
Inculpații în 
„Dosarul Ketamina” 

rămân în arest

O
<3^
pag- 3

O

Premiul I, de la
Festivalul Mamaia 2010, 

a ajuns la Hunedoara

S
pag. 9

O

Nervi la^Lupeni, 
după prima 
înfrângere 

din acest sezon

o Curs Valutar Cover Story pag- 3

O
o
o

El R - Eurt>: 4,2326 
t SI) - Dolarii! american: 3,3280

I00HI I - 100 I orinți: 1,4923
X-. U - Gramul tie ttur: 132,079~

Surat: HSR

Din cuprins
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cinci mii de firme
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electronice, „trimise

a plimbare”

' 68 de amenzi pentru
viteză excesivă

î. Reportaj

„Un copil din orfelinat 
tânjește după îmbrățișările 

mamei sale”

18 avertismente, pentru 14 unități 
sanitare din județ

pupat
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Antrenorul echipei de fotbal 
Minerul Lupeni, 

Ionel Augustin
Pentru că, în loc să analizeze 

modul în care jucătorii săi au abordat

Antrenorul echipei 
de fotbal Mureșul 
Deva, Gică Barbu

Pentru că, deși a avut la dispoziție un lot restrâns 
de jucători înaintea debutului acestui sezon, a reușit 
să formeze un prim „unsprezece” dinamic, câștigând 
astfel, fără drept de apel, jocul din prima etapă cu FC 
Silvania, scor 3-0.

de blamat..."

partida de la Ploiești, a dat vina pe arbi
trul meciului, Marius Bocăneală, acuzându-1 

pe gălățean de viciere de rezultat.
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
► DIN 66 Hațeg - Baru Mare
► DX 68 Hațeg - Totești
► DX 68 Totești - Zeieani
► DX 7 Mintia - Vețel
► DX 7 Netei - Leșnie

► DX 7 Leșnie - Săcămaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Căinel- Bejan
► Eupeiii
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Calendar
t greco-catolic
Așezarea în raclă a brâului 
Maicii Domnului

ț romano-catolic
Sf. Raitnund Nonnatus, călug.
'___________________________________________________________

Varză 
la cuptor

Ingrediente:

1 varză medie (1,5 kg)
200 g bacon, costiță sau ciolan 

afumat
200 g bulion sau 2 roșii mari
1 legătură mărar
2 frunze de dafin
piper, sare, cimbru
1 I borș (opțional)

Mod de preparare:

Se spală varza și se aruncă pri
mele foi. Se taie fidea și se freacă 
cu sare. Se taie feliuțe costița, mă
rarul se toacă mărunt.

Se pune într-o tavă sau într-o 
cratița și se amestecă cu toate in
gredientele. Dacă preferați, pentru 
un gust mai bun, puteți să prăjiți 
costița înainte de a amesteca-o cu 
varza.

Se acoperă cu apă și se dă la 
cuptor la foc mare. Se verifică din 
când în când dacă are apă sufi
cientă să fiarbă. în ultimele 45 de 
minute se lasă sa scaoă.

Se poate servi cu mămăliga și 
câmafi.

Telefoane utile

Apei unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CER 0254.212.725

Pomenirea punerii în sfânta raclă 
a cinstitului Brâu al Preasfintei 
de Dumnezeu Născătoarei

încă din cele dintâi timpuri, 
creștinii au arătat multă evlavie pen
tru orice fel de lucruri, care au avut 
vreo legătură cu Mântuitorul Hristos, 
cu Maica Domnului sau cu Sfinții Săi 
(Fapte 19, 12). Ei au păstrat cu 
scumpătate asemenea semne sfinte și 
le ascundeau cu grijă în vremuri de 
restriște. Multe s-au pierdut și pier
dute au rămas până în ziua de astăzi, 
dar, altele s-au aflat și, în vremuri de 
liniște, au fost așezate în locuri de 
cinste, iar, uneori, s-au ridicat biserici 
pentru păstrarea și cinstirea lor.

Așa s-a întâmplat, bunăoară, cu 
„Veșmântul Maicii Domnului” cu 
„cinstitul ei Omofro”, cu „Brâul 
Maicii Domnului”, cu moaștele a 
sute și mii de Mucenici și cu atâtea 
altele, de acest fel, aducătoare aminte 
despre cei ce au mărturisit, de-a lun
gul vremurilor, credința noastră 
veche și mereu nouă, în Iisus Hristos, 
Domnul nostru.

Cinstitul Brâu al Preacuratei 
Maicii lui Dumnezeu, pe care-1

pomenim astăzi, a fost adus, de la 
Ierusalim, la Constantinopol, așezat 
într-o racla de aur, cu pecetluire 
împărătească, și a fost pus în biserica 
pe care dreptcredinciosul împărat 
Teodosie cel Tânăr o zidise, cu hra
mul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu, la locul ce se numea 
Halcopratia, adică târgul de aramă. 
După mulți ani, pe vremea împărăției 
lui Leon cel înțelept (886-912) soția 
acestuia, Zoe împărăteasa, era 
supărată de duhul cel necurat, iar 
împăratul și rudeniile lui erau în mare 
mâhnire și se făceau multe rugăciuni 
către Dumnezeu, pentru împărăteasa, 
care patimea. Și i s-a arătat ei o 
dumnezeiască vedenie, spunându-i 
că, dacă se va pune pe dânsa Brâul 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 
va lua tămăduire.

împărăteasa a spus acest vis 
bărbatului său, împăratului Leon, iar 
el, a rugat, îndată, pe patriarh pentru 
aceasta. Și, dezlegând pecetea, au de
schis racla și s-a aflat, întreg, cinstitul

Brâu al Preacuratei, întru nimic 
vătămat de trecerea vremii. Și l-au 
sărutat pe el cu evlavie. Iar, când pa
triarhul l-a întins deasupra 
împărătesei, aceasta, îndată a scăpat 
de chinuirea diavolească și a câștigat 
tămăduire desăvârșită de boala ei. 
Atunci, toți, cu bucurie, au preamărit 
pe Hristos Dumnezeu și pe Preacu
rata Maica lui, cântând cântări de 
mulțumire. Iar cinstitul Brâu, fiind 
pus în aceeași raclă de aur, a fost 
pecetluit cu pecete împărătească. Și 
s-a așezat prăznuirea de astăzi, în cin
stea Binecuvântatei Născătoare de 
Dumnezeu, spre aducerea aminte a 
minunii ce s-a făcut atunci de sfântul 
său Brâu, cu darul Preacuratei și cu 
milostivirea Celui ce S-a născut 
dintr-însa, al lui Hristos, Dumnezeul 
nostru.

HOROSCOP
Azi reușești să rezolvi niște di

leme și respiri ușurat, însă șirul pro
blemelor încă nu s-a terminat. Te mai
frământă multe nelămuriri și încerci din răs
puteri să clarifici situația. Prietenii cei mai 
buni îți vor fi alături.

Azi nu-ți intră în voie nimeni și 
nimic și asta datorită oboselii și stre
sului acumulat în ultimul timp. în
cearcă să te odihnești cât mai mult și să faci
sport, mâine te vei simți ca nou.

Te bucuri cât poți de ultimele zile 
de concediu din această vară. îți pe
treci timpul cu copii, citindu-le po
vești sau jucându-te cu ei, și deja
faceți planuri pentru concediul din perioada 
sărbătorilor de iarnă.

Relațiile cu cei din jur sunt foarte 
bune și ai mari succese în afaceri. Azi 
e o zi importantă pentru cariera ta, 
mai ales că știi că ești susținut îndea
proape de persoana iubită în tot ceea ce faci.

Muncești din greu pentru unele 
proiecte și înveți până noaptea târziu, 
în timp ce alții se distrează. Te ener
vează la culme acest lucru însă mai
târziu peste câțiva ani, vei fi mulțumit de ale
gerea pe care ai luat-o.

Ai nenumărate oferte de distrac
ție alături de prieteni mai vechi sau 
mai noi și nu știi pe care s-o alegi. Ai

31 august
de-a lungul timpului

1888: Este ucisă Mary Ann Nicholls, prima victimă a lui 
Jack Spintecătorul

1897: Thomas Edison patentează kinetoscopul
1907: Anglia, Rusia și Franța formează Tripla 

înțelegere 1963: Inaugurarea "telefonului roșu", legătură telefonică 
directă dintre președinții american și sovietic

1980: După două luni de grevă, guvernul polonez a fost de
H Mtaaâ cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul inde

pendent "Solidaritatea"
MS1986: în regiunea Vrancea s-a înregistrat un cutremur cu
| rtmgmtudinea de 6,5 grade pe scara Richter 

ijîsJ 1991: Proclamarea independenței Uzbekistanului

X-«« născut:

1786: Michel Eugene Chevreul, chimist francez (d. 1889)
1819: Gedeon Acs, scriitor, memorialist și revoluționar

pașoptist maghiar (d. 1887)
1885: DuBose Heyward, dramaturg american (d. 1940)
1904: Nicolae Cemescu, chimist și pedolog român (d. 1967)
1908: William Saroyan, prozator și dramaturg american (d. 

1981)
1917: Gyorgy Aczel (Gyorgy Appel), scriitor, jurnalist și 

politician maghiar (d. 1991)
1949: Hugh David Politzcr, fizician american
1961: Ioan Gyuri Pascu, actor, muzician, scriitor român

Comemorări:

1867: Charles Baudelaire, poet, estetician, critic literar și de 
artă francez (n. 1821)

1868: Dimitrie Cazacovici, istoric și filozof, membru fonda
tor al Societății Academice Române

1900: Sir John Bennett Lawes, chimist și agronom englez 
(n. 1814)

1941: Marina Țvetaeva, scriitoare rusă (n. 1892) - asasinată 
de NKVD

1963: Georges Braque, pictor francez, fondator - alături de 
Pablo Picasso - al cubismului (n. 1882)

1973: John Ford, regizor american (n. 1895)
1997: Diana, Prințesă de Wales (accident de mașină) (n. 

1961)

vrea să fii în același timp în mai 
multe locuri, alături de mai multe persoane 
dragi ție, însă știi că acest lucru nu se poate.

de o zi. Spre seară ieși în oraș cu prie
tenii și încerci să te destinzi.

Bancurile zilei
Un preot catolic, unul pro

testant și un rabin, după o obo
sitoare conferință asupra 
religiilor, s-au hotărât să pe
treacă seara pe marginea unui 
lac. Zis și făcut. Merg ei la 
locul cu pricina, discută vrute 
și nevrute, după care hotărăsc 
să facă o baie în lac. Se dez
bracă ei, lasă hainele pe mar- 
gt b, și - goi pușcă - se aruncă 
în lac. După ce ies, nici nu

apucă să se îmbrace și trei 
femei trec prin zonă, venind 
spre ei. Din reflex, preotul ca
tolic și cel protestant își aco
peră zonele intime, însă rabinul 
își acoperă fața. Contrariat, 
preotul catolic întreabă:

- Bine, măi rabine, de ce nu 
faci și tu ca noi, să îți acoperi 
cu mâinile părțile intime?

La care rabinul răspunde:
- Nu știu cum este în co

munitatea voastră, însă în a 
mea eu sunt recunoscut după 
față.

© © ©

Un preot tânăr era la prima 
lui slujbă. Emoții mari, fri
soane, etc. Mai marele lui, care 
trebuia să-l observe, îi zice să 
ia o gură de vodcă. Ăsta bea să
nătos un pahar și pleacă la 
slujbă.

Slujba are un succes nebun 
în rândul enoriașilor, numai 
mai marele lui notează ceva în 
carnețel, nemulțumit. îl 
cheamă când termină și-i zice:

- Să ții minte: sunt cele 
zece porunci, nu "top 10"; este 
vorba despre "Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh", nu de "Moșul, fî- 
su și fantoma"...

© © ©

Azi ești plin de energie și reușești 
să termini treburi casnice pe care în 
mod normal le-ai termina în mai mult

să ajungi mai sus decât este el prin muncă cin
stită.

Vrei mereu să fii în centrul aten
ției și nu ești deloc mulțumit când 
vezi că altul e mai bun decât tine. 
Nu te mai frământa atât și încearcă

Azi ai tendința de a face cheltu
ieli inutile. încearcă să nu pleci cu 
mulți bani la tine pentru că riști să 
rămâi fără.

Ar trebui să te gândești mai mult 
la tine și să ai grijă de sănătatea ta, 
deși mai ai multe lucruri de pus la
punct. Partenerul de viață este ne
mulțumit oricâte dovezi de iubire i-ai aduce,
pentru el nu este suficient.

Azi e o zi perfectă pentru planuri 
de viitor în ceea ce privește amenaja
rea locuinței. Spiritul creativ și bunul 
gust de care dispui nu te vor face să 
regreți nicio clipă alegerile făcute.

Ai șansa de a începe o nouă acti
vitate, după care tânjeai de mult timp. 
Ultimele evenimente îți dau planurile 
peste cap și te hotărăști să renunți la acea ac
tivitate în favoare persoanei iubite. încearcă 
totuși să nu renunți complet la visul tău.
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18 avertismente, pentru 14 unități sanitare din județ
Prevenirea incendiilor reprezintă o problemă pentru majoritatea spitalelor din județ

Unitățile sanitare din județul 
Hundoara au fost verificate de 
către inspectorii din cadrul Di
recției de Sănătate Publică îm

preună cu cei de la 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Hunedoara, în 

urma ordinului emis de către 
Ministerul Sănătății care cerea 

verificarea modului în care 
unitățile pot preveni un incen
diu asemănător celui de la ma

ternitatea din Giulești.

în urma verificărilor efectuate, pe 
raza județului, timp de o săptămână, au 
fost emise 18 avertismente pentru cele 
14 unități sanitare, majoritatea fiind 
emise pentru deficiențe ale sistemelor 
utilitare, pentru lipsa echipamentelor de 
depistare și stingere a incendiilor, pre- 

I. im și pentru anumite improvizații la 
sistemele de electrificare. Printre 
unitățile în care s-au descoperit cele 
mai multe nereguli se numără Spitalul 
Județean Deva, unde s-au constatat 10 
încălcări ale normelor pentru pre

venirea și stingerea incendiilor, spitalul 
din municipiul reședință de județ fiind 
urmat îndeaproape de unitatea din 
Petroșani și cea din Vulcan. Niciunul 
din spitalele din județ nu a scăpat de 
avertismente din partea inspectorilor.

Cele mai multe avertismente au 
fost emise din cauza unor nereguli ce 
priveau lipsa unui rezervor de apă în 
cadrul spitalului, ori nefuncționalitatea 
semnalelor care să indice locul de ieșire 
în caz de incendiu, blocarea căilor de 

evacuare sau chiar lipsa cu desăvârșire 
a hidranților ori a unor elemente ale 
acestora. De asemenea, au mai fost date 
avertismente pentru faptul că în multe 
dintre podurile unităților existau mate
riale inflamabaije, însă marea problemă 
a tuturor spitalelor verificate a fost lipsa 
detectoarelor de fum și a sistemelor de 
alarmare în caz de incendiu. „Majori
tatea spitalelor pe care le-am verificat 
aveau blocate căile de acces în caz de 
incendiu, însă de departe cel mai 

îngrijorător lucru au fost improvizațiile 
pe care le-am descoperit și, bineînțeles, 
lipsa unui sistem de prevenire și alar
mare în caz de incendiu. Doar sanato
riul de la Brad și cel de la Lupeni sunt 
dotate cu astfel de sisteme, în vreme ce 
la Vulcan există un astfel de sistem, dar 
nu funcționează. De asemenea, printre 
problemele cu care se confruntă majori
tatea spitalelelor sunt cele de organi
zare. Nu s-au mai efectuat exerciții de 
evacuare în caz de incendiu de foarte 
mult timp”, a declarat locotenent- 
colonel Francisc Semciuc, din cadrul 
ISU Hunedoara.

Niciun motiv real de 
îngrijorare în spitalele 
din județ

Concluzia la care au ajuns inspec
torii DSP și ISU a fost că în niciuna din 
unitățile sanitare verificate nu există un 
motiv puternic de îngrijorare, iar prob
lemele depistate urmează a se rezolva 
în cel mai scurt timp. Managerii spi
talelor „vizitate” au fixat ca termen 
limită a soluționării problemelor data 
de 12 septembrie, urmând ca după 
această dată inspectorii să întocmească 

un nou raport în care să consemneze 
dacă unitățile sanitare inspectate au 
soluționat sau nu neregulile. Raportul 
va fi apoi trimis Ministerului Sănătății 
și Prefecturii județului Hunedoara pen
tru a fi analizat. Locotenentul-colonel 
Francisc Semciuc a mai adăugat că in
spectorii nu pot obliga unele unități 
spitalicești, mai vechi de 25 de ani, să 
respecte normele privind prevenirea in
cendiilor, atâta timp cât acest lucru nu 
este bine delimitat legal. „Interesant 
este că legea obligă doar spitalele la 
care s-au realizat lucrări de reabilitare 
și modernizare recente să respecte ad 
literam prevederile. Pentru spitalele 
mai vechi de 25 de ani, care nu au fost 
renovate, legea nu specifică obligativi
tatea respectării normelor. Să nu uităm 
că spitalele vechi se confruntă cu prob
leme mult mai serioase, astfel că lipsa 
unei aparaturi adecvate de depistare a 
unui incendiu, precum detectoarele de 
fum, este evident la ordinea zilei. în 
urma avertismentelor, managerii spi
talelor în cauză trebuie să evalueze 
clădirea în funcție de riscurile izbucnirii 
unui incendiu și să soluționeze even
tualele probleme”, a conchis Semciuc.

Claudiu Sav

10 tone de deșeuri electronice,
„trimise la plimbare”

Premiul I, de la Festivalul Mamaia 2010, 
a ajuns la Hunedoara

Acțiunea de strângere a deș
eurilor electronice, derulată în 
orașele Orăștie, Geoagiu și Si
metria, de către Asociația Ro

mână pentru Reciclare 
„RoRec” și primării, a adunat 
aproximativ 10 tone de apara

tură electrocasnică defectă.

Cele mai multe obiecte au fost 
ridicate de către reprezentanții,,RoRec” 
chiar de la domiciliile localnicilor. 
Potrivit Alexandrei Amăutu, unul dintre 
directorii asociației „RoRec”, foarte 
muți vârstnici s-au debarasat de 
„obiectele de muzeu” pe care le țineau 

prin poduri, de dragul unei planete mai 
sănătoase și mai bogate în resurse nat
urale. „Am strâns o grămadă de 
frigidere și aragaze vechi de sute de ani. 
Am putea deschide un muzeu cu ele. 
Chiar luăm în calcul această idee”, 
declară Alexandra Amăutu.

Cei 240 de „ecologiști” care au 
depus deșeuri la sfârșitul săptămânii 
trecute au participat și la o tombolă a 
cărei câștigători au fost desemnați ieri, 
prin tragere la sorți. Cinci dintre aceștia 
au câștigat câte o bicicletă, iar alții 50 
de norocoși s-au ales cu câte un tichet 
valoric de 100 de lei, cu care își pot 
cumpăra electrocasnice de la un maga
zin din Deva.

în afară de angajații asociației 
„RoRec”, în organizarea acțiunii s-au 
implicat și câțiva copii, în calitate de 
voluntari. Aceștia au împărțit pliante și 
au promovat campania de colectare a 
deșeurilor electronice. „Mi-a făcut 
mare plăcere să mă implic în această 
acțiune. Mi se pare foarte important să 
facem fiecare câte ceva pentru mediu. 
Dacă doar ne plângem de mizerie, dar 
continuăm să aruncăm gunoaie pe 
stradă și să poluăm, nu vom ajunge 
niciunde”, susține Mădălina Pândariu, 
o adolescentă din Orăștie, voluntară în 
acțiunea de colectare a deșeurilor elec
tronice.

Doriana Matei

Cea de-a 40-a ediție a Festivalului 
de Muzică Ușoară Mamaia 2010 
și-a desemnat, duminică seara, 

câștigătorii, premiul I revenindu-i 
hunedorencei Cristina Vasiu. Tâ
năra hunedoreancă, în vârstă de 
18 ani, a convins Juriul că merită 

să primescă acest premiu, interpre
tând o piesă din repertoriul 

mult regretatei artiste, 
Mădălina Manole.

Talentul Cristinei Vasiu a fost rec
ompensat de juriul exigent al celei de-a 
40-a ediție a Festivalului de Muzică 
Ușoară Mamaia 2010, hunedoreaca 
reușind să urce pe primul loc la secțiunea 
de interpretare. în seara finalei, Cristina 
Vasiu a interpretat piesa „Suflet gol”, pe 
care Petru Mircea a compus-o pentru 
soția sa, Mădălina Manole. Printre 
suținătorii hunedorencei s-au aflat și 
părinții acesteia care, pe tot parcursul 
celor trei seri de festival, i-au fost alături. 
Hunedoreaca cu „voce de aur” nu este 
străină de scena marilor festivaluri, 
aceasta evoluând de-a lungul timpului la

numeroase astfel de evenimente muzi
cale, anul trecut reușind să se claseze pe 
locul doi la secțiunea de interpretare, la 
Festivalul de la Mamaia. „Sunt foarte 
bucuroasă pentru premiul pe care l-am 
câștigat. Este o mare realizare pentru 
mine. Am ales această piesă pentru că mi 
se potrivește ca tonalitate și voce și astfel 
am reușit să transmit, atât publicului, cât 
și juriului, ceea ce am simțit. Le 
mulțumesc și părinților mei, care au fost 
mereu aproape de mine și m-au susținut”, 
a precizat Cristina Vasiu.

Irina Năstase

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriștiS
* tâmplari;
* muncitori nccalificați;

In formații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
com. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.
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■ Ministrul Sănătății, CsekeAt 
I presă că în România s-au îm 
/ West Nile, dintre care două p 

țând forurile europene și alei

lila, a anunțat luni într-o conferință de 
•egistrat șapte cazuri dejafăstare eu 
ersoane au decedat, ministerul anun- 
"tândUomisiile de specialitate. el■

I \e-
Prinși la furat de cablu 

de telefonie

Două persoane care au sustras 
aproximativ 200 de metri de cablu 
de telefonie au fost prinse de jan
darmii din cadrul Postului Geoagiu 
Băi.

Jandarmii i-au surprins cei doi 
bărbați în timp ce ardeau cablul de 
telefonie, în apropierea Drumului 
Județean 107 A. „Ilie M., în vârstă 
de 22 de ani, și Călăi in C., în vârstă 
de 34 de ani, ambii domiciliați în 
orașul Geoagiu, le-au spus jan
darmilor că, după o înțelegere 
prealabilă, au tăiat cablul de pe 
cinci stâlpi situați pe tronsonul 
Geoagiu-Homorod și l-au trans
portat într-o zonă cu vegetație 
înaltă, unde au ars învelișul de plas
tic pentru a putea valorifica met
alul”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de Jan
darmi Județean Hunedoara, locote
nent Nicolae Răducu.

Jandarmii le-au întocmit celor 
doi acte de constatare pentru fort 
calificat, urmând ca acestea să fie 
înaintate, pentru continuarea 
cercetărilor, Poliției orașului 
Geoagiu. (M.T.)

Băut și fără permis, 
s-a oprit eu mașina 

într-un mal de pământ

Un bărbat băut și fără permis 
de conducere, din comuna 'I urdaș. 
a fost implicat într-un accident ru
tier. Accidentul s-a produs în satul 
Oprișești, comuna Bal șa, unde 
Vasile R., de 36 de ani, din comuna 
Turdaș, în timp ce conducea un au
toturism pe D.J. 74, din direcția 
Oprișești - Cu rec h iu, din cauza 
neadaptării vitezei a pierdut con
trolul volanului, oprindu-se cu au
tovehiculul într-un mal de pământ, 
în urma evenimentului rutier, 
bărbatul a scăpat teafăr, însă auto
turismul a fost avariat. Bărbatul a 
fost testat cu aparatul etilotest, care 
a indicat o concentrație de 0,66 
mg/1 în aerul expirat, fapt pentru 
care a fost condus la Spitalul Mu
nicipal Orăștie, unde i s-au recoltat 
probe de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei. în urma verificării în 
baza de date, oamenii legii au con
stat că Vasile R. nu posedă permis 
de conducere pentru nicio cate
gorie, în cauză întocmindu-se dosar 
penal. (M. 7j

168 de amenzi pentru viteză excesivă 
în urma unei acțiuni de prevenire și combatere a excesului de viteză în trafic, 

polițiștii hunedoreni au lăsat fără permise de conducere 8 șoferi

Polițiștii Serviciului de Poliție 
Rutieră și cei ai Serviciului de 
Ordine Publică au desfășurat 

o acțiune pe principalele artere 
de circulație de pe raza 

județului Hunedoara având ca 
scop menținerea unui climat 

de siguranță rutieră în rândul 
tuturor participanților la trafic.

în urma activităților de monitor
izare a traficului, activități în cadrul 
cărora au fost utilizare 8 autoutilitare 
dotate cu aparate radar, au fost aplicare 
209 sancțiuni contravenționale, dintre 
care 168 pentru depășirea limitei legale 
de viteză. Totodată, au fost reținute în 
vederea suspendării dreptului de a con
duce 8 permise de conducere, dintre

Inculpații în „Dosarul
Ketamina” rămân în arest

Fiica primarului din Hațeg, Oana 
Timiș, și alte 28 de persoane acuzate de 
către DIICOT de săvârșirea unor 
infracțiuni legate de trafic de droguri de 
risc (ketamină) rămân în arest preven
tiv. Curtea de Apel Alba Iulia a respins, 
ieri, recursurile celor 29 de inculpați în 
dosarul ketamina, privind măsura

DGFP a pus popriri pe conturile 
a peste cinci mii de firme

în primele șapte luni ale acestui an, 
Direcția Generală a Finațelor Publice 
(DGFP) Hunedoara a pus mii de popriri 
pe conturile firmelor din județ și a emis 
peste o sută de mii de somații. Aproxima
tiv șase mii de firme din județul Hune
doara au conturile blocate din cauza 
neplății creanțelor, valoarea creanțelor 
depășind suma de o sută de milioane.

Direcția Generală a Finațelor Pub
lice Hunedoara a pus, în primele șapte 
luni ale anului, 5.831 de popriri pe con
turile bancare a firmelor care nu și-au 
achitat datoriile la bugetul de stat. Val
oarea creanțelor ajunge la 111.675.687 
lei. De altfel, în primul semestru al aces
tui an, DGFP a emis 149.840 de somații 
de plată, suma creanțelor ridicându-se la 
227.665.849 lei. Comparativ cu 2009, s- 
a înregistrat o creștere cu patru puncte 
procentuale a numărului de somații trim
ise de DGFP, în primul semestru al anului 
trecut fiind trimise 144.094 de somații de 
plată, valoarea creanțelor fiind de 
216.954.583 lei. în urma somațiilor trans

care 4 pentru depășirea limitei de 
viteză.

Conducea în localitate 
cu 110 km/h

în timpul acțiuni, oamenii legii au 
lăsat fără permis un bărbat care circula 
prin localitatea Câinelui de Jos cu 110 
km/h, față de 50 km/h, cât este limita 
maximă de viteză admisă. Vite- 
zomanul, un bărbat în vârstă de 32 de 
ani, cetățean român cu domiciliul în 
Canada, conducea un autoturism marca 
Mercedes pe DN 76. Bărbatul a fost 
sancționat contravențional cu amendă 
în valoare de 540 lei, iar permisul de 
conducere i-a fost reținut în vederea 
suspendării pentru o perioadă de 90 de 
zile.

Mihaela Tămas

arestării preventive.
„Hotărârea Curții de Apel Alba 

Iulia este definitivă, inculpații urmând 
să fie cercetați în continuare în stare de 
arest preventiv”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Curții de Apel Alba Iulia, 
Cosmin Muntean. (M.T.)

mise în primul semestru al anului 2010 s- 
au încasat 26.816.640 lei, respectiv 11,7 
la sută din totalul creanțelor supuse 
executării.

A.N.A.F numai emite 
somații pentru creanțe 
mai mici de 10 lei

Potrivit noului Ordin al 
președintelui A.N.A.F, care a intrat în 
vigoare din 12 august, creanțele fiscale 
restante, aflate în sold la data de 31 de
cembrie a anului, mai mici de 10 lei, se 
scad din evidențele fiscale în primele 7 
zile ale anului următor, creanțele fiscale 
restante ale unui debitor reprezentând 
suma totală a obligațiilor fiscale datorate 
și neachitate de către acesta. Prin emiterea 
acestui ordin, A.N.A.F urmărește reduc
erea costurilor de administrare prin 
măsurile de ștergere a creațelor fiscale 
restante mai mici de 10 lei

Irina Năstase

I-a smuls lănțișorul de la gât
Un bărbat, în vârstă de 52 de 
ani, din municipiul Vulcan, a 
rămas fără lănțișorul de aur 

pe care îl avea la gât, după ce 
a fost tâlhărit de un tânăr ne
cunoscut, în timp ce mergea 

spre casă.

Incidentul s-a produs duminică, 
în jurul orei 21:20, pe Aleea Muncii, 
din Vulcan. Bărbatul a alertat 
polițiștii din cadrul Birourilor 
Investigații Criminale și ai Poliției de 
Ordine Publică care, în urma 
cercetărilor efectuate, au reușit să 
identifice un bărbat, suspect de 
comiterea faptei, Ladislau V., în 
vârstă de 29 de ani, din Vulcan. 
Asupra suspectului a fost găsit bunul 
sustras, astfel prejudiciul fiind recu
perat.

Minor cautat de polițiști
Un copil, în vârstă de 12 ani, 
a fost dat în urmărire națio
nală și consemn la frontieră 

după ce a dispărut 
de la domiciliu.

Marius-Voina Manolea a 
dispărut de la domiciliu în 12 august. 
Mama băiatului, în vârstă de 29 de 
ani, din Hunedoara, a anunțat 
polițiștii despre dispariția copilului la 
sfârșitul săptămânii trecute. Din 
verificările efectuate oamenii legii au 
stabilit că minorul a plecat, din anul 
2007, de cel puțin 15 ori de la domi
ciliu, fiind găsit, atât de lucrătorii de 
poliție cât și de mama acestuia, pe 
raza municipiilor Deva și Hunedoara.

Semnalmentele 
minorului

Marius Manolea are 1,20 metri 
înălțime, păr negru, tuns scurt, ochi 
căprui, față rotundă, nas drept, gură 
mică. La data plecării de acasă, mi
norul era îmbrăcat într-o pereche de

în cauză, oamenii legii au în
tocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de tâlhărie, bărbatul fiind 
reținut și prezentat, ieri, Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Petroșani cu 
propunere de arestare preventivă.

Polițiștii recomandă

Pentru a nu deveni victime ale 
acestui tip de infracțiuni, polițiștii le 
recomandă persoanelor în vulnera
bile (vârstnici, femei,, minori, per
soane aflate sub influența alcoolului) 
să evite deplasările solitare pe timp 
de noapte în locuri izolate și slab ilu
minate și să nu afișeze la vedere 
obiecte de valoare (bijuterii, tele
foane mobile, bani etc.) care ar putea 
atrage atenția potențialilor infractori.

(M.T.)

bermude portocalii, iar în picioare 
avea pantofi sport din piele întoarsă 
de culoare verde.

Polițiștii au efectuat mai multe 
activități în vederea depistării mi
norului, dar fără rezultat, motiv pen
tru care acesta a fost dat în urmărire 
națională și consemn la frontieră.

Persoanele care pot furniza 
informații legate de minor sunt rugate 
să anunțe cea mai apropiată unitate 
de poliție sau să apeleze numărul 
unic de urgență 112. (M.T.)
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„Un copil din orfelinat tânjește după
îmbrățișările mamei sale”
Adrian Bratu, un tânăr de 23 
de ani, din Orăștie, și-a petre
cut cea mai mare parte a vieții, 
în centrul de plasament din lo

calitate. Cu toate acestea, la 
numai patru ani după ce a pă
răsit orfelinatul, reușește să fie 
„pepicioarele lui”, cu un ser
viciu decent, un grup uriaș de 

prieteni și planuri mari pentru 
viitor. Nu resimte anii petrecuți 
la orfelinat ca pe vreun „han

dicap”, povestește despre 
această perioadă detașat, ca 
despre o experiență de viață 

din care a avut multe 
de învățat.

Tânărul nu se numără printre 
cei care s-au trezit cu o educatoare 
la cap, pe post de mamă. El s-a 
născut într-o familie numeroasă și a 
trăit, câțiva ani frumoși, înconjurat 
de părinți și trei frați mai mari. „Eu 
eram răsfățatul familiei, pentru că 
eram cel mai mic. Mama, mai ales, 
mă iubea foarte mult. Avea grijă de 
mine cum nu avea de niciunul din
tre frații mei și nu duceam lipsă de 
nimic”, își amintește Adrian 
emoționat. Pauza pe care o face, 
apoi, anticipează un episod dra
matic al vieții sale.

Moartea mamei, 
cea mai proastă glumă 
a destinului

Mama lui Adrian Bratu s-a 
stins din viață când tânărul avea 
doar șapte ani. „Când a murit 
mama, s-a sticat totul. Tata nu a 
putut să ne mai întrețină și ne-a dat 
la casa de copii. Simt singur că dacă 
ar fi fost mama cea care a rămas în 
viață, nu am fi ajuns acolo. Ea ar fi 
luptat pentru noi și am fi cu toții la 
casele noastre acum”, povestește 
Adrian.

Chiar dacă era doar un puști 
gând a fost dus la orfelinat, tânărul 
știa că acolo nu poate fi la fel de

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.

Lucrul pe care și-l dorește Adrian, în viitorul apropiat, este o casă 
a sa și este dispus să muncească din greu pentru a o putea avea.

bine ca acasă. Nici nu a ajuns bine 
la centrul de plasament, că a și fugit 
de acolo și s-a întors la casa unde 
locuise cu ai lui. Tatăl său nu l-a 
primit și la dus înapoi la centru, ex- 
plicându-i că așa e mai bine pentru 
el. Acum, după aproape 20 de ani, 
Adrian Bratu nu știe dacă părintele 
său a avut sau nu dreptate și nici nu 
se chinuie cu astfel de întrebări. 
„Atunci am înțeles că nu am de ales 
și că trebuie să trăiesc acolo, printre 
sute de copii necunoscuți, cu care 
trebuia să împart totul, pentru că nu 
mai aveam nimic al meu”, relatează 
tânărul momentul în care a devenit 
unul dintre „copiii statului”.

îi invidia pe copiii 
care erau ținuți de 
mână de către părinți

Tânărul vorbește cu demnitate 
despre anii copilăriei sale și nu se 
plânge de nimic. Totuși, întrebat 

care este cea mai frumoasă amintire 
a sa, din centrul de plasament, 
răspunde că nimeni nu pleacă din 
centru cu amintiri. „De obicei, când 
pleci de la casa de copii, lași trecu
tul acolo. De fapt, nici nu prea ai ce 
să îți amintești, pentru că toate 
zilele sunt la fel. Singurul lucru fru
mos din orfelinat este acela că sunt 
mulți copii care devin ca frații și fac 
boacăne împreună, dar atât”, spune 
bărbatul. Dacă amintiri frumoase nu 
prea are, Adrian își amintește foarte 
ușor despre tristețile copilăriei sale. 
„Cea mai mare tristețe a unui copil 
din orfelinat este dorul de părinți. 
Poate vedea orice jucărie sau orice 
haină la un copil de afară și nu și-o 
dorește, dar sigur îl doare când vede 
un alt copil de mână cu părinții săi. 
Statul le oferă copiilor orfani stric
tul necesar, dar dragostea 
părintească nu le-o poate oferi. De 
aceea, un copil din orfelinat 
tânjește, cel mai mult, după 
îmbrățișările mamei sale și după o 

vorbă bună”, mărturisește Adrian. 
Acesta mai adaugă că îi lipseau 
foarte mult și vizitele tatălui său. 
„Tata nu prea venea la noi, deoarece 
că nu vroia să vină cu mâna goală și 
nu își permitea să ne cumpere câte 
ceva pentru toți patru. Noi i-am 
spus să vină oricum, că ne e dor de 
el, dar degeaba. Când venea, eram 
foarte bucuroși. Simțeam că îi pasă 
cuiva de noi, că nu suntem chiar 
părăsiți”, rememorează Adrian as
pectele cele mai triste ale vieții din 
orfelinat.

Educatoarele severe, care 
lovesc îi lovesc la palmă pe copiii 
nimănui, nu au făcut parte din 
povestea lui Adrian. „Educatoarele 
se purtau foarte frumos cu noi. Ne 
dădeau sfaturi, aveau grijă de noi, 
ne certau, dacă era cazul. își jucau 
destul de bine rolul de mame, deși 
nu puteau ține locul mamei pentru 
sute de copii”, își laudă tânărul fos
tele educatoare. O singură dată a 
luat Adrian bătaie de la o educa
toare, pentru că fusese prins la furat 
de roșii, împreună cu câțiva colegi, 
într-o grădină din vecinătatea cen
trului.

„Orfanul” trebuia 
să stea în banca sa

Dacă, între zidurile centrului de 
plasament, „copiii statului” duc o 
viață suportabilă, mai greu le este 
atunci când trebuie să părăsească 
orfelinatul, chiar și pentru a merge 
la școală. „Colegii care aveau 
părinți ne priveau de sus și se purtau 
destul de urât cu noi. Eram diferiți 
față de ei: nu aveam haine atât de 
frumoase, aveam câteodată papucii 
rupți, n-aveam bani de buzunar pen
tru a să putem merge cu ei la un 
suc”, explică tânărul răutățile 
copilărești, mici și nevinovate pen
tru cei care le privesc din exterior, 
dar dureroase pentru copiii părăsiți. 
„Cel mai rău mă durea când mi se 
spunea că sunt orfan. Cuvântul ăsta 
l-am urât cel mai mult, în copilărie. 
Dacă deranjam cu ceva un copil cu 
părinți, îmi spunea că sunt orfan și 
că nu am ce comenta. Stăteam în 
banca mea și încercam să evit cu
vântul ăsta, pentru că știam cât de 
tare mă afectează. Odată, chiar l-am 
lovit pe un coleg, pentru că nu am 
mai putut suporta tonul pe care îmi 
spunea «orfanule»”, își 
deconspiră Adrian complexele din 
copilărie.

Și-a întrerupt studiile, 
pentru că nu mai voia 
mila statului

Adrian Bratu spune că abia a 
așteptat să scape de anii de școală, 
pentru că acolo se simțea marginal- 

izat. „După ce vreo 10 ani am fost 
numit orfan, abia așteptam să ter
min școala și să intru în rând cu 
lumea. Vroiam să mă integrez în so
cietate, să nu mai fiu la marginea 
ei”, își motivează tânărul decizia de 
a urma doar o școală profesională și 
de a nu-și mai continua studiile. 
„Am terminat școala profesională 
cu specializarea de pădurar și m-am 
oprit. Doamnele de la casa de copii 
mi-au spus că o să regret și au avut 
dreptate. Acum, că am ajuns să 
câștig niște bani și să văd mai bine 
ce și cum e pe lumea asta, există 
momente când aș vrea mai mult, dar 
pentru asta, aș avea nevoie de studii. 
Poate mai încolo o să îmi termin 
măcar liceul”, recunoaște Adrian 
importanța școlii.

Visul de a avea 
un cămin

Deocamdată, tânărul are un 
serviciu destul de bun. Montează 
mobilă pentru o firmă din orașul 
său. Câștigă bine și este apreciat de 
patron pentru hărnicia sa și pentru 
bunul simț de care dă dovadă. 
Locuiește cu chirie, într-o locuință 
socială creată special pentru tinerii 
care părăsesc centrele de plasament, 
dar are depuse actele pentru o 
locuință ANL, în care speră să se 
mute chiar în această iarnă. Are o 
viață socială bogată, fiind înconju
rat de o gașcă mare de prieteni. 
„Acum, după patru ani, am reușit să 
îmi fac prieteni, cunoștințe care au 
părinți și care nu mă mai privesc cu 
superioritate pentru că am crescut la 
orfelinat”, afirmă Adrian cu mân
drie. Relația cu frații săi este una 
deosebit de strânsă. Este nevoie de 
un singur telefon, ca să își sară ime
diat unul altuia în ajutor. Niciunul 
dintre ei nu îi reproșează tatălui că 
i-a lăsat în grija statului și consideră 
că anii petrecuți la orfelinat au fost 
un fel de lecție de viață.

„Am învățat multe lucruri în 
anii aceia. Știu să apreciez valoarea 
banului. Copiii de bani gata, chiar 
dacă au ajuns la vârsta mea, 
continuă să trăiască pe spinarea 
părinților și să cheltuie mai mult 
decât produc. Eu muncesc pentru 
fiecare leu și am grijă să nu îi arunc 
pe prostii. Spre deosebire de Cei 
care nu au trecut prin ce am trecut 
eu, știu și faptul că omanii nu tre
buie judecați după haine sau 
portofel, ci după ceea ce sunt și ce 
pot face”, spune Adriam. Cu toate 
că nu are deocamdată o parteneră și 
nu se gândește să își întemeieze o 
familie în perioada imediat 
următoare, tânărul spune că 
niciodată nu și-ar abandona copiii 
oricât de grea ar fi viața.

Doriana Matei
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„Muzica, dragostea, 
dorința de a fi mamă” 
îi dau putere Andrei

Câte știi despre omul iubit și câte 
mai poți afla încă de la o simplă între
bare. Asta a încercat să descopere și 
Cătălin Măruță de la soția lui, Andra, 
acceptând provocarea lansată de Unica.

întrebată cum s-ar descrie în 
câteva rânduri, cântăreața a mărturisit: 
„O femeie care știe că lucrurile au 
importanța pe care le-o dăm noi. O fe
meie care știe ce vrea și care e 
mulțumită cu ce are”.

Andra recunoaște ce o menține în 
viață: „Muzica, dragostea, dorința de a 
fi mamă. Ziua de mâine mă motivează, 
simt mereu că realizarea mea cea mai 
mare urmează, e undeva în viitor. 
Așteptarea asta îmi dă mie un sens” și 
că se simte mai frumoasă „atunci când 
mă simt iubită, atunci când știu că oa
menilor dragi le e dor de mine. Mă simt 
frumoasă și atunci când intru în atmos
fera piesei pe care o cânt”.

Dacă a reușit Cătălin să îi taie 
vreodată respirația, vedeta a fost la fel 
de sinceră în răspuns: „Păi, cam de 
vreo două ori ai reușit. Când m-ai cerut 
în căsătorie și când ai sărit cu parașuta 
și mi-ai arătat filmulețul în direct, de 
ziua mea de naștere. Prima dată era să

mor de emoție și a doua oară, de frică. 
Să nu mai încerci a treia oară, ca să nu | 
mă ai pe conștiință”.

însă ce nu i-ar putea ierta I 
niciodată lui Cătălin: „N-aș putea să-ți 
iert ceea ce n-ai putea să-ți ierți nici tu, 
sunt sigură. Și n-aș putea să-ți iert dacă 
ai fi trist sau măcinat de cine știe ce 
problema și nu mi-ai spune”, a comple
tat vedeta.

Luna Amară va deschide concertul 
Ozzy Osbourne de la București

Formația Luna Amară va cânta în 
deschiderea concertului pe care cele
brul rocker Ozzy Osbourne îl va susține 
la București, pe 2 octombrie, la Zone 
Arena, potrivit unui comunicat, remis 
Medifax, de Mihnea Blidariu, membru 
al trupei românești.

Potrivit comunicatului, o altă 
formație românească prezentă în de
schiderea concertului Ozzy Osboume 
la București va fi Coma.

Bazele trupei Luna Amară au fost 
puse în urmă cu zece ani, la Cluj- 
Napoca, când formația a fost fondată 
sub numele Tanagra Noise. Membrii 
formației sunt recunoscuți pentru intro
ducerea trompetei ca un element inedit 
pentru sound-ul unei trupe de rock. 
Până în prezent, trupa a lansat albumele 
"Asfalt" (2004), "Loc lipsă" (2006) și 
"Don't Let Your Dreams Fall Asleep" 
(2009).

Formația îi are în componență pe: 
Mihnea Blidariu - trompetă, voce, 
chitară, Mihnea Andrei Ferezan - 
chitară, Sorin Moraru - bass, Nick Fa- 
gadar - voce, chitară și Răzvan Ristea - 
tobe.

Până în momentul de față, Luna 
Amară a cântat pe aceeași scenă cu 
trupe precum Faith No More, Clawfin- 
ger, Incubus, Paradise Lost, Exploited, 
Apocalyptica, HIM, Amorphis, 
Klimtl918, Toy Dolls. Anul acesta, 
Luna Amară a cântat în deschiderea 
concertelor pe care Anathema, Stone 
Sour, Alice In Chains și Rammstein le- 
au susținut pe scena Tuborg Green Fest/ 
Sonisphere.

Concertul lui Ozzy Osboume de la 
București va avea loc la Zone Arena, pe 
2 octombrie. Concertul va începe la ora

20.30 și se va încheia la ora 22.00, pen
tru a nu tulbura ordinea și liniștea 
publică, a declarat în 29 iulie, pentru 
MEDIAFAX, proprietarul Zone Arena 
și impresarul care-1 aduce pe celebrul 
rocker în România, Dorian Ciubuc.

Concertul face parte din turneul 
mondial de promovare a noului album 
al lui Ozzy Osboume, "Scream", care a 
fost lansat pe 15 iunie. Produs de Ozzv 
Osboume și de Kevin Churko, ac 
este primul material discografic pe care 
apare Gus G., noul chitarist al trupei lui 
Osboume.

Edith Gonzalez a pierdut 
sarcina, în luna a cincea

Edith Gonzalez trăiește, în aceste 
zile, o adevărată dramă. îndrăgita 
actriță de telenovele a prierdut sarcina. 
Era gravidă în cinci luni.

„Cu mult regret că informăm că 
Edith Gonzalez și Lorenzo Lazo Mar- 
gain au pierdut copilul pe care îl 
așteptau cu atâta speranță de câteva 
luni. Evenimentul neașteptat s-a petre

cut (sâmbătă - n. red) dimineață, de
vreme. Ea este într-o stare bună de 
sănătate și se recuperează, înconjurată 
de cei dragi. Edith și Lorenzo vă 
mulțumesc pentru respectul și 
înțelegerea voastră”, se arată în comu
nicatul de presă.

Protagonista din „Inimă 
sălbatică” are 45 de ani și este logodită 
cu Lorenzo, consilier guvernamental. 
Pentru actriță nu ar fi fost primul copil: 
ea mai are o fiică în vârstă de cinci ani, 
cu senatorul mexican Santiago Creel, 
fost candidat la președinție. Să sperăm 
că actrița nu se va lăsa învinsă de trage
dia pe care o trăiește. Și, de ce nu, va 
încerca să își facă alesul tătic.

Daniela Cojocaru a câștigat Trofeul Mamaia 2010
Daniela Mihaela Cojocaru a 

câștigat Trofeul Mamaia 2010, acordat 
la cea de-a 40-a ediție a Festivalului de 
Muzică Ușoară Mamaia, artista inter
pretând piesa "Trurli", compusă de 
Vasile Vasilache, potrivit unui comuni
cat.

La secțiunea Interpretare, locul I a 
fost câștigat de Cristina Florentina 
Vasiu, care a interpretat piesa "Suflet 
gol" (compozitor Petru Mircea), locul a 
II-lea a fost ocupat de Rodica Elena 
Tudor, cu piesa "Tu n-ai avut curaj" 
(compozitor Șerban Georgescu), iar 
locul al III-lea a mers la Cristina An
dreea Stroe, cu piesa "Dor de viață" 
(repertoriu Aura Urziceanu).

în același timp, la secțiunea 
Creație, pe primul loc s-a clasat piesa 
"La umbra ta" - compozitor Dragoș 
Dincă, textier Dragoș Dincă, interpret 
Lucia Carmen Dumitrescu. Locul al 
doilea a fost ocupat de piesa "Miste
rioasa mea" - compozitor Nicolae Cara- 
gia, textier Daniela Doroftei, interpret 
Mihai Bajenaru, în timp ce pe locul al

treilea s-a situat melodia "O viață de 
artist" - compozitor Marcel Dragomir, 
textier Eugen Dumitru, interpret Mi
haela Mihai.

Premiul "Teo Peter" a ajuns la 
Black Sea Orchestra și Elena Gatcin, 
pentru piesa "Doar muzica" (compozi
tor Elena Gatcin, textier Iulia Pana).

Pe de altă parte, premiul Fundației 
Internaționale "Ion Voicu" a fost primit 
de Adrian Romcescu pentru Imnul Ma
maia 2010 și de ministrul Elena Udrea.

Premiul "Videoclip", oferit de re
gizorul Festivalului, Petre Năstase, a 
mers la Cristian Faur, în timp ce Pre
miul Presei a fost acordat trupei 
Cabaret, pentru piesa "Refrene Simple" 
(compozitor și textier Mihăiță Sorin 
Antonie).

Premiul de popularitate, oferit de 
Cafe Frankfurt București, a fost prinu. 
de piesa "Cât îmi e de greu", compozi
tor Tudy Zaharescu, textier Ana Mar- 
dare, interpret Ana Mardare și Crr' "a 
Bondoc.

Juriul celei de-a 40-a ediții a Fes
tivalului de Muzică Ușoară Mamaia 
2010 a fost alcătuit din: Andrei Tudor, 
Adrian Romcescu, Viorel Gavrilă, Co
rina Chiriac, Dana Dorian, Gabriela 
Scraba, Titus Andrei, Berti Barbera, 
Mădălin Voicu (președinte), Mircea 
Drăgan și Petre Năstase.

Ediția din acest an a festivalului, 
care a marcat 40 de ani de muzică 
ușoară la Mamaia, s-a desfășurat în pe
rioada 23 - 29 august, la Teatrul 
"Soveja" din Constanța..



■

ga Zeci de mii de persoane sunt in continuare date dispărute în 
Irak, după războiul cu Iranul (I980-I9SN), cel din Golf (1990- 
1991) și conflictul care a urmat invaziei țării ti,n 2003, a afirmat 
(. omitetul Internațional al Crucii Roșii (Cit R/.

oi si lumea 7
\ larii, 31 anglist 20 III

Cele mai multe locuri de muncă vacante în trimestrul doi
sunt în administrație publică și sănătate

Rata medie a locurilor de 
muncă vacante a fost în al doi
lea trimestru de 0,59%, în scă

dere cu 0,11 puncte 
procentuale față de cele trei 

luni anterioare și cu 0,57 
puncte comparativ cu aprilie- 
iunie 2009, cea mai mare ce

rere înregistrându-se în 
administrație publică, sănătate 

și agricultură.

Cea mai mare cerere de forță de 
muncă s-a înregistrat în activitățile de 
sănătate și asistență socială (1,08%), 
administrație publică și apărare 
(0,95%), respectiv agricultură, 
silvicultură și pescuit (0,91%), iar cea 
mai mică în industria extractivă 
(0,05%), tranzacții imobiliare (0,11%) 
și învățământ (0,12%), se arată într-un 

nunicat al Institutului Național de 
statistică (INS).

De-a lungul întregii perioade, în
cepând cu trimestrul doi 2007 până în

România și Ungaria sunt singurele piețe 
imobiliare din Europa de Est neatractive 
pentru investitori

România și Ungaria sunt singurele 
piețe imobiliare din Europa de Est 
neatractive pentru investitori, din cauza 
activelor supraevaluate, lipsa 
tranzacțiilor arătând necesitatea 

derii în continuare a prețurilor 
proprietăților, potrivit unui studiu real
izat de compania DTZ la nivel mondial.

DTZ a realizat un index al valorii 
activelor imobiliare la nivel mondial pe 
baza profiturilor anuale pe care investi
torii estimează că le vor obține într-un 
orizont de cinci ani, ajustate cu riscurile 
pe care aceste țări le prezintă. în aceste 
condiții, compania de consultanță 
imobiliară a clasificat piețele analizate 
în trei categorii, respectiv "fierbinte", 
"caldă" și "rece", România fiind 
încadrată la ultima treptă.

în categoria "rece" au fost incluse 
piețele unde profiturile previzionate 
sunt sub așteptări, iar din cauza 
prețurilor supraevaluate aceste țări ar 
trebui evitate de investitori. Dacă se 
estimează că piața este supraestimată 
cu peste cinci procente atunci este 
clasificată în această categorie.

"Având în vedere numărul redus 
de tranzacții pe parcursul anului 2009 
și în prima jumătate din 2010, România 
este clasificată ca o "piață rece" în 
funcție de indicele DTZ Fair Value 
Index. România și Ungaria sunt sin
gurele state din Europa de Est care 
oferă atractivitate limitată investitorilor. 
Această situație este rezultatul 
menținerii unei diferențe semnificative 
între așteptările vânzătorilor și cele ale 
cumpărătorilor", a declarat Bogdan Ser- 
gentu, Head of Valuations and Consult
ing, DTZ Echinox.

în opinia sa, așa cum s-a întâmplat 
în Europa, proprietățile din sectorul de 
retail au suferit cel mai mult în timpul 
crizei financiare, pierzând cel mai mult 

aprilie-iunie 2010, rata locurilor de 
muncă vacante a avut o tendință de 
scădere continuă, cu unele excepții ne
semnificative.

în comparație cu trimestrul prece
dent, cele mai mari scăderi s-au regăsit 
în administrația publică (-0,99 puncte 
procentuale), respectiv în sănătate și 
asistență socială (-0,31 puncte procen
tuale). Ușoare creșteri ale ratei locurilor 
de muncă vacante au fost în activitățile 
de transport și depozitare (0,12 puncte 
procentuale), industria prelucrătoare 
(0,08 puncte procentuale), hoteluri și 
restaurante (0,05 puncte procentuale) și 
industria extractivă (0,03 puncte pro
centuale).

Ocupațiile cele mai căutate de an
gajatori în perioada analizată au fost 
cele de operatori la instalații și mașini 
și asamblori de mașini, echipamente și 
alte produse - grupa majoră 8 (0,87%) 
și de muncitori necalificați - grupa 
majoră 9 (0,71%). Cea mai redusă 
disponibilitate a locurilor de muncă s-a 
regăsit în rândul membrilor corpului 
legislativ ai executivului, înalților 
conducători ai administrației publice, 

din valoare și devenind astfel "fierbinți" 
pentru investitori.

Sectorul spațiilor de birouri 
reprezintă cea mai mare provocare în 
Europa, fiind mai puțin atractiv decât 
cel de retail și industrial. în aceste 
condiții, din cele 21 de piețe europene 
incluse în categoria "rece", 16 
reprezintă segmentul office, printre 
acestea numărându-se cele din Bristol, 
Manchester, Leeds, Oslo, Copenhaga, 
Helsinki , Malmo, București, dar și 
Barcelona.

Luând în considerare toate sec
toarele imobiliare, în Europa, cele mai 
puțin atractive piețe pentru investitori 
sunt Marea Britanie și țările nordice, iar 
Germania oferă cele mai bune perspec
tive în ceea ce privește profiturile vi

conducătorilor și funcționarilor superi
ori din unitățile economico-sociale și 
politice - grupa majoră 1 (0,29%) și 
meșteșugarilor și lucrătorilor calificați 
în meserii de tip artizanal, de reglare și 
întreținere a mașinilor și instalațiilor - 
grupa majoră 7 (0,45%).

Comparativ cu ianuarie-martie 
2010, majoritatea ocupațiilor au cunos
cut scăderi ale ratei locurilor de muncă 
vacante, cu excepția muncitorilor 
necalifîcați - grupa majoră 9 (+0,07 
puncte procentuale). Cele mai semni
ficative reduceri s-au evidențiat în rân
dul specialiștilor cu ocupații 
intelectuale și științifice - grupa majoră 
2 (-0,25 puncte procentuale), urmată de 
grupa specifică lucrătorilor operativi în 
servicii, comerț și asimilați (-0,24 
puncte procentuale).

în profil teritorial, regiunea cu cea 
mai ridicată rată a locurilor de muncă 
vacante a fost Nord-Est (1,14%), 
urmată de regiunea Sud-Muntenia 
(0,65%). Cele mai scăzute valori ale 
acestui indicator s-au înregistrat în 
regiunea Sud-Est (0,28%), respectiv 
Centru (0,44%).

itoare.
în afară de Marea Britanie și 

regiunea nordică, Europa Centrală și de 
Est are numărul cel mai mare de piețe 
"reci", dar contrabalansat cu un număr 
egal de țări incluse în categoria 
"fierbinte". Astfel, randamentele relativ 
ridicate, face ca Praga să se numere 
printre piețele atractive pentru investi
torii imobiliari, în timp ce cumpărătorii 
de proprietăți din Moscova 
prognozează o creștere a profiturilor în 
perioada următoare în urma majorării 
semnificative a chiriilor.

La întocmirea studiului au fost 
luate în considerare 180 de piețe indi
viduale, definite în funcție de oraș și de 
segmentul imobiliar.

( N
Mașinile înmatriculate 
în Bulgaria vor fi verificate
de polițiști

Peste o sută de mii de mașini înma
triculate în Bulgaria circulă pe șoselele 
din România, potrivit estimărilor Poliției 
rutiere. Pentru a face față creșterii 
numărului de mașini luate din Bulgaria, 
Poliția rutieră a început să lucreze la o 
bază de date cu aceste autovehicule, 
potrivit Gândul.

Poliția rutieră română a început să 
creeze o bază de date cu mașinile depis
tate în trafic și care sunt înmatriculate în 
țara vecină. "Pe măsură ce le găsim, 
verificăm documentele și implementăm 
în baza de date numărul de înmatricu
lare, deținătorul și datele personale ale 
șoferului utilizator. Dacă se întâmplă un 
accident, cel puțin să știm cine utilizează 
efectiv autovehiculul", a declarat, pentru 
Gândul, șeful Poliției rutiere, comisarul- 
șef Lucian Diniță.

Sute de mașini cu numere de Bul
garia, controlate de agenții de circulație 
români aveau probleme majore de ordin 
tehnic, dar și documente în neregulă.

Cursurile se vor ține 
din prima zi de școală

Clopoțelul va anunța încă din 
prima zi începerea orelor. Ministrul 
Educației Daniel Funeriu vrea să se țină 
cursuri încă de pe 13 septembrie, iar 
până pe 9 septembrie să fie pregătite 
orarele în toate școlile din țară. în același 
timp, comisia pentru Educație din Senat 
propune ca, în cel mult un an, elevii să 
nu mai primească note la muzică, desen, 
religie și sport.

Inspectorii școlari generali au 
primit sarcină de la ministrul educației 
Daniel Funeriu ca până la 9 septembrie 
să fie pregătite toate orarele în școli, ast
fel încât încă din prima zi elevilor să li 
se poată preda.

Și tot în sprijinul elevilor vine și 
propunerea senatorilor din Comisia pen
tru învățământ ca, începând cu anul

între timp, polițiștii bulgari, le-au sem
nalat colegilor români tot mai multe 
nereguli în tranzacțiile încheiate cu 
șoferii români.

Peste 360 de mașini aflate în litigiu 
au fost semnalate de polițiștii bulgari 
colegilor români. Asta după ce 
cumpărătorii nu le-au înmatriculat în 
țară, iar vânzătorii au refuzat să plătească 
taxele în Bulgaria, pe motiv că mașinile 
nu mai sunt în proprietatea lor. Românii, 
pe de altă parte, nu plătesc nicio taxă la 
ei în țară și circulă cu documente și nu
mere bulgărești.

școlar viitor, elevilor să li se acorde cal
ificative la patru discipline: muzică, 
desen, religie și sport. Ideea este agreată 
de profesori.

"încercăm să facem disciplinele 
mai atractive și să nu existe o 
condiționare a notelor", a declarat Eca- 
terina Andronescu.

"Prin renunțarea la note va crește 
numărul celor care vor participa la orele 
de sport. Dacă el va participa la aceste 
ore știi că nu mai este sub presiunea 
notei finale, cred eu că participarea va fi 
mult mai calmă și mult mai eficientă", 
susține un profesor.

Senatorii au propus ca sistemul ac
tual să fie menținut în cazul elevilor de 
la liceele vocaționale.
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Impresprnt Victor liceali a declarat, luni, că un jucător de nivelul 
lui Adrian Mutu nu se poate transfera la Partizan Belgrad, după 
ce presa sârbă anunțase venirea românului la campioana Serbiei.

Portarul Rogerio Ceni 
a marcat golul 90 
din carieră

Portarul brazilian Rogerio Ceni 
a marcat golul cu numărul 90, de
venind cel mai prolific goalkeeper 
din istoria fotbalului mondial, 
informează As.

Ceni a marcat din lovitură liberă 
în meciul echipei sale Sao Paulo, cu 
Fluminense, în etapa a 17-a a campi
onatului Braziliei.

Potrivit calculelor sale, Ceni a 
marcat 39 de goluri din penalti și 51 
din lovitură liberă din 1997, toate 
pentru Sao Paulo, singura echipă la 
care a jucat.

în acest sezon, portarul de 37 de 
ani, a marcat cinci goluri, două din 
lovitură liberă și trei din penalti.

Ceni i-a întrecut pe alți doi por
tari: paraguayanul Jose Luis 
Chilavert, care a marcat 56 de goluri, 
și columbianul Rene Higuita, cu 52 
de goluri.

Victor Hănescu
ocupă locul 54 
în clasamentul ATP

Meci caritabil. Fotbaliști contra artiști
Fostul internațional român 
Gheorghe Hagi a declarat, 

luni, într-o conferință de presă 
prilejuiă de meciul caritabil 

dintre o selecționată a artiștilor 
și una a gloriilor fotbalului ro
mânesc, că își dorește ca mai 
mulți oameni să fie sensibili 
atunci când vine vorba de în

grijirea copiilor.

"Când vorbim de copii, cu toții 
trebuie să fim sensibili. Mai ales când 
vorbim de cei care au probleme. Copiii 
au nevoie de sprijin, de căldură, de oa
meni, de părinți care să-i ajute, să fie 
lângă ei. Suntem aici pentru a atrage 
atenția că trei segmente importante într- 
un stat, sănătatea, cultura și educația și 
sportul se unesc miercuri pentru a face 
un meci caritabil pentru a da un semnal 
și în care să se strângă anumite fonduri 
pentru acești copii. Societatea, viitorul 
României, înseamnă a investi în copii. 
Miercuri, invităm pe toată lumea la o 
joacă, să vadă cum ne jucăm și în 
același timp să strângem fonduri", a 
spus Gheorghe Hagi.

O selecționată a artiștilor va în
tâlni, miercuri, de la ora 20.30, pe sta
dionul Dinamo, o reprezentativă a 
gloriilor fotbalului românesc, într-un 
meci caritabil ale cărui fonduri vor fi 
donate Spitalului de Pediatrie "Marie

Curie" din București. Biletele la meciul 
caritabil costă 10 lei la tribune și peluze 
și 30 de lei la tribuna 0. Cei care doresc 
să sprijine campania pentru extinderea 
Spitalului de Pediatrie "Marie Curie" 
din București o pot face prin trimiterea 
unui sms la 877 (2 euro/sms - în rețelele 
Vodafone, Orange și Cosmote) până la 
7 septembrie. Meciul va fi transmis în 
direct pe TVR 2.

Hagi își dorește ca evenimentul la 
care participă să strângă cât mai multe 
fonduri. "Oricine poate ajuta. Nu doar 
privatul, un individ, ci este un lucru 
global. România are nevoie să se uite 
mai atent la aceste trei segmente, 
sănătate, cultură și sport. Peste tot unde 
sunt probleme, oamenii din sport au 
demonstrat că pot acorda sprijin. Tre
buie să fim lângă cei care au nevoie. 
Sperăm să vină cât mai multă lume și 
să se trimită cât mai multe sms-uri", a 
mai spus Hagi.

Echipa fotbaliștilor îi va avea în 
componență pe: Gheorghe Hagi, Ghe- 
orghe Popescu, Miodrag Belodedici, 
Iosif Rotariu, Tibor Selymes, Ionel 
Ganea, Dan Alexa, Tudorel Stoica, 
loan Andone, Adrian Ilie, Ilie Bălăci, 
Cristi Dulca, Romulus Buia, Petre 
Marin, Rică Răducanu, Ionel Augustin, 
Costel Orac, Dumitru Moraru, Bănel 
Nicoliță.

Formația artiștilor va fi compusă 
din: Șerban Huidu, Mihai Găinușă, 
Emil Grădinescu, Comeliu Porumb 
Mihai Leu, Viorel Mazilu, Vida Hagiu, 
Dan Bitman, Edi Petroșel, Cornel Ilie, 
Robert Turcescu, Lucian Viziru, Doctor 
Radu Spătaru, Doctor Cătălin 
Cărstoveanu, Mihai Georgescu, Mar
ian Olaianos, Adi Despot, Sorin 
Dănescu, Pepe, Augustin Viziru, Virgil 
Ianțu, Cristi Hrubaru, Florin Prunea.

E

Clubul Farul Constanța, dat în judecată 
de un hotel din Iași

Tenismanul Victor Hănescu se 
menține pe locul 54, cu 870 de 
puncte, în clasamentul ATP, dat 
publicității luni, înaintea ultimului 
turneu de Grand Slam al anului, US 
Open, informează site-ul atpworld- 
tour.com.

între primii 200 de jucători din 
lume se află și Adrian Ungur, care a 
coborât cinci poziții, pe 127, cu 422 
de puncte și Victor Crivoi, care a

Primele 20 de locuri ale clasamentului ATP 
sunt ocupate de următorii jucători:

1. Rafael N sudai (Spania) 10.745 
puncte;
2. Roger Federer (Elveția) 7 2 15:
3. Novak Djokovici (Serbia) 6.665;
4. Andy Murray (Mntes Bi.iunie
5-J25;
5. Robin totaling (SaeMa| 4.910;
6. Nikolai Davidenko (Rusia) 4.28S;
7. Tomas Berdych (Cehia) 3.860;
8. Fernando Verdasco (Spania) 3.430;
9. Andy Roddick (SUA) 3.225;
10. Juan Martin Del i’otro (Argentina) 

urcat 30 de locuri, până pe 171, cu 
282 puncte.

La dublu, Horia Tecău, recent 
câștigător la New Haven, alături de 
Robert Lindstedt, a urcat pe locul 21 
(trei poziții) cu 3.250 puncte.

în fruntea clasamentului de sim
plu se află în continuare spaniolul 
Rafael Nadal, urmat de elvețianul 
Roger Federer.

11. Jo-Wilfried Tsonga (Franța) 3.085;
12. David Ferrer (Spania) 3.065;
13. Marin Cilici (Croația) 2.855;
14. Mihail luuiai (Rusia)2.620;
15. Jurgen Melzer (Austria) 2.470;
16. Nicolas Almagro (Spania) 2.150;
17. Ivan Ljubicici (Croația) 2.120;
18. Marcos Baghdatis (Cipru) 2.095;
19. Gael Monfils (Franța) 2.070;
20. Jonh Isncr(SUA) 1.805.

y

Clubul Farul Constanța a fost 
dat în judecată de societatea 
care administrează Hotelul 
Orizont din Iași, pentru ne- 

achitarea unei datorii de 
21.306 lei. Directorul hotelu
lui, George Moisescu, a de

clarat, luni, că datoria grupă
rii constănțene datează din 13 

octombrie 2008.

„Am solicitat magistraților de la 
Judecătoria lași să-i oblige pe respon
sabilii clubului Farul Constanța la 
plata sumei de 21.306 lei, care se 

compune dintr-un debit de 8.055 de 
lei și penalități la întârziere la 
achitarea facturii emise de SC Hotel 
Orizont SRL la data de 13 octomb 
2008, cu data scadentă la 24 oc
tombrie 2008 în perioada 11-13 oc
tombrie 2008. am olcrit servicii de 
cazare, precum și mic dejun, prânz și 
cmă stali'-ului echipei constănțene și 
factura nu a fost achitată în întregime. 
Potrivit contractului, cci dc la Farul au 
achitat un avans, urmând să plătească 
restul oe bani în termen de 10 zile, 
însă, acest lucru nu s-a mai întâm
plat”, a declarat George Moisescu.

Primul termen de judecată al 
acestui proces a fost stabilit pentru 7 
septembrie.

Meciul Poli Iași - Barul . 
Constanța a avut loc la 12 octombrie 
2008, fim:’ cășiigâtde ieșeni. Scor 2- 
1. <

tour.com


Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnîcu l aicea. a câștigat Cupa Sika, 
impunâtulu-se, duminică, în finala turneului de la Had Urach, îii f ații formației ruse 
Zvezda Zvenigorod, sciti.23-19, informează site-ul oficiul al grupării vâlcene. Oltchim a 
jucat, tot duminică, și în semifinale, fază în care a învins echipa Hypo Ciena, scor 25-18. 
Echipa vâlceaua are la Cupa Sika un palmares de opt victorii în tot atâtea meciuri.
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Nervi la Lupeni, după prima înfrângere
din acest sezon
Minerul Lupeni a fost învinsă, 

sâmbătă, la Ploiești de către 
Petrolul cu 4-0, la capătul unei 
partide în care hunedorenii au 
acuzat drastic prestația centra
lului Marius Bocăneală, des
pre care spun că a acordat 

mult prea ușor două penalțyuri 
în favoarea gazdelor, elimina
rea survenită la una din cele 

două lovituri de pedeapsă dic- 
■ ffe, contribuind din plin la în
frângerea la scor a trupei din 

Valea Jiului.

în vreme ce Mureșul Deva a 
obținut o victorie frumoasă în fața 
cel''*’ de la FC Silvania, Minerul Lu
pe: a pornit cu stângul în noua 
ediție a ligii a doua, pierzând fără 
drept de replică, la Ploiești, scorul 
înscris pe tabelă la finalul celor 90 
de minute nefiind în totalitate în 
concordanță cu cele întâmplate pe 
teren.

Deși gazdele au dominat par
tida, cele patru goluri încasate de 
către „mineri”, poartă și „pecetea” 
arbitrului gălățean, care a acordat 
ușor două penalțyuri pentru trupa 
antrenată de fostul stelist, Valeriu

Răchită.
Chiar dacă au intrat la cabine 

cu un moral bun, după ce Pascal 
parase în finalul reprizei penaltyul 
executat de Vlad, hunedorenii nu au 
putut face față forcingului gazdelor, 
ajutate pe alocuri și de către cen
tralul partidei.

Astfel, a doua repriză s-a 
dovedit a fi un veritabil coșmar pen
tru băieții antrenați de Ionel Au
gustin, care rămași în inferioritate 
după eliminarea lui Urdă pentru un 
presupus henț pe linia porții, nu au 
putut stopa atacurile celor de la 
Petrolul, aceștia perforând poarta 
lui Pascal de patru ori până la final.

„Boacăne” 
a la Bocăneală

La finalul partidei, oficialii 
Minerului au lansat o serie de 
acuzații dure la adresa centralului, 
fiind de părere că acesta a viciat 
rezultatul final prin acordarea 
penaltyului și a eliminării din debu
tul reprizei secunde, moment în care 
jocul oaspeților s-a rupt.

„Bocăneală este un bandit. A 
dat un penalty inexistent, faultul 
fiind la un metru jumătate în afara 
careului. Ne-a îngropat definitiv.

Președintele „ minerilor” l-a acuzat pe centralul partidei de la Ploiești, Marius Bocăneală, de viciere de rezultat.

Ne-a eliminat un jucător pe nedrept 
și astfel gazdele au venit peste noi. 
Nu are rost să facem memoriu pen
tru că oricum nu se va rezolva 
nimic. Și în sezonul trecut am făcut 
o mulțime de memorii care au 
rămas nerezolvate. Dăm banii dege
aba pe memorii. Cu un astfel de ar
bitraj nu aveam cum să câștigăm”, 
a declarat imediat după meci 
președintele clubului, Mihai 
Basarab.

Acesta a fost urmat de către 
Ionel Augustin, tehnicianul de 55 de 
ani al hunedorenilor a intrat peste 
arbitrii la finalul meciului pentru a 
le reproșa acestora maniera 
tendențioasă în care au condus 
jocul.

De altfel, nici directorul exec
utiv al Minerului, Vasile Stafie, nu 
i-a menajat pe „oamenii în negru”, 
spunând că aceștia nu sunt la prima 
ispravă de acest gen și că în această 

manieră, deja se știe cine va pro
mova la finele sezonului. „A în
ceput furăciunea în fotbalul 
românesc pentru că e foame mare. 
Bocăneală nu are ce căuta în arbi
trajul românesc. Trebuia scos afară 
după ceea ce le-a făcut celor de la 
Foresta. Este • incredibil ce se 
întâmplă în fotbalul românesc. Am 
fost furați ca în codru”, a replicat 
oficialul, nervos.

Claudiu Sav

celor opt partide reprezentantele Văii 
Jiului s-au instalat confortabil pe 
primele poziții, Minerul Uricani și 
Universitatea Petroșani reușind

Cele 16 echipe înscrise anul 
ssta în al patrulea eșalon fotbalistic 
debutat sâmbătă în prima etapă din 
tuala stagiune. Astfel, la finalul

A început balul și în liga a patra din județ
scorurile etapei inaugurale. A doua 
echipă a Hunedoarei a reușit o victorie 
muncită la capătul unei partide anoste, 
pe terenul celor de la Retezatul Hațeg, 
în vreme ce „moții” de la Aurul Brad 
au învins la limită cea de-a doua 
echipă a Crișciorului, singura partidă 
care s-a terminat la egalitate fiind cea 
de la Certej, unde Aurul și Victoria 
Călan s-au blocat reciproc.

Astfel, după debutul de sâmbătă, 
jocul „studenților” din Petroșani 
confirmă dorința conducerii de a pro
mova la finele celor 30 de etape. La 
polul opus se află Jiul (singura echipă 
din liga a patra cu stadion de 20 de mii 
de locuri), care nu a reușit decât un 

rezultat de egalitate pe terenul 
„vecinilor” din Vulcan. Echipa fanion 
a orașului se bazează în acest an 
numai pe juniori cu vârste cuprinse 
între 15 și 23 ani și speră ca în timp să 
formeze un lot cu care să atace pro
movarea în liga a treia. 
Vicepreședintele George Boboc s-a 
declarat mulțumit de jocul „puștilor”, 
la finalul partidei de la Vulcan 
spunând că este nevoie de răbdare 
pentru că victoriile vor veni cu 
siguranță. Tinerii Jiului au jucat, 
sâmbătă, pe o primă de 50 de euro în 
caz de victorie.

Claudiu Sav

Rezultatele
ale primei

etape din liga
a IH-a - seniori:

Retezatul Hațeg - BS Hunedoara II
0-1

CNS Cetate Deva - „U” Petroșani 
*3

fcral (Sertej - Wetaria Căi an
1-1

Aurul Brad - Metalul Erișcior
1-0

Gloria Geoagiu - Eiăcicus Gtăștie
0-1

HS Vulcan - Jiul Petroșani
1-1

Minerul Uricani - Zarandul Crîșeior 
6-0

Inter Petrila - Mineral Anînoass 
fcl

„ CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă WOLVO)

Prestăm:

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
■uminica 09-17

- uoliș culoare;
- poDș luciu;
- tapi|erie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 973.940

- 5 spălări II gratis!
- legitimație (exterior ♦ interior. 16 ronl^

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei Qâ

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4,

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

sau 0354/882.101
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e:

ladă!

Cama

Distante VIOREL NaGHI - VLADIMIRESCU

Filmul redă povestea uimi magnat de presă i arc se trezește implicat intr-o po
veste complicată de dragoste. suspiciune, sex și vise încercând să se regăsească 
pe sine. David are o legătură fără angajamente cit .Iulie. Numai cu la o petre
cere o descoperă pe femeia visurilor, So/iu.
(Prima TV; 23:30: Vanilia .VĂv - Deschide ochii!

Dicționar: Str., Oac, Aia.

Bunul renume al unei femei se

datorează uneori tăcerii mai

multor

Maurice Chevalier

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Trupe pa
rașutate

Arc

t.ie 
fixată 
Coco
stârc

5*

Acu 
noaste

Haină de 
preoți

TV/?1

Strada

Soli din

Glas 
pe lac

Artistă

Furnicare 
a pielii

înlocuitor 
de cafea

Scaun 
domnesc

Origini

Reali
zatori

verigă

Ren!

Glas de 
păsări

Cub 
norocos

Pierdut 
pe drum

Raluca 
Heagu

Andreea 
Raicu-

Acut!

Soare 
antic

structor
A păzi

TV*?2

E

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvin
ABIL, ACĂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM- " 

PARAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LISIN, LS, NAR, OTĂRI, 

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

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
TAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN - ARAD

Fire 
textile 
Tras la 
poartă

antei^S

Avantaj Aceea

Femela 
taurului 

Măria 
Cozma

4 2 6 5 1

oo 6 5 2 9 3 4
7 3 9 4 6

6 5 4 3 8 1
3 7 - 9 5‘
2 8 1 5 7 9 3
7 8 3 4 1 5 y

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Cercul vieții (german serial, Observator 06:00 Happy Hour 07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
07:30 Cu 80 de tablouri la capătul 2004 - 24.) 08:00 Liber la vacanță 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați @7:80 Gazdă de profesie

lumii (reportaj - 12.) învinge apele! 10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Legământul 08:20 Sport cu Florentina
08:00 Armăsarul sălbatic 08:00 Studio 24 11:15 Reacție negativă (polițist) cu 10:00 Om sărac, om bogat (român uns Predestinați 09.15 Nimeni nu-i perfect
08:30 Secretul talismanului (ceh 09:00 Darul (serial, 1997 - 23.) Peter Falk, Dick Van Dyke, Don comedie - 67.) ISiBB împreună pentru totdeauna 09:45 Aventuri la Casa Albă

aventură, 2007 - 2.) 10:00 Telejurnal; Sport Gordon, Larry Storch 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 11:45 Galileo
Ml Pur și simplu delicios (rel.) 10:15 Liber pe contrasens 13:1» Observator 1973, rel.-3811.) 15:30 Victoria 13:15 Camera de râs !
09:10 Vezi România! (rel.) Ep. 8 11:15 Povești din sălbăticie (rel.) 14:00 Mee-Shee: Uriașul apelor (fa- 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ 14:30 Prima zi (reality show)
00:15 Noile Paradisuri Ih» Poate nu știai milie, 2005) 95' cu Bruce Gre- 13:45 Serviți, vă rog! 16:3® Legământul 15:30 Nimeni nu-i perfect (român se-

11:15
12:05
12:15
12:50

Zi
3
0
a

Dovadă de iubire (brazilian se
rial, 2005 - 42.)

Restaurare (rel.) Episodul 7 
Schițe muzicale 
Vizor monden
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 7.)
Amintiri din istorie 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.) 
Krdnika (magazin cultural) 
Clima, un motiv de război? 
Rețetă pentru siluetă (rel.) 
Amintiri din istorie 
Vezi România! (rel.) 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 8.) 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Război și pace (dramă, 2007) 
Prințesa Diana - înregistrările 

secrete (SUA film documentar, 
2004) 120'

17:00
18:00

20:00

21:00
72:00
23:10

Vorbe peste timp
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
între cer și pământ 
împreună în Europa
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 24.)
Studio 24
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Vorbe peste timp 
Viața cu sânge rece
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 5.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990- 15.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

D’ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Războiul pământului (SUA 

western, 2002) cuTomBeren- 
ger, Luke Perry, Adam Storke, 
Michelle Forbes

16:00
17:00
19:00
20:30

enwood, Rena Owen, Daniel 
Magder, Joel Tobeck
Observator
Acces Direct
Observator
Croazieră pe oceanul spaimei 

(acțiune, 2004) 83' cu Casper 
Van Dien, Danielle Cormack, 
Alistair Browning
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

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

Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 -3812.)
Știrile Pro TV 
Happy Hour 
Știrile Pro TV 
Hoț de diamante (acțiune) cu 

Pierce Brosnan, Salma Hayek, 
Woody Harrelson, Don Cheadle 
Știrile Pro TV

BM® Supernatural: Aventuri în 
| lumea întunericului (serial de 

acțiune, 2005 - 6.) 60' cu Jared 
Padalecki, Jensen Ackles, Jef
frey Dean Morgan, Nicki Aycox

16:00 Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines
Poveștiri de noapte (emisiune 

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

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

16:00

22:30
23:15
I»

rial de comedie, rel. - 28.) 
Regina (englez-francez-italian j 

dramă biografică, 2006, rel.)
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60' 
Capul familiei (SUA comedie,

1995) 96' cu Chevy Chase
Trăsniții
Mondenii Show
Vanilla Sky - Deschide ochii 

(SUA thriller, 2001) 130' cu 
Tom Cruise, Penelope Cruz, Ca
meron Diaz, Kurt Russell

20:00
22:05

23:50

15:30 Poker (SUA comedie. 2008)
16:55 Aventurile lui Rocky și Bullwinkle
18:25 Domnișoara Pettigrew

Premiile Emmy 2010 (emisiune de divertisment, 2010) 
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 5.) cu James Badge Dale. Joseph 

Mazzello, Jon Seda, Scott Gibson
Ostatici în Pelham 123 (SUA-englez polițist, 2009) 106' cu John Tra

volta, Denzel Washington, James Gandolfini, John Turturro

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

Spitalul de urgență (serial, 1994 - 22/23.) Ultimul episod
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.) 
Dragostea, un teren înșelător (aventură, 1994)
Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 2.)
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 12.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.)
Poftiți la masă! (francez comedie romantică, 2003) 104' cu Daniel Au- 

teuil, Jose Garcia, Sandrine Kiberlain, Marilyne Canto
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

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

zaic,zidărie,faianță,gtesie,parchet 2

inspector (referent) resurse umane
1

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

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

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

casier trezorier 4
șef departament 5

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

tar e/ne alimentare 3
dulghcr(exclusiv restaurator)

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

florar-dec orator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

Lupeni

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

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

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

director comercial 1

inginer autovehicule rutierei

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

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

vânzător 2
tâmplar universal 1

zidar rosar-tencuitor 3
Brad

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1'

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar beton ist 1

tginer construcții civile, industriale
și agricole 1

șofer de autoturisme și camionete
* .. 2

tehnicean electromecanic 1

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923 sub inginer mecanic automobile
1

barman 1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2
văzător 3

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

2

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

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

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-as amble or articole din 
textile 18 vânzător ambulant de produse ali

mentare 1

inspector(referent) resurse umane
1 Hunedoara

lur ^tpr bucătărie (spălător vase
Telefon: 0755.999.917

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmpiărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

administrator 1

agent securitate 2

conducător imm,patron(girant)-co
merț 1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la moto agregate și mașini
în silvicultură 1

munc. radio elecroni st 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia

montater aparate aer condiționat 
I

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, greș ie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

Aninoasa

ospătar-chelner 1
munc.necal.la asamblareajnontarea 
pieselor 1

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

rea pieselor 3

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor I
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

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

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

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

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

agent securitate 1

asistent medical I

fierar betonist I

mecanic utilai I

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1 man ipu 1 ant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.îh silvicultură 6

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

zidar samotor dulgher(exclusiv restaurator) 2 montater subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

mecanic utilai I

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semi solide 10

Mică publicitate
munc.necal.la demol.clădiri,mo

IMOBILIARE 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.activmarketcabanova.ro

-Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. 1. Slavici. 18, sau schimb cu apartament 3 
^<iere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 

"0721.049560.
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
ur _ ^garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
O’ ’ 6.454,0764.075.470 DIVERSE

k
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, 
85.000lei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

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

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0”757.5 95.3 80.

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

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

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

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.

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, Bl.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861 Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962. Doamnă 53 de ani,anti-alcooL familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

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 vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426364

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

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

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
Apartament 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.0721.8 05.675

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, 
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753311335, 0254330.451,0752.201.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

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

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

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

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219 AUTO
Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi Ia 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădmăSt=1500mp, gazul Ia poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.00Wei neg. Tel.0735.066.695

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, sțare bună. Tel. 0752 841 245

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

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

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.108

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

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

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

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.

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.
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

............Prenume........
.............. Nr........Bl.
..........Județul............
nr..............................
..... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Sc..... Ap. ...

chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva -
Brad -
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț eu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarketcabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
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ÎNCEPÂND CU DATA DE Q2.M.2I1Q. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Marți, 37 august 2010

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

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


