
V

Mononucleoza sau 
boala sărutului

e
pag- 3

O
Magazinele outlet, 
marfă de calitate, 

la prețuri rezonabile

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Joi 26 august 2010. nr. 239 * * * 12 pagini - 0,7 LEI * * * tel. 0354 8d2 100, 0354 882 101

Mureșul Deva și 
Minerul Lupeni 
în fața debutului 

noului sezon

de pupat

Antrenorul echipei 
de handbal 
CSM Cetate Deva, 
loan Mătăsaru

Pentru că tehnicianul devean rămâne singurul 
antrenor care se ocupă de fetele de la Cetate Deva ori 
de câte ori echipa patronată de Marian Muntean 
rămâne fără conducere tehnică.

Pentru că se opune construirii 
unui bloc de locuințe în cartierul 

Micro 15, în condițiile în care investi
ția se realizează din bani privați pe un

de blamat..."

Consilierul local 
Florin Oancea

teren aflat în proprietatea dezvoltatorului 
imobiliar. Prin atitudinea sa, alesul local 

descurajează potențialii investitori din Deva.
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► DN 7 Deva - Sântulialin
— ► DN 7 Mintia - Săcâmaș

► DN 7 Hia - Zam
X ► DN 68 & Săcăntaș - Dobra 
** ► DN 7 Mintia - \clei
z

► DN 7 fetei - Lesnic

► DN 7 Leșnic - Săeămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 ( ăinel -Bejan
► l ricaiti și Vulcan

21/26, 10/ a

12 I21/28,

Ziua Xoaptea
21/27, 12/ 16

Calendar
..

ț greco-catolic 
Sf. m. Adrian și Natalia

ț romano-catolic
Sf. Cezar de Arles, ep

N,______________

Rețeta zilei

Mutabal

6 vinete coapte și tocate
2 linguri de tahiffl (pastă de susan)
150 gr iaurt gras, de oaie și bivoliță
4 căței de usturoi
zeama de la 1 jumătate de lămâie
2-3 linguri ulei de măsline extra- 

virgin
sare, piper

. Mod de preparare:

Mutabal este o salată de vinete 
foarte populară în zona Levantină 
(Irak, Israel, Iordania, Liban etc). 
Asemănătoare, cumva, cu Baba 
Ghanoush, Mutabal se prepară (și 
se numește) diferit de la fără la 
țară. Așadar, există zeci de variante 
de preparare. Cea de mai jos este o 
formă de bază, sigur că puteți 
adăuga în ea orice condiment vă 
încântă.

Vinetele se coc și se toacă bine 
(am avut norocul să am vinete de 
grădină, nu cumpărate - foarte gus
toase). Ideal ar fi să nu le tocați cu 
vreun obiect metalic. Am pus apoi 
cățeii de usturoi zdrobiți Am adău
gat cele 2 linguri de tahini. Tahini 
găsiți cam în orice hypermarket. 
Am adăugat și iaurtul. Am pus ule
iul, zeama de lămâie, sare și piper 
după gust și am amestecat bine. 
Puteți adăuga și semințe de chimen 
măcinate, sau, cum spuneam la în
ceput, orice alte condimente care 
v-ar plăcea fa combinație cu cele 
de mai sus.
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Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

Pomenirea Sfinților Mucenici 
Adrian și Natalia

Mucenicul Adrian și soția lui 
Natalia au trăit în cetatea Nicomi- 
diei, pe vremea împărăției lui Max- 
imian. Iar la a doua înconjurare ce a 
făcut Maximian prin împărăția sa, 
prigonind pe creștini, a prins 23 de 
bărbați creștini care erau ascunși prin 
peșteri, și au fost dați la multe chin
uri.

Pe aceștia, mai înainte de a 
mărturisi, i-a întrebat Adrian: „Pen
tru ce, fraților, răbdați aceste ne
suferite și grele chinuri?” Și, 
răspunzând, ei ziseră:

„Pentru ca să dobândim 
bunătățile cele ce sunt gătite de la 
Dumnezeu, celor ce pătimesc pentru 
Dânsul, pe care nici auzul nu poate 
să le audă nici cuvântul să le 
povestească”. Acestea auzindu-le 
Fericitul Adrian, umilindu-se din 
dumnezeiescul Dar, a zis scriitorilor 
să-i scrie și lui numele cu creștinii, 
că bucuros moare și el cu dânșii. 
Deci scriindu-1 aceia și pe dânsul, îl 
băgară în fiare și la închisoare. Acest

lucru aflându-1 Natalia, femeia lui, și 
gândind cum că poate a fost prins 
pentru altceva, și îngrijindu-se foarte 
suspina și plângea.. Dar fiind 
înștiințată că pentru Hristos l-au pus 
în legături și în temniță, îndată 
îmbrăcându-se în haine luminoase a 
alergat la temniță. Și intrând înăuntru 
îl învăță să stea neclintit la chinuri,

și rugă pe sfinții cei ce erau împreună 
legați cu dânsul să se roage pentru el. 
Atunci prin sfătuirea mucenicului 
Adrian se întoarse Natalia la casa ei.

Deci fiind adus sfântul la 
împăratul și mărturisind pe Hristos 
că este Dumnezeu adevărat, îl puseră 
cu fața în jos și-l bătură cu toiege. 
Apoi, fatorcându-1 cu fața în sus, a 
fost bătut și peste pântece, încât i se 
vedeau și măruntaiele. Mucenicul 
când patimea acestea era de 28 de 
ani.

După aceea lui și celorlalți 
sfinți li s-au tăiat mâinile și pi
cioarele.

Apoi dându-și sfinții sfârșitul, și 
urmând a li se mistui trupurile lor fa 
foc, Natalia a băgat mâna Sfântului 
Adrian în sânul ei și urma mergând 
după sfintele moaște și strângea sân
gele ce pica de la dânșii și se ungea 
cu el.

Apoi fiind stins focul de o 
ploaie mare și grea, un om credin
cios, anume Eusebie, luând moaștele 
sfinților și punându-le într-un caic 
mic, le-a dus la Arghiropoli și le-a 
așezat aproape de Bizanț. Acolo 
mergând mai pe urmă Natalia, și-a 
dat sufletul la Dumnezeu și a fost 
îngropată lângă moaștele cele 
mucenicești.

încerci să-ți depășești limitele, 
însă nu-ți iese precum sperai. Ești 
profund afectat de o situație disperată
a unui prieten, pentru care nu poți face nimic
concret.

Ai o stare generală proastă, dato
rată oboselii acumulate. Aștepți o 
veste de la un prieten, dar ea nu este 
neapărat cea dorită. în loc să-ți faci
nervi, încearcă să găsești o soluție de compro
mis.

Calculezi cu grijă fiecare pas 
făcut în relația cu partenerul de viață. 
Cu toate că până acum nu ai avut mo
tive să te plângi, ești de părere că ori
când poți avea parte de surprize neplăcute.

întârzii cu rezultatele care ți se 
cer ți acest lucru te frământă mai 
mult decât ți-ai fi dorit. Ești pregătit 
să riști pentru a-ți atinge scopurile.
Persoane din anturaj vorbesc în numele tău,
fără să te anunțe.

Faci un plan de afaceri pentru un 
proiect personal. îți dorești foarte 
multă independență și ai mare încre
dere în forțele proprii.

Te așteaptă o periodă de realizări 
profesionale importante. Ai contact 
cu persoane din afara țării și ți se fac 
propuneri de colaborare pe termen
lung. Este bine să te pregătești pentru prezen
tările ce vor urma.

h 26 august
de-a lungul timpului

"• S-au născut:
1728: Johann Henrich Lambert, fizician german (d. 

Wi:P77)
1743: Antoine Laurent Lavoisier, chimist francez (d. 

1794)
1819: Prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha, soțul 

seginei Victoria (d. 1861)
1873: Lee De Forest, inventator american (d. 1961)

I l| 1880: Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al 
șuprarealismului (d. 1918)
L 1882: James Fianek, fudcian german, laureat al Premiu-
WNobel(d. 1964)
Z7 1886: Alexandru D. Rădulescu, medic chirurg român (d.

.jj. 1888: Constantin Pantazi, general român (d. 1946)
1893: Constantin Brăiloiu, etnomuzicolog și compozitor 

«nan(d. 1958)
1902: Alexandru Priadcencu, inginer agronom din Re- 

■gfcaMfoldovațd. 1981)

1906: Albert Bruce Sabin, microbioiog de origine 
poloneză (d. 1993)

1932: Joe Henry Engle, astronaut, colonei de aviație 
american

1947: Nicolae Dobrin, fotbalist român (d. 2007)
1948: Dezso-Kalmăn Becsek-Garda, politician român de 

etnie maghiară
1950: Mihai Mălaimare, actor român
1951: Valeriu Gheorghe, politician român
1955: Emil Hurezeanu, poet, eseist, jurnalist român
1957: Dr. Alban, artist suedez de origine nigeriana

Comemorări:
1723: Anton von Leeuwenhoek, biolog olandez (n. 

1632)
1850: Regele Ludovic-Filip al Franței (n. 1773)
1865: Johann Encke, astronom german (n. 1791)
1895: Johann Friedrich Miescher, biochimist elvețian 

(n. 1844)
1907: Iosif Vulcan, gazetar și scriitor român (n. 1841)
1974: Charles Lindbergh, aviator american (n. 1902)
1975: Grigore Eliescu, biolog și entomolog român (n. 

1898)
1978: Charles Boyer, actor francez (n. 1897)

Ai de făcut mai multe lucruri de
odată și acest lucru te nemulțumește. 
Copiii au tot felul de cereri și familia 
face unele presiuni pentru a te deter-
mina să acționezi în favoarea unei probleme
financiare.

Te apuci de un sport nou sau 
descoperi un hobby care te încântă 
mai mult decât ți-ai imaginat. Prie
tenii te caută pentru o ieșire îm
preună. Societatea și discuțiile te binedis,

Te rezumi la a vorbi cât se poate 
de puțin cu persoanele din jur. Ți se 
pun tot felul de întrebări și acest 
lucru te deranjează mai mult decât 
lași să se vadă.

Faci tot ce-ți stă în putere pentru 
a depăși o situație neplăcută în mij
locul familiei. Ești primul care sare 
în ajutorul celorlalți și te pricepi ca 
nimeni altul să calmezi și să explici.

Bancurile zilei
© © ©

Un bărbat merge cu liftul. 
La un moment dat, intră o fe
meie. După două etaje, fe
meia oprește liftul, se uită 
cochet la el, își dezbracă 
bluza și sutienul și le aruncă 
pe jos.

- Hai, fă-mă ca să mă 
simt ca o femeie.

Bărbatul se gîndește

puțin, își dezbracă cămașa, o 
aruncă pe jos și spune:

- Hai, spal-o și calc-o.

© © ©

Dialog în pat:
- Dragul meu, tu mă iu

bești?
- Da’ tu ce crezi că fac 

aici? Flotări?
© © ©

Auzind despre gravitatea 
îmbolnăvirii cu SIDA, un 
tînăr de 20 de ani își întreabă 
tatăl despre modul în care se 
poate lua SIDA. Răspunsul 
tatălui:

- Păi prin contact sexual 
și prin mucoasă...

- Auzi, da' de la o mu
coasă de 16 ani poți lua 
SIDA?

© © ©
- E adevărat, tăticule, că 

în unele părți ale Africii băr
batul nu își cunoaște soția 
decît după căsătorie?

- La fel se întîmplă în 
toate țările!

© © ©
Un bărbat este incomplet 

pînă la însurătoare... După, 
este intr-adevăr terminat!

Te preocupă mai mult ca oricând 
sănătatea și aspectul fizic. încerci o 
nouă dietă și ești hotărât să mergi cu
ea până la capăt. Din punct de vedere 
sentimental, există posibilitatea unei seri ro
mantice. '

Te informezi asupra unei stări de 
lucruri. Primești o veste de la unul 
dintre colaboratori, care aduce cu
sine mari schimbări din punct de vedere fi
nanciar. Ar fi bine să te sfătuiești cu un spe
cialist pentru a avea o imagine cât mai clară.
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Colațîile monedei naționale oscilau în jur de 4,2350 lei/euro după primele tran
zacții de miercuri, iar dealerii nu exclud intervenția BNR, în condițiile în care 
în debut cursul a urcat la 4,2430 lei/euro.
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Hunedorenii își „pun lacătul” pe firme
Numărul societăților comer
ciale din județul Hunedoara, 

care au fost radiate, în pe
rioada ianuarie - iulie a aces
tui an, este cu 451 la sută mai 
mare decât numărul firmelor 
radiate în aceeași perioadă a 

anului trecut.

In primele șapte luni ale anului, 
2.060 de patroni hunedoreni au decis să 
„pună lacătul” definitiv pe afacerile lor 
și să le șteargă din scriptele Registrului 
Comerțului. în cazul altor 1.053 de 
firme, s-au ales variantele suspendării 
temporare a activității sau a dizolvării.

închiderea firmelor din județ nu 
reprezintă doar problema patronilor, ci 
și a zeci de mii de angajați care au 
rămas pe drumuri. Singurii care au ceva 

de câștigat de pe urma falimentului al
tora sunt notarii și agenții imobiliari. 
Primii sunt cei care legalizează tean
curile grose de documete, pe care tre
buie să le depună patronii atunci când 
vor să își sisteze afacerea, iar ceilalți 
sunt cei care se ocupă de vânzarea sau 
închirierea spațiilor comerciale rămase 
pustii după ce posesorii lor au ajuns la 
sapă de lemn.

Doar în municipiul Hunedoara 
sunt puse în vânzare, numai prin inter
mediul postul firmei locale de televiz
iune prin cablu, 16 spații comerciale. 
După ce firmele lor au dat faliment, pa
tronii încearcă să scoată niște bani 
măcar din spațiile în care au funcționat 
și din aparatura pe care nu mai au la ce 
să o folosească, dar care i-a costat sume 
importante de bani.

Doriana Matei

Magazinele outlet, marfă de calitate, la prețuri rezonabile
Moda magazinelor outlet a ajuns și în județul Hunedoara. In trei orașe ale județului, au apărut deja magazine pe 

a căror reclamă este scris cuvântul magic, care garantează marfă de firmă, la prețuri mici

Ideea magazinelor outlet nu 
este una autohtonă, ci provine 
din Occident. Acolo, firmele de 

renume au deschis astfel de 
unități, pentru a-și vinde 

marfa rămasă în stoc, din co
lecțiile mai vechi Ideea a fost 

preluată de români și a apărut 
prima dată în orașele mart

Presați de criză, câțiva patroni 
hunedoreni au aderat la acest concept și 
se declară mulțumiți de felul în care le 
merg afacerile.

„Noi produceam îmbrăcăminte 
pentru copii pentru două firme de 
renume european. Așa că ne-am gândit 
că ar fi o idee bună ca și angajații noștri 

să se poată bucura de aceste produse, la 
prețuri rezonabile, nu doar străinii 
înstăriți. La început, am deschis un 
magazin cu haine pentru copii, de 
firmă, la prețuri de producător, deschis 
numai pentru angajații noștri, dar 
fiindcă am avut cereri din partea 
locuitorilor din Brad, am extins oferta 
și pentru ei. Clienții sunt tot mai mulți 
și tot mai mulțumiți, iar afacerea merge 
bine, chiar și acum în plină criză 
economică”, declară Florin Oprișa, pa
tronul unui magazin outlet din orașul 
Brad.

Prețurile practicate de magazinele 
outlet sunt comparabile cu cele de la 
tarabele din piață, iar calitatea pro
duselor este net superioară.

Pentru un tricou H&M dintr-un 
butic outlet nu scoți din buzunar mai 
mult de 25 de lei, iar cei mai scumpi 

blugi „Blue Jeans”, dintr-o astfel de 
prăvălie, nu costă mai mult de 70 de lei. 
Singurul cusur care poate fi găsit pro
duselor outlet este acela că aparțin 
colecțiilor mai vechi și nu mai sunt 
chiar de „ultimul răcnet”.

Chiar și așa, hunedorenii, care au 
descoperit aceste magazine, sunt foarte 
încântați de descoperire. „Mi-am 
cumpărat, în urmă cu un an și ceva, o 
pereche de adidași Puma de la un mag
azin outlet. Au costat în jur de 100 de 
lei, iar, de atunci, numai cu ei joc fotbal 
și nu au nici cea mai mică urmă sau 
zgârietură. încă arată ca noi, deși și-au 
plătit demult prețul”, spune Andrei 
Marin, din Hunedoara.

Doriana Matei

Ședință cu „scântei”, astăzi, 
la Consiliul Local Deva

Mai multe străzi din Hunedoara
și Deva, fără apă

Cele două tabere liberale din CL Deva se vor lupta dn nou, astăzi, 
în „ arena ” aleșilor locali

Două hotărâri sunt aprig dis
putate de grupul condus de 

fostul viceprimar Florin Oan- 
cea, pe de o parte, și consilierii 
care i-au rămas fideli primaru

lui Mircia Muntean.

Grupul lui Oancea cere anu
larea unei hotărâri prin care aleșii 
locali au aprobat eliberarea 
autorizației de construcție pentru un 
investitor imobiliar, care dorește să 
construiască un bloc de locuințe în 
zona magazinului Trident, din 
Deva.

Consilierii se află într-o mare 
dilemă pentru că pot să răspundă 
material, în cazul în care titularul 

autorizației, odată eliberată și 
anulată ulterior, îi va acționa în 
justiție. Surse din preajma investi
torului care dorește să construiască 
blocul de locuințe susțin că mai 
mulți consilieri liberali au 
condiționat eliberarea autorizației 
de construire cu diverse favoruri. 
Una dintre ele a fost aceea ca blocul 
să fie construit de firma viitorului 
ginere al președintelui PNL Mircea 
Moloț.

O altă hotărâre cu probleme 
este una profund populistă și 
demagogică inițiată de oamenii lui 
Oancea.

Proiectul de hotărâre prevede 
ca parcările din Deva să nu fie ad
ministrate. Asta înseamnă că 

locurile de parcare vor fi gratuite, 
dar mașinile nu vor fi păzite, iar 
bugetul Devei va fi păgubit de șume 
importante, încasate din taxele de 
parcare.

în toate orașele mari din Româ
nia, parcările publice sunt amena
jate și administrate de firme private 
care plătesc o redevență autorității 
locale.

în București, parcările au fost 
preluate, de la firma Dali, de către 
administrația locală.

Pierderile înregistrate de 
Primăria Generală a Capitalei, după 
preluarea parcărilor, i-au determinat 
pe edili Bucureștiului să caute un 
nou administrator privat.

Furnizarea apei potabile este 
sistată, astăzi, în municipiul Hune
doara, între orele 09.00-13.00, pe 
străzile Arenei - bloc Bl, B2, B3, 
Batiz - bloc C5, C6, F2, Intrarea 
Lanțului - bloc E, C2, C3,C4, C7, 
C8, motivul întreruperii fiind elim
inarea unei avarii apărute la blocul 

C6 de pe strada Batiz.
în Deva, furnizarea apei reci 

este sistată în același interval orar, pe 
străzile: Mihai Eminescu, Barițiu, 
Piața Victoriei, Lucian Biaga, pentru 
reparații în căminul de apometre la 
blocul numărul 2, pe strada Mihai 
Eminescu.
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Accident rutier
pe DN7

O minoră, în vârstă de 13 ani, 
a fost rănită în urma unui accident 
de circulație produs pe DN7.

în timp ce conducea o autouti
litară pe banda a doua de circulație 
a DN7. pe direcția Deva-Arad, Va- 
sile Ș., de 24 de ani, din Sibiu, 
odată ajuns în apropierea 
intersecției cu strada Aurel Vlaicu, 
nu a păstrat o distanță de siguranță 
față de autoturismul condus de 
Adriana C., de 37 de ani, din 
Săvârșin, care circula pe aceeași 
direcție de mers, tamponându-1 în 
partea din spate.

în urma impactului, autoturis
mul a fost proiectat în mașina con
dusă de Fiorin D., de 21 de ani, 
din Bacău, care a redus viteza de
oarece un autoturism din fața lui 
efectua virajul la stânga spre 
strada Aurel Vlaicu. în urma acci
dentului, a rezultat rănirea ușoară 
a minorei C. A., de 13 ani, pasa
geră în autoturismul condus de 
Adriana C. în cauză, a fost întoc
mit dosar de cercetare penală.

A traversat strada 
neregu lamenta? 
și a fost grav rănit

Un eopil, în vârstă de 6 ani, din 
Brad, a fost transportat la spital, în 
stare gravă, după ce a fost lovit de 
un autoturism, în timp ce traversa 
strada prin loc nepermis.

Tiberiu J., de 38 de ani, din 
Crișcior, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Țărățel, din 
municipiul Brad, pe direcția de 
mers Brad-Crișcior, a surprins și 
accidentat grav pe minorul J. M., 
de 6 ani, din Brad, care s-a angajat 
în traversarea străzii prin loc ne
permis și lără să se asigure. în 
cauză, a fost întocmit dosar de cer
cetare penală.

Furt de energie 
electrică

Jandarmii hunedorcni au des
fășurat, ieri, împreună cu repre
zentanții SC ENEL Electrica SA, 
la solicitare acestora, acțiuni pen
tru prevenirea și combaterea fur
turilor de energie electrică. 
Acțiunile s-au desfășurat în loca
litățile Lupeni și Bătu Mare.

în urma controalelor efectuate 
au fost identificate, în fiecare din 
cele două localități, câte patru per
soane, care se fac vinovate de furt 
de energie electrică prin branșate 
directă la rețeaua de distribuție a 
energiei electrice, fără contor sau 
prin modificarea instalației elec
trice.

Jandarmii au întocmit acte de 
constatare, cu privire la săvârșirea 
faptelor ilegale, ce vor li înaintate 
pentru continuarea cercetărilor 
Parchetelor de pe lângă Judecăto
ria Petroșani și, respectiv, de pe 
lângă Judecătoria Hațeg.

(M.T.)

Autoritățile au deschis de miercuri conturi distincte pentru plata direct la Trezore
rie a contribuțiilor la veniturile din activități independente, iar conturile sunt afi
șate la sediile instituțiilor la care se depun declarațiile de impunere, a declarat 
președintele Casei de Pensii, Doina Pârcălabii.

Vizele permiselor de portarm, luate la verificat
Titularii permiselor de armă, 
tip A și B, au obligația de-a se 
prezenta la sediul Inspectora

tului de Poliție al județului 
Hunedoara - Serviciul Arme 
Explozivi Substanțe Pericu

loase (A.E.S.P.), pentru ale fi 
vizate.

în perioada 15 septembrie - 15 
noiembrie, la nivelul județului Hune
doara va fi declanșată acțiunea de „viză 
a permiselor de armă și atestatelor de 
colecționar ce au fost eliberate respec
tiv vizate în cursul anului 2005”.

Deținătorii de arme se pot 
prezenta la sediul IPJ Hunedoara, Ser
viciul A.E.S.P., având asupra lor: per
misele de armă și armele înscrise în 
acestea; actul de identitate; permisul de 
vânătoare și carnetul de membru 
vânător vizat pe anul 2009 (în cazul 
persoanelor cu drept de port și folosire 
al armelor de vânătoare; cererea tip care 
va fi completata si semnată inclusiv pe 
verso de către titularul permisului de 
arma, pentru a confirma că a fost in
struit cu privire la unele reguli generale 
care trebuiesc respectate de către pos
esorul permisului de armă; o fotografie 
color (dimensiune 4x5 cm), pe care

Bărbați cercetați pentru tăiere
ilegală de material lemnos

Doi bărbați sunt cercetați de oa
menii legii pentru tăiere ilegală de ma
terial lemnos. Cei doi au fost surprinși 
de o patrulă de ordine publică, formată 
dintr-un agent de poliție din cadrul 
Poliției Municipiului Brad și un jan
darm, în timp ce tăiau din proprietatea

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați.

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
com .Hărău, sau la tel. 0354/501021.

polițistul o va lipi în colțul din dreapta 
sus a cererii de viza.

Acte necesare 
pentru viză

De asemenea, persoanele care în
deplinesc o funcție ce implică exercițiul 
autorității publice, mai trebuie să prez
inte o adeverința care să ateste calitatea 
ce a determinat acordarea autorizării 
pentru a deține arma de apărare și pază, 
în cazul în care armele sunt închiriate 
de la armurierii autorizați, deținătorul 
acestora trebuie să prezinte polițiștilor 
documentele de predare-primire (con
tract de.închiriere) a armelor de apărare 
și pază. Persoanele care dețin arme de 
tir și nu sunt vânători autorizați vor 
prezenta o adeverință care să ateste cal
itatea de antrenor sau sportiv categoria 
I. Atestatul de colecționar este și el 
necesar în cazul persoanelor fizice care 
dețin arme în colecție. Iar ultimele trei 
documentete pe care mai trebuie să le 
prezinte posesorii de arme sunt: certifi
catul medical tip, din care să rezulte ca 
persoana este aptă să dețină și să 
folosească arme si muniții, eliberată de 
o unitate sanitară specializată, cu cel 
mult 6 luni înainte de depunerea cererii; 
aviz psihologic, din care să rezulte că 
persoana este aptă să dețină și să 

personală 7 fire de lemn de fag, fără a 
fi marcate, având o valoare de 1.200 de 
lei. în cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar penal pentru Daniel T., de 45 de 
ani, din Brad, și Ioan B., de 79 ani, din 
Deva. (M.T.)

folosească arme si muniții, eliberat cu 
cel mult 12 luni înainte de depunerea 
cererii de către un psiholog autorizat 
pentru astfel de teste, atestat în 
condițiile legii și certificat de cazier ju
diciar.

Pe parcursul acestor două luni de

Dosar penal 
pentru furt de cupru

Trei bărbați sunt cercetați de 
polițiștii din cadrul Poliției Municip
iului Deva, după ce au furat din inc
inta unei societăți comerciale din 
Deva, peste 200 de kilograme de 
cupru decablat.

Oamenii legii l-au prins pe unul 
dintre cei trei, Marian D., de 32 de 
ani, din Botoșani, în apropierea unui 
șantier de pe raza municipiului Deva, 
în timp ce conducea o autoutilitară, 
aparținând unei societăți comerciale 
din Brașov, în care transporta 260 de 
kilograme de cupru decablat. în urma 
cercetărilor, polițiștii au stabilit că 
botoșeneanul, împreună cu doi 

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 07218714415

verificări, programul de lucru al Serv 
ciului A.E.S.P., ghișeul de relații cu 
publicul, va fi de luni până joi, între 
orele 09.00 -14.00.

Mihaela Tămaș

bărbați, Alexandru C., de 39 de ani, 
din Harghita, și Horia S., de 48 de 
ani, din Gherla, județul Cluj, a sustras 
cantitatea de cupru decablat dintr-o 
magazie aparținând unei societăți 
comerciale din Cluj-Napoca, punct 
de lucru Deva. în acest fel, cei trei au 
cauzat societății un prejudiciu total în 
valoare de aproximativ 5.000 de lei. 
în cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar de cercetare penală, pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt califi
cat.

Mihaela Tămaș



Liceenii vor putea studia opțional, din anul școlar 2010-20II. disci- 
plinei Administrarea calculatoarelor și a rețelelor, programa școlară in 
acest sens fiind aprobată de Ministerul Educației.

Alin Simota: „Bă, când voi erați hoți,
eu eram tatăl hoților!”

Ion Cocolan, unul dintre foștii 
angajați ai consilierului liberal 
Alin Simota, patron al Clubu
lui Sportiv Jiul Petroșani, nu 

reușește de săptămâni bune să 
facă rost de statele de plată din 
timpul angajării sale, date care 
îi sunt necesare în cadrul unui 

proces pe litigii de muncă.

„Am fost angajat la Clubul 
Sportiv Jiul Petroșani din data de 20 
mai 2005, conform contractului indi
vidual de muncă nr. 3496/08.06.2005, 
până în data de 11 martie 2010. 
Datorită faptului că începând cu anul
2008 am primit salariul doar 4 luni, în
2009 am mai primit salariul pe alte 4 
luni, iar în 2010 nu am primit niciun 

ban, m-am hotărât să-l chem în judecată 
pe Alin Simota, în calitate de angajator, 
la Tribunalul Hunerdoara - secția 
„Litigii de Muncă și asigurări sociale”. 
Pentru termenul de 9 septembrie 2010, 
în dosarul nr. 1652/97/2010, având ca 
obiect conflict de muncă, onorata 
instanță îmi solicită să depun o pre
cizare cu privire la suma solicitată cu 
titlul de drepturi salariale restante, pe
rioada pentru care fac solicitarea și 
cuantumul sumei”, își începe bărbatul 
povestea.

„Este uns cu toate 
alifiile și o să mă 
poarte prin justiție”

Deși s-a dus în nenumărate rân
duri la sediul Clubului Sportiv Jiul, 
pentru a cere copiile după statele de 
plată pentru perioada 1 ianuarie 2008 — 
11 martie 2010, secretara i-a refuzat 
cererile, motivând că fără aprobarea lui 
Simota nu poate face nimic, chiar dacă 
sfidează legea.

„Eu știu că am muncit cinstit și că 
trebuia să fiu retribuit lunar pentru 
munca prestată în baza unui contract in
dividual de muncă. Atunci când 
îndrăzneam să-i amintim lui Simota că 
nu am primit salariile în ultimele trei 
luni, ne spunea râzând: „bă, când voi 
erați hoți, eu eram tatăl hoților”, după 
care ne întorcea spatele și pleca. Uneori 
ne mai lăsa câte 20-30 de lei pe la 
paznicul de la poartă ca la niște milogi. 
Eu sunt un om creștin cu frică de Dum
nezeu și nu am luat de la nimeni un 
capăt de ață, nu am furat niciodată.

Care este vina mea că am lucrat și câte 
24 de ore încontinuu, că am lucrat și 
noaptea, dar mi se refuză plata muncii 
mele? Oare domnul Simota Alin crede 
că eu sunt un om care se lasă păgubaș 
cum s-au lăsat alții? Am încercat pe 
toate căile să-l fac să înțeleagă că nu se 
poate să-și bată joc de mine, plătindu- 
mă doar 8 luni în 26 de luni și 11 zile. 
Știu că este uns cu toate alifiile și o să 
mă poarte prin justiție, profitând de 
orice chichiță pe care i-o oferă avocații 
lui, plătiți gras. Mai bine ar da banii 
celor care i-au muncit cinstit”, își varsă 
Ion Cocolan amarul.

„Nu-și plătește 
angajații, dar face 
angajări”

Totodată, acesta mai spune că, 
paradoxal, deși nu-și plătește angajații, 
consilierul județean dă anunțuri prin 
ziare că angajează.

„Am văzut în pagina unui ziar că 
face angajări. De fapt își caută noile 
victime pe care să le fraierească. Nu am 
să spun mai multe - deocamdată. Să nu 
uite domnul Simota Alin vorba momâr- 
lanului: „Dumnezeu nici nu doarme și 
nici nu bate cu bâta!”. Vă rog să faceți 
public acest caz, pentru ca cei care ar 
face greșeala să se angajeze la domnul 
Simota să fie avertizați de ce urmează 
a păți. Domnule Simota, nu-ți este 
rușine să faci astfel de lucruri? Cine 
mai poate avea încredere în dumneata? 
Eu te rog foarte frumos (așa ca un fost 
coleg de școală) să-mi dai drepturile 
bănești ce mi se cuvin și tot la fel de 
frumos te rog să mă ștergi de pe lista 
fraierilor”, mai spune, supărat, bărbatul.

Alin Simota nu a putut fi contactat 
în vederea obținerii unui punct de 
vedere cu privire la subiectul materialu
lui nostru.

Anamaria Nedelcoff

Anunț Licitație

Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar al SC Soft X Design 
SRL - în faliment, cu sediul în Brad, str. Republicii, bl. 9, et. P, județul Hunedoara, vinde la licitație 
publică în data de 01.10.2010, ora 1100 , la sediul Tribunalului Hunedoara:

- teren arabil intravilan, situat în sat Bejan, corn. Șoimuș, jud. Hunedoara, compus din 2 
parcele în suprafață totală de 2.736,78 mp, înscrise în CF Bejan nr. 13n, nr. crt. 10, nr. cadastral 
784/1/2 și nr. crt. 14 nr. cadastral 785/2/2/2; prețul de pornire al licitației este de 34.580 lei ex
clusiv TVA.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. Cumpărarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, 

( str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, fax 0254-206241.
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COMUNICAT DE PRESA

Societate Comercială din Deva
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor în construcții și construcții 
hidrotehnice. Se oferă salar motivant.

* 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.

âfk
ANOFIfc

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara, din 
dorința de a veni în sprijinul persoanelor fizice care realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele salariate, pentru care se datorează contribuția 
individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art, III alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar 
fiscale, cu modificările și completările ulterioare, le invită pe acestea, în cel mai 
scurt timp, te sediul AJOFM Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. Plate 
Unirii, nr. 2, tel. 0254.21.61.51. în vederea depunerii Declarației privind 
asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj,

Programul de lucru al AJOFM Hunedoara se desfășoară zilnic între orele 
8®, «gc posibilitatea de prelungire a acestuia, după caz.

Formularul declarației poate fi accesat pe șite-ul AJOFM Hunedoara 
(ww.ajofmhd,ro) sau poate fi găsit te sediu! agenției.

După completarea de către persoanele fizice s datelor personale, acestea 
vor trebui să precizeze venitul net realizat, astfel încât să poată fi stabiltă teza 
de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, te condițiile în care 
cota contribuției individuale te bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit 
prevederilor legate, este de 0,5%, iar baza de caicul a contooutei se determină 
prin însumarea veniturilor nete realiste, dar nu mai mult decât echivalentul a de 
5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie utilizat te fundamentarea 
bugetului asîgurăritor pentru șomaj și care, pentru anul 2010 a fost 1 836 tei.

Ccntnbuha individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, datorată în 
baza Declarației avute în vedere se achită în contul 28.2104.04.09, cod IBAN 
R080TREZ36628210409XXXXX, deschis la Trezoreria Deva pe seama Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.



•••*
Sum Penn i-a șocat pe locuitorii Dublinului când a iești pe străzile orașului îmbrăcat în 

, femeie. Pentru cunoscători, cu drag. \u vă gândiți acum că actorul a luat-o razna prea 
devreme? Nul Costumația se datora filmărilor pentru noul său film "This Must Be tile 
Pirns" Sean a filmul purtând o perucă extrem de voluminoasă, cercei și a fost dat cu 
ruj r«>n pe buze. în ciuda acestui outfit extrem de neobișnuit pentru el. inarlonii susțin 
cd Prun a încercat tot timpul să păstreze o atitudine solemnă și masculină.

Gabriela Spanie a fost otrăvită 
de asistenta personală 

în lumea telenovelelor!
personală a Gabrielei 
fost reținută de poliția

Șoc 
Asistenta 
Spanie a 
mexicană, sub acuzația că a încercat 
să o otrăvească pe actriță.

Potrivit anchetatorilor, Marcia 
Celeste Femândez Babio, 24 de ani, 
ar fi pus sulfat de amoniu în mân
carea pe care o consumau vedeta, fiul 
și mama

ei, dar și bona copilului de doi 
ani. Povestea s-a repetat timp de cel 
puțin patru luni. Atât actrița, cât și 
celelalte persoane care au consumat 
alimente otrăvite au început să aibă 
probleme de sănătate. Acuzau 
amețeli, senzații de vomă, cefalee și 
stări de oboseală.

Suspiciunile au fost întărite la 
începutul lunii august, când asistenta 
a plecat în vacanță în țara natală, Ar
gentina. Gabriela Spanie a dezvăluit 
procurorilor că singura care se simțea 
bine era tocmai Marcia și că, de obi
cei, aceasta nu consuma mâncare și 
băuturi când venea la ea. Asistenta a 
fost arestată pe 19 august, la în
toarcerea în Mexic. I s-au găsit două 
flacoane de sulfat de amoniu în

Cheryl Cole a primit 500.000 de

poșetă și încă două în cameră.
Medicii spun că, dacă 

intoxicația continua, le putea fi fatală 
vedetei și familiei

ei. Din fericire, s-a intervenit la 
timp și acum toate cele patru per
soane vizate de tentativa de otrăvire 
sunt supuse unei cure de dezintoxi
care.

George Michael a pledat vinovat la 
acuzația de conducere a automobilului 
sub influența drogurilor

Cântărețul britanii' George 
Michael a pledai vinovat, marți, la 
acuzațiile dc posesie de canabis și 
conducerea automobilului sub 
influența dioguiilor și a alcoolului, 
cu ocazia rinei audieri în fața unui Iri- 
bunal din I ondra.

Cântărețul britanic, in vârstă de 
47 de am. căruia autoritățile i-au an
ulai, iii 2(107. permisul de conducere 
pentru doi ani. a lost anchetat la în
ceputul lunii iulie, după ce a pierdut 
condeiul automobilului pc care îl 
conducea și a avariat lațada magaz
inului foto Sttappv Snapp din Hamp
stead. un cartier din nordul capitalei 
britanice, in apropiere dc reședința 
sa Cântărețul britanic a lost plasat 
ulteiior in regim de eliberare 
condițională.

Ih timpul unei audieri loarle 
scurte in fața tribunalului [lighiny 
Cornel dm Londra, .mistui, al cărui 
ntiine real este Georgios Panaglotou. 
a vorbii doar pentru a-și confirma 
identitatea m pentru a pleda vinovat 
la cele duna capete dc acuzare

.liniei aloi til Robin Mcl’hee a 
decis drcpl pedeapsa provizorie sus 
pendarca pe șase luni a pelmisullii de

conducere a altistului, in așteptarea 
linei decizii definitive. ce va fi 
pronunțata pe 14 septembrie.

Magistralul a declarat că toate 
"opțiunile rămân deschise, inclusiv 
închisoarea”.

\ceasfa este pentru a șaptea 
oară când < ieorge Michael, caic a re
cunoscut in mod public că este un 
consumator constant de canabis. este 
cercetat ele poliția britanică pentru 
provocarea unui accident rutier.

în 2009. starul britanic a 
arestat pentru conducere

lost 
sub 

iiilliiența drogurilor, după ce automo
bilul său I ami Rover s-a ciocnit cu 
un camion, pe autostrada A34 din 
comitalul Berkshire.

In iunie 2007. cântărețului bri
tanic i s-a anulat permisul de conduc 
ete pentru o perioadă dc doi uni.după 
ce artistul ;i recunoscut. în timpul 
unui proces, că a condus sub 
influenta drogurilor I I a fost an
chetai in acea perioada pentru avari
erea a trei automobile parcate in mod 
regulamentar și penii ii lupă de la 
locul aceidcnliiliii

George Michael a lost de doua 
on arestat și peiilru posesie de < an

abis. De altfel, in ultimii am. 
cântărețul a fost arestat rlc mai multe 
ori pentru că a fost surprins adormit 
la volan din cauza drogurilor sau a al
coolului.

Magazinul Snappy Straps se află 
in apropiere de Hampstead Heath - 
un bar gay unde George Michael a 
fost surprins in timp ce tăcea sex. m 
urmă cu trei am -. dar și de reședința 
sa din cartierul I lighgate.

Artistul a mai lost arestat, in 
aprilie 1908. pentru acte indecente 
intr-o toaletă publică din I os Ange
les. După incident. Michael a 
încheiat ani inlregi dc speculații cu 
privire la orientarea sa sexuală,, 
anunțând public că este homosexual. 
In urma ''evenimentului". Michael a 
scris un ciinlec. "Outside", ale cărui 
versuri și videoclip au lost inspirate 
dc incidentul din toaleta.

I

lire sterline să pozeze în Playboy

Este categoric diva momentului, 
iar după separarea de Ashley Cole, 
Cheryl pare să fi înflorit. Chiar dacă 
nu a fost ferită de probleme - s-a lup
tat cu malaria acum șase săptămâni - 
, cântăreața nu duce lipsă de oferte pe 
plan personal. 

Ultima a fost făcută chiar de cel

ebra revistă Playboy, care i-a propus 
pentru 500.000 de lire sterline 
(770.000 de dolari) să renunțe la 
hăinuțe. însă, oricât ar fi de tentantă 
propunerea, britanica se pare că o va 
refuza.

„Cheryl este incredibil de flatată 
de ofertă, dar s-a opus categoric 
aparițiilor nud în reviste. A recunos
cut că este grozav dacă alte fete o fac, 
dar nu este pentru ea. Oamenilor nu 
le vine să creadă că ea este incredibil 
de timidă când vine vorba de toate 
aceste lucruri. Cheryl are o avere de 
10 milioane de lire sterline. Nu se 
pune problema de bani”, a declarat 
un apropiat al frumoasei.

____  .y

Hitler a avut strămoși de culoare și evrei
Adolf Hitler a avut, probabil, atât 

strămoși de culoare, cât și evrei - exact 
acele grupuri etnice pe care voia să le ex
termine -, potrivit unor teste ADN efec
tuate recent în Statele Unite, informează 
express.co.uk.

Probele prelevate de la rudele lid
erului nazist l-au asociat pe acesta, din 
punct de vedere biologic, atât cu comu
nitatea evreiască, dar și cu grupurile et
nice din nordul Africii, precum triburile 
de berberi din Maroc.

Jurnalistul specializat în investigații 
Jean-Paul Mulders a intrat în posesia 
unui șervețel aruncat de nepotul dicta
torului, Alexander Stuart-Houston, în 
vârstă de 61 de ani, care locuiește în 
Long Island (New York).

Jean-Paul Mulders a luat o mostră 
de ADN și de la un văr austriac al lui 
Hitler, fermierul Norbert H.

Testele au relevat prezența unei 
verietăți a cromozomului Y foarte rară în 
Germania și în restul Europei Occiden

tale, însă comună în cadrul grupurilor et
nice evreiești și nord-africane.

Această descoperire i-a determinat 
pe experți să afirme că Adolf Hitler, 
adeptul teoriei "rasei superioare" ariene, 
provine din strămoși migratori care s-au 
stabilit pe teritoriul Austriei. Jean-Paul 
Mulders a declarat că ambele teste ADN 
au prezentat o varietate genetică 
specifică, intitulată "Haplopgroup 
Elblb", dovedind astfel "o asociere de 
necombătut" cu liderul nazist.

Jurnalistul a declarat: "Gena se 
găsește în mod frecvent la berberii din 
Maroc, Algeria, Libia și Tunisia, dar și în 
cadrul comunităților de evrei Așkenazi și 

Sefarzi. De aceea, putem să presupunem 
că Hitler a fost înrudit cu rasele pe r 
le detesta".

Ronny Decorte, un specialist în 
genetică la Universitatea Catolică din 
Leuven din Belgia, a spus: "Hitler nu s- 
ar fi bucurat deloc să afle aceste lucruri. 
Rasele și etnia reprezentau chestiuni cen
trale în filosofia nazistă. îngrijorările lui 
Hitler referitoare la strămoșii lui nu erau 
nejustificate. Se pare că nu era «pur» și 
nici «arian»".

Legătura genetică dintre Hitler și 
"strămoșii săi migratori" ar putea data 
dintr-o perioadă cuprinsă între trei și 20 
de generații.
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Mononucleoza sau boala sărutului

Oricât de ipohondrie și para
noic ar suna, un simplu și ne

vinovat sărut ne pune 
Sănătatea în pericol. Cel dintâi 
dușman al îndrăgostiților, dor
nici de săruturi pătimașe, este 
“boala sărutului”, care afec
tează, potrivit studiilor, 10 la 
sută din adolescenți și 70 la

dintre tineri sunt afectați de această 
boală. Chiar și copiii se pot infecta, 
dar de cele mai multe ori această 
infecție este confundată cu alte 
afecțiuni minore ale copilăriei.

Mononucleoza se dezvoltă în 
special la persoanele cu un sistem 
imunitar slăbit, cu stil de viața 
dezechilibrat, stresant, persoane de
presive, pesimiste.

sută din populația adultă. 
Mononucleoza este o infecție 

virală, produsă de un virus 
numit Epstein Barr, pe scurt 

EBV (Epstein Barr Virus), din 
familia virușilor herpetici 

(herpesului).

Mononucleoza nu se transmite 
l'-'fel de ușor ca și ceilalți viruși, 
cmâ ar fî cel care determină răceala 
obișnuită. Virusul Epstein-Barr se 
găsește în salivă și mucus. Se trans
mite de la o persoană la alta prin 
sărut, deși este posibil să se 
transmită și prin tuse, în foarte rare 
cazuri. Mononucleoza infecțioasă 
este mai frecventă la tinerii între 15 
și 35 de ani. Se apreciază că 10 %

Manifestări ale bolii

Manifestările mononucleozei 
sunt cele ale unei banale infecții res
piratorii: stare de febră, de oboseală, 
faringită (afecțiunea faringelui și a 
amigdalelor), dureri de cap, dureri 
musculare, mărirea ganglionilor 
limfatici (adenopatie), în special în 
zona gâtului, dar și la subsuori și in
ghinal (zona genitală), dificultăți de 
respirație. La organismele cu o imu
nitate scăzută, pot apărea și erupții 
cutanate asemănătoare rubeolei ( 
mici pete roz ușor ridicate ) sau 
scarlatinei (erupții cu mici pete dis
eminate, roșii violacee).

în anumite cazuri neglijate și 
netratate, apare o creștere în volum 

Boala sărutului se manifestă și prin stare de oboseală 
și dispoziție depresivă

a ficatului (hepatomegalie), cu sau 
fără icter. Apare așa numita hepatită 
mononucleozică. în cazul 
splenomegaliei (mărirea splinei), 
orice efort fizic sau traumatism în 
regiunea splinei poate duce la ru
perea ei, cu apariția unei hemoragii 
interne masive, care, fără 
intervenție chirurgicală, duce la 
moarte. Starea de oboseală cu .care 
debutează boala poate dispărea în 
câteva săptămâni, uneori chiar luni, 
în formele necompliqate, febra se 
remite spontan, în decurs de 10 zile, 
iar sub tratament, în 3-4 zile. In 
schimb, ganglionii și splina revin la 
forma inițială numai în circa 4 
săptămâni. După boală, persistă o 
stare de oboseală generală, care

V

poate dura 3-4 luni.In toate cazurile, 
crește numărul de limfocite din 
sânge. De aceea, dacă apare suspi
ciunea unei mononucleoze 
infecțioase, diagnosticul se 
stabilește printr-o analiză a sân
gelui. Mai rar, această afecțiune se 
poate confunda cu etapa inițială a 
unor afecțiuni hematologice mai 
complicate.O componentă
constantă în cazurile de 
mononucleoză infecțioasa este și 
dispoziția depresivă, lipsa poftei de 
viața și a energiei, gândirea 
pesimistă.

Se recomandă 
repaus la pat

Nu există niciun fel de trata
ment contra mononucleozei (contra 
virusului Epstein Barr). Nu se poate 
acționa asupra cauzei, dar se poate 
face ceva acționând asupra 
efectelor. în perioada bolii, se 
recomandă repaus la pat, consum 
crescut de lichide, alimentație 
ușoară, bogată în vitamine, și o serie 
de medicamente pentru calmarea 
durerilor de gât, de cap sau pentru 
normalizarea temperaturii corpului.

Este bine să ceri părerea unui 
medic specialist, nu să te "tratezi" 
singur(ă). în cazul acestei mononu
cleoze, antibioticele (luate de obicei 
în cazul unei infecții a căilor respi
ratorii - bacteriene) nu au niciun 
efect (antibioticile nu au efect îm
potriva infecțiilor virale). Medicul 
specialist va prescrie un antibiotic 
numai dacă apare, alături de 
mononucleoză, vreo infecție 
bacteriană, care să poată fi tratată cu 
această substanță farmaceutică.

Revenirea la ritmul de viața 

normal trebuie să fie treptată. Nu 
trebuie să existe "forțări" sau ritm 
de viață trepidant o bună perioadă 
de timp după dispariția simptomelor 
- câteva săptămâni. Cel mai bine 
este să iți "asculți" organismul. El 
vă va "spune" dacă este sau nu 
pregătit să revină la ritmul normal.

Boala sărutului 
este foarte greu 
de prevenit

Cea mai bună metodă de pre
venire este evitarea oricărei 
modalități de contact cu saliva 
altcuiva. Această metodă este greu 
de adoptat mai ales pentru tineri, 
care nu au întâlniri în discoteci sau 
în parcuri pentru săruturi 
„părintești”, pe frunte. Specialiștii 
sunt de părere că boala ar putea fi 
prevenită prin palparea ganglion
ilor. Când se stabilește un nou cuplu 
de tineri, până să înceapă să se 
sărute, este bine să se palpeze de-o 
parte și de alta a gâtului. Prezența 
ganglionilor latero-cervicali denotă 
câteva afecțiuni: sifilis, rubeolă, 
HIV-SIDA sau mononucleoza 
infecțioasă. Odată identificați acești 
ganglioni, următorul pas este con
trolul medical. Abia după ce au fost 
consultați de medic, tinerii se pot 
săruta în siguranță.

Dacă boala este descoperită la 
cineva, trebuie minimalizate 
posibilitățile transmiterii: se 
acoperă gura când se strănută sau se 
tușește, se spală mâinile cât mai des, 
nu se „împrumută” tacâmurile 
folosite, și se evită săruturile, mai 
ales așa-zisele „săruturi 
franțuzești”.
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Mămicile au ajuns la capătul răbdării după ce au încasat primele indemnizații 
pentru creșterea copiilor. reduse cit 15%. Asociația MAME șt peste 100 de părinți 
au decis să dea statul în judecată. Părinții nu mai fac față cheltuielilor după ce 
au primit o indemnizație mai mică cu câteva sute de lei decât luna trecută. "Ac
ționăm statul in instanță, deoarece considerăm că această hotărâre de micșorare 
a indemnizațiilor nu este legală", a spus un părinte.

g
Potrivit presei rusești romii 
din România trăiesc ca-n Africa

■

Aglomerație și haos la depunerea 
declarațiilor pentru pensii și șomaj

Romii din Europa de Est, mai 
ales cei din România, trăiesc în 
condiții similare celor mai sărace țări 
din Africa. Este concluzia unui arti
col apărut în publicația rusă Komm
ersant care descrie pe larg situația 
minorității la nivel european.

Aderarea la Uniunea Europeană 
a statelor din Est a fost o poartă 
deschisă către Occident pentru mil
ioane de romi. Din totalul de 10 mil
ioane care trăiesc în UE, 2 milioane 
și jumătate sunt în România.

Motivul pentru care aceștia și- 
au părăsit țările natale din est este 
destul de evident, scriu jurnaliștii 
ruși. Doar 20% dintre romi au studii 
primare, aproape trei sferturi trăiesc 
sub limita sărăciei, iar media lor de

Elevii români au câștigat patru 
medalii la Olimpiada 
Internațională de Informatică

Lotul olimpic de informatică al 
României a obținut 4 medalii la a 
XXII-a ediție a Olimpiadei 
Internaționale de Informatică, 
desfășurată în perioada 14-21 august, 
în orașul canadian Waterloo

Medaliat cu aur în 2009, la 
Plovdiv, Bogdan - Cristian Tătăroiu, 
elev în clasa a XH-a la Liceul 
Internațional de informatică 
București și-a trecut în palmares o 
medalie de argint.

Medaliile de bronz au fost 

viață este cu 15 ani mai mică decât 
cea din Europa.

în ceea ce privește destinațiile 
etnicilor, pentru cei din România sunt 
Italia, Franța, Spania și Portugalia. 
Cei proveniți din Cehia și Slovacia 
aleg Marea Britanie, Finlanda și 
Elveția, constată Kommersant. 
Situația romilor a devenit o problemă 
europeană abia după ce Franța a în
ceput expulzarea lor, săptămâna 
trecută.

Un summit pe tema imigrației 
va fi organizat în septembrie la cer
erea Parisului. Curios este că, deși pe 
agendă se află și situația minorității 
rome, printre membrii UE invitați la 
discuții nu se numără nici România, 
nici Bulgaria, relatează EuObserver.

cucerite de Alexandru Vlad Gavrilă, 
Victor-Cristian Ionescu și Bogdan 
Andrei Pârvu. Primii doi laureați sunt 
elevi în clasa a IX-a și a Xl-a la 
Liceul Internațional de Informatică 
din București, în timp ce Bogdan An
drei Pârvu (clasa a XH-a) provine de 
la Colegiul Național de Informatică 
„Tudor Vianu” din București.

La competiția din acest an au 
participat peste 300 de concurenți din 
84 de țări.

Mii de persoane stau la cozi , la 
casele de pensii și la agențiile de ocu
pare a forței de muncă din țară pentru 
a-și depune declarațiile aferente veni
turilor din drepturi de autor și PFA, cu 
toate că ministrul Muncii a anunțat că 
nu vor exista penalități pentru depășirea 
termenului.

Data de 25 august este termenul 
limită, însă aglomerația pentru 
depunerea documentelor în vederea 
achitării contribuțiilor pentru pensii și 
șomaj a apărut abia luni, fiind 
amplificată și de faptul că în unele 
cazuri nu este clar ce documente tre
buie depuse, în altele încă nu se cunosc 
conturile în care ar urma să intre banii, 
formularele au fost publicate târziu, iar 
regulile privind depunerea declarațiilor 
pentru contribuțiile individuale la 
șomaj, pensie și asigurări de sănătate 
sunt neclare și interpretate diferit chiar 
de către funcționari din instituțiile care 
gestionează situația.

Persoanele care nu reușesc să 
depună la timp declarațiile aferente 
veniturilor din drepturi de autor nu vor 
fi penalizate, aceste documente putând 
fi depuse în toată această săptămână, iar 
neconcordanțele care se pot ivi pot fi 
refăcute, a declarat, miercuri, ministrul 
Muncii, Mihai Șeitan.

"După ce sistemul se va pune la 
punct, atunci se vor aplica penalități, 
dacă se va dovedi reaua-credință. Este 
normal ca oamenii să învețe (ce au de 
făcut - n.r.), să învețe și cei care 
lucrează cu ei", a spus ministrul, 
adăugând că este falsă toată această "is

Rusia suspendă importurile de fructe și legume de la pes
100 de firme din Republica Moldova

Peste 100 de firme dîn 
R.Moldova nu vor mai putea exporta 
fructe sau legume pe piața rusă 

» deoarece acestea conțin substanțe tox
ice, a anunțat Moscova marți, prezen
tând o listă cu doar 33 de companii 
moldovenești care pot efectua expor
turi, relatează PRO TV Chișinău.

Din cele peste 130 de firme 
moldovenești care exportau până în 
prezent fructe și legume în Rusia, doar 
33 vor mai putea efectua livrări pe 
piața rusă. Lista companiilor a fost 
întocmită de Ministerul Agriculturii 
din Rusia.

Potrivit exportatorilor, Moscova 
a explicat că fructele și legumele

terie".
Șeitan a precizat că, de zece ani, 

înperioada 24 - 25 a fiecărei luni, este 
aglomerație mare la casele de pensii și 
la agențiile șomaj, doarece în această 
perioadă vin și reprezentanții firmelor 
care trebuie să depună documentele. De 
obicei, toată lumea lasă pentru ultimele 
zile să facă acest lucru.

Sunt și conturi în care se pot 
depune bani, a precizat Șeitan, el 
adugând că orice declarație care intră 
într-un sistem trebuie făcută manual, 
deoarece este nevoie de semnătură, iar 
pentru persoanele fizice încă nu există 
coduri care să permită semnătura 
electronică.

Ministrul a precizat că "lucrurile

substanțe toxice. înccrqa să negocieze cu Moscova de
întrunit în ședință de urgență la 

Ministerul Agriculturii, exportate» 
susțin că agenții economici aprobați 
de Rusia au fost selectați după anu
mite interese.

Ministrul adjunct al Agriculturii 

au fost puse la punct și sunt ținute sub 
control", programele de lucru fiind pre
lungite până la ora 18.00 - 19.00.

"S-a speriat lumea că se vor Mi 
amenzi dacă nu depun azi (miercuri - 
n.r.) declarațiile. Potrivit ministrului, 
"atacul din presă" potrivit căruia ar fi 
haos pentru efectuarea acestor plăți este 
"nejustificat".

Premierul Emil Boc a declarat, 
marți seară, răspunzând unei întrebări 
legate de faptul că 500.000 de benefi
ciari de drepturi de autor sunt în postura 
de a se prezenta lunar la ghișee cu 
declarații pentru a plăti taxe, că este 
vorba despreo supoziție, afirmând că o 
asemenea informație nu se confirmă.

blocarea situației.
între timp, exportatorii se plâng 

că producția stă în lăzi și riscă să se al
tereze în plin sezon.

Oficialii ruși au au făcut come- 
natrii.



Internațională de Patinaj a anunțat că suspendarea pe termen nelimitat a rusului Evghenî 
PlușeiiKo a devenit efectivă, după ce sportivul nu ii făcut apel la hotărârea forului internațional 
anunțată in luna iunie, drept sancțiune pentru participarea la câteva spectacole pe gheață. Patinato
rul a încălcat regulamentul^^^âției ruse, care interzice unui sportiv să se retragă de la o competi
ție, pentru a câștiga bani participândla spectacole, fură a avea permisiunea forului în acest sens. k Sport 9
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Mureșul Deva și Minerul Lupeni
în fața debutului noului sezon

Mureșul Deva și Minerul Lu- 
r<mi vor debuta în noua ediție 
a Ligii a 2-a, sâmbătă, singu
rele echipe care reprezintă ju

dețul nostru la acest nivel 
având obiective opuse pentru 

acest nou sezon competițional.

Țacă antrenorul celor de la Lupeni 
se declară mulțumit de modul în care a 
decurs pregătirea în această vară, tehni
cianul devenilor nu este nici pe departe 
la fel de mulțumit, lipsa jocurilor și 
lotul restrâns fiind motive de reală în
grijorare în tabăra „alb-roșilor”.

Optimism în Vale, 
îngrijorare sub cetate

Lipsa partidelor de pregătire și 
numărul mic de jucători legitimați până 
în acest moment, dau formația deveană 
c' : candidată sigură la retrogradare. 
Lotul pe care îl are la dispoziție Gică 
Barbu este format în mare parte din 
jucători tineri, mulți dintre aceștia 
afl? ’’i-se la primul contact cu eșalonul 
secund. în aceste condiții, obiectivul 
formației de pe malul Mureșului este 
menținerea în liga a doua, dar tehni
cianul este rezervat în a da un pronostic 
concret pentru acest sezon, spunând că 
dacă zilele acestea nu mai vin doi-trei 
jucători, chiar și realizarea baremului 
de puncte se va dovedi o misiune ex
trem de dificilă. „Nu putem să ne prop
unem mai mult decât evitarea 
retrogradării, dar și acesta este un 
obiectiv destul de greu de realizat, dacă 
nu vom mai face nici un transfer, nu pot 
crede nici măcar că vom realiza 
baremul”, a declarat, mâhnit Gică 
Barbu. Cu toate acestea, conducătorii 
Mureșului îi asigură pe fani că nu poate 
fi " ^ba de un eventual abandon pe par

cursul acestei ediții, așa cum s-a întâm
plat în cazul celor de la CFR Timișoara, 
care sezonul trecut au aruncat prosopul 
după numai câteva etape, sponsorii afir
mând cu certitudine că bugetul pentru 
acest campionat este asigurat.

Mureșul va debuta în acest nou 
sezon, sâmbătă, pe teren propriu în fața 
celor de la FC Silvania Șimleul Sil- 
vaniei, deși, în aceste săptămâni devenii 
au încercat să amâne partida pentru o 
altă dată, lucru cu care oaspeții nu au 
fost de acord. „Am încercat să amânăm 
partida pentru că nu pot să prezint un 
lot valid. Pe lângă faptul că suntem 
puțini, s-au mai și accidentat câțiva 
jucători în partidele de pregătire. Cei de 
la Șimleu n-au fost de acord cu 
amânarea. Probabil au văzut și ei în 
presă problemele cu care ne 
confruntăm și vor să profite. Va fi un 
meci foarte dificil pentru că am văzut 
că s-au întărit în această vară”, a con
cluzionat tehnicianul devean.

în Valea Jiului lucrurile stau mult 
mai bine decât sub cetate. Formația 
antrenată de Ionel Augustin a avut parte 
de o pregătire foarte bună în această 
vară, „minerii” rămânând neînvinși 
după patru partide de verificare și un 
joc în Cupa României. Astfel, doza de 
optimism din sânul echipei a făcut ca la 
mijlocul acestei săptămâni conducerea 
să fixeze un obiectiv îndrăzneț, clasarea 
în primele șapte formații din serie, iar 
calificarea în faza a V a a Cupei 
României, în dauna celor de la Minerul 
Mătăsari, îl face pe tehnicianul de 55 
ani al „lupilor” să privească cu în
credere spre prima etapă a acestui nou 
sezon.

Fostul dinamovist s-a declarat 
mulțumit de lotul pe care îl are la 
dispoziție, dar și de faptul că jucătorii 
săi au înțeles foarte bine indicațiile sale, 
punând în practică schemele exersate la 
antrenamente, în partidele din această 

vară. „Nu am cum să nu fiu mulțumit 
când am ieșit neînvinși în meciurile de 
pregătire și ne-am calificat mai departe 
în Cupa României. Orice antrenor e 
satisfăcut atâta timp cât are dubluri pe 
posturi, iar jucătorii dau totul la antre
namente pentru a prinde primul un
sprezece. Cu atât mai mult cu cât, dacă 
ne uităm în ograda altor echipe,, putem 
spune că ne-am întărit pentru acest 
sezon”, a spus, încântat antrenorul 
minerilor.

Acesta a mai adăugat că are deja 
conturată formația care va juca în prima 
etapă, în deplasarea de la Ploiești, îm
potriva celor de la Petrolul. Deși 
consideră că programul echipei sale 
este unul destul de dificil în primele 
etape, antrenorul celor de la Lupeni, 
speră că echipa sa va obține cel puțin 
patru puncte din primele două întâlniri. 
„Am studiat jocul celor de la Petrolul, 
sunt o echipă puternică, ce se va bate 
sigur la promovare, dar noi vom încerca 
să obținem victoria. Trebuie să jucăm 
în forță și să îi surprindem”, a mai 
adăugat tehnicianul.

Miza pe tinerețe la 
Deva, pe experiență 
și unitate de grup 
la Lupeni

Gică Barbu nu are prea multe al
ternative când vine vorba de primul un
sprezece al formației. Majoritatea 
jucătorilor sunt juniori din județ, 
scheletul echipei fiind construit în jurul 
„veteranilor” Sătmar, Dosan, și Câm- 
peanu, jucători care au evoluat ani buni 
la acest nivel. Pe lângă aceștia doar 
Furdean, Dîrvaru, Moca și Golguț au 
mai cochetat cu a doua ligă și, probabil 
se vor regăsi în formația de start pentru 
partida cu Silvania din prima etapă.

în tabăra celor de la Lupeni, 
experiența pare a fi cuvântul de ordine 
care definește lotul actual. Antrenorul 
Augustin are la dispoziție o serie de 
jucători noi, experimentați, care au 
evoluat la diferite echipe din eșalonul 
al doilea, juniorii clubului fiind rez
ervele acestora. Printre cei mai 
experimentați trebuie amintiți nou- 
veniții Pleșca, Avrămescu, Tătaru 
(veniți de la Pandurii Târgu Jiu) și 
Necatu sau Neacșu.

Claudiu Sav

Câți bani se câștigă 
în Liga Campionilor

UEFA a dezvăluit, sumele pe 
care cele 32 de echipe participante în 
sezonul trecut în Liga Campionilor 
le-au primit din drepturile de tele
vizare, dar și pentru performanțele 
lor. Suma totală primită de cele 32 de 
echipe se ridică la 746 milioane de 
euro (409 milioane de euro din drep
turi comerciale și aproximativ 338 de 
milioane de euro din televizări). 
Echipa cea mai bine plătită la finele 
sezonului trecut din Ligă, a fost, evi
dent, deținătoarea trofeului Inter- 
nazionale Milano care a primit cea 
mai mare sumă: aproape 50 de mil
ioane de euro de la UEFA (29 mil
ioane de euro pentru performanțele 
sale și alte 21 de milioane de euro din 
drepturi de televizare).Bayem 
Munchen, adeversara din finală a 
echipei lui Cristian Chivu, a primit 25 
milioane de euro, plus 19 milioane de 
euro din drepturi de televizare, 
câștigând în total suma de 44 de mil
ioane de euro.în concordanță cu sis

ANUNȚ LICITAȚIE

C.N.C.A.F. ’’MINVEST” S.A. DEVA, Piața Unirii, nr.9, municipiul 
Deva, județul Hunedoara, cod unic de înregistrare 2117946, atribut fiscal RO, 
nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului J20/333/1999, organizează în 
temeiul Legii 15/1994, vânzarea unor mijloace fixe la LICITAȚIE PUBLICĂ 
CU STRIGARE, în data de 14.09.2010, la sediul companiei, ora 10.

Lista și condițiile de participare pot fi consultate zilnic începând cu data 
de 27.08.2010, la secretariatul C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva.

Cei interesați pentru participarea la licitație vor depune până în data de 
13.09.2010, ora 12:00, la sediul unității, documentele de participare. Licitația 
se va desfășura după regulamentul intern de valorificare a mijloacelor fixe 
scoase din funcțiune și casate, în prezența a cel puțin 2 participanți.

temul de distribuire a banilor, toate 
cluburile au primit un minim de 7.1 
milioane de euro, la care s-a adaugat 
un bonus de bază pentru participare 
de 3.8 milioane de euro, plus 3.3 mil
ioane de euro din meciurile din grupa 
(550.000 de euro/ meci). La aceste 
sume, se adăugă alte bonusuri pentru 
faza grupelor: 800.000 de euro pentru 
fiecare victorie și 400.000 de euro 
pentru fiecare remiză. Cele 16 echipe 
calificate în prima faza eliminatorie 
au primit încă 3 milioane de euro, 
sfert-finalistele încă 3.3 milioane de 
euro, iar semifinalistele încă 4 mil
ioane de euro. Inter a primit 9 mil
ioane de euro pentru victoria din 
finala, iar Bayem Munchen a primit 
5.2 milioane de euro.Sumele primite 
de fiecare echipă din drepturile de 
televizare au fost proporționale cu 
valoarea de piață a televiziunilor 
naționale, alături de alți factori, așa 
că suma a variat de la țară la țară, 
informează forul continental.

A

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)

a v HF A

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

K.

- 5 spălări (1 gratis]
- legitimație (exterior ■+■ interior 16 ronl

OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei oi

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



el
lonar: Oar, lot.

L
06:00 ObservatorTelejurnal

07:30 Cu 80 de tablouri la capatul 
lumii (reportaj, 30 minute) 

08:00 Armăsarul salbatic The Silver
Brumby (desene animate, color) 

08:30 Noah si Saskia Noah & Saskia
(Australia-Anglia, 30 minute) 

09:00 Verde-n fata
09:10 Vezi Romania!
09:18 Noile Paradisuri Les nouveaux 

paradis (Franța, 2008)
10:15 Dovada de iubire Prova de Amor
11:1S Fotbal Uefa Champions League 

Barcelona-Valencia 9 mai " 00
12t 15 Spune-mi ce te doare
12:50 Legendele palatului: dr Hur Jun
13:50 Amintiri Din Istorie
1SB Telejurnal
14:45 Pur si simplu delicios
15:00 Teleshopping (reclame)
15:30 Akzente (magazin cultural)
1 StBB Palatele lumii
18:M Planeta arborilor
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 si Noroc
18:30 Iubiri dincolo de ecran
18:33 Vezi Romania!
18:40 Sport
19 00 I ragerea la sorti a meciurilor din 

play-off UEFA Champ. League
2H@ Telejurnal
BlslB Secretul comorii din Troia
22:50 Iubiri dincolo de ecran
23:00 Comanderia,T375 A.D.

07:00 Cercul vieții Familie Dr. Kleist
07:55 învinge apele!
08:00 Jocurile Olimpice ale Tineretului
09:00 Darul The Gift
09:30 Darul The Gift
10:00 Telejurnal
10:15 Poate Nu Știai
10:30 Timpul chitarelor
11:50 Vorbe peste timp
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
13:45 Teleshopping (reclame)
14:30 Chip si asemanare
15:00 împreuna in Europa
16:00 Cercul vieții Familie
17:00 Jocurile Olimpice ale Tineretului
18:00 Jurnalul Euronews
18:10 învinge apele!
18:15 Vorbe peste timp
18:30 Povesti din sălbăticie
19:00 Aventurierii Adventure Inc. (Ca

nada, 2002, film serial de aven
tura, color, 60 minute)

20:00 Lege si ordine Law and Order 
(Statele Unite ale Americii, 
1990, serial polițist, color, 45 
minute)

21:00 Imaginea Succesului (2009, emi
siune de divertisment)

2V3O Dincolo de harta (documentar, 
color, 45 minute)

22:00 Ora de știri (show de intalniri)
23:10 Plumbul din sânge Wire in the 

Blood (Anglia, 2002)

08:00 Liber la vacanta
(2010, matinal)

10:00 In gura presei
11:15 Senator Fara Scrupule 

Columbo: Candidate for Crime 
film, polițist, SUA, 1973

13:00 Observator
14:00 Sfârșitul lumii
16:00 Observator
17:00 Bun de cinste

(reality show)
12:45 Sa te prezint părinților

(2009, emisiune
de divertisment)

19:00 Observator
20:30 Burlacul

(2010, emisiune 
de divertisment)

Observator
23:30 Eroii Heroes (Statele Unite ale 

Americii, 2006, serial, color, 45 
minute)

06:00 Happy Hour (2007, emisiune de 
divertisment, color)

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Un simplu caz de crima A Slight

Case of Murder 
12:00 Tanar si neliniștit 
13:00 Știrile Pro TV (color) 
13:45 Triunghiul His Mistress (Statele

Unite ale Americii, 1984, drama 
romantica, color, 100 minute) 

16:00 Tanar si neliniștit 
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Stafiile Trecutului 
19:00 Știrile Pro TV (color) 
20:30 Fotbal Europa League: Gras

shoppers Zurich - Steaua 
22:30 Știrile Pro TV ( color) 
23:00 Supernatural: Aventuri in lumea 

intunericului (film serial de ac
țiune, color, 60 minute) 

00:00 Mesaje de dincolo The Gost Wis-
perer

08:15 Sărăcii tineri bogati
09:15 Teleshopping (reclame)
09:45 Legământul
10:45 Teleshopping (reclame)
11:15 Predestinați
12:1,5 Teleshopping (reclame)
12:30 împreuna pentru totdeauna
13:30 Teleshopping (reclame)
14:00 Marina Marina
15:30 Victoria
16:25 Vremea De Acasa - emisiune
16:30 Legământul
17:30 Povestiri adevarate
18:30 împreuna pentru totdeauna
19:30 Sărăcii tineri bogati
20:30 Predestinați Sortilegio (Mexic, 

2009, serial, color, 45 minute) 
21:30 Cealalta fata a Analiei
sSiMf Povestiri de noapte Povestiri de 

noapte
23:30 India Caminho das Andias (Bra- 

zilia-India, 2009, film serial de 
aventura, color)

ozz
06:00 Prima zi (reality show)
07:00 Camera de ras
07:30 Gazda de profesie
08:20 Sport cu Florentina
08:30 Teleshopping (reclame)
09:15 Nimeni nu-i perfect
Ml Risc Asumat
11:45 Galileo Galileo
12:30 Teleshopping (reclame)
13:15 Camera de ras
13:45 Teleshopping (reclame)
14:30 Prima zi (reality show)
15:30 Nimeni nu-i perfect
16:00 Ucigașul din Miami
18 00 Focus 18 (90 minute)
19:00 Focus Sport
19:30 Gazda de profesie
2MB Samurai Girl
22:00 Focus Monden
22:30 Trasnitii Trasnitii
23:15 Mondenii Show Mondenii Show 

(emisiune de divertisment) 
Motel

12:35 CJ7 Cheung Gong 7 hou (Hong Kong, 2008, comedie) 
14:05 Secretul celor doua Lotte
15:25 Concert Pink: Funhouse

16:30 Vrei sa te insori cu mine? The Proposal (comedie romantica)
18:20 The P-cckerThe Rocker (2008, comedie, color, 102 minute)
20:00 Viata e grozava
21:00 Nu te pune cu Zohan You Don't Mess with the Zohan (Statele Unite ale 

Americii, 2008, comedie, color, 113 minute)
22:55 Caut cavaler de onoare

#..» A * A * at. .——-A- »
I 15:00 Poza la minut
j 15:30 Spitalul de urgenta E.R. (Statele Unite ale Americii, 1994)
: 16:30 Un barbat bun la toate
i 17:00 Inimi de vanzare
: 19:00 Serii fara limite- Veronica Mars

20:00 Serii fara limite: CSI New York
21:00 Comedia in esența tare: Poza la minut
21:30 Comedia in esența tare: Poza la minut 
22:00 Filmul de 10: Noul Alcatraz



Publicitate 11A p puteți cili pe internet la 
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani fierar beton ist 1 operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

inspector (referent) resurse umane
1

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1 operator control ne distructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

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

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozai c, faianță,gresie ,p archet

1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

■mginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

inginer șef în agri cultură, silvicul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

1florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen
tar e/neal im entare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind. textil ă,pielarie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj 1

șofer de ao to turisme și camionete 
2

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2

Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

Telefon: 0755.999.919 Simeria

barman 1 Telefon:0755.999.921

bucătar 1 ștanțator 1

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara
lucitor bucătărie (spălător vase
■ 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

confecționer tâmplăric din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

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

Telefon: 0755.999.922

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

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

specialist în domeniul calității I

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3
zidar samotor s

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

zidar rosar-tencuitor 1
cusător piese din piele și înlocuitori

1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 manipnlant mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

munc.necal.la 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, mașina de mare
tonaj 5

tălpuitor industria! 5

Călan

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

operator mașini de fragmentare (pro
duse chimice) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal în ind. confecțiilor 
z 12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925. Telefon: 0755.999.928

director comercial I administrator 1

inginer autovehicule rutiere 1 agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele 
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1sub inginer mecanic automobile

1

munc. radi oelecroni st 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

dulgheri exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

1

14 munc. necal. în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

mecanic utilai

munc.necal.la demol. clădiri, mo-

M casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament 3 
Jhere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 

0721.049560.

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- 
m” ‘ garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
0^ 6.454,0764.075.470

Cumpăr garsonieră 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, 
85.0001ei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul 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). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, 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, bucătărie, 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 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

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

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

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu apar
tament 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, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.0001ei .Tel. 
0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.OOOIei. 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, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSl=l 500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOIei neg. Tel.0735.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
sau schimb cu casă. Preț 70.OOOIei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, Sb=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.OOOIei neg, doresc diferență Ia 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.OOOIei. Tel 0730.346.219

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.

g DIVERSE
Vând încălțăminte pentru femei, numere între 36 - 39, din piele, în stare bună. Preț între 3 și 80 lei, 
negociabil. Informații la tel: 0254.228.748.

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.

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

Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

.Nr.Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

nr.
Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

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, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

Doamnă 53 de ani,anti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, 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

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

TALON PENTRU ANUNTUR' GRATUITE

Prenume

C.I. seria
Eliberat de DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOIei. Tel.0745.494.954

Vând rabă I6T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț 1 .OOOeuro neg. Tel. 
0740.593.108

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, J20Z773/2001, CUI RO 
14271549, organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație 
electrică” cu nr. de inventar 10134.

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, 
DownADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008, flynet07@yahoo.com

g
Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245
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(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.........
Strada........
Localitatea.

Semnătura

Bl. Sc......Ap. ..

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


O Glasul publicitate
■=> Tel. 0771.677.03/, 0730.549.659
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Supremația calității

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 iei/lonâ

Sort spălat 8 - 18mm 23,00 teîtaă

ilatfl GonoBSiti (crBIurâ) 4 - 25,00 lei/tonă

Piatră concasuta (criblură) 8 - 16mm 25,00 let/tonă

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


