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10 miliarde de lei pentru 
FC Hunedoara, din bugetul local

g Din cuprins
Deplasare de peste
450 de kilometri pentru
Mureșul Deva
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Gigi Munteanu
Pentru că a solicitat președintelui FC Hunedoara, 

Gelu Simoc, să prezinte contractul cu finanțatorii echipei, 
precum și schema salarizării, totodată fiind de părere că 
suma alocată clubului sportiv este exagerat de mare.

al municipiului Hunedoara,

probleme mai grave de rezolvat, pe care le tratează 
cu indiferență.

de blamat

Primarul 
muncipiului Hunedoara, 

Ovidiu Hada
Pentru că a susșinut acordarea 

sumei de aproape 10 miliarde de lei vechi 
pentru echipa de fotbal FC Hunedoara, din 

bugetul local am muncipiului, în condițile în 
care în urbea pe care o „păstorește” sunt alte
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► DN 7 Deva - Sântuliahn
M > |)j 687 Cristur - Hunedoara
, ► D.l 687 Hunedoara - Hășdat
Q ► DN 66 Călău - Băcia

► DN 7 Mintia - Vcțel
“ ►DN 7 Vcțel - I.cșnic

► DN 7 Lcșnic - Sâcăniaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bej an
► Vulcan

Calendar
ț greco-catolic
Acoperământul Maicii
Domnului

-^■Sfântul Zilei HOROSCOP

t romano-catolic
Sf. Tereza a Pruncului 
Isus, fc. înv. ** L'P

Sosul
Chutney

Ingrediente:

2 linguri ulei de măsline;
3 cepe dulci, tăiate cubulețe;
1 kg roșii, tăiate jumătăți;
500 g mere, curățate de coajă și 

cotor, tăiate mărunt;
2 lingurițe paprika dulce ;
3 ardei iuți, tocați mărunt, cu tot cu 

semințe;
200 g zahăr brun;
350 ml oțet de vin roșu;
2 linguri bulion

Mod de preparare:

încinge uleiul într-o oală 
mare, cu fund dublu. Adaugă 
ceapa și călește-o la foc potri
vit 10 minute, cu o jumătate de 
linguriță de sare grunjoasă.

Adaugă roșiile, merele, pa
prika și ardeii iuți, călește 5 
minute, până când roșiile încep 
să se înmoaie.

Adaugă zahărul, oțetul și 
bulionul. Lasă să dea în clocot, 
apoi fierbe la foc mic 30 de 
minute, până se îngroașă, 
amestecând. Pune sosul în bor
cane sterilizate, fierbinți. Lasă 
la răcit înainte de a sigila.

Poftă

A

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 Acoperământului Preasflntei noastre de 
Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria

Trebuie să știm că acest praznic al Acoperământului 
Maicii Domnului a început a se prăznui pentru o pricină ca 
aceasta: în zilele împăratului Leon cel înțelept în Constan- 
tinopol, spre o duminică, fâcându-se priveghere de toată 
noaptea în sfânta biserică Vlahema a Preasflntei Născătoarei 
de Dumnezeu, în întâia zi a lunii octombrie, și mulțimea 
poporului stând înainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, 
Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos și-a ridicat ochii în sus 
împreună cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, și au văzut pe 
împărăteasa cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe Preas
fânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și 
rugându-se, strălucind cu lumină și acoperind pe popor cu cin
stitul său omofor, înconjurată de oști cerești și de mulțime de 
sfinți, care stăteau în haine albe cu cucernicie împrejurul ei; din 
care doi erau mai aleși, Sfântul loan înaintemergătorul și 
Evanghelistul loan. Iar cele cu umilință graiuri ale rugăciunii

ei către iubitul său Fiu și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, aces
tea s-au auzit: „împărate ceresc, primește pe tot omul cel ce Te 
slăvește pe Tine, și cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; 
și unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfințește, și 
preamărește pe cei ce Te preamăresc pe Tine, și pe cei ce cu 
dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primește-le toate 
rugăciunile și făgăduințele și-i izbăvește din toate nevoile și 
răutățile”. Știind și noi pe solitoarea și pe acoperitoarea noastră, 
să năzuim către dânsa cu umilință strigând: „Acoperă-ne pe noi 
cu acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăților 
noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua 
cea rea când sufletul de trup se va despărți, de față să ne stai 
întru ajutor, și să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din 
văzduh, cele de sub cer, și în ziua înfricoșătoarei judecăți, să 
ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

Munca asiduă pe care ai depus-o 
în ultimele zile își arată roadele azi. 
Ești eficient iar rezultatele nu întârzie
să apară. Vestea proastă este că stai cam prost 
la capitolul sănătate.

Vei avea parte de unele cheltuieli 
neprevăzute care îți vor da peste cap 
planurile. Relația de cuplu are șanse
mari de a se îmbunătății azi iar pe plan finan
ciar vei avea parte de o realizare.

Norocul îți surâde azi dar ai ne
voie de ambiție, răbdare și tenacitate 
pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ți-
ai propus. Pe plan sentimental lucrurile merg 
bine cu excepția câtorva răbufniri.

Azi e o zi agitată acasă. Relația 
cu rudele apropiate nu este tocmai 
cordială. Vei avea parte de discuții
tensionate. E mai bine dacă nu te impui pentru 
că nu vei reuși decât să înrăutățești situația
care și așa e pe cale să explodeze.

Din punctul tău de vedere relația 
de cuplu merge foarte bine. Poate 
dacă ți-ai stăpâni un pic manifestările
de gelozie, partenerul tău s-ar simți la fel d
bine ca și tine.

Azi ești plin de energie iar cha
risma ta atrage oamenii din jur mai 
mult ca niciodată. Persoanele de sex
opus sunt impresionate încă de la prima ve
dere.

le

1 octombrie
de-a lungul timpului

1872: S-a creat, la București, „Asociația generală a 
lucrătorilor din România”. (1/13)

1875: Ion Creangă a debutat în „Convorbiri literare" cu 
"Soacra cu trei nurori”. (1/13)

1890: A fost fondat Yosemite-Nationalpark, unul din cele 
mai cunoscute parcuri naționale din USA.

1908: Henry Ford a început comercializarea primului au
tomobil de serie, denumit "Mode T"; prețul acestui vehicul era, 
la vremea respectivă, de 825$.

1920: A fost înființată Legația română din Budapesta. 
Traian Stârcea a fost numit consul.

1924: Adoptarea Calendarului Gregorian de către Biser
ica Ortodoxă Română

1935: A fost înființată Legația Românei în Chile; consul 
Nicolae Dianu.

1951: Republica Federală Germania se alătură acordului 
-“«aerai pentru Tarific și Comerț („General Agreement on Tar 

and Trade”; GATT).
' f I960: Nigeria își câștigă independența față de Anglia.

Bancurile zilei
© © ©

Un țăran intră într-un 
magazin fero-metal să cum
pere o broască Yale. I se 
spune că n-au așa ceva.

- Atunci, un lacăt sim
plu, încearcă țăranul.

- N-avem.
- Atunci, măcar un 

zăvor...

- N-avem.
- Nici măcar un foraibăr 

n-aveți?
- N-avem.
- Atunci, ce mama dra

cului mai țineți magazinul 
ăsta deschis?

- N-avem lacăt cu ce să- 
1 închidem!

© © ©
Mergea un tip cu mașina

Hunedoarei
cotidian de IntoimațB, sport, divertisment, pu&licitate

S-au născut:
1922: Chen-Ning Franklin Yang, fizician american de 

origine chineză
1924: Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA între 

1977-1981
1925: Finn Carling, scriitor norvegian (d. 2004)
1929: Gheorghe Vitanidis, regizor român (d. 1994)
1930: Philippe Noiret, actor francez (d. 2006)
1936: Duncan Edwards, fotbalist englez (d. 1958)
1946: Coca Bloos, actriță româncă
1950: Petru Lificiu, politician român
1955: Ion Stratan, bibliotecar, filolog, poet, publicist 

român (d. 2005)
1956: Cristian Tudor Popescu, scriitor și jurnalist român

Comemorări:
1404: Papa Bonifaciu al IX-lea (n. 1356)
1684: Pierre Corneille, dramaturg francez, creatorul 

tragediei clasice în Franța (n. 1606)
1892: George Sion poet, memorialist și traducător român 

(n. 1822)
1899: Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător 

român (n. 1865)

1931)
1993: Teofil Vâlcu, actor român de teatru și film (n.

pe o șosea și la un moment 
dat intră într-o porțiune fără 
asfalt, plină cu noroi moale și 
i se înfundă mașina... La cî- 
teva minute, apare un țăran 
cu doi boi după el...

- Fiule, te-am prins... îmi 
dai 50 de para și ți-am scos 
Mertz-ul de aici!

- Gata, frate.
Mă rog, leagă țăranu' 

boii, îi scoate mașina și spune

mulțumit:
- Apăi, tată, asta e a 10 

mașină pe care o scot din 
noroi azi!

- Păi, bine, tataie, și de 
muncit pămîntul cînd îl mun
cești? Noaptea?

- Nu, dragă, noaptea pun 
apă aici, în groapă!

© © ©

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_l 9@yahoo.com)

Editor coordonator: Irina NĂSTASE

Nu te simți tocmai în largul tău 
azi. Ești irascibil și lucru acest lucru 
va duce la niște dicuții pe care nu ți
le-ai dori, în special la locul de muncă.

Facturile neplătite își cer partea 
azi. Chiar dacă ai rezolvat această 
problemă, nu vei scăpa de alte pro
bleme create de investițiile pe care
vrei să le faci. Cu puțin efort totul se va re
zolva și ai șanse să intri într-o afecere de suc-
cces.

Azi ai șanse mari ca toate lucru
rile să îți meargă bine. Pe plan sen
timental te poți aștepta la surprize 
plăcute. La muncă vei avea unele al
tercații dar vei trece repede peste ele dacă știi 
cum să-ți stăpânești impulsivitatea.

Initiațiva este cuvântul de ordine 
pentru ziua de azi. Vei avea ocazia să 
îți pui calitățile de lider în valoare și
acest lucru nu va trece neremarcat. îți faci cu
noștințe și relații noi de care sigur vei avea 
nevoie pe viitor.

Azi s-ar putea să ai vești de la 
persoane pe care nu le-ai văzut de 
foarte mult timp. Ai putea chiar plă
nui o călătorie pentru a le vedea. Mare atenție
la documentele oficiale pentru că s-ar putea
întâmpla unele lucruri mai puțin plăcute.

Ziua de azi îți aduce o stare de 
neliniște și angoasă, stare ce va dura 
până seara și care nu te va lăsa cu nici
un chip să te relaxezi. Nu te implica în pro
iecte foarte mari în cursul zilei. Caută să te în
tâlnești cu prietenii.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
| 0354 882100,
\ 0354 882101Marketing: Gabriela BUZZI

(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659) glasulhunedoarei@yahoo.com

Redactori: Andreea DEMIAN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Claudiu SAV, Petronela TÂMAȘ, Anamaria NEDELCOFF 
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10 miliarde de lei pentru FC Hunedoara,
din bugetul local
Primăria Hunedoara investește 

din nou în fotbal. Consilierii 
locali ai Primăriei Hunedoara 
au aprobabt, în ședința de ieri, 
acordarea a zece miliarde de 
lei vechi, din bugetul local al 

muncipiului, pentru finanțarea 
echipei de fotbal 
FC Hunedoara.

Spiritele s-au încins din nou în 
Consiliul Local Hunedoara, la ședința 
de ieri, când mai mulți consilieri locali 
au fost stupefiați de suma imensă pe 
care a solicitat-o conducerea FC Hune
doara pentru anul competițional 2010- 
2011.

Bani mulți 
pentru țeluri mari

Conducerea FC Hunedoara a so
licitat Consiliului Local Hunedoara 
suma de 949.240 de lei pentru 
finanțarea activităților sportive în anul 
competițional 2010-2011, sumă 
aproape dublă față de cea alocată anul 
anterior pentru echipă, din bugetul local 
al Hunedoarei. Președintele FC Hune
doara a detaliat bugetul de cheltuieli al 

clubului în Nota de Funadametare a 
proiectului de Hotărâre de Consiliu 
Local. Astfel, din nota de fundamentare 
reiese că echipa de fotbal va susține în 
acest an competițional 15 meciuri, pen
tru care este necasară suma de 12.000 
de lei, iar pentru ca echipa să pro
moveze în liga II este necesar un semi- 
cantonamet de o zi, la care să participe 
18 jucători, 3 antrenori și un masor, 
pentru care se vor cheltui 17.160 de lei. 
Alte sume prevăzute în buget se referă 
la asigurarea unei alimentații adecvate, 
sportivilor acordându-li-se două mese 
pe zi, a câte 40 de lei pentru fiecare 
component al echipei care evoluează în 
liga a treia. Totalul cheltuielilor nece
sare întreținerii clubului sportiv se 
ridică la aproape zece miliarde de lei 
vechi. Președintele FC Hunedoara a 
precizat că suma solicitată nu 
reprezintă decât 43 la sută din cheltu
ieli, restul de bani fiind asigurați de 
finanțatori. în nota de fundametare a 
proiectului președintele Gelu Simoc 
vorbește despre importanța activității 
sportive: „Trecând azi pe la stadion 
vedem mulți copii pregătindu-se sub în
drumarea fostelor glorii hunedorene, 
entuziasmați,’visând să ajungă și ei 
cândva acolo sus (...) Astfel, investiția 
în sport nu este doar o obligație 
juridică, sau rezultatul unei decizii eco

nomice. Este o obligație morală, ce 
revine celor care au puterea de a 
schimba ceva în evoluția unei națiuni, 
atrasă către flacăra culturii „fast-food- 
high-tech”. în curând corn ajunge o 
nașiune de obezi cu toate pribleme de 
sănătate aferente”.

„Primăria Hunedoara 
nu face asistență 
socială cu jucătorii!”

O parte din consilierii locali ai 
municipului Hunedoara au fost „uluiți” 
de valoarea sumei solicitate. Con
silierul Gigi Muntean i-a adresat mai 
multe întrebări președintelui Gelu 
Simoc, printre care și despre existența 
unui contract încheiat cu finanțatorii 
echipei, contract care s-a dovedit a fi 
inexistent. „Contractul este baza legală 
prin care noi acordăm această sumă de 
bani. Anul trecut, s-a solicitat 6,5 mil
iarde, acum suma este imensă. 
Specificați despre mese zilnice și 
medicații pentru jucători. Să-mi fie cu 
iertare, dar Primăria Hunedoara nu face 
asistență socială cu jucătorii. Nu ați 
venit să ne prezentați o organigramă și 
o schemă de personal. Nu la noi ați 
venit să discutați salarile jucătorilor, 
doar veniți să le decontați”, a precizat

consilierul Gigi Muntean. Consilierul a 
fost acuzat de către primarul Ovidiu 
Hada că este rău intenționat și nu 
înțelege exact despre ce este vorba, cu 
atât mai puțin importanța fotbalului. 
Mai mult, edilul Hunedoarei a specifi
cat în repetate rânduri că banii nu vor fi 
alocați decât „pe hârtie”, urmând a fi 
virați în conturile clubului sportiv doar 
când vor fi disponibili. Proiectul de 

hotărâre a fost votat de majoritatea con
silierilor locali ai municipiului Hune
doara, cu amendamentul ca până la 
viitoarea ședință să se încheie contrac
tul cu finanțatorii, iar aceștia să vireze 
o parte din suma de bani promisă, 
400.000 de euro.

Irina Năstase

Festival de Muzică Clasică la Hunedoara
Hunedorenii, iubitori de cultură, 
vor avea parte la sfârșitul săptă
mânii viitoare de un festival de 

muzică clasică. Astfel, în perioada 
8-10 octombrie, Castelul Corvini- 

* din Hunedoara va găzdui fes
tivalului de muzică clasică 

„MuziCastel”.

Prima zi a evenimentului cultural 
va fi dedicată unui recital susținut de 
Trio Toduță, care va interpreta concer
tul pentru vioară și oboi, J.S.Bach, 
sonata No.5 în sol Major pentru oboi și 
vioară de G.Fr Handel, Două Interludii 
pentru oboi, vioară și pian de Jaques 
Ibert. De asemenea, vor fi susținute 
concerte ale Cvartetului MAGGIORE, 
ale sopranei Maria Hândorean și Corala 

ORFEU a Liceului de muzică și arte 
plastice „Sigismund Toduță” Deva.

în cea de-a doua zi, publicul se va 
delecta cu acorduri de vioară, nai și 
pian, într-un recital susținut de Răzvan 
Anemțoaiei și Paul Sârbu. La pian, va 
evolua Alexandru Lazăr, iar la nai artis
tul Nicolae Voiculeț.

în ultima zi, publicul va asista la 
recitaluri de pian susținute de Dianna 
Vasiu Popa și prof. Cristian Dumitriu 
precum și de „Romanian Piano Trio”. 
Școala „Fabrica de tango” București va 
susține un moment coregrafic „Tangou 
Argentinian”.

Pentru organizarea evenimetului 
cultural Primăria Hunedoara a alocat 
suma de 30.000 de lei.

(7.AQ

A început toamna scumpirilor, la Hunedoara
Tarifele pentru apă potabilă, 

canal și gunoi s-au majorat în 
municipiul Hunedoara. Restan

țele mari, pe care le-au acumulat 
asociațiile de locatari, i-au deter
minat pe reprezentanții Consiliu

lui Local Hunedoara, să 
majoreze tarifele.

Astfel, tarifele pentru aceste servicii 
au crescut datorită costurilor mari de de
pozitare a gunoiului. Firma de salubritate 
nu își mai poate achita facturile din cauza 
asociațiilor de locatari, care au acumulat 
restanțe, către aceasta, de aproximativ 11 

miliarde de lei, parcursul a doi ani. în
trucât, groapa de gunoi de la Rapolt s-a în
chis, firma de salubritate transportă 
gunoiul la Deva, lucru care impune costuri 
mai mari. Astfel, dacă taxa pentru rampa 
de gunoi era până acum 18 lei/tonă, acum, 
când gunoiul este depozitat la Deva, prețul 
a crescut la 50 de lei/tonă. Aceste scumpiri 
vor fi resimțite de hunedoreni care, dacă 
până acum au plătit 3.99 lei/persoană 
lunar, pentru gunoi, de acum vor achita 
câte 5 lei/persoană. Și tarifele pentru apa 
potabilă s-au majorat, de la 2.54 lei/mc, la 
2.81 lei/mc, iar pentru canal de la 0.81 
lei/persoană, la 1.04 lei/persoană.

Petronela Tămaș

Scutit de impozit pentru că a donat sânge
Un hunedorean a fost scutit de plata 

impozitului pentru locuință pentru că 
donat de mai multe ori sânge.

Cornel Grigorescu, din Hunedoara, 
a făcut mai multe donații de sânge la Cen
trul de Transfuzie Sanguină Hunedoara, 
drept pentru care Primăria municipiului 1- 
a răsplătit prin scutirea plății impozitului

pe o perioadă de 12 luni. Donatorul a re
alizat 15 donări de sânge în ultimele 60 de 
luni. Consilierii locali ai municipiului 
Hunedoara au votat în ședința de ieri, 
proiectul prin care începând cu luna sep
tembrie. donatorul este scutit de la plata 
impozitului. (I.N.)

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro FSC

i

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 12.10.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 07.10.2010, ora 1200. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista loturilor și pieselor 
care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 13.10.2010 - 29.10.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel: 0254.205100, fax: 0254.205111.

G.Fr
mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


g S-au dublat încasările la taxe și impozite
Panou, în memoria 

elevilor, victime 
ale accidentelor rutiere

Un panou stradal, cu sloganul 
„Eu aleg să trăiesc!”, în memoria 
victimelor accidentelor rutiere, 
elevi de liceu, este dezvelit astăzi, 
în fața Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă. Tot 
astăzi, după acest moment, în 
intersecția semaforizată de la Piața 
centrală din Deva, vor fi 
inscripționate trecerile de pietoni 
cu mesaje preventive. Aceste 
acțiuni ale polițiștilor hunedoreni 
au Ioc în cadrul ediției a cincea a 
Campaniei Naționale „Săptămâna 
Prevenirii Criminalității 2010”.

Administrator cercetat 
pentru evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Inves
tigare a Fraudelor Hunedoara au 
început urmărirea penală față de B. 
A., de 28 ani, administratorul unei 
societăți comerciale din municipiul 
Hunedoara, pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală. în 
urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit că, în perioada 
octombrie 2008 - iunie 2009, 
bărbatul a evidențiat în contabili
tate cheltuieli nereale în sumă de 
4.285.600 lei și venituri de 
5.202.400 lei de la două societăți 
din județele Prahova și Tulcea, 
creând un prejudiciu bugetului de 
stat de 790.373 lei, reprezentând 
contravaloarea T.V.A. Cercetările 
continuă pentru stabilirea întregii 
activități infracționale, prejudiciul 
cauzat fiind în curs de recuperare.

Motoscuteristul „ninjalău ”

Un bărbat în vârstă de 32 de 
ani, din Constanța, a fost depistat 
în trafic de oamenii legii, în timp 
ce conducea un motociclu, pe DN 
66, în localitatea Sântămăria Orlea, 
fără a deține permis de conducere. 
Asupra bărbatului, oamenii legii au 
găsit și o sabie ninja.

Oamenii legii i-au întocmit 
bărbatului dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunilor de „conducere pe 
drumurile publice a unui vehicul 
fără a poseda permis de conducere 
și a infracțiunii de port fără drept, 
în loc public, al obiectului 
confecționat pentru tăiere”.

Devean prins de polițiști 
băut la volan

Un bărbat în vârstă de 50 de 
ani, din Deva, a fost prins de 
polițiști în timp ce conducea, băut, 
un autoturism pe bulevardul 22 
Decembrie din Deva. în urma 
testării cu aparatul etilotest a rezul
tat faptul că loan Ș. avea o 
concentrație alcoolică de 0,53 
mg/1, alcool pur în aerul expirat. 
Conducătorul auto a refuzat 
recoltarea de probe biologice în 
vederea stabilirii alcoolemiei. în 
cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar de cercetare penală pentru re
fuzul recoltării probelor biologice 
de sânge în vederea stabilirii al- 
mnlemipi

De teama penalităților, zeci de 
deveni „s-au aliniat” ieri dimi
neață ca coadă, pentru a plăti 
impozitele. Ieri a fost ultima zi 
în care se puteau achita dările, 
iar de astăzi încep penalitățile. 
Astfel, și încasările s-au du
blat, față de o zi obișnuită.

Casieriile Serviciului de Taxe 
și Impozite, din cadrul Primăriei 
Deva, au fost luate cu asalt de de
venii care nu au reușit, până ieri, să- 
și plătească dările.

„Astăzi (ieri - n.r.), încasările 
au crescut cu până la de două ori, 
decât într-o zi obișnuită. Devenii s- 
au înghesuit la ghișee, de teama

Un pensionar a rămas fără
600 de lei, în timp ce aștepta
autobuzul

600 de lei l-a costat, pe un bărbat 
din Târgu Jiu, neatenția. Acesta, în timp 
ce se afla în sala de așteptare a unei 
stații de autobuze, din Deva, nu a ob
servat că este buzunărit. în plus, 
bărbatul avea banii într-un buzunar, iar 
hoțului nu i-a fost foarte greu să op
ereze. Astfel, în momentul în care și-a 
dat seama că a rămas fără cei 600 de lei, 
a alertat polițiștii.

Oamenii legii au reușit să-l prindă 
și să-l rețină pe infractor pentru 24 de 
ore, urmând să-l prezinte Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Deva cu prop

Dosar penal 
pentru furt calificat

Doi tineri din municipiul Brad s- 
au ales cu dosar penal după ce au furat 
200 de kilograme de tablă din incinta

Societate Comercială din Deva
angajează

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

* Instalatori, dulgheri, zidari ’cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

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

penalităților. Săptămâna aceasta, 
programul a fost prelungit, pentru 
ca toți cetățenii să reușească să 
plătească impozitele”, a declarat di
rectorul economic al Primăriei Mu
nicipiului Deva, Viorica Nicula.

Contribuabilii s-au înghesuit, 
încă de la primele ore ale dimineții, 
de teama penalităților, care se vor 
aplica, începând de astăzi.

Termenul limită de plată a celei 
de-a doua rate a impozitelor și tax
elor este 31 decembrie 2010.

Persoanele care au plătit, până 
ieri, au beneficiat de o bonificație, 
stabilită printr-o hotărâre de Con
siliu Local.

Petronela Tămaș

unere de arestare preventivă, pentru 
comiterea infracțiunii de furt. (M.T.) 

unei societăți comerciale. Cei doi, Tra
ian G., de 20 de ani, și Daniel G., de 18 
ani, au fost prinși în flagrant de oamenii 
legii, în timp ce încercau să valorifice 
tabla furată la un centru de colectare a 
fierului vechi, din localitate. în urma 
cercetărilor efectuate s-a stabilit că 
tabla a fost sustrasă din incinta unei 
societăți comerciale situată pe strada 
Vânătorilor din Brad, iar prejudiciul, în 
valoare de 200 lei, a fost recuperat în 
totalitate. în cauză, oamenii legii au în
tocmit dosar penal sub aspectul comi
terii infracțiunii de furt calificat.

O substanță ce pare a fi mercur 
alb, găsită în podul casei

O substanță ce pare a fi mer
cur alb a fost găsită de poliți

știi din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale Deva, 
în urma activităților specifice 

întreprinse, la domiciliul 
unui bărbat din Rapolt

Bărbatul, Cristian M., de 32 
de ani, din comuna Rapolt, care 
deținea la domiciliu o substanță 
ce pare a fi mercur alb, le-a de
clarat polițiștilor că deține cele 

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

aproximativ 750 de grame de 
substanța de mai mult timp și că a 
găsit-o în podul casei, fiind pusă 
în acel loc de către bunicul său, 
actualmente decedat. Substanța a 
fost ridicată în vederea 
expertizării.

In cazul în care, în urma anal
izelor de laborator, se va stabili că 
este o substanță interzisă la , 
deținere, față de persoana în cauză > 
se vor efectua cercetări sub aspec- | 
tul săvârșirii infracțiunii de î 
deținere de substanțe toxice.



Expoziție aplaudată la ONU Noi modificări la Fisc
Expoziția „De la primele 

crieri la Multimedia ”, verni- 
ată în Deva în februarie anul 
cesta, a fost aplaudată la Or
ganizația Națiunilor Unite 

(ONU) de la Geneva.

Proiectul desfășurat de Muzeul 
vilizației Dacice și Romane din Deva 
preună cu Institutul Multimedia Româno 
ilvețian a stârnit curiozitatea Organizației 
ițiunilor Unite (ONU) la Geneva, unde în 
nă cu două săptămâni au fost prezentate 
in replicate, obiecte din patrimonial arhe- 
)gic român prin intermediul unor panouri 
:ografice 3D. Panourile permit accesul 
inologiei implementate grație Institutului 
ultimedia Româno - Elvețian prin inter
viul telefonului mobil, la totalitatea ex- 

iVutelor (aproximativ 250), care au fost 
prumutate de la cele mai mari muzee din 
deal și Banat.

„Expoziția de la Geneva a fost o 
evărată premieră în care am încercat să 
:em realitatea virtuală cu cea de zi cu zi 
comunice între ele”, a declarat directorul 
nectului Laurent Chryanovskz.

Expoziția a fost realizată cu ajutorul 
or mai mari muzee din Geneva și din 
ișele limitrofe, permițând astfel păstrarea 
gătiei arheologice și istorice, prin 
;zentarea a 60 de exponate pornind de la 
tlițele cuneiforme din Mesopotamia și 
aă la primele fotografii realizate în capi- 
a Rusiei Țariste, Sankt Petersburg. Prin 
ermediul realității adăugate pe telefonul 
>bil se permite ca diferite obiecte să fie 
unoscute după forma lor, astfel am creat 
iroșură astfel încât la fiecare secție apare 
dul 2 D, iar prin decodare cu telefonul 
>bil oamenii pot privi piese din patrimo
ny național”, a mai adăugat Chryanovskz.

Paul Constantinescu, ICT expert, a de
clarat că „am venit cu partea de tehnologie 
care face legătură dintre trecut și viitor, 
privește simbioza dintre discipline, partea 
de istorie și tehnologie își dau mână pentru 
a ne prezenta informații care știam că există 
doar în biblioteci”.

Expoziția oferă vizitatorilor posibili
tatea de a se bucura de obiectele din bogatul 
patrimoniu cultural cum ar fi două costume 
populare de Ia Hațeg (foto), copie de la 
tăblița de la Turdaș, jetoane de lut, medalii 

din vremea Austro - Ungariei, provenite din 
diverse muzee ale României. Vizitatorii vor 
putea utiliza telefoanele mobile pentru a de
scoperi fiecare obiect, vitrină sau temă.

Expoziția lansată la Deva continuă cu 
succes itinerarul său în România, în prezent 
aflându-se la Muzeul de Istorie din 
Sighișoara, urmând ca, în etapa următoare, 
să fie găzduită de Muzeul de Arta din Cluj 
Napoca, cu începere din 7 octombrie 2010.

Diana Negrescu

Agenția Națională de Admi
nistrare Fiscală (ANAF) a 
elaborat un proiect de act 

normativ, pentru aprobarea 
modelului și conținutului 

formularelor, utilizate pentru 
declararea impozitelor, taxe
lor și contribuțiilor cu regim 
de stabilire prin autoimpu- 
nere sau reținere la sursă.

Angajatorii și entitățile asimi
late acestora declară obligațiile de 
plată la bugetele asigurărilor sociale 
și fondurilor speciale, prin com
pletarea și depunerea unui formular 
"Declarație privind obligațiile de 
plată la bugetele asigurărilor sociale 
si fondurilor speciale", aprobat prin 
Ordinul președintelui ANAF pentru 
aprobarea modelului și conținutului 
formularelor utilizate pentru de
clararea impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reținere la 
sursă.

Prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului au fost modificate 
prevederile, privind modificarea și 
completarea legii, a Codului fiscal 
și alte măsuri financiar- fiscale. 
Pentru veniturile realizate din drep
turi de autor și drepturi conexe sau 
venituri rezultate din activități pro
fesionale desfășurate în baza con

tractelor încheiate, se datorează 
contribuțiile individuale de 
asigurări sociale și asigurări pentru 
șomaj.

Atât angajatorii, cât și plătitorii 
de venit sunt obligați, în ceea ce 
privește declararea, calcularea, 
reținerea și plata contribuțiilor de 
asigurări sociale și a contribuțiilor 
de asigurări pentru șomaj, precum 
și sancțiunile corelative. în cazul 
nerespectării acestora se aplică în 
mod corespunzător, pentru ambele 
părți. Aceste contribuții individuale 
se virează în conturi distincte și se 
aplică pentru veniturile obținute ul
terior intrării în vigoare a 
ordonanței (10 septembrie 2010).

Prin acest proiect de ordin, se 
propune completarea Nomencla
torului obligațiilor de plată la 
bugetele asigurărilor sociale și fon
durilor speciale.

Se vor completa următoarele: 
contribuția individuală de asigurări 
sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de 
natură salarială și contribuția 
individuală de asigurări pentru 
șomaj datorată de persoanele care 
realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de 
natură salarială.

Petronela Tămaș 
__________________________)

ANUNȚ PUBLIC

OCOLUL SILVIC CARPATINA Petrila, cu sediul în localitatea 
Petrila, str.Republicii, nr.220, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului “Amenaj ament silvic pe ter
itoriul Asociației Composesorală Straja - Sterminos - Gruni - 
Zănoaga”, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate re
aliza la sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni 
până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM 
Hunedoara, în termen de 18 zile calendaristice de la data primului 
tiunț.

ANUNȚ PUBLIC

SC ARTA METAL INOX SRL cu sediul în localitatea Șoimuș, 
ir.351 A, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru elib- 
rarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Secție confecții met- 
lice”, situat în localitatea Șoimuș, nr.35 IA, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
r.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 
5,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 
le lucrătoare de la data publicării anunțului.

PRiMARIA MUNICIPIULUI DEVA

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea
de finanțare nerambursabilă din bugetul generai al Municipiului Deva 

în anul 2010 - sesiunea septembrie 2010

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Județul 
Hunedoara, codul poștal 330152, Telefon: 0254 - 233800; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 233800, 
Cod fiscal: 4374393, e-mail: proqrame.dezvoltare@Drimariadeva.ro

2. Reglementări legale privind acordarea finanțării nerambursabile:
-Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, precum și legile speciale pentru fiecare domeniu finanțat

3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al 
Municipiului Deva în anul 2010 - sesiunea septembrie sunt:

- Servicii recreative și sportive
- Servicii religioase

4. Suma totală alocată de ia bugetul general al Municipiului Deva și aprobată pentru anul 
2010 - sesiunea septembrie este de 700.000 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind 
următoarea:

- Servicii recreative și sportive 400.000 LEI
- Servicii religioase 300.000 LE!

5. Durata de implementare a proiectelor: anul 2010

6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, str. Avram 
iancu, bl. H3, mezanin. Compartimentul Programe Dezvoltare, telefon 0254-233800 și de pe site- 
ul instituției www.primariadeva.ro.

7. Solicitantul va depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei 
municipiului Deva — Compartiment Programe Dezvoltare, str. Avram Iancu, bl. H3, mezanin, până 
la data de 29 octombrie 2010, ora 13.00, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a denumirii 
proiectului, adresa și numele complet al solicitantului precum și mențiunea "A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". în plicul conținând propunerile de proiecte, 
documentele vor fi aranjate în ordinea și în numărul de exemplare menționate în Ghidul 
Solicitantului.

8. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se va 
face de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Deva nr. 276/2010.

9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare și selecționare va comunica în scris, la încheierea 
procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al 
municipiului Deva, solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor selecționați 
nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

10. Anunțul de participarea fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI - a, nr. 206 
din data 27.09.2010.

http://www.primariadeva.ro
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Ingrid I lasov este .singurul designer român prezent la Paris Fashion Heeh. pentru a treia 
oară conseeutiv. Coleeția primăvară-vară 2011 semnată de Ingrid I iasov și intitulată "1 feel 
love... ” va ți prezentată la Convent des Cordeliers, pe 5 oetomhrie, una dintre cele mai hune 
zile, rezervată și caselor de moda Chanel, I ălentino sau Alexander MCOueen.

Yaya con Dios revine în RomâniaLindsay Lohan s-a internat din nou 
într-o clinică de dezintoxicare

Actrița americană Lindsay 
Lohan, eliberată pe cauțiune 
în weekendul trecut, s-a in
ternat din proprie inițiativă 

într-o clinică de tratare a de
pendenței de medicamente și 
alte substanțe, pentru a cin- 
cea oară în ultimii trei ani, 

informează people.com.

Numele clinicii de dezintoxicare 
în care s-a internat starleta americană 
nu a fost dat publicității, însă, potrivit 
aceleiași surse, clinica se află în 
partea de sud a statului California. 
Actrița s-a internat din proprie 
inițiativă, în seara de luni.

Lindsay Lohan a fost eliberată 
din închisoarea Lyndwood din Cali
fornia, pe 24 septembrie, după ce a 
câștigat apelul prin care solicita 
justiției americane să o elibereze pe 
cauțiune. Lohan, care a fost 
condamnată, vineri, la patru 
săptămâni de închisoare pentru 
încălcarea termenilor de eliberare 
condiționată, a fost eliberată sâmbătă, 
după ce a plătit cauțiunea.

Inițial, un judecător american 
ordonase ca Lohan să stea după gratii 
până pe 22 octombrie când urmează 
să aibă loc o nouă audiere în cazul 
său, dar un alt judecător a revocat de
cizia și a stabilit o cauțiune de 
300.000 de dolari pentru eliberarea 
actriței.

Lindsay Lohan, aflată în regim 
de eliberare condiționată în urma re
centelor ei probleme cu justiția, a fost 
convocată la tribunal, săptămâna 
trecută, după ce a fost testată pozitiv 
la un test antidrog.

După ce a petrecut 13 zile într-o 
închisoare din Los Angeles, la 
sfârșitul lunii iulie și începutul lunii 
august, actrița s-a internat într-o 
clinică de dezintoxicare, unde trebuia 
să rămână timp de 90 de zile.

Justiția i-a permis în cele din 
urmă starletei americane să se 
întoarcă în reședința ei, la sfârșitul 
lunii august, în schimbul unui control

medical și psihologic foarte strict, ce 
impune efectuarea a două teste 
săptămânale antialcool și antidrog.

La sfârșitul lunii august, 
judecătorul însărcinat cu judecarea 
cazului a avertizat-o pe starletă că 
orice test care se va dovedi pozitiv va 
atrage după sine o pedeapsă de 30 de 
zile de închisoare.

Actrița americană fusese 
condamnată pentru violarea terme
nilor regimului de eliberare 
condiționată de care beneficiase, 
după ce a fost arestată de două ori în 
2007, pentru conducerea automobilu
lui în stare de ebrietate și pentru pos
esie de cocaină, la un interval de 
două luni.

Linsday Lohan a recunoscut în 
2007 că este dependentă de droguri 
și de alcool și s-a internat de trei ori 
în clinici de tratare a dependenței. în 
luna mai a acestui an, justiția 
americană i-a ordonat să poarte o 
brățară de monitorizare a 
concentrației de alcool din sânge și a 
fost din nou încarcerată, pentru că a 
lipsit de la ședințele obligatorii de 
terapie.

Cel mai recent proiect cine
matografic al său este un film despre 
starul porno al anilor 1970 Linda 
Lovelace, care ar fi trebuit să fie re
alizat în această vară.

Vaya con Dios revine în România, 
pentru un concert care va avea loc pe 
11 noiembrie la Fratelli Studios din 
Capitală, potrivit eventim.ro.

Biletele pentru concertul Vaya con 
Dios din 11 noiembrie sunt disponibile 
la prețul de 200 de lei.

Povestea formației a început în 
Belgia, în urmă cu mai bine de 20 de 
ani. Anii '80 reprezentau epoca la care 
vocea lui Dani Klein putea fi auzită în 
diverse .spoturi radio sau în cluburi ob
scure, ca solistă a trupei Arbeid Adelt. 
Succesul s-a lăsat așteptat până ce 
Klein, alături de chitaristul Willy Lam- 
bregt și contrabasistul Dirk Schoufs au 
hotărât să pună bazele unei noi 
formații.

împărtășeau aceleași gusturi muz
icale: jazzul, opera și muzica gipsy, 
genuri nu foarte apreciate în acea 
vreme la Bruxelles. Noua trupă se 
numea Vaya Con Dios ("Du-te cu 
Dumnezeu"), o denumire spaniolă, 
preluată dintr-un documentar tv despre 
cartierul cubanez din Miami. Cei trei nu 
aveau planuri mărețe pentru viitor - își 
propuneau pur și simplu să vadă cum 
sună atunci când amesteci rockul cu rit
murile latine, blues, flamenco și 
șansonete.

Cu albumul "Night Owls" din 
1990, Vaya con Dios a ajuns să vândă 
milioane de albume. Influențele span
iole s-au resimțit din plin pe primele 
două albume ale trupei, ce cuprindeau 
piese devenite hituri în întreaga lume - 
"Puerto Rico", "Don't Cry For Louie",

Claudia Schiffer va lansa o colecție
de haine din

Top modelul Claudia Schiffer s- 
a asociat cu brandul german Iris von 
Arnim (IvA), specializat în tricotaje, 
pentru a lansa o linie de articole ves
timentare confecționate din cașmir, 
informează contactmusic.com.

Claudia Schiffer a declarat de 
mai multe ori în trecut că dorește să 
își lanseze propria linie de articole 
vestimentare, precizând însă că va 
crea doar haine care să se potrivească 
stilului ei vestimentar.

Claudia Schiffer, descoperită 
într-o discotecă din orașul Diisseldorf 
din vestul Germaniei în 1987, a îm
plinit 40 de ani pe 25 august. Grație

el

"Nah neh nah". Muzica lor a fost o 
adevărată gură de aer proaspăt în 
comparație cu mainstream-ul anilor '80: 
avea culoare, soul, pasiune și fler.

Sub presiunea celebrității, trupa a 
început să se destrame. Willy Lambregt 
a părăsit trupa, Dirk Schoufs, partenerul 
lui Dani de scenă și de viață, a plecat, 
de asemenea, din Vaya con Dios și a 
murit la scurt timp după.

Reîntoarcerea la muzică s-a pro
dus în 1999, cu albumul "Purple

cașmir
compatriotului ei Karl Lagerfeld, di
rectorul artistic al casei Chanel, Clau
dia Schiffer și-a câștigat celebritatea 
pe plan mondial, după ce a devenit 
imaginea renumitei case de modă 
pariziene.

Claudia Schiffer este căsătorită 
de opt ani cu britanicul Matthew 
Vaugh, cu care are un fiu, Casper, în 
vârstă de șapte ani, și două fiice - 
Clementine, în vârstă de cinci ani, și 
Cosima Violet, născută în acest an pe 
14 mai. Familia locuiește în Marea 
Britanie, unde are o vilă la Londra și 
o casă de vacanță în comitatul Suf
folk.

Prose", și apoi, și mai hotărât, în 2004, 
cu "The Promise", care include hiturile 
"Je l'aime, Je l'aime" și "Don't Deny" 
în 2006 a fost lansat cel mai important 
album al trupei, "The Ultimate Collec
tion". Materialul recompune istoria 
celei mai cunoscute trupe belgiene, care 
și-a menținut popularitatea, de-a lungul 
anilor, în rândul a milioane de fani eu
ropeni.

De asemenea, în 2009 trupa a 
lansat albumul "Comme on est venu".
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I h studiu a identificat pentru prima oară modificări de natură genetică 
la copii diagnosticați cu sindromul IDHD (tulburare hiperkinetică cu 
deficit de atenție), ceea ce inseamnă că părinții unor astfel de copii nu 
mai pot fi ei înșiși învinovățiți pentru educația pe care <tu dat-o copiilor, 
potrivit agerpres. ro.
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Zilierii vor fi impozitați de Guvern cu 16 % 
și vor avea carnete speciale emise de primării
•rsounele care angajează zi- 
m vor fi obligate să solicite 
imăriilor carnete speciale și 
achiziționeze pentru fiecare 
fel de angajat un timbru, re- 
•ezentând impozitul de 16% 
plicat la venitul acestuia, a 
decis miercuri Guvernul 
printr-un proiect de lege.

Guvernul a precizat, într-un comu- 
ît, că vor putea fi prestate activități 
caracter ocazional în anumite 

x_nii, respectiv activități 
podărești, agricultură, vânătoare și 
:uit, silvicultură și exploatări 
istiere, piscicultura și acvacultură, 
îicultură, spectacole, producții cin- 
itografice și audiovizuale, activități 
:aracter cultural.
^eneficiar al lucrărilor este, 

,. U noilor reglementări, persoana 
dică pentru care zilierul execută 
vități cu caracter ocazional. Prin 

acordul părților și beneficiarii persoane 
fizice pot conveni cu zilierii aplicarea 
prevederilor legii.

Beneficiarul va ține evidența 
zilierilor într-un registru de evidență, 
iar zilierul va avea un carnet, care va 
ține loc de contract. Carnetul de zilier 
va fi eliberat de către primăria în a cărei 
circumscripție teritorială urmează să se 
desfășoare activitatea sau în care își are 
domiciliul, la solicitarea beneficiarului 
sau a zilierului.

Beneficiarul lucrării va avea 
obligația să achiziționeze de la primărie 
timbrul aferent remunerației convenite 
cu zilierul.

Timbrul pentru activități 
ocazionale reprezintă contravaloarea 
impozitului pe venit și poate fi de două 
tipuri, respectiv timbrul standard, 
echivalentul impozitului pe venit, cal
culat la durata de 8 ore a zilei de 
muncă, înmulțit cu cuantumul salariului 
minim orar, stabilit prin hotărâre de gu
vern, și timbrul de completare, echiva
lent impozitului pe venit calculat la 10 
lei.

Modalitatea de emitere a timbrelor 
pentru activități ocazionale, precum și 
valoarea acestora se stabilesc de către 
Ministerul Finanțelor Publice și se 
reglementează printr-un act normativ în 
termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a legii.
Controlul privind aplicarea noilor 

reguli va fi efectuat de către inspectorii 
de muncă din cadrul Inspecției Muncii 
și Inspectoratelor Teritoriale de Muncă 
și de către Agenția Națională de Ad

ministrare Fiscală.
Proiectul de lege va fi transmis 

spre dezbatere și adoptare Parlamentu
lui.

>oar opt milioane de români plătesc
sigurări de sănătate

( N
Franța riscă amenzi 
de milioane de euro

Există patru milioane de români 
• plătesc integral contribuția de 10, 

-i-'r sănătate, alți patru milioane de 
âni plătesc o contribuție redusă, dar 
milioane cer servicii medicale, 
ivit statisticilor Casei Naționale de 
gurări de Sănătate și ale ANAF.

"în prezent numai opt milioane de 
plătesc asigurări de sănătate, 

. de serviciile medicale au parte 18 
ioane de oameni. Colecta la FNU- 
5 a scăzut cu 30- 40 la sută" a de- 
at directorul CNAS, Dorin lonescu.
Totodată, peste 140.000 de per

ie fizice, 632 de companii mari și 
157.358 firme mici și mijlocii 

au în 2009 datorii la fondul 
;urărilor sociale de sănătate, val
sa totală a creanțelor fiind de 451,3 
oane de euro.
"Din 2009, peste 140 de mii de 

âni, nu și-au mai plătit asigurarea 
■’ănătate. CNAS a pierdut astfel

Peste 20.000 de joburi sunt disponibile 
în străinătate

Peste 20.000 de joburi în 
nătate sunt disponibile, în oc- 
)rie, prin intermediul site-ului de 
itare Tjobs.ro. Țările cu cele mai 
3 oferte de angajare pentru români 
Grecia, Marea Britanie, Germania, 
a și Italia.
Angajatorii din Grecia au cele mai 
; oferte de joburi pentru români, 
pe 5.000. Firmele din Marea Bri- 
au peste 3.500 de posturi vacante, 
lin Cipru 1.700, iar cele din Ger- 
i și Italia au 1.550 și respectiv

domeniile în care sunt oferite 
sunt activități în domeniul hote- 
i. turism (3.700), restaurante

peste 36 de milioane de euro, care 
urmau să ajungă în spitale. împotriva a 
44 de mii de persoane casele județene 
au pornit procedura de executare silită 
și au recuperat aproape 6 milioane de 
euro", a mai spus Dorin lonescu.

Potrivit ANAF, 362 firme mari și

(2.700) și sectorul medical, aproape
1.400 de posturi. Peste 1.300 de locuri 
de muncă sunt disponibile în 

157.359 firme mici și mijlocii au datorii 
la fondul asigurărilor sociale de 
sănătate, valoarea acestora fiind de 415 
milioane euro.

Cele mai mare datorii le au însă 
firmele care au de dat peste 400 de mil
ioane de euro pentru angajații lor .

construcții, 1.000 în industrie, 900 în 
entertainment, peste 800 pe vase de 
croazieră și aproape 600 înagricultură.

Un număr de 65.454 de români au 
aplicat pentru un loc de muncă în 
străinătate în ultimle două luni. Majori
tatea acestora (peste 60%) au candidat 
pentru posturi necalificate.

Cei mai mulți dintre românii care 
și-au căutat de lucru în străinătate au 
aplicat pentru joburi în Marea Britanie 
(14.024), Germania (9.577) și Italia 
(6.079). Românii au mai preferat 
Spania, peste 2.600 de persoane și-au 
căutat de lucru în această țară și S.U.A., 
unde au aplicat peste 1.600 de per
soane.

din cauza expulzării romilor

Franța riscă amenzi de milioane 
de euro din partea Uniunii Europene 
pentru expulzarea a mii de romi, 
după ce Bruxelles-ul a luat miercuri 
hotărârea de principiu de a lansa pro
cedura de infringement, din cauza 
încălcării libertății de circulație, 
anunță Daily Mail în ediția online.

Franța a deportat imigranți 
romi în ultimele săptămâni și le-a 
demolat taberele, dar susține că i-a 
tratat corect, trimițându-i în Româ
nia și Bulgaria "voluntar", plătindu- 
le transportul și acordându-le 
ajutoare în valoare de 300 de euro. 
Președintele Nicolas Sarkozy a de
clarat că taberele instalate la perife
ria unor orașe ca Paris și Lyon 
reprezintă un "magnet" pentru pros
tituate, cerșetori agresivi și alți in
fractori.

Expulzările au fost larg criti
cate. Viviane Reding, comisarul eu
ropean pentru Justiție, a declarat 

miercuri că Executivul european "a 
hotărât să deschidă procedurile de 
infringement împotriva Franței". 
Deocamdată comisia nu a luat 
măsuri juridice împotriva Parisului 
pentru discriminarea etnică a 
romilor, dar a acuzat Franța de 
încălcarea reglementărilor euro
peane cu privire la libera circulație. 
Dacă va fi găsit vinovat, Parisul se 
confruntă cu posibilitatea de a primi 
amenzi într-un cuantum nespecificat, 
probabil în valoare de milioane de 
euro, apreciază publicația britanică.

Sarkozy a primit numeroase 
critici privind lansarea acestor 
politici pentru a se urca în sondaje, 
care reflectă o diminuare a 
popularității acestuia. El ar urmări să 
impresioneze electoratul Frontului 
Național, care ar urma să decidă 
soarta alegerilor prezidențiale din 
2012, potivit acestora.

)
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Antrenorul echipei Dinamo, loan Anilone, a declarat, ieri, într-o conferință 
de presă, că speră ca în partida cu Oțelul Galați, contând pentru etapa a 
zecea a Ligii 1, să vină prima victorie după ce în patru etape gruparea bit- 
cureșteană a obținut un singur punct.

Contador, suspendat provizoriu de UCI
Spaniolul Alberto Contador a 
fost suspendat provizoriu de 
Uniunea Ciclistă Internațio

nală (UCI), după ce rezultatul 
unui test antidoping la care a 
fost supus sportivul în timpul 
Turului Franței din acest an a 
fost anormal, a anunțat UCI.

UCI a confirmat prezența unor 
urme "extrem de scăzute" de clen- 
buterol, o substanță interzisă, într-un 
eșantion prelevat la 21 iulie, în a doua 
zi de pauză de la Turul Franței, 
competiție câștigată de Contador.

Federația internațională a precizat 
că este necesară efectuarea de 
investigații științifice suplimentare, 
împreună cu Agenția Mondială Anti

doping, înainte de fi trase concluzii.
"UCI continuă să lucreze cu 

susținerea științifică a Agenției Mondi
ale Antidoping, împreună cu care 
analizează toate elementele pertinente 
legate de acest caz. Aceste investigații 
suplimentare vor mai dura. 
Concentrația descoperită în laborator a 
fost estimată la 50 de picograme (sau 
0,00000000005 grame la mililitru), 
adică de 400 de ori mai puțin decât tre
buie să detecteze laboratoarele antidop
ing acreditate de WADA. Având în 
vedere această cantitate extrem de mică 
și în urma consultărilor cu WADA, UCI 
a demarat imediat procedura standard 
de gestionare a rezultatelor și, 
bineînțeles, analizarea probei B, care a 
confirmat primul rezultat. Sportivul, 
care își anunțase încheierea sezonului 
înainte de a cunoaște rezultatul, a fost 

suspendat formal cu titlu provizoriu, 
așa cum cere Codul Mondial Antidop
ing", se arată în comunicatul UCI.

Contador a explicat rezultatul 
anormal al testului printr-o contaminare 
alimentară. Testul a fost efectuat la 21 
iulie, în a doua zi de pauză a Turului 
Franței, competiție pe care ciclistul 
spaniol a câștigat-o pentru a treia oară. 
El l-a devansat în acest an pe Andy 
Schleck (Luxemburg).

"Experții consultați până acum 
sunt de acord să considere acest caz ca 
fiind unul de contaminare alimentară, 
ținând cont și de numărul de teste tre
cute de Contador la Turul Franței. Ast
fel, se poate stabili cu precizie că nu 
există un aspect intențional", a spus 
agentul ciclistului, care a precizat că 
spaniolul a fost informat de UCI, prima 
dată, în 24 august.

Contador nu a mai concurat de la 
Turul Franței. Triplul câștigător al 
Marii Bucle (2007, 2009,2010) a sem
nat, în august, un contract cu Saxo 
Bank, după ce a refuzat să-și 
prelungească înțelegerea cu Astana.

în palmaresul lui Contador, 27 de 

ani, mai figurează Turul Italiei și Turul 
Spaniei, ambele în 2008. Ciclistul span
iol nu participă la Campioantele Mon
diale de ciclism din Australia, după ce 
a anunțat că nu mai concurează în acest 
sezon.

Cicliștii de nivel înalt au o speranță de viață
superioară mediei
Cicliștii de nivel înalt au o speranță de viață net 
superioară mediei bărbaților din generația lor, 

conform unui studiu al Institutului de cercetare 
medicală și de epidemiologie în sport (IRMES) 

prezentat, miercuri, la Paris.

IRMES, care a difuzat acest studiu în cadrul sim
pozionului anual de la Paris, a studiat 721 de cicliști, care s- 
au clasat între primii zece la Turul Franței și Turul Italiei, în 
perioada 1903 și 2009, împărțiți în "generații" de zece ani.

Conform calculelor, intermediare, pentru că 51 la sută 
din rutieri sunt în viață, s-a descoperit că rutierii născuți 
înainte de 1930 au avut o speranță de viață superioară cu 9 
ani mediei bărbaților născuți în epoca lor.

"Cred că au avut calități fizice ce le-au permis o rată de 
supraviețuire mai importantă", notează Nour El Helou, au
toarea studiului, care are doar o mică certitudine pentru

cicliștii născuți după 1930. Totuși, extrapolând, "se poate es
tima că speranța lor de viață a fost superioară speranței de 
viață medie a populației din acea vreme".

Din cei 238 de rutieri de la Turul Franței născuți după 
1930, 25 au murit, la vârsta medie de 49,8 ani.

Nour El Helou a notat că au existat decese premature și 
violente în cadrul rutierilor născuți în anii '70 și care au 
evoluat la Turul Franței în anii '90.

Fostul arbitru Marius Martiș, 
arestat pentru corupție, a fost 
pus în libertate

Fostul arbitru Marius Martiș, trimis în 
judecată și arestat, în 30 aprilie, pentru fapte de 
corupție, va fi pus în libertate, după ce Curtea 
de Apel Pitești i-a admis, ieri, recursul la de
cizia Tribunalului Argeș, care îi respinsese cer
erea de eliberare sub control judiciar.

Potrivit reprezentanților Curții de Apel 
Pitești, Marius Martiș a asistat la ședința de 
judecată, în urma căreia magistrații au admis 
recursul fostului arbitru la decizia Tribunalului 
Argeș, de respingere a cererii de eliberare 
provizorie sub control judiciar. Decizia Curții 
de Apel Pitești este definitivă, astfel că Martiș 
a fost pus în libertate, joi, de la Penitenciarul 
Colibași, unde este încarcerat.

Arbitrul Marius Martiș a fost arestat în 
30 aprilie, alături de Ionică Serea, care a fost 
pus în libertate în 23 septembrie, când Curtea

de Apel Pitești i-a admis recursul la decizia Tri
bunalului Argeș de respingere a cererii de elib
erare provizorie sub control judiciar. Marius 
Martiș și Ionică Serea au fost trimiși în judecată 
pentru fapte de corupție alături de Cornel Pe- 
nescu și Liviu Făcăleață, ultimii doi fiind 
arestați în 11 mai și puși în libertate sub control 
judiciar după două săptămâni.

Procurorii Serviciului Teritorial Pitești al 
Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în 
judecată pe cei patru în 21 mai, într-un dosar 
care vizează corupția din fotbal. Comei Pe- 
nescu a fost trimis în judecată pentru dare de ' 
mită, Ionică Serea pentru luare de mită, în timp 
ce Liviu Făcăleață și Marius Martiș sunt 
acuzați de complicitate la infracțiunea de luare 
de mită.__________ y

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

- poliș culoare;

GLASUL HUNEDOAREI

j - poliș lucia; 

I
tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gransl

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei bâ

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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Cudetele de In (5’5 Deva sc întorc la fileu. Tinerele sportive antrenate de I ioietti Hota 
debutează, duminică, la Lugoj, împotriva echipei din localitate, în prima etapă a nou
lui sezon. Devencele au fost repartizate in grupa a treia a campionatului national și 
vor avea adversari echipe din orașe precum Irad. Timișoara, l.ugoj sau Raia Mare.
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Un nou pas greșit pentru
Cetate Deva

CSM Cetate Deva a pierdut și a 
oua partidă jucată pe teren propriu, 
etele lui Alexandru Weber au clacat 
1 fața ultimei clasate, Rulmenul 
Jrașov, 25-26 (11-15), la capătul 
nui meci în care devencele au fost 
onduse chiar și la cinci goluri 
iferență.

Susținute de o galerie 
gălăgioasă, handbalistele Marianei 
'ârcă au dominat jocul de la un capăt 
i altul, însă au trăit periculos în ul- 
imele minute ale întâlnirii, atunci 

când devencele puteau egala la ul
timul atac.

Eroina brașovencelor a fost de 
departe portărița Stăncuța Guiu, care 
a reușit în prima repriză nu mai puțin 
de 12 parade în fața lui Cartaș și 
compania.

înfrângerea este cu atât mai 
dureroasă cu cât, etapa viitoare, 
Cetate se deplasează în fieful galac
ticelor de la Oltchim, o victorie în 
Oltenia fiind practic imposibilă.

Principala marcatoare a de- 

vencelor a fost Valentina Bardac cu 
10 goluri, urmată de Carmen Cartaș 
cu 9 reușite. Pentru brașovence au 
marcat Toma de 12 ori și Cherașcu 
Roxana de șapte ori.

La partida din Sala Sporturilor a 
asistat și întreg lotul celor de la CFR 
Simeria, aceștia promițând la în
ceputul sezonului că vor susține 
echipa feteleor la fiecare joc acasă.

Claudiu Sav

Minerul caută, sâmbătă, a doua victorie de pe teren propriu
Misiune dificilă pentru Minerul Lu- 
peni în această etapă. Minerii pri

mesc, sâmbătă, vizita celor de la 
lacia Mioveni, formație care ocupă 
poziția secundă în clasament după 
wimele cinci etape ale campionatu- 

Lupenenii o poate lua la „vale” 
dacă nu reușesc să câștige această 
itălnire, iar scaunului lui Ionel Au- 
•ustin riscă să se clatine din ce în ce 
nai mult, în eventualitatea unei noi 

înfrângeri.

Minerul nu a mai câștigat în fața pre
riilor suporteri din etapa a doua, de la vic- 
>ria cu CFR Gaz Metan Craiova, iar ultima 
itâlnire din Vale s-a terminat prost pentru 
upii negrii”, aceștia pierzând în ultimul 
linut partida cu nou-promovata Voința 
;Jiu. Tehnicianul gazdelor nu a mai „ieșit 
> îumină” de la înfrângerea cu Craiova lui 
ițurcă, iar înfrângerea de la Arad de etapa 
ecută nu a făcut decât să-l pună într-o 
tuație nu tocmai favorabilă. Mai mult, 
icătorii Minerului stau de mai mult de o

FC Hunedoara vrea „felia” de trei puncte, 
a Becicherec

Echipa antrenată de Eusebiu Șu- 
vagău se întoarce, astăzi, în 

ianat, pentru a obține prima vic
torie externă din acest sezon.

.Corbii” dau piept cu ultima cla- 
ată, Nova Mama Mia Becichere- 

ul Mic, pe terenul unde CFR 
dneria a reușit prima victorie în 
deplasare, acum două etape.

în tabără „pițerilor” bănățeni 
□mnește incertitudinea, după ce, la fi- 
ilul jocului pierdut cu Simeria, 
ttrenorul gazdelor, Valentin Sorescu, 
părăsit cârma echipei după nu mai 
te de șapte ani petrecuți în micuța lo- 
litate de lângă Timișoara, formația 
id condusă de două etape de organi- 
orul de competiții al echipei, Elty 
agoe. Problemele gazdelor de astăzi 
se opresc aici. Atacantul Gârz a fost 
dus din lot, pare-se, pentru motivul 
a fi îndrăznit să-și ceară drepturile 
inciare. De altfel, mai mulți dintre 
aponenții echipei nu sunt plătiți, ex- 
nd restanțe mari către jucători.

De haosul din sânul bănățenilor 
mie să profite alb-albaștrii lui 
agău, la Becicherec fiind șanse mari 
„felie” sănătoasă de trei puncte. 

lună cu buzunarele goale, asta deoarece 
conducerea clubului din Lupeni le-a promis 
jucătorilor o primă de o sută de euro pentru 
fiecare punct câștigat, iar cum rezultatele 
pozitive întârzie să apară, nici primăria nu 
se grăbește să „sară cu banul” pentru 
jucători. „Câștigurile sunt mai mici decât în 
sezonul trecut pentru că e criză așa că 
jucătorii trebuie să pună osul”, au declarat 
oficialii lupeneni.

Edilii celor două orașe 
„au coborât în iarbă” 
pentru a își expune 
nemulțumirile
De altfel, îngrijorat de modul în care 

decurge jocul echipei, primarul orașului și 
totodată președintele onorific al clubului 
din Vale, Comei Resmeriță, a asitat la 
câteva dintre antrenamentele premergătoare 
jocului de mâine. Acesta nu a adoptat 
„modelul Copos sau Becali”, ci din contră 
i-a luat cu binișorul pe jucători, încura- 
jându-i pentru partida cu Mioveniul. 
Rămâne de văzut dacă această metodă va 
da roade și lupenenii se vor putea bucura de

Simerienii caută 
„gloria” la Arad
CFR Simeria joacă, astăzi de la 

aceiași oră, împotriva celor de la Gloria 
Arad. Băieții lui Gheorghe Comea sunt 
obligați să câștige pentru a nu se 
distanța astfel de plutonul fruntaș al se
riei. Arădenii au la activ, trei înfrângeri 
consecutive, singura victorie din actu
ala ediție venind în etapa a doua în fața 
codașei Nova Mama Mia. De altfel, 
obiectivul echipei patronate de Sandu 
Ion, este formarea unei echipe tinere, 
ale cărui jucători să fie apoi vânduți la 

începând cu această etapă se schimbă ora de disputare a jocurilor 
în Liga a treia. Astfel, pe toată durata lunii octombrie, partidele din 
eșalonul al treilea se vor desfășura cu începere de la ora 15.00.

Programul complet al etapei a șasea:
Bihorul Beiuș - ACS Recaș
Unirea Sânnicolau Mare - FC Școlar Reșița
Millenium Giarmata - Luceafărul Oradea 
Becicherecul Mic - FC Hunedoara 
Autocatania Caransebeș - Termo Tumu Severin 
Gloria Arad - CFR Simeria
Național Sebiș și FC Timișoara II stau

prima de joc la finele celor 90 de minute, 
în tabăra adversă lucrurile merg foarte 

bine. Trapa antrenată de Cristi Negru, 
traversează o perioadă foarte bună, 
argeșenii find neînvinși până în acest mo
ment. Cu toate acestea, nici edilul din 
Mioveni nu a putut să stea departe de 
echipă. Deși echipa ocupă locul doi după 
primele trei etape, primarul Ion Georgescu 
s-a declarat nemulțumit de stilul defensiv 
adoptat de tehnicianul Daciei, reproșându- 
i acestuia lipsa de spectaculozitate în joc. „ 
îi urez lui Cristi Negru și jucătorilor lui să 
își atingă obiectivul, dar, repet, la cum au 
jucat, este căciula mult prea mare pentru ei! 
Aștept conducerea clubului și Consiliul Di
rector, să ia atitudine pe măsura jocului”, a 
declarat primarul din Mioveni.

Cele două formații s-au întâlnit de 
patru ori în ultimele două sezoane. Anul tre
cut, argeșenii s-au impus la Lupeni, la 
limită, 1-0, în vreme ce la Mioveni, meciul 
s-a terminat la egalitate, iar acum două se
zoane lupenenii au reușit să obțină șase 
puncte din confruntările cu galben-verzii.

Claudiu Sav

cluburi cu pretenții din eșaloanele su
perioare. Până acum, din echipa 
condusă de Leo Pința, s-au remarcat 
cele două vârfuri, Manea și Negru, de
spre care se spune că sunt deja în 
atenția cluburilor de ligă secundă.

Antrenorul Simeriei, Gheorghe 
Comea este de părere că jocul echipei 
sale merge foarte bine, adăugând, ime
diat după partida cu Autocatania 
Caransebeș, că jucătorii trebuie să se 
concentreze mai mult în fața porții, 
deoarece ratează prea mult.

Claudiu Sav

Programul complet al etapei a șasea:
Astăzi, ora 18.00:

ACSMU Politehnica Iași - Mureșul 
Deva

Sâmbătă, ora 11.00:

CSM Râmnicu-Vâlcea - FC Bihor 
Oradea
Minerul Mioveni - CS Dacia
Mioveni

Deplasare
de peste 450 de kilometri 
pentru Mureșul Deva

Runda a șasea prilejuiește o de
plasare dificilă pentru Mureșul Deva. 
Băieții lui Gică Barbu deschid „balul”, 
astăzi, de la ora 18.00 când vor înfrunta 
pe ACSMU Poli Iași, în primul joc în 
nocturnă din acest sezon. Astfel, alb-roșii 
vor parcurge peste 450 de kilometri în 
căutarea primei victorii externe din actu
ala stagiune.

Programarea jocului la această oră 
n-a fost tocmai pe placul devenilor, 
Barbu arătându-și dezaprobarea față de 
modul în care Federația programează 
meciurile, fără a ține cont și de părerea 
echipelor mici. „Pe noi, echipele mici, nu 
ne întreabă nimeni dacă dorim să jucăm 
la acea oră, nu-i interesează dacă avem 
posibilități să jucăm la acea oră. Nu sun
tem egali în această competiție? Cum pot 
eu să îi pregătesc pe băieți, mai ales că va 
fi o deplasare atât de lungă?” a spus 
antrenorul Mureșului. Programarea jocu
lui la această oră a fost stabilită de tele
viziunea Dolce Sport, care deține 
drepturile de televizare pentru Liga a II- 
a. Hunedorenii au trecut peste problemele 
medicale cu care s-au confruntat înaintea 
jocului cu ALRO Slatina și, în afară de 
Pistol care este accidentat, și juniorii Al. 
Dan și Petresc, care sunt la naționala 
under 17, au lotul complet pentru această 
deplasare.

Ieșenii au,
din această săptămână, 
un patron nou

Trapa antrenată de Ionuț Popa are 
toate motivele să privească cu optimism 
acest sezon. La începutul acestei 
săptămânii, omul de afaceri lonuț 
Negoiță, a devenit principalul finanțator 
al Politehnicii. Negoiță a mai încercat în 

FC Silvania Șimleul Silvaniei - ACU 
Arad
Unirea Alba Iulia - Voința Sibiu
FC Argeș - CFR Gaz Metan Craiova
UTA Arad - Arieșul Turda

Duminică, ora 12.00:

ALRO Slatina - Petrolul Ploiești

repetate rânduri să intre în acționariatul 
lui Dinamo, însă nu s-a înțeles cu Consil
iul Director de acolo. Acesta va controla 
gruparea ieșeană în calitate de președinte 
al ACSMU Poli, urmând ca președinte 
executiv să rămână Grigore Sichitiu. 
„Doresc promovarea, dar nu cu orice 
preț. Vrem să consolidăm ceva solid, un 
proiect pe termen lung. Voi investi atât 
cât consider că trebuie. Sunt convins că 
voi reuși, vreau să creez o echipă care să 
ajungă cât mai sus nu doar în campi
onatul intern, ci și în afară. Vrem să 
dezvoltăm un Centra de Copii și Juniori 
care să poată da echipei talente, jucători 
care să facă performanță”, a declarat 
Negoiță în urmă cu trei zile. Dacă în ceea 
ce privește partea financiară lucrurile sunt 
pe roze, jocul alb-albaștrilor este încă, 
sub așteptările lui Popa. Ieșenii au doar o 
singură victorie în cinci etape și nu au 
cunoscut încă gustul victoriei pe teren 
străin. De altfel, tehnicianul arădean a 
fost la un pas să părăsească echipa, in
vocând lipsa valorii lotului, lucra care, 
probabil, sub noul patronaj, se va regla în 
următoarele etape. De altfel, ieșenii caută 
să își întărească lotul, o serie de jucători 
fiind în probe în această săptămână.

Un aspect interesant este acela că, 
Poli a avut parte de cei mai mulți jucători 
eliminați în acest start de campionat, par
tida de etapa trecută de la Oradea fiind 
singura în care ieșenii au evoluat în efec
tiv complet. Mureșul și Poli Iași s-au mai 
întâlnit o singură dată, în sezonul 2006- 
2007, în șaisprezecimilie Cupei 
României, ieșenii antrenați tot de Ionuț 
Popa, impunându-se sub cetate cu 3-2, la 
capătul unui joc în care devenii au condus 
cu 2-0 la pauză.

Claudiu Sav__________ 7
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Avocatul Robert Clayton Dean e tânăr, e familist convins și dornic de afirmare. O în
tâlnire întâmplătoare cu tin vechi prieten ii transformă viața în iad. Identitatea ii este 
furată de un șef al Agenției naționale de Securitate, Thomas Brian Reynolds care 
vrea să se folosească de el pentru a mtișamalit.a o crimă la nivel înalt. (Sâmbătă, 
Prima T\ : 20:T(); Inamicul statului)

12:00

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 06:00 Observator
07:30 Descoperă Europa ta! (10.) 08:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani
08:00 Desene animate comedie, 1994, rel. - 17.) (matinal)
08:30 Mediterana 27 (rel.) 09:00 Arabela se întoarce (cehoslo- 10:00 în gura presei
09:00 Pur și simplu delicios (rel.) vac serial, 1993 - 22.) 11:15 Crima din restaurant (SUA po-
09:05 Verde'n față (rel.) 10:00 Telejurnal lițist, 1978) 70' cu Peter Falk,
09:15 Pirații 10:20 Liber pe contrasens rel.) 50' Louis Jourdan, Shera Danese,
10:15 Dovadă de iubire (65.) 11:20 Ghid de vacanță (rel. - 5.) Richard A. Dysart
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) 11:50 Vorbe peste timp 13:00 Observator
12:15 Ochiul magic (rel.) 38' 12:00 Telejurnal 14:00 Patch Adams (SUA comedie,
12:50 Legendele palatului: doctorul 12:45 Doi care doinesc (rel.) 1998) 115' cu Robin Williams,

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 30.) 13:15 Zestrea românilor (rel.) Monica Potter, Daniel London,
13:50 Istorii de buzunar (rel.) 14:30 Utopia (2008) 15' Philip Seymour Hoffman
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 15:00 împreună în Europa 16:00 Observator
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 16:00 Dumnezeu e american (rel.) 17:00 Acces Direct
15:00 Tribuna partidelor 17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 19:00 Observator

16:00

20:30

13:00
13:45

17:00
17:45
19:00
20:30

06:00
07:00
09:55
10:00
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Parlamentul României (2008) 
M.A.I. aproape de tine 
Animale extraordinare 7 
Magazin UEFA
Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010)
Istorii de buzunar (rel.) 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 -31.)
Sport
Telejurnal; Meteo 
Mystery Men (SUA acțiune- 

comedie, 1999)
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 14.) 45' 

cu Marg Helgenberger, George Eads

15:35
16:30
17:00
17:30
18:00

18:35
18:40

19:40 
20:00 
21:10

23:10

serial de comedie, 1994 - 18.) 
cu Paul Gross, David Marciano, 
Beau Starr Catherine Bruhier 22:30

18:00 Jurnalul Euronews
18:15 Poate nu știai
18:30 Magazin olimpic
19:00 Puterea legii (talk show, 2010)
19:30 Șansă și neșansă Cu: Dan Cris- 

tea ■ ■■
20:30 Pescar hoinar HE21;00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver

(englez film serial documentar, 18:05
2002 - 40.) 19:30

21:30 Lex et Honor 20:00
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
23:05 Dumnezeu e american (francez 

film documentar, 2007, rel.) 52'
22:00

TV/?1 TV*?2
07:00 Pro Patria 07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.)
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 08:00 ABC... De ce?

cântecului (rel.) 09:00 Atenție... copii
07:55 Semne (reportaj, 2007, rel.) 09:35 Liber pe contrasens (2007) 50'
08:25 Spectacolul lumii 10:30 Zon@ 1T (2007, rel.)
09:00 Arca lui Noe (rel.) 11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.)
09:30 Agenda Expo Shanghai 2010 11:30 între cer și pământ (2008)
09:40 Desene animate 12:00 Ghid de vacanță (6.)
10:35 Hannah Montana (20.) 12:35 D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
11:30 Zile și nopți 13:35 Atenție, se cântă! (emisiune de
12:00 Concert Elbow și BBC Con- divertisment)

cert Orchestra 15.00 Natură și aventură 25'
13:00 Profesioniștii... (rel.) 15:30 Zestrea românilor
14:00 Telejumal*Sport *Meteo 16:00 Lumea de aproape
14:20 Vedeta familiei (rel.) 16:30 Imaginea Succesului (rel.)
15:10 Un spion și jumătate (canadian 17:00 Timpul chitarelor

film de familie, 2006) cu Chris 18:00 De ce iubim câinii și pisicile?
Potter, Richard Kind, Emma 19:00 Cu toate pânzele sus (serial do-
Roberts, Michael Bailey Smith cumentar, 2010-11.)

16:45 Iubiri dincolo de ecran 19:35 Toate pânzele sus (român
16:55 Verde’n față (rel.) aventură, 1976 - 11.) cu Ion
17:00 Călător pe viață (rel.) Besoiu, Ion Dichiseanu, Aurel
17:35 TeleEnciclopedia (1965) Giurumia, Colea Răutu
18:30 Tezaur folcloric 20:30 Fotbal Magazin UEFA Cham-
19:40 Sport pions League
20:00 Telejurnal; Meteo 21:00 Concert Ovidiu Lipan Țăndă-
21:10 Teroristul de lângă tine (cana- rică.

dian dramă, 2008) 92' cu Kat- 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
hleen Robertson, Chris Martin, 23:10 Povestea unui inel (englez-ca-
Chenier Hundal, Reda Guerinik nadian-SUA dramă romantică,

22:50 Familia Simpson (SUA serial 2007) 118' cu Shirley Ma-
de desene animate, 1989 - 16.) cLaine, Christopher Plummer,

23:50 Vizor monden (emisiune de di- Mischa Barton, Pete Postlet-
vertisment, 2010, rel.) hwaite

07:10 Universul credinței
09:00 Ca la carte
10:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
11:00 Europa mea; Romii: și ei sunt 

ai noștri, nu-i așa?
11:30 Viața satului (magazin cultu

ral)
12:55 Verde'n față (rel.)
13:00 Ultima ediție
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Circ internațional
15:00 Vedeta familiei
16:00 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte
18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
19:25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 Sport
20:00 Telejurnal;

Omologarea tragerilor Jocker, 
Loto 5/40, Loto 6/49 și Noroc; 
Meteo

20:45 Tema zilei
21:10 Omul cu masca de fier (en- 

glez-SUA aventură, 1998) 132' 
cu Leonardo DiCaprio, John 
Malkovich, Gerard Depardieu, 
Jeremy Irons

23:25 Garantat 100% (talk show) 45'

Fotbal: FC Dinamo - FC Oțe
lul Galați
Dragonul: Viața lui Bruce Lee 

(SUA film de acțiune, 1993) 
112' cu Jason Scott Lee, Lauren 
Holly, Michael Learned, Robert 
Wagner

23:00

Happy Hour (2007, rel.)
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Pericol în noapte (canadian- 

SUA thriller, 2003, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3834.)
Știrile Pro TV
Dragoste și război (SUA dramă 

romantică, 1996)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3835.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Eraser (SUA film de acțiune, 

1996) 115' cu Arnold Schwarze
negger, Vanessa L. Williams, 
James Caan, James Cobum

Singura scăpare (SUA dramă, 
2006) 98' cu James Caviezel, 
Greg Kinnear, Bridget Moyna- 
han, Joe Pantoliano

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:15 
16:15 
16:30 
17:25 
17:30 
18:30 
19:30

20:30

22:30

Pe cuvânt de temeie (2007) 
Săracii tineri bogați (rel.) 
Rosalinda (rel.) 60' cu Thalia 
Paradisul blestemat (2007) 
O mare de pasiune (rel.) 
Marina (2006) 
Victoria (2007) 
Rețeta de ACASĂ 
Rosalinda (1999) 
Vremea de ACASĂ 
Poveștiri adevărate 
O mare de pasiune (2009) 
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
Management (SUA comedie, 

2008) 93' cu Jennifer Aniston. 
Gavin Bristol, Don Bums, Col
lin Crowley
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Clăudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00
07:30
08:20
09:15
11:30
13:15
14:00

16:00

17:00

18:00
19:00

19:30

20:30

22:00

Camera de ras
Nimeni nu-i perfect (rel. - 52.) 
Sport cu Fiorentina
Apărătorii dreptății (2006) 
Cine știe...câștigă! (rel.) 60' 
Mondenii Show (rel.) 105'
Se rezolvă...amigo (1972) 100' 

cu Bud Spencer, Jack Palance
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.) 30'
îmblânzirea scorpiei (reality 

show, 2010, rel.)
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Cireașă de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
Miss fata de la țară (reality 

show, 2010)
Madea și reuniunea de familie 

(SUA comedie, 2007) 107' cu 
Tyler Perry, Lynn Whitfield, 
Rochelle Aytes

■ ■MH
14:15
14:30
15:30
16:30
17:00

13:35 Pe ea o vreau (SUA comedie, 1996)
15:10 Chihuahua de Beverly Hills (comedie, 2008)
16:40 Cardiofitness (italian comedie, 2007)

Dragonball: Evoluția (SUA film fantastic de acțiune, 2009) 
Filme și vedete
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 9.) cu Jonat- 19:00 

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer 20:00
21 (SUA dramă, 2008) 123' cu Kevin Spacey, Jim Sturgess, Aaron 22:00

Yoo, Kate Bosworth

Celebritate
Războiul de acasă (SUA serial, 2005, rel. - 9.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 2.)
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 13.) 25'
Crăciunul unui vagabond (SUA dramă, 1987)
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 11.)
Contract cu moartea (SUA thriller, 2007)
Scandalos (SUA dramă, 2006) 110' cu Toby Jones, Sigourney Weaver,

Gwyneth Pakrow. Sandra Bullock_________________________

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:15 Crima din restaurant (SUA po

lițist, 1978) 70' cu Peter Falk, 
Louis Jourdan, Shera Danese, 
Richard A. Dysart

13:00 Observator
14:00 Patch Adams

(SUA comedie. 1998) 115’cu 
Robin Williams, Monica Potter. 
Daniel London, Philip Seymour 
Hoffman

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal:

FC Dinamo - FC Oțelul Galați 
22:30 Dragonul:

Viața lui Bruce Lee (SUA film 
de acțiune, 1993) 112' cu Jason 
Scott Lee, Lauren Holly, Mi
chael Learned, Robert Wagner

TV

06:00 Happy Hour (rel.)
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore?
10:45 O mamă cu greutate (englez- 

SUA film documentar, 2008)
12:00 Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007, rel.)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Misteriosul Bagger Vance 

(SUA dramă, 2000)
15:00 Oaia neagră (SUA comedie, 

1996)
17:00 Scandal în cartierul chinezesc 

(SUA acțiune-comedie, 1986)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Batman - începuturi (SUA film 

fantastic de acțiune, 2005) 141' 
cu Christian Bale, Liam Neeson, 
Morgan Freeman, Michael 
Caine

23:30 Regina blestemaților (SUA- 
australian thriller, 2002) 10T cu 
Stuart Townsend, Aaliyah, Vin
cent Perez, Marguerite Moreau

17:10 Cercul literar "Jane Austen" (SUA dramă, 2007)
18:55 Epoca de gheață 3: Apariția Dinozaurilor (2009)
20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 3.) 30' Sunt 

un bărbat sensibil cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche 
21:00 U2 în concert la Rose Bowl
22:05 Așii din mânecă (englez-ffancez-SUA acțiune-comedie, 2007) cu Je

remy Piven, Ben Affleck, Ryan Reynolds, Ray Liotta
23:55 Liniște mortală (SUA-francez honor, 2007) cu Ryan Kwanten, Laura 

Regan, Amber Valletta, Donnie Wahlberg

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Dincolo de hartă (rel.) 45' 
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc (rel.)
11:30 Pescar hoinar (rel.)
12:00 Ghid de vacanță (7.)
12:35 H...ora prichindeilor
13:35 Logodnicul prietenei mele 

(german dramă, 2009) cu Hen
riette Richter-Rohl, Ina Paule 
Klink, Robert Seeliger

15:15 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar. 
2002, rel. - 40.)

16:00 Atlas
16:30 Chip și asemănare I.H. - Irina 

Hasnaș, artist plastic
17:00 Muzică și muzichie (emisiune 

de divertisment)
18:00 Pinguinii sub asediu
19:00 Campionii (emisiune sportivă) 
19:35 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48'
20:30 ConturRo
21:00 Concert
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Cuplul arian (englez-SUA 

dramă de război, 2004) 119' cu 
Martin Landau, Judy Parfitt, 
Kenny Doughty, Danny Webb

07:00 Observator
09:00 Chirița în Iași (român comedie, 

1987) cu Draga Olteanu Matei, 
Mihai Fotino, Marin Moraru 
Ștefan Tapalagă

10:45 Texas dincolo de râu (SUA 
western, 1966)

13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.)
14:00 Martorul mut (SUA-canadian 

polițist, 1999) 9T cu Rob Lowe, 
Catherine Mary Stewart, Larry 
Day, Sean Devine

16:00 Observator
16:40 Rob-B-Hood (hong-kong ac

țiune-comedie, 2006, rel.) 134' 
cu Jackie Chan. Louis Koo

19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 CIA: Nume de cod Alexa 

(SUA film de acțiune, 1992)

07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
09:45 Rosalinda (rel.) 
11:15 Paradisul blestemat (2007) 
12:30 O mare de pasiune (rel.) 
13:30 Prințul moștenitor Rudolf (aus

triac- francez-german-italian 
dramă, 2006) 105'

15:30 Victoria (2007)
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999)
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009) 42' cu Erika Buen- 
fil. Mario Cimarro, Ninel 
Conde, Elizabeth Dupeyron 

19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 
lumbian serial, 2009)

20:30 Toamna la New York (SUA 
film romantic, 2000)

22:45 7 păcate (brazilian serial de
dramă, 2007)

23:45 Poveștiri adevărate (rel.)

07:00 Cu lumea-n cap (rel.) 30'
08:00 Toto Sapore și istoria magică s 

pizzei (film de animație, 2003) 
10:30 Autoforum
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008)
12:00 Căminul de 5 stele
13:00 Festival de circ
14:00 Madea și reuniunea de familie 

(SUA comedie, 2007, rel.) 107’ 
cu Tyler Perry, Lynn Whitfield, 
Rochelle Aytes, Blair Under
wood

16:15 Schimb de mame (reality 
show, rel.) 90'

18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
20:30 Inamicul statului (SUA thriller 

1998) 132' cu Will Smith, Gene 
Hackman, Jon Voight, Regina 
King

23:30 Mondenii Show

13:30 Crăciunul unui vagabond (SUA dramă, 1987, rel.)
15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 39.)
16:00 Huff (SUA serial, 2004 - 13.)
17:00 Haiducii (român aventură, 1966) 90' cu Marga Barbu
19:00 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 3.) cu Tom 

Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack
20:00 Bonneville (SUA comedie, 2006) 89' cu Jessica Lange, Kathy Bates
22:00 Bugsy (SUA dramă, 1991) 131’cu Warren Beatty, Annette Bening, 

Harvey Keitel, Ben Kingsley

06:00 Pro Motor (rel.) 
07:00 Știrile Pro TV 
10:00 După 20 de ani (talk show) 
11:00 Oaia neagră (SUA comedie, 

1996, rel.) 87' cu Chris Farley 
13:00 Știrile Pro TV 
13:05 Apropo TV 
14:00 Scandal în cartierul chinezesc

(SUA acțiune-comedie, 1986, 
rel.) 96' cu Kurt Russell 

16:00 Panică la Hotel Majestic (SUA 
comedie, 1996) 88' cu Jason 
Alexander, Faye Dunaway 

18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Băieți răi 2 (SUA film de ac

țiune, 2003) 146' cu Will Smith, 
Martin Lawrence, Jordi Molia, • 
Gabrielle Union

23:45 Lumea Nouă (SUA aventură, 
2005) 150' cu Q'Orianka Kil- 
cher, Christian Bale, Colin Far
rell, Christopher Plummer

07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
09:45 Rosalinda (rel.) 
11:15 Rețeta de ACASĂ 
12:30 O mare de pasiune (rel.) 
13:30 Prințul moștenitor Rudolf 

(2006) 105' cu Max von Thun 
15:30 Victoria (serial, 2007) 
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999) 60' cu Thalia
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Doamne de poveste 
18:30 O mare de pasiune (2009) 
19:30 Săracii tineri bogați (2009) 
20:30 Tortul miresei (canadian-SUA 

comedie romantică, 2005) 94' 
cu Heather Graham, David Sut
cliffe, Bruce Gray, Cheryl Hines 

22:30 La naiba, să PoveȘtim! 
23:30 7 păcate (brazilian serial de

dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli

1 ®
06:00 Cireașa de pe tort (rel.) 60'
07:00 Camera de râs
08:00 Pinocchio
09:30 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment) 30' 
10:30 Cu lumea-n cap 
11:00 Levintza prezintă 
11:30 Camera de râs (rel.) 
12:00 Cine știe...câștigă! (rel.) 60' 
13:00 Miss fata de la țară (rel.) 
14:30 Cronica Cârcotașilor (rel.) 16! 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60’
20:30 Schimb de mame (reality 

show) 90’
22:00 îmblânzirea scorpiei (reality 

show, 2010, rel.)
23:00 Mărci X (SUA comedie, 20C 

84’ cu Damon Wayans, Lisa 8 
drow, Richard Benjamin,

1 IfVBk 14:05 Vic toria
15:00 Ultimul drum al soldatului Chance (SUA, 2009)
16:20 O duminică de pomină (SUA polițist, 2008)

18:00 Numere fatale (australian film de acțiune, 2009)
20:00 Felicia, înainte de toate (român-croat dramă, 2009) 108' cu Ozana 

Oancea, Ileana Cemat, Vasile Mentzel, Adina Andrei
22:00 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.) 30'
22:35 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 9.) cu Jonat

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer

15:30
16:00
17:00
19:00

20:00

22:00

Lumea PRO CINEMA
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 1.)
Miss Marple: Buzunarul cu secară (film artistic, 1985) 
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 4.) cu Tom 

Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack
Furia (român acțiune-comedie, 2001) cu Dragoș Bucur, Dorina Chi-

riac, Andrei Tuli Bogdan Uritescu
Poftiți la masă! (francez comedie romantică, 2003) 104' cu Daniel A 

teuil, Jose Garcia, Sandrine Kiberlain, Marilyne Canto
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va zidar rosar-tencuitor 5

n: 0755.999.916 Hunedoara

3 Telefon: 0755.999.917

1 agent comercial 1

23 agent de securitate 2

din piele si înlocuitor
2

siv restaurator)
4

I

1

t 1

formații clicnti
5

10

1

or comercial 68

or gestionar 1

itor necal. la asamblarea, mon- 
jiesc.o. 25

tor calculator electronic °i
3

■«> 1

10

rator produse ceramice prin 
lare 2

^’stribuitor materiale si
2

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor

confectioner-asamblor 
textile

articole din
25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusător piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1 \

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

munc. necal. la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete 
1

mecanic utilaj 2Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

bucătar 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

9

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

atnbalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în ind.confecțiilor
11

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7montator placaje interioare si exte

rioare 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1munc.necal.la întret.drumuri, șo

sele,poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusător articole marochinarie

20 cusator piese Ia încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospătase he Ine r) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

man ipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.nccal.la amb.prod.solide si
semisolide 1

munc. radi oelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

lacatus montator 11

:asă în Simcria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră-
60mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 Iei. Tel. 0748.347.128

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

ipartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
rtament4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

'n Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
.. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 

.^itărie. Preț 160.000lei. Tel 0748.689.532

lent 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
0748.68 9.532

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro
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■uent 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
pan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557

ut în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
^jmandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694 DIVERSE
apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 

'«i neg. Tel.0721.805.675

..ent 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
Preț 63.000lei. Tel.0748.347.128

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv 
declarații, Revisal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț
Tel.0748.689.532

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer seriozi- 
tate.Deva.Tel.0354.738.163

.ament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
□95 Vând vin roșu și alb, 2 iei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

a să în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. 
00 euro. Tel.0748.347.128

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 150lei. Vând boiler 
electric de 15Lcu 1501ei. Tel.0743.832.083

nent 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
iet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, 
vând mașină de spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

.parlament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
■He* .-1.0735.066.695

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

..jrtament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
neg. Tel.0769.839.694

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

-irtament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
i Tel. 0748.689.532

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recom
pensă în bani. Tel.0722.775.557
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irtament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
>.069

irtament 3 camere în Deva, st=70mp, 1 balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo
li 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 
1750 euro neg.Tel.0734,965.619

irtament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
iei 0721.805.675

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745.494.954

î în Simeria , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
idă. Preț 270.0001ei. Tel. 0746.689.532

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

ă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
083

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșa
bilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
> amplasate în următoarele locații:
■ Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
■ Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,
■ str. Minerilor, nr. 5-7;
j Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
! și la redacție:
j Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

http://glasnlhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
ahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

mortale uscate, aaezrvi sape automvețar.te
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SILVA> 

LEMNTEX 
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tânpiuie ■■ lena Mpln stnM 
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narchetili lemne tai 
Mitin saalram.
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S.C. TELECERNA S^<
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități fbai

Raportu Mare

—•*’ Rezerve
0254.264 03J
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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.

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2
Nssip 22.00 1

Sort spălat 4 - 8mm
23.00 li

Sort spă!at 8- 16mrr 23,00 I

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 idI

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 Id

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


