (spălător vase 
V - - •& 2

mginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

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

tehnicean electromecanic 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

mspectorțreferent) resurse umane
1

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

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

2

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

ambala tor manual 4

harman 5

brutar 3

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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
I

ospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

zidar samotor 8

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

bucătar

1

1

confecționer tâmpiărje din aluminiu 
și mase plastice 1

mimc nec.al.1a demil clădiri, zidfi-
riejnozaic,faianță, gresie 1

zidar rmar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

g IMOBILIARE
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici.18, sau schimb cu apartament 3 

.mere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
8721.049560.

Cumpăr ganonicri în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.OOOlei. Tel.0723.421.734,0724.032.939

Primesc elevi in gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostiil liceu minier). Tel.0728.233.568

Caut chiriași în Deva, serioși, pt apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat TeL 
0734.957.389

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). TeL0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, StnMureșul, BL24, Et3, parțial îmbunătățită. Preț convenabiL Relații 
teL: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. TeL: 0755851962.

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, hncătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de SO.OOOeuro neg. Accept 2-3 rate. TeL0740.965.191

Schimb casă in Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, cu apartament modest în Deva phis o mică diferență sau o vând. TeL0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajai, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001et Tel.0730.346.219

Ofer <pre închiriere apartament 3

i operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane operator mașini de fragmentare(pro-
1 duse chimice) 1

instalator instalații tehnicn-sanitare operator mașini de inscripționat
și de gaze 1 11

mașinist la mașini pt. operator prelucrare mase plastice
terasamente(ifonist) 1 14

vânzător

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

1

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

Orăștie

1

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

lucrător gestionar

manipiliant mărfuri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

munc.necal.ia amb.prod, solide și 
semisolide

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

munc. necal în ind- confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie, parchet 2

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

Hațeg Petrila

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 admini strator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate -2

munc.necal.ia întreț. drumuri ,po- conducător imm,patron(girant)-co-
duri,baraje 1 merț 1

operator calculator electric și rețele 
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini
sub inginer mecanic automobile

1
în silvicultură 1

munc .radioelecronist ■ 4

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

zidar rosar-tencuitor 1

Hia
Aninnasn

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

administrator
agent securitate 1

electncean de întreținere și repara-
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924montator suhansamble

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

mașinist la mașini mobile pt. irans- 
porturi interioare 1

cusător piese din piele și înlocuitori

1

munc.necal.ia demol.clădiri.mo-

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

— * -- —
Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 

m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej
muit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
r '656.454,0764.075.470

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.Pricazului 6/34, parter. TeL: 0767816803. «

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/2001, CUI RO 
14271549, organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație 
electrică” cu nr. de inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Doamnă 53 de ani^nti-alcooL, familist, doresc sa tucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

Vând vin alb 31ei/litrn En gros și En detail. TeL0743.426364

Vând goblen “Sanie cu câini”, d imens rani 18Z28an, cusut un sfert din eL preț 50ron neg.TeL 
0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. TeL: 
0755851962

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, 
DownADHD, Autism eto.TeLG753311.535, 0254.230.451, 0752301.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707

Vând pai

Vând motor tăiai lemne cu moară macinat pe eL, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, containere 
fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, 
aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte agricole m anual p telefoane, 
cărți, radio cu picap pe eL, tip mobilă traviata plus 1 OOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact 
Trușcă Constantin, Str. C A. Roseti, nr.6. Deva.

In Simeria. Preț dOOWlunk Tel 0722382 MV
AUTO

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOlei neg. TeL0735.066.695

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOlei. TeL0745.494.954

Vând 2 buc. Pompe de injecție pt tractor U 650 și Aro, preț neg. TeL 0757.595.380

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
sau schimb cu casă. Preț 70.0001ei neg. TeL0748.689.532

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.OOOlei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B C R, ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.0001ei. Tel 0730.346.219

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia.

Tel. 0254.236.555

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.

nr.

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Prenume

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Nr. 238 - 25 august 2010

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.OOOlei. 
TeL0740.593.108

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

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. Viteazu, bL45, sc.A, ap. 6, Deva.

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

Semnătura

......Nr.
Județul

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

g Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Prețanunț cujifntlal: | lei.

http://glasulhuneiloarei.hlogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
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Silvadez

1 I (Unsul ptihtii itutc
«-> rd. trM.rr^.oM, o~jo.5-iy.65v

Pui calitatea I

7,69 lei/ kg

\3 P1

Găini rasă
3 grea

6.99 lei/ kg

S&ȘILVA LEMMT1ZX S.R.I..
sat Chimintlia, nr. 12 if), comuna Ifârau, 
tel/jfax i 0354/501021/22, e-ntttilt tilmtt^>rrnt uri.ru

Găini rasă
Oui XL O mixtă 

° 0^2 lei/buc. 5,19 lei/ kg

Silvadez^1
mor tare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

Fabrica de mortare uscati 
ii adezivi Hu

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
si reaijititarea termica 
a casei tale.

Adeziv flexi&il

L

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 o, NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

SI LV/
LEMNTEX 

produce șl comercial bead 
tâiaptărie la iama Mim uhihm 

ați șl famtraMeaaani bănie 
parchet ia ierna de fag, 

aaftkisae trașii

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonă*

Sort spălat 4 - 8mrn 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23.00 let/tonă

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

Piatră contase» (criblură) 8 - Mi 25,00 lei/tonă

PENTRU COMENZI Șl I
TEL/PAX. 0254 234 448 MOBi

NFORMAȚU
L: 0723 154 204

uri.ru

