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Directorul Direcției 
Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara 
Lucian Heiuș

Pentru că s-a implicat in recuperarea Muzeului 
Aurului din Brad, pe cnre-l vu reda brâdenilor.

că va rezolva problema Muzeului Aurului din Brad, 
insă nu a reușit acest lucru.

de blamat

Primarul 
Municipiului Brad, 

Florin Cazacu 
Pentru cl s-a bălul cu cărărnida-n piept
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1 ► DX 7 Deva - Sântuhalin ► DX 7 Leșnic - Săcămaș
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► D.l 687 Cristur - Hunedoara ► DX 7 llia - Gurasada
► D.l 687 Hunedoara - Hășdal ► DX 7 Gurasada - Btirjuc
► DX 66 Călan - Băcia ► DX 7 Btirjuc - Zam

<
► DX 7 Mintia - Vețel ► DX 76 C'ăinel - Bcjan
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1 ► DX 7 Vețel - Leșnic ► Petroșani

Calendar
ț greco-catolic
Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Pro' 
tasie și Celsie; cuv. ep. Cosma 
al Maiumei

ț romano-catolic
Sf. Calist I, pp. m. *

Rețeta ?ile i

Vită cu sos
de stridii 
și legume

Ingrediente:
400 g came fragedă de vită, 

125 g ciuperci, 100 g muguri de 
porumb din conservă, 125 g 
mazăre congelată, 1 linguriță de 
ghimbir tocat, 1 fir de ceapa verde, 
2 linguri vin de orez, 2 linguri ami
don, 2 linguri sos de stridii, 1 lin
gura sos de soia, 1 linguriță zahăr 
maro, 1/4 linguriță sare, 2-3 linguri 
ulei pentru prăjit.

Mod de preparare:
Se taie carnea de vită în fâșii 

de 5 cm și lățime 1 cm. Se pun într- 
un castron și se amestecă cu sosul 
de soia, vinul de orez și zahărul. Se 
amestecă bine și se lasă la marinat 
30 de minute.

între timp se curăță ciupercile 
și se taie felii. Dacă aveți muguri 
de porumb taiați-Lîn 2. Se taie 
ceapa verde în bucățele de 2-3 cm.

Se pune uleiul la incins și se 
pune carnea. Se amestecă continuu 
până se schimbă la culoare.

Se scoate carnea din tigaie și 
se păstrează caldă.

în grăsimea ramasă se pune 
ceapa, ghimbirul și legumele. în 
caz că nu este suficientă se mai 
pune o lingură de ulei. Se amestecă 
3-5 minute.

Se pune din nou carnea 
alături de sosul de stridii și puțină 
sare. Se amestecă puțin și se 
servește cald pe un pat de orez 
simplu.
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■ț-Sfântul Zilei
Sfânta Cuvioasă 

Parascheva
Trei au fost marile virtuți care au îm

podobit sufletul și viața Preacuvioasei Maicii 
noastre Sfânta Parascheva de la Iași. în
gereasca feciorie, milostenia, adică lepădarea 
de cele pământești, și dumnezeiasca 
rugăciune, maica tuturor faptelor bune. Pe 
aceste trei virtuți le-a iubit fericita din 
copilărie și prin acestea, în chip deosebit, s-a 
dezbrăcat de orice cuget pământesc, a biruit 
pe diavoli și s-a numărat în ceata Sfinților 
Părinți purtători de Dumnezeu. Fiind odraslă 
de bun neam și având sădită în inima ei frica 
de Dumnezeu, Sfânta Parascheva a început 
urcușul cel duhovnicesc pe scara virtuților 
către Hristos, Mirele ei, mai întâi prin sfânta 
rugăciune, care este începutul tuturor 
bunătăților. Din pruncie, cuvioasa mergea la 
biserica satului Epivat, fiind nelipsită de la 
sfintele slujbe. Dar și în casa părinților ei se 
ruga mult ziua și noaptea, imitând pe sfinții 
îngeri. Dar, întrucât rugăciunea fără iubire de 
aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu, care 
este iubire, sfânta Parascheva a adăugat la 
rugăciunile ei încă două fapte bune: postul și 
milostenia. Căci postul dă aripi rugăciunii și 
o înalță la cer, iar milostenia, fiica cea dintâi 
a iubirii, duce rugăciunea înaintea tronului 
Preasfintei Treimi. Astfel, mireasa lui Hristos 
nu gusta nimic până seara, în zilele de post, 
iar în sărbători, când se întorcea de la biserică, 
își schimba de multe ori hainele ei bune și de 
preț, date de părinți, cu hainele rele și rupte 
ale copiilor săraci, care cereau milostenie la 
ușa bisericii. Pentru aceasta, cuvioasa primea 
multe mustrări și bătăi de la mama ei, când o

HOROSCOP
vedea îmbrăcată în 
haine urâte și 

sărace. Odată, ascultând 
slujba în biserică, a auzit 
acest cuvânt din Sfânta 
Evanghelie: Oricine
voiește să vină după

Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și 
să-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34). Deci, 
rănindu-se la suflet ca de o săgeată de acest 
cuvânt al lui Hristos, îndată a părăsit grijile 
vieții pământești și, plecând pe ascuns din 
casa părintească la vârsta de numai 15 ani, a 
intrat în sfânta nevoință a vieții călugărești în 
Ieraclia Pontului. Cinci ani s-a nevoit aici 
sfânta Parascheva, desăvârșindu-se în toate 
faptele bune și mai ales în neîncetata 
rugăciune cu multe lacrimi, cu posturi aspre 
și privegheri de noapte. Toate surorile din 
mănăstire se uimeau de viața și înțelepciunea 
ei și lăudau pe Dumnezeu, zicând: „Slavă Ție, 
Doamne, că Ți-ai făcut vas ales și sfânt pe 
Sfânta Parascheva și Te preamărești între cei 
blânzi și smeriți cu inima!"

Curățindu-se pe sine de cele pământești, 
Sfânta Parascheva s-a dus la Ierusalim și, după 
ce se închină și îmbrățișează Sfântul Mormânt 
cu multe lacrimi, se retrage pe Valea Iordanu
lui la o mică mănăstire de fecioare. Aici s-a 
nevoit cu și mai aspre osteneli aproape zece 
ani, biruind pe diavoli și rugându-se pentru 
lume. Faptele ei cele bune cu care biruia pe 
cel nevăzut și se unea negrăit cu Hristos erau: 
desăvârșita curăție a minții și a inimii de gân
duri și imaginații pătimașe, neîncetata 
rugăciune cu lacrimi de bucurie, postul și 
privegherea de toată noaptea și neadormita 
dorire a Mirelui preaiubit. Toate acestea au în
cununat pe Sfânta Parascheva cu cununa 
desăvârșirii în Hristos, încât strălucea ca o 
făclie aprinsă în mijlocul celorlalte călugărițe 
nevoitoare. Apoi, ostenindu-se Sfânta

Te ocupi cu unele cumpărături și 
faci față cu brio tentațiilor venite din 
toate părțile. Ai un simt înnăscut când
vine vorba să apreciezi un produs la adevărat
lui valoare, iar acest lucru te ajută să rămt
lucid și să faci cea mai bună alegere.

Lucrurile rămase nerezolvate par 
să se ridice la suprafață și să-ți dea 
din nou bătăi de cap. Efortul tău de a 
le ignora total eșuează și constați pe
propria piele că uneori în viață trebuie s 
acorzi atenție chiar și acelor detalii mici și st 
părătoare, dacă vrei să ai liniște.

14 octombrie 
de-a lungul timpului

1900: Apare canea Interpretarea viselor a psihologului Sig- 
imund Freud.

1944: Al doilea război mondial: Feldmareșalul german 
Erwin Rommel este ucis din ordinul lui Hitler.

1947: Căpitanul Chuck Yeager din Forțele Aeriene SUA 
devine prima persoană care a zburat mai repede decât viteza sune
tului. »

1962: începe Criza rachetelor cubaneze: Un avion U-2 
zburând deasupra Cubei face fotografii ale armelor nucleare sovi
etice.

1964: Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat 
al Premiului Nobel pentru Pace.

1981: Vicepreședintele Hosni Mubarak este ales președinte 
al iEgiptufui la o săptămână după ce Anwar Sadat a fost asasinat.

1994: Liderul palestinian Yasser Arafat, primul ministru is- 
raelian Yitzhak Rabin și ministrul de externe israelian Shimon 
if eres primesc Premiul Nobel pentru Pace.

le Bancurile zilei
O femeie la vreo 30 de 

ani, după ce și-a rezolvat 
treburile în capitala de 
județ, voia să ajungă acum 
acasă și nu mai avea bani. 
Se apropie de un taximetrist 
și îi spune:

- Uite, tre’ s-ajung și eu 
în Trescovenii de Sus, dar 
nu am bani... Cum ajungem 
acolo ne socotim noi.

- Bine, las’ că ne soco
tim noi pe drum!, zice taxi- 
metristul.

După vreo oră, oprește 
taximetristul pe un câmp, ia 
o pătură din portbagaj și o 
așterne pe lucemă. Femeia, 
îngrijorată, îi zice:

- Vai, dar nu pot să fac 
asta, sunt măritată, am acasă 
doi copii!

Hunedoarei
tntidl >r de informații, sport divertisment, publicitate

Parascheva încă doi ani deplini lângă biserica 
satului Epivat, în ascunse nevoințe 
duhovnicești și simțindu-și aproape obștescul 
sfârșit, a îngenuncheat înaintea icoanei Mân
tuitorului și cu lacrimi a rostit această sfântă 
rugăciune: „Doamne, Iisuse Hristoase, caută 
din sfânt lăcașul Tău și nu mă părăsi, nici nu 
mă lăsa, că pentru numele Tău cel sfânt am 
lăsat toate și după Tine am călătorit în toată 
viața mea. Și, acum, îndură-Te, Doamne, și 
spune îngerului Tău cel blând să ia cu pace su
fletul meu!”

în timp ce se ruga, Sfânta Parascheva 
și-a dat sfântul ei suflet în mâinile Domnului, 
iar mult ostenitul ei trup a fost înmormântat 
de creștini într-un mormânt nou, aproape de 
țărmul mării. După mulți ani, moaștele Cu
vioasei noastre, Sfânta Parascheva au fost de
scoperite cu voia lui Dumnezeu întregi în 
mormânt și scoase la lumină spre mângâierea 
credincioșilor într-un chip ca acesta. 
Nenumărate sunt minunile și vindecările de 
boli ce s-au făcut credincioșilor, care au aler
gat cu rugăciuni și lacrimi la moaștele Preacu
vioasei maicii noastre, Sfânta Parascheva de 
la Iași, de-a lungul a 350 de ani de când 
ocrotește Moldova și țara noastră.

Așteaptă-te să ai cheltuieli mai 
mari decât anticipasei dacă vrei pe
treceri și distracție. Cineva cu care 
trăiești poate că este cam iritat; cel 
mai bine ar fi să-l lași în pace

Relația cu unele persoane este 
destul de ciudată, mai ales că te pot 
duce în situații inconfortabile. Nevoia 
de voluptate în dragoste este mai 
acută decât nevoia de siguranță.

Ai o perioadă în care îți petreci 
mult timp în societate. Cu toate aces
tea, tocmai pentru că ești înconjurat 
de tot felul de oameni, se poate să
devii vulnerabil. Relațiile cu anturajul familii 
sunt oarecum conflictuale. Trebuie să ai grij 
cum te porți cu cei dragi.

S-au născut:
1906: Hannah Arendt, teoretician politic german (d. 1975)
1914: Raymond Davis, Jr., fizician american, laureat al Pre

miului Nobel (d. 2006)
1923: Victor Kembach, scritor român (d. 1995)
1927: Roger Moore, actor englez
1930: Mobutu Șese Seko, politician zairez (d. 1997)
1933: Dan Beizadea, instrumentist, dirijor și compozitor 

român
1940: Sir Cliff Richard, interpret britanic de muzică pop
1945: Lâszlâ Ablonczy, scriitor, jurnalist, critic literar 

maghiar
1948: Marian Papahagi, filolog român, critic și istoric literar 

român (d. 1999)

Tratamentele cu argilă sau apă îți 
fac bine, atât pentru condiția pielii 
tale, cât și pentru efectele anticeluli-
tice, în anumite cazuri. La locul de muncă î
crește cota de popularitate, iar superiorii ști 
să te aprecieze.

Dacă partenerul de viață te-a ne
mulțumit cu ceva, poate ar trebui pur 
și simplu să ștergi totul cu buretele.
Uneori o reacție inteligentă valorează 
mai mult decât impulsurile de moment.

Comemorări:
1631: Sophie de Mecklenburg-Gustrow, soția regelui Fred

erick al U-lea al Danemarcei (n. 1557)
1959: Errol Flynn, actor american (n. 1909)
1960: Abram Fiodorovici Ioffe, fizician rus (n. 1880)
1978: Cezar Grigoriu, interpret român de muzică ușoară, re

gizor de teatru și televiziune (n. 1929)
1984: Martin Ryle, fizician și radioastronom englez (n. 

1918)
1990: Leonard Bernstein, dirijor și compozitor american (n. 

1918)
1995: Henry Roth, scriitor american (n. 1906)

- Și ce? Și eu sunt însu
rat, am femeie, am copii, 
dar am și 40 de iepuri de 
hrănit, așa că taci și rupe lu
cerna...

© © ©
- Bulă, ce ai vrea să îți 

scrie pe cruce, după ce 
mori?

- Ceva simplu și concis.

- Ca de exemplu?
- Vin imediat!
© © ©
- Doamnă învățătoare, 

să știți că fiul meu nu poate 
veni azi la școală! se auzi o 
voce de copil.

- Dar cu cine vorbesc?
- Cu tatăl meu!

Deși îți cam lipsește obiectivita
tea, lucrurile s-ar putea să iasă bine 
până la urmă. La serviciu îți atingi 
obiectivele numai dacă reacționezi
cu calm. Oricum, îți schimbi atitudinea și îr 
cepi să cântărești într-un mod scrupulos lucn 
rile pro și contra.

Nativii singuri pot întâlni per
soane interesante. Nu promite nimă
nui nimic, dacă nu ești în măsură să
te ții de cuvânt. Linia de conduită pe 
care o adopți acum se va dovedi importantă

Spre seară, ai putea ieși împreună 
cu persoana iubită la un spectacol sau 
să luați masa. Ia-ți inima în dinți și 
spune-i deschis ceea ce simți.

N-ar fi exclus să faci o cucerire la 
care visezi de mult timp, o persoană 
în fața căreia n-ai avut niciodată cu
rajul să îți expui sentimentele.

Nu te încrede prea mult în promi
siunile pe care ți le va face o rudă 
pentru că nu va fi în stare să și le țină
prea curând. îți vei petrece majoritatea zilr
pe drumuri alergând să îți rezolvi probleme
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Prețul pâinii ar putea crește cu 25-30% până la s fârșitul acestui an, 
pe fondul majorării prețului la grâu și al evaziunii fiscale ridicate 
din zona procesării, susține președintele Federației Agrostar, 
Niculae Ștefan.  

Actualitate 3
__________ Joi, 14 octombrie 2010

I

Direcția de Finanțe și MINVEST 
rezolvă problema Muzeului Aurului

Apele tulburi din jurul Muzeului 
Aurului de la Brad încep să se 
impezească. în ultimele zile au avut 
,oc mai multe runde de întâlniri între 
eprezentanții Direcției Generale a 
'inanțelor Publice (DGFP) Hunedoara, 
ii Companiei Naționale a Cuprului, 
Aurului și Fierului MINVEST Deva, ai 
’rimăriei din Brad și lichidatorul ac- 
ivelor fostei exploatări miniere 
BRADMIN, firma IT Management Ad
visors din Timișoara, cu scopul de a 
ămuri o serie de aspecte privind statu- 
ul juridic al clădirii muzeului. Astfel, 
iu avut loc o serie de „cedări” cu 
copul de a debloca situația conflictuală 
esută pe tema proprietății asupra imo
bilului.

Muzeul aparține 
MINVEST

Potrivit directorului DGFP Hune
doara, Lucian Heiuș, cumpărarea 
clădirii muzeului brădean de către 
MINVEST în vara anului 2008 a fost 
perfect legală. „Dacă fostul director, 
Pompiliu Crai, sau cel care a urmat, 
Daniel Andronache, ar fi întăbulat 
clădirea, n-ar mai fi fost nicio 
problemă”, afirmă Heiuș. După tenta
tiva nereușită de a vinde clădirea, 
datorită faptului că cel care a cumpărat- 
o prin licitație, respectiv Centrul Orto
dox Filocalia, nu a plătit ratele aferente 

achiziției, lichidatorul a fost forțat să 
revină la un mod de lucru mai „orto
dox”. Astfel, el solicită instituțiilor im
plicate documentele necesare pentru a 
închide dosarul de valorificare a ac
tivelor BRADMIN. „Lichidatorul a re
cunoscut că noi am cumpărat clădirea 
în mod legal și este dispus să stingă 
acest litigiu. Vom încheia în acest sens 
un contract cu lichidatorul ca reprezen
tant legal al Bradmin”, spune directorul 
MINVEST, Ladislau Farcaș.

Cazacu va primi
Muzeul Aurului
„pe tavă”

Potrivit lui Heiuș, Ministerul Cul
turii și Patrimoniului Național (MCPN) 
a renunțat deja la dreptul de preemțiune 
privind achiziția clădirii muzeului, mo
tivul fiind lipsa banilor. în cursul zilei 
de ieri, directorul MINVEST Deva, 
Ladislau Farcaș, și primarul Bradului, 
Florin Cazacu, au „căzut” la o 
înțelegere. Astfel, Primăria din Brad, 
care avea și ea drept de cumpărare cu 
prioritate a clădirii muzeului după re
fuzul MCPN, a acceptat să-și decline 
acest drept pentru ca imobilul să 
rămână în proprietatea MINVEST. Se 
deschide astfel calea pentru continuarea 
lucrărilor și finalizarea investiției de la 
Muzeul Aurului.

Reabilitarea clădirii și reamena- 
jarea spațiului exterior este aproape 
finalizată. MINVEST dispune de fon
durile necesare încheierii lucrărilor, dar 
și realizării noii expoziții a muzeului. 
„Avem fonduri și acum vom putea con
tinua lucrările. Oricum, Primăria Brad 
nu are bani pentru finalizarea 
investiției. După ce se va deschide, 
muzeul va fi predat comunității, pentru 
că noi nu avem în obiectul de activitate 
administrarea unui muzeu”, afirmă di
rectorul Minvest, Ladislau Farcaș. 
Potrivit șefului Finanțelor din județ, 

Lucian Heiuș, clădirea ar putea fi 
cedată administrației locale prin pro
cedeul „dării în plată”, scăzându-se din 
obligațiile MINVEST către stat val
oarea acestei clădiri. Imobilul ar trece 
în proprietatea publică a statului, fiind 
dată în administrarea Primăriei Brad 
pentru o perioadă de 49 de ani. Cât 
privește exponatele muzeului, acestea 
sunt în siguranță, „sub cheie”, spune 
Heiuș.

Nicolae Grecu

Protest spontan al funcționarilor de la Finanțe
Câteva zeci de funționari din 
cadrul Direcției Generale a 
Finațelor Publice (DGFP) 

Hunedoara și Administrația 
Finațelor Publice (AFP) 

Hunedoara au declanșat un 
protest spontan în semn de 
solidaritate față de colegii de 

la Ministerul Finanțelor 
Publice.

Funcționarii reclamă faptul 
că, după eliminarea sporuri
lor, veniturile lor au scăzut 
drastic, după ce anterior sa
lariile de bază le-au fost re

duse cu 25 la sută.

Protestul spontan al 
funcționarilor DGFP și AFP a fost 
declanșat în jurul orelor 14, când 
zeci de peroane au ieșit în fața sedi

ului DGFP din Deva.
Funcționarii au ieșit în semn de 

solidaritate față de colegii lor din 
București, însă la rândul lor sunt 
nemulțumiți de eliminarea fon
durilor stimulente, pe care susțin că 
nu le-au mai primit de două luni.

„Fără fondurile de stimulente, 
ce ni se acordă din executările silite 
pe care noi le facem, nu putem să 
trăim decent. Media salariilor la noi 
este de 650 de lei, iar stimulentele 

erau între unu și trei salarii, însă de 
două luni nu le-am mai primit”, a 
declarat unul din protestatari, Ana 
Cocioba.

Membrii sindicatului din 
finanțe au fost convocați lunea vi
itoare la București, unde ar trebui să 
se discute despre un protest, fiind 
strânse în acest sens și semnături de 
la mai mulți membri de sindicat.

„Am ajuns la capătul răbdării și 
de aceea nu am mai așteptat până 

luni. Noi nu cerem demiterea min
istrului sau schimbarea Guvernului, 
vrem doar salarii decente. Din 
1999, de când m-am angajat, și 
până acum, am același salariu. 
Mulți colegi și-au dat demisia și au 
plecat deja în străinătate, la fel o să 
fac și eu”, a declarat un alt protes
tatar.

Irina Năstase
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Ingeniozitatea hoților nu mai cunoaște limite
„ Termitele” au fost 
aruncate după gratii

Polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigații Criminale și cei ai 
Birourilor de Investigații Criminale 
Hunedoara și Petri la au organizat o 
acțiune în urma căreia au identificat 
și reținut 13 bărbați, cu vârste 
cuprinse între 19 și 38 de ani, care 
au de executat pedepse privative de 
libertate cuprinse între 2 și 4 ani de 
închisoare, fiind condamnați defin
itiv de Judecătoria Hunedoara pen
tru comiterea unor infracțiuni de 
furt calificat și asociere în vederea 
săvârșirii de infracțiuni. Bărbații au 
fost ridicați de la domiciliile lor și 
depuși în Penitenciarul Bârcea 
Mare, unde își vor ispăși pedeapsa.

Cei 13 bărbați au făcut parte 
din gruparea „Termitele”, în sarcina 
lor stabilindu-se comiterea, în cursul 
anului 2009, a mai multor furturi de 
cupru din cadrul unei societăți com
erciale din Hunedoara. (M.T.)

Acest lucru a fost demonstrat de trei bărbați care au fost prinși în flagrant de polițiști, în timp ce 
transportau 174 de kilograme de cabluri din cupru, pe care le-au lipit pe corp cu bandă adezivă

După ce în urmă cu câteva zile 
un angajat al aceleiași societăți a 

fost prins de oamenii legii și 
agenții de pază ai firmei în timp 
ce încerca să scoată din incintă 
cinci kilograme de deșeuri din 

cupru, ascunse în încălțăminte și 
în interiorul vestimentației, alți 

trei angajația ai firmei au încer
cat să sustragă peste o sută de ki

lograme de cablu din cupru.

Poliția Municipiului Deva, a fost 
sesizată prin Serviciul Apeluri de Urgență 
112, cu privire la faptul că într-un taxi de 
culoare albă se află bunuri sustrase din in
cinta unei societăți comerciale din Deva, 
iar autoturismul se deplasează din direcția 
Deva spre Simeria.

Au lipit cuprul 
de corp, cu bandă adezivă 
Pe raza localității Sântuhalm, un 

echipaj al Biroului Rutier Deva a oprit au
toturismul suspect, iar în interiorul auto
turismului erau trei pasageri, Liviu F., de 
46 de ani, din Hunedoara, Bogdan C., de 

24 de ani, din Hunedoara, și Miklos A., 
de 26 de ani, din comuna Șoimuș. în 
urma controlului, polițiștii „u identificat 
mai multe bucăți de cabluri electrice, 
confecționate din cupru, de diferite mod
ele și dimensiuni ce se aflau atât pe 
podeaua autoturismului, cât și legate cu 
bandă adezivă pe corpurile pasagerilor.

în urma cercetărilor, polițiștii au sta
bilit că bunurile au fost furate din incinta 
societății de către cei trei angajați.

Cercetați
pentru furt calificat
Cei trei bărbați au fost conduși la 

sediul Poliției municipiului Deva pentru 
continuarea cercetărilor, iar prejudiciul 
creat urmează a fi stabilit de 
reprezentanții societății păgubite, care 
evaluează valoarea celor 174 de kilo
grame de cabluri de cupru sustrase. în 
cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat, 
suspecții fiind cercetați în stare de liber
tate. în cazul în care vor fi găsiți vinovați, 
riscă între 3 și 15 ani de închisoare.

Mihaela Tămaș

Pompierii și-au deschis 
porțile

Pompierii din județul Hune
doara și-au deschis, ieri, porțile pen
tru publicul larg, cu ocazia 
sărbătoririi „Zilei Internaționale 
pentru Reducerea Riscului Dezas
trelor Naturale”.

Reprezentanții Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) 
„Iancu de Hunedoara” au prezentat 
diverse tehnici de intervenție, 
mașinile din dotare împreună cu 
dotările de care dispun acestea sau 
echipamentele cu care pompierii 
merg la intervenții. Au scos la 
„expoziție” și barca de salvare, 
împreună cu echipamentele speci
fice pentru scufundări.

„Astăzi (ieri- n.r.) vom 
prezenta diferite tehnici de 
intervenție ale pompierilor în cazuri 
de calamități naturale, cât și echipa
mentele cu care aceștia susțin efor
turi în vederea inundațiilor, 
incendiilor sau a altor dezastre de 
acest fel. Am sperat să avem mai 
mulți vizitatori, dar până la sfârșitul 
zilei poate o să mai vină și alți oa
meni. Față de anul trecut numărul 
intervențiilor ISU a crescut cu 20- 
21 la sută”, a declarat prim adjunctul 
inspectorului șef, Claudiu Achim.

Reprezentanții ISU au împărțit 
pliante, unde devenii pot găsi 
informații despre modul în care pot 
să intervină sau să acționeze în cazul 
producerii unor dezastre naturale.

Petronela Tămaș Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, corn.
Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

S-a deschis Kaufland-ul
Ieri dimineață s-a deschis la Deva 

hipermarketul Kaufland. La inaugurare 
au fost prezenți primarul Mircia 
Muntean, city managerul Devei, Corina 
Oprișiu, reprezentanți ai diferitelor 
instituții județene, alături de respons
abili din cadrul Kaufland. „Acest hiper- 
market trebuia să fie primul construit în 
Deva, demersurile fiind făcute încă de 
acum șapte ani. Mă bucur că după atât 
timp am reușit să avem un magazin 
modem, cu produse și servire de cali
tate în municipiul nostru. Meritul este 
al consiliului local și al întregului 
aparat din primărie, împreună cu care 
am început lupta în hățișul administra
tiv și am reușit să mobilăm un spațiu nu 

Oficialitățile S-au plimbai printre rafturi

prea plăcut al municipiului nostru cu 
această construcție. îi felicit pe toți cei 
care au contribuit la aceasta și le doresc 
succes în activitate”, a spus primarul 
Devei. Apoi oficialitățile au făcut un 
„tur” al magazinului printre rafturile 
pline de produse aranjate impecabil. 
Noul hipermarket oferă cumpărătorilor 
o gamă largă de produse alimentare și 
nealimentare, iar promoțiile oferite sunt 
la înălțime. Ieri, după ora prânzului, 
magazinul și-a deschis porțile pentru 
toți cumpărătorii, iar astăzi va începe 
programul de lucru de la ora 7.30.

Cătălin Rișcuța

Infracțiuni soluționate de polițiștii 
Transporturi Feroviare

Doi tineri din Lupeni au fost prinși de polițiștii din cadrul Serviciului Transporturi 
Feroviare după ce au furat mai multe bunuri.

Alexandru N„ de 20 de ani, din Lupeni, a fost prins de oamenii legii după ce i- 
a furat unui tânăr din Vulcan, care se afla pe peronul stației C.F.R. Petroșani, un telefor 
mobil în valoare de 1.700 de lei.

I-a furat poșeta în tren
Polițiștii Postului de Poliție Livezeni îl cercetează în stare de libertate pe Emanuel 

C., de 19 ani, din Lupeni, care i-a sustras unei femei în vârstă de 41 de ani, din 
Petroșani, o poșetă în care avea cartea de identitate, mai multe cârduri bancare și bonuri 
valorice de masă în valoare de 350 lei. Fapta a fost comisă în compartimentul unui 
tren personal, imediat după plecarea din halta comercială Lupeni.

în ambele cazuri s-au întocmit dosare penale pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. (M.T.)

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

Societate comercială 
angajează

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



Deficitul couiului curent al balanței de plăți s-a plasm in primele opt luni la 4.0? 
miliarde euro, in creștere cu 48. față de perioada similară a uliului trecut, in
fluența determinantă având-o balanța transferurilor curente, care a consemnat 
un sold mai mic cu .18,8"» față de ianuarie-augiisf 2009.

Social 5
Joi, 14 octombrie 2010

Autostrada Deva - Orăștie face primele victime la Șoimuș
Operațiunea de achiziție a imo- 

ilelor pentru construcția variantei de 
colire Deva - Orăștie la profil de 
utostradă face primele victime la 
oimuș. Zece familii care au casele pe 
na dintre străzile din apropierea 
rimăriei comunei au rămas stupefiate 
ând au aflat că sunt chemate pentru a 
e fi expropriate casele și terenurile. 
)amenii sunt nemulțumiți pentru că au 
mncit o viață pentru a-și ridica o 
ospodărie, iar acum li se cere să-și 
ărăsească agoniseala.

Proiectul
a fost modificat

Potrivit locuitorilor din Șoimuș, 
joiectul autostrăzii, finalizat în 2008, 

:u prevedea exproprierea caselor și 
trenurilor din intravilanul localității în 
ona de la est de podul peste Mureș. „în 
irimăvară, când ne-a fost prezentată 
arianta finală a proiectului, nici nu se 
orbea despre exproprierea caselor și 
trenurilor din această zonă”, spune 
an Lupea, proprietarul unei 

gospodării care urmează să fie tăiată în 
iagonală de limitele noului perimetru 
le expropriere. Potrivit planului 
rezentat de primărie, limita terenului 
e urmează a fi expropriat este la doar 
âțiva metri de casa omului. „Nici 
năcar nu știu despre ce suprafață este 
orba, cred că între 600 și 800 de metri 
atrați”, mai spune necăjit omul.

Sunt invitați 
. să-și ceară propria 

expropriere

Primii chemați de reprezentanții 
irmei de avocatură angajată de Com- 
mia Națională de Autostrăzi și Dru
muri din România (CNADNR) pentru 
le fi luate proprietățile sunt cei care 

ețin doar terenuri, nu și proprietarii de 
ase. Printre ei sunt și Emilia și Lucian 
lencz, mamă și fiu, care au aflat cu 
âteva zile în urmă că trebuie să se 
rezinte la primărie pentru a semna 
ctele de expropriere. „Am o bucată de 
tren în intravilan, teren construibil și 
roiectul pentru construirea unei case, 
iveam și autorizație de construire din 
008, dar n-am avut bani să încep 
onstrucția. Când m-am prezentat să 
er prelungirea autorizației, nu mi s-a

mai aprobat, ci mi s-a spus că terenul 
urmează să fie expropriat. Acum am 
fost chemat să fac cerere pentru expro
priere, ca și când ar trebui să fiu bu
curos că mi se ia terenul. Am o 
suprafață de 1.056 metri patrați pentru 
care mi s-a spus că voi primi 18.324 de 
lei, sumă care este ridicolă, adică ceva 
mai mult de trei euro. Fie că semnez 
sau nu, tot or să-mi ia terenul”, spune 
Lucian Hencz cu năduf.

Primăria nu știe ce să 
le răspundă oamenilor

Printre cei prezenți la întâlnirea cu 
reprezentanții casei de avocatură sunt 
mai mulți proprietari de imobile 
nedumeriți. „Pe noi nu ne-a chemat 
încă nimeni, dar am văzut planul de ex
propriere și casele noastre figurează 
acolo. Am venit să vedem despre ce 
este vorba, dar nimeni nu ne spune 
nimic, nimeni nu stă de vorbă cu noi”, 
afirmă și Ioan Prodan. Reprezentanții 
primăriei Șoimuș sunt la fel de 
nedumeriți. „Primăria nu a primit ofi
cial nicio hârtie. Când au venit cei de la 
S. C. Cositras București, firma de 
topografie care a contractat lucrarea și 
cei de la Belevion Deva, care sunt 
subcontractanți, mi-au adus o planșă la 
primărie pe care figurează limita 
terenului de expropriat. Am luat

legătura cu firma de avocatură care ne- 
a promis că va lua legătura cu 
reprezentanții CNADNR și vor susține 
că varianta care nu afectează aceste 
gospodării este cea mai bună. Acum ne- 
au spus că nu au primit încă nici un 
răspuns. De asemenea, am chemat 
cetățenii să ia legătura cu avocații ca să 
lămurească lucrurile”, declară inginerul 
de la Serviciul Cadastru din cadrul 
Primăriei Șoimuș, Viorica Jula.

Oamenii sunt hotărâți 
să se opună 
exproprierii

Oamenii spun că lucrurile nu vor 
rămâne așa. „Suntem hotărâți să 
mergem până în pânzele albe”, afirmă 
Emilia Hencz. Unii dintre oameni cred 
că la mijloc sunt jocuri de culise și in
terese obscure. „Inițial, acest teren nu 
figura pe planul de construire. Probabil 
că aici vrea să-și construiască o 
benzinărie unul din București”, crede 
Ion Lupea. Ei au început prin a întocmi 
un memoriu pe care îl vor remite către 
diverse instituții, cerând revenirea la 
vechea variantă a proiectului de con
struire. Reprezentanții firmei de 
avocatură care reprezintă CNADNR nu 
au vrut să comenteze situația creată.

Cătălin Rișcuța

Prin noul proiect al construcției, 10 familii vor fi expropriate

Deputatul Laurențiu Nistor:

„în proiectul inițial știu că nu 
era prevăzută exproprierea caselor 
din acea zonă. Ulterior proiectul s- 
a modificat, iar oamenilor li s-a 
comunicat că vor fi afectați de 
construcția autostrăzii. Eu am 
adresat o interpelare către Minis
terul Transporturilor, făcând trim
itere la vechiul proiect, care era 
varianta cea mai bună. Mi s-a spus 
că vor reanaliza această situație, 
iar acum aștept răspunsul”.

r

ANUNȚ PUBLIC
întreprindere Individuală DÎLV DANIELA cu sediul în sat 

Căzănești, nr.45, comuna Vața de Jos, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Pensiune turistică”, situat în satul Căzănești, nr.45, co
muna Vața de Jos, jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
SC SAMAX ROMÂNIA SRL Baia Mare anunță publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Lucrări geologice de foraj în perimetrul Rovina - zona Valea Gărzii”, pro
pus a fi amplasat în localitatea Rovina, comuna Criscior, județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC SAMAX ROMÂNIA SRL Baia Mare 
din comuna Criscior, str.Calea Zarandului, nr.146, jud.Hunedoara în zilele 
de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.



Bal „în pași de dans”, la Colegiul Tehnic „Transilvania”
Sala mare a Casei de Cultură 

,,Drăgan Muntean ” s-a dovedit 
a fi neîncăpătoare, marți, pen

tru sutele de tineri care au 
venit să își încurajeze favoriții 
la Balul Bobocilor organizat 

de Colegiul Tehnic „ Transilva
nia Proaspeții elevi ai liceu

lui s-au întrecut, în ritm de 
dans, pentru titlul de Miss și 

Mister Boboc 2010.

Susținătorii bobocilor, prezenți marți 
■a Casa de Cultură „Drăgan Muntean”, au 
avut parte de o veritabilă călătorie în timp, 
Jintr-un colț al globului în altul. Cele opt 
perechi și-au ales fiecare câte un stil de 
dans, pe care l-au prezentat mai apoi pub
licului și juriului.

Incursiune în istoria 
dansului

Rând pe rând, publicul a poposit în 
India pentru dansurile specifice filmelor de 
la „Bollywood”, apoi în cartierele New 
York-ului din anii '70 unde începea 
mișcarea „hip-hop”, pentru ca mai târziu să 
facă un salt în timp, în era dominată de 
frizurile „afro” și de muzica celor de la 
ABBA sau Boney M. N-au lipsit nici rock’n 
roll-ul pe ritmurile lui Elvis, ori eleganța 
valsului vienez. întoarcere pe „meleagurile” 
noaste au făcut-o două perechi care au ales 
să danseze o „învârită de la Orăștie” și un 

dans tradițional țigănesc, ambele gustate din 
plin de către cei prezenți în sală.

Bobocii și-au dovedit apoi și 
cunoștințele în ceea ce privește istoria dan
sului, răspunzând la întrebări alese de către 
organizatori, pentru ca mai apoi să își 
demonstreze și alte talente în afara dansului. 
La proba surpriză, bobocii au lăsat emoțiile 
deoparte și au fredonat „șlagăre” românești, 
au făcut portrete perechilor și au imitat per
sonaje celebre.

Multiplele campioane 
naționale la dans 
aerobic au ridicat sala 
în picioare

Seara dedicată dansului a continuat cu 
o reprezentație a campioanelor naționale de 
dans aerobic, pregătite de Georgeta Cosma, 
în frunte cu micuța Carina Cosma, care la 
cei doar șapte anișori a uimit asistența cu 
abilitățile ei ieșite din comun. Showul a fost 
continuat și de trupa de dans „Mistik” din 
Hunedoara și de o grupă de dansatori ai 
Palatul Copiilor din orașul de pe Cema.

în final, juriul a deliberat și a ales, pe 
rând, cei mai populari dintre boboci, 
ocupanții locurilor trei și doi, Miss și Mister 
Colegiul Tehnic „Transilvania” 2010.

Astfel, Miss și Mister 2010 simt Ignat 
Alina și Ghiorghiu Florentin, locul doi 
Benea Alexandra și Biriș Călin, pentru ca 
podiumul să fie completat de către Roșea 
Bianca și Ivan Bogdan. Cei mai populari 
dintre „bobocei” Carp Debora și Filip 
Alexandru.

„Am participat la bal pentru a mă dis
tra și am face prieteni noi și mă bucur că am 
reușit acest lucru. Mă bucură și faptul că am 
câștigat, chiar dacă am avut o groază de 
emoții la final”, a declarat, Alina, Miss 
Colegiul Tehnic „Transilvania” 2010,

Organizatorii s-au declarat foarte 
mulțumiți de ceea ce au reușit, cu atât mai 
mult cu cât, anul acesta au trebuit „să 
alerge” mai mult pentru sponsorizări decât 
de obicei. „A fost dificil să strângem 
sponsorizări pentru bal, dar într-un final am 
reușit și cred că am făcut o treabă bună. E 
îmbucurător că a venit și multă lume, având 
în vedere că nu am avut un invitat special 
așa cum s-a întâmplat la alte licee. Impor
tant e că bobocii s-au simțit excelent și ast
fel au făcut primul pas spre acomodarea cu 
liceul nostru”, a spus la final unul dintre or
ganizatori.

Claudiu Sav
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Sănătate 7. Irta medicinii constă în animarea pacientului în 
timp ce boala se vindecă în mod natural., (l oltaire)

Âstmul bronșic - o afecțiune care se agravează toamna
Toamna este anotimpul pro

pice pentru apariția bronșite
lor, dar și pentru agravarea 
simptomelor ulcerului și în 

special ale astmului bronsic.

Astmul bronșic este una dintre 
ele mai grave boli, aceasta con
tând în crize de asfixiere.Toamna 
re o cantitate mai mare de alergeni 
are determină apariția crizelor și 
rizantema, care înflorește tot în 
cestă perioadă, poate produce crize 
e astm.

Simptome
y

Astmul este o boală care 
fectează bronhiile. Bronhiile sunt 
imificații ale traheei ce conduc 
erul spre alveolele pulmonare. La 
stmatici, bronhiile se îngustează 
stfel încât apar dificultăți în 
rculația aerului atât la inspirație 

ât și la expirație. Astmaticii se 
lâng de crize de sufocare (dispnee) 
eseori asociate cu o tuse iritantă, 
are, foarte rar poate fi singurul 
imptom al astmului. Respirația 
oate fi uneori ușor șuierătoare 
wheezing). Majoritatea per
oanelor afectate remarcă singure în 
e context apar problemele lor. 
aceste observații ajută la găsirea 
Apidă a originii și factorilor 
e'clanșatori ai astmului.

Cauze și factori 
care duc la această 
afecțiune

La majoritatea copiilor bolnavi 
e astm și la aproape jumătate din 
dulți cauza bolii este o alergie la 
nele substanțe prezente în aer. Nici 
1 prezent nu este foarte clar de ce 
nele persoane dezvoltă alergie la 
numite substanțe în timp ce altele 
unt crutate. Reacția alergică 
rovoacă inflamarea mucoasei 

bronhice prin vasodilatație și 
secreția în exces a mucusului și 
conduce progresiv la contracția 
mușchilor bronșici. în plus, sunt 
eliberate o serie de substanțe, cum 
ar fi de exemplu histamina, care 
declanșează contracția bronșică. 
Restul pacienților cu astm bronșic 
au alte cauze de declanșare a crizei, 
nealergice, dar în final se 
declanșează același tip de fenomene 
inflamatorii, care au aceleași con
secințe. Aceste cauze sunt însă mai 
puțin cunoscute. Mai mulți factori 
pot fi la originea acestei afecțiuni: 
fibrele musculare situate în jurul 
bronhiilor se contractă ("spasm" 
bronșic), mucoasa este iritată și se 
congestionează, în interiorul bron
hiei se acumulează mucus anormal 
de vâscos. Caracteristic astmului 
este rolul important jucat de 
contracția musculaturii bronhiilor. 
Spasmul dispare în câteva minute 
după inhalarea medicamentelor 
specifice, iar circulația aerului în 
bronhii este net ameliorată. Acest 
fapt confirmă diagnosticul de astm 
alături de alte teste funcționale pul
monare.

Predispoziția la astm 
și factori declanșatori 
ai crizei de astm

Factorii declanșatori sunt 
variați. în cazul astmului alergic, in- 
spirarea unui alergen (substanța ce 
provoacă alergia) poate declanșa o 
criză (de exemplu joaca cu o pisică 
în cazul alergiei la păr de pisică). 
Toți astmaticii prezintă o hiperreac- 
tivitate a bronhiilor - ceea ce 
reprezintă o caracteristică a bolii.

Bronhiile se contractă în con
tact cu iritanții cei mai diverși, ca de 
exemplu: aer rece și uscat, efort 
fizic, fumul de țigară (inclusiv cel 
din expunerea pasivă), poluarea, 
stresul, infecții ale căilor respira
torii (guturai, gripă). Astmul este 

boala cronică cea mai răspândită la 
copii. în cursul ultimilor 50-100 de 
ani a avut loc o creștere sensibilă a 
numărului de cazuri de alergii și 
astm. Nu se cunosc cauzele. Fac
torii de mediu și modul de viață se 
pare că au o anumită influență. 
Predispoziția la alergii și la astm 
este ereditară, boala apărând deseori 
la mai mulți membrii din aceeași 
familie. Totodată este probabil ca 
mai multe gene să fie responsabile 
de această predispoziție și ca fac
torii de mediu să joace un rol im
portant în apariția bolii.

Diagnostic 
și tratament

Când consultă medicul de fam
ilie sau un pneumolog, pacienții 
relatează deseori aceiași factori 
declanșatori. Medicul va efectua un 
examen fizic cu scopul de a exclude 
existența altor boli, apoi va efectua 
testele pulmonare, care îi vor per
mite punerea în evidență a 
îngustării bronhiilor.

Testele respiratorii constau în 
expirarea totală și rapidă a aerului 
din plămâni după un inspir maxi
mal. Se poate de asemenea observa 
dacă diametrul bronhiilor este nor
mal sau scăzut. Această probă 
funcțională este repetată apoi după 
inhalarea unui medicament bron- 
hodilatator. Ameliorarea testului 
după inhalare este specifică astmu
lui.

Dacă testul este normal în 
ciuda problemelor descrise de pa
cient, specialistul are posibilitatea 
de a realiza un test de provocare. 
Acesta permite punerea în evidență 
a hiperreactivității bronșice carac
teristice astmului. Identificarea aler- 
genilor declanșatori este realizată de 
medicul de familie sau de către un 
alergolog cu ajutorul testelor cu
tanate. Astmul este confirmat atunci 
când boala răspunde favorabil la 
tratament. Tratamentul trebuie să 
permită pacientului să ducă o viață 
normală în ciuda bolii de care 
suferă, adică să efectueze toate 
activitățile dorite și bineînțeles 
sport. Medicul se va strădui prin in
termediul tratamentului să mențină 
o funcționare optimă a plămânilor.

Tratamentul astmului constă 
în: evitarea inhalării de alergeni, 
tratamentul inflamației bronșice, 
tratamentul spasmului bronșic. 
Orice persoană astmatică trebuie să 
aibă la îndemână medicamente care 
să provoace o dilatare bronșică 
rapidă, numite bronhodilatatoare. 
Acestea trebuie inhalate de fiecare 
dată când apar probleme respira
torii. Ele acționează în câteva 
minute. Linele bronhodilatatoare 
sunt folosite pentru obținerea unei 
dilatații mai îndelungate a bronhi
ilor (preparate cu durată lungă de 
acțiune) și nu trebuie inhalate decât 
de două ori pe zi. Bronhiile rămân 
astfel dilatate în permanență.

damul este boala cronica cea mai răspândită la copii 1

la îndemână bmnhodilatatoare

MYK



luliana Tuilor revine pe micile ecrane, după o pauză de câteva luni. I edeta TI R va 
prezenta în această toamnă cel de-al șaptelea sezon al emisiunii "O dată-n viață ". 
Prima ediție va fi difuzată vineri, 15 octombrie, de la ora 21.00, invitații lulianei fiind 
Ricăt liăducanu. Adrian Romcescu și Delia Matache. Alături ei, vor mai concura vede
tele de muzică populara Maria Draaomiroiu, Maria Corneei și Daniela Condurache.
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Finala Eurovision 2011 
va avea loc la Dusseldorf

Jennifer Rush vrea să învețe limba română

Finala din 2011 a concursului de 
muzică Eurovision va avea loc pe 14 mai, 
la Diisseldorf, după victoria de anul 
acesta a interpretei germane Lena, a 
anunțat, marți, potrivit AFP.

Este pentru a doua oară când Ger
mania organizează finala concursului Eu
rovision. în 1983, capitala Bavariei, 
Munchen, a găzduit evenimentul, după 
victoria din anul precedent a Germaniei, 
în acest concurs creat în urmă cu 55 de 
ani.

Lena, în vârstă de 19 ani, a triumfat 
la Eurovision 2010, cu piesa "Satellite", 
și a fost timp de câteva săptămâni idolul 
țării sale.

Locul al doilea a fost ocupat de 
reprezentanții Turciei - maNga -, în timp 
ce reprezentanții României, Paula Seling 
și Ovi, au ocupat locul al treilea, cu piesa 
"Playing With Fire".

Concursul Eurovision a devenit 
faimos, de-a lungul anilor, pentru muzica 
uneori de o calitate îndoielnică, recitaluri 
bizare și voturi despre care nu o dată s-a 

Kate Moss a câștigat bani
de pe urma scandalului „cocaina”

Scandalul legat de consumul de cocaină în care a fost implicată Kate Moss i- 
a dublat salariul, potrivit popeater.com.

Impresara lui Kate recunoaște că în zilele care au urmat incidentului - au fost 
publicate fotografii în care Kate Moss se droga - a încercat să liniștească apele cu 
marile companii.

Cu toate că H&M, Chanel și Burberry au hotărât să înceteze colaborarea cu 
modelul, scânteia n-a durat prea mult.

"Clienții importanți au rămas alături de ea". Imediat după aceea Moss a semnat 
cu Burberry, a fost implicată în campanii pentru Dior, Longchamp, Louis Vuitton, 
Stella McCartney, Roberto Cavalli, Versace, Rimmel, Bulgari și Agent Provaca- 
teur.

în 2007, Moss câștiga din ce în ce mai mult, și-a lansat un parfum, o linie 
vestimentară și a apărut pe coperta ediției britanice a revistei Vogue.

Potrivit Forbes, Moss a câștigat anul trecut 9 milioane de dolari, iar în anul 
scandalului 5 milioane de dolari.

"E o persoană publică și trebuie să aibă grijă de imaginea ei până la un punct, 
dar viața ei privată rămâne viața ei privată, iar ea e doar un model", spune Doukas.

spus că se dau pe criterii politice. Cu toate 
acestea, Eurovision își are fanii înfocați. 
Câștigătorul concursului se bucură de 
atenție și prestigiu, iar de-a lungul timpu
lui, printre aceștia s-au numărat și nume 
care au făcut legendă în muzică - ca Abba 
și Celine Dion.

La concurs participă țările membre 
ale European Broadcasting Union (EBU), 
o organizație înființată în 1950 de 23 de 
reprezentanți ai televiziunilor europene, 
într-o conferință care a avut loc la Devon, 
în prezent, însă, în EBU sunt aceptate și 
țări non-europene, astfel explicându-se 
participarea unor țări ca Maroc sau Israel.

Concursul este unul dintre cele mai 
longevive și mai urmărite programe de 
televiziune din lume. De-a lungul timpu
lui, competiția a suferit numeroase 
schimbări. Pe măsură ce tot mai multe 
țări doreau să ia parte la competiție, a fost 
necesară stabilirea unui sistem de 
selecție. Mai multe variante au fost testate 
până s-a ajuns la o formă stabilă.

y

Cântăreața Jennifer Rush, care va 
concerta la București, la Sala Palatului, 
duminică, a declarat recent că ar vrea 
să învețe limba română, aceasta fiind 
singura limbă pe care nu o înțelege atât 
de bine pe cât și-ar dori, potrivit unui 
MEDIAFAX.

Pentru Jennifer Rush, româna este 
o limbă foarte dificilă , fiind de părere 
că italiana, germana sau spaniola sunt 
mult mai ușor de învățat. Cântăreața 
este hotărâtă să învețe câteva cuvinte 
noi chiar înainte de sosirea în România, 
deoarece are de gând să-i întrebe pe 
români în timpul concertului ce 
melodie își doresc să audă.

Rush a declarat că are chiar câțiva 
prieteni în România, de la care a învățat 
câteva cuvinte, cum ar fi "mulțumesc".

Jennifer Rush a declarat că de 
fiecare dată când are un concert îi este 
dificil să aleagă ce piese să cânte pentru 
că îi plac foarte multe; Artista va cânta 
în concertul de la București și câteva 
piese de pe noul său album, "Now Is 
The Hour", lansat anul acesta. Piesa 
care nu va lipsi din playlist-ul concer
tului de la București este "The Power 
Of Love", desemnată cea mai vândută 
melodie a unei artiste solo din istoria 
muzicii pop britanice, de Cartea Recor
durilor, în 1985. Piesa a beneficiat de 
aproape 200 de alte variante, artiști pre

Robert Pattinson și Kristen Stewart plănuiesc 
o nuntă '’voodoo"

Robert Pattinson și Kristen Stew
art, starurile seriei de succes "Amurg/ 
Twilight", plănuiesc să se căsătorească 
în cadrul unei ceremonii oficiate de 
preoți "voodoo", în decembrie, potrivit 
contactmusic.com.

Deși cei doi au refuzat până în 
prezent să-și confirme relația, începută 
pe platourile de filmare ale seriei 
"Amurg", ei vor să-și arate angajamen
tul unul față de celălalt prin această cer
emonie neobișnuită.

Kristen, în vârstă de 21 de ani, și 
Robert, în vârstă de 24 de ani, nu vor să 
dezvăluie niciun detaliu despre cere
monie și nu vor purta verighete după 
nuntă. Ei își vor face niște tatuaje spe
ciale pe unul din șolduri și își vor oferi 
reciproc niște obiecte simbol ale iubirii 
lor.

Robert Pattinson și Kristen Stew
art au devenit celebri cu rolurile din 
franciza cinematografică "Amurg/ Twi
light", inspirată din romanele autoarei 
americane Stephenie Meyer. Primele 
două lungmetraje din această franciză

cum Celine Dion, Andrea Bocelli, Glo
ria Gaynor, dar și românca Eva Kiss 
cântând de-a lungul timpului versiuni 
ale acestei piese.

Biletele pentru concertul din 
Capitală sunt disponibile la casieria 
Sălii Palatului, în magazinele Diverta, 
Muzica Store, Librăria Eminescu și on

de succes - "Amurg", de Catherine 
Hardwicke, și "Saga Amurg: Lună 
Nouă", în regia lui Chris Weitz - au 
obținut împreună încasări de 1,1 mil
iarde de dolari. Al treilea film din serie, 
"Saga Amurg: Eclipsa", a avut premiera 
în această vară.

line, pe www.biletoo.ro, www.myi
icket.ro, www.bilete.ro,www.blt.ro s 
www.ticketpoint.ro. Biletele st 
împărțite pe categorii, având prețuri d 
250 de lei (VIP), 200 de lei, 175 de le 
150 de lei, 100 de lei și 50 de lei.

Kristen participă în aceas1 
perioadă la filmările pentru lungmetn 
jul "Pe drum", o ecranizare a romanuli 
scris de Jack Kerouac, în regia lui Wi 
ter Salles iar Pattinson lucrează la râi 
dul său pentru noua producție "Wat, 
for Elephants", de Francis Lawrence.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

popeater.com
contactmusic.com
http://www.biletoo.ro
http://www.myiicket.ro
http://www.blt.ro
http://www.ticketpoint.ro


liftul iiiteiiiațimial rtmiân Hogiliin Strica ocupă tocul 88 în topul celor mai buni portari Jiu ultimii 25 de ani, 
clasament întocmit, miercuri, <le,Federația Internațională de Istorie fi Statistică a l'otbalului (1FFHS). Strica, 
care a acumulat zece puncte iu această ierarhie, se află la egalitate, printre alții, cu suedezul Andreas haksson, cu 
italienii Carlo Ciidicini și Iran PellizzoH, cu francezul Hugo Lloris, cu camerunezul Jacques Songo 'o, , cu mexi
canul Oscar Perez Rojas, cu slovenul Samir Handanovici și cu irlandezul Seamus John James (liven.
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Statistică. Ce am fost și ce-am ajuns. Simeria-Hunedoara
singurul „derby” hunedorean
udețul Hunedoara are de câ
țiva ani încoace din ce în ce 
mai puține echipe în eșaloa- 
tele superioare ale fotbalului 
românesc. Situația a devenit 
larmantă în ultimii ani, când 
chipe ca Jiul Petroșani, Cor- 
inul Hunedoara și, mai nou, 
linerul Lupeni au dispărut de 
<e harta fotbalului din Româ- 
lia. In aceste condiții, județul 
nostru se laudă cu o singură 
reprezentantă în liga a doua, 
iureșul Deva, formație înfiin
țată doar acum șase ani sub 

cetate.

Retragerea recentă a Minerului 
jpeni din liga a doua a scurs la 
prafață un trist adevăr. Județul Hune- 
ara, recunoscut în trecut ca unul din 
uețele bogate în fotbal a ajuns să aibă 
>ar trei (!) echipe de fotbal în primele 
;i divizii ale țării. Situația este una 
stă dacă ne uităm că acum patru se- 
iane județul Hunedoara avea patru 
prezentante în eșalonul secund. în se

zonul 2007-2008, la startul campionat
ului din seria a doua plecau: Jiul, 
Mureșul, Minerul Lupeni și Corvinul 
Hunedoara, ultima retrogradând de alt
fel la finele sezonului.

Jiul Petroșani 
și Corvinul 
Hunedoara au avut 
cele mai bune clasări

Paradoxal, echipele care acum se 
zbat în ligile inferioare au adus cele mai 
bune clasări pentru județul Hunedoara. 
Dacă în trecut, Petroșaniul și Hune
doara se duelau cu grarizii primei di
vizii, acum, au rămas acum doar două 
orașe a căror iubitori ai fotbalului se 
bucură de „derbyuri” cu echipe precum 
Retezatul Hațeg sau Nova Mama Mia 
Becicherecul Mic. Jiul a fost ultima 
echipă care a prins „gustul” ligii întâi, 
realizând totodată cea mai bună clasare 
a unei echipe hunedorene, în ultimii 
ani. Petroșenenii promovau în prima 
ligă, de pe prima poziție, în sezonul în 
care debuta în seria a IlI-a (conform 
configurației de atunci) Mureșul Deva 
(2004-2005), rămasă în timp, „ultimul 

mohican” al județului.
Și locuitorii orașului de pe Cema 

se pot lăuda cu una din cele mai bune 
clasări din ultimii ani. Exact acum zece 
ani, Corvinul încheia podiumul la 
capătul celui mai bun sezon din istoria 
recentă a clubului, lăsând în urmă 
echipe „cu nume” precum UTA, Apu- 
lum Alba lulia, Poli Timișoara sau „U” 
Cluj.

Rămasă singura reprezentantă din 
județ în liga a doua, Mureșul lui Gică 
Barbu (cel mai longeviv antrenor din 
liga a doua, cu șase ani petrecuți sub 
cetate) a reușit cea mai bună clasare în 
sezonul 2007-2008, devenii terminând 
campionatul pe locul șapte, după ce în 
primele 13 etape nu pierduseră decât un 
meci.

FC Hunedoara - CFR
Simeria, unicul 
„derby 
de Hunedoara”

în aceste condiții, singurul 
„derby” hunedorean din primele trei 
ligi a rămas cel dintre CFR Simeria și 
FC Hunedoara. Cele două formații se

Mureșul Deva a rămas singura reprezentantă 
a județului în Liga a doua.

întâlnesc, vineri, la Simeria într-un 
meci contând pentru etapa a opta, am
bele grupări anunțându-și candidatura 
pentru promovarea în liga a doua în 
acest sezon.

Cele două grupări se află în 
primele cinci clasate în seria a V-a, 
trupa antrenată de Eusebiu Șuvagău 

ocupând locul secund, în vreme ce fer
oviarii simerieni încheie plutonul celor 
cinci echipe înscrise în lupta pentru 
locurile ce duc în liga a doua.

Claudiu Sav

7FR Simeria, gata de meciul 

țu Hunedoara

Dava Deva începe să lege victoriile

1FR Simeria și FC Huneo- 
iara se întâlnesc, vineri, la 
''imeria, în etapa a opta a 
campionatului din liga a 
eia, seria a V-a. Antrenorul 
iimeriei Gheorghe Cornea 
spune că e pregătit pentru 
ocul cu „vecinii” hunedo- 
mi și că, după cele trei ega- 
luri consecutive, speră ca 
chipa condusă de el să ob

țină cele trei puncte.

Simerienii n-au mai câștigat 
deplasarea de la ultima clasată, 

ecicherecul Mic (echipă pe 
renul căreia, ambele echipe 
medorene, au izbutit singurele 

succese externe din acest campi
onat) și sunt siguri că vor învinge 
în duelul cu cealaltă echipă 
hunedoreană din campionat.

„Sper ca elevii mei să își dea 
seama că pierdem puncte 
prețioase deoarece ratăm nepermis 
de mult. Cred că dacă am fi fruc
tificat ocaziile de la Severn, Arad, 
Timișoara și de acasă cu Autocata- 
nia, altfel vorbeam acum. Practic, 
ratăm pe meci cel puțin trei-patru 
ocazii mari de gol și e un lucru 
care mă deranjează, mai ales pen
tru că după cele patru goluri din 
etapa intermediară m-am gândit că 
vom marca multe goluri. Uite însă 
că Hunedoara are cel mai bun atac 
din serie, însă acest lucru nu ne 
sperie. Vom trata meciul cu seri

ozitate maximă”, a spus tehni
cianul Simeriei.

Acesta admite totuși că, pe 
lângă ratările atacanților, există și 
unele probleme în defensivă, lucru 
confirmat de faptul că Simeria are 
cele mai multe goluri primite (9) 
din primele cinci clasate.

„Cu excepția jocului cu Auto- 
catania am luat gol în toate par
tidele și e clar că și aici avem de 
lucrat. însă cu răbdare putem re
zolva problemele. Sper însă să ne 
sincronizăm și să învingem vineri 
pentru că victoria e foarte 
importantă, altfel pierdem în mare 
parte contactul cu plutonul 
fruntaș”, a punctat Comea.

Claudiu Sav

Singura echipă de futsal din județ a 
câștigat ambele partide jucate în turneul 
organizat la Odorheiul Secuiesc.

Trupa antrenată de fostul tehnician 
al campioanei CIP Deva, Karoly Gașpari 
a trecut de Metropolis București (4-5) și 
de Info Press Odorheiu Secuiesc cu 7-3 și 
a urcat astfel pe podiumul Ligii a 11-a de 
futsal, unde se află la egalitate de puncte 
cu Ceahlăul Piatra Neamț și City’us 
Târgu Mureș.

Devenii vor putea vedea futsal la

poalele cetății doar în decembrie, când va 
avea loc unul din turneele ligii secunde.

Până atunci Dava Deva va mai juca 
la Piatra Neamț, în 24 octombrie și la 
București în 13 noiembrie.

Clasament liga a Il-a futsal:
1. Futsal Ceahlăul 4 3 0 1 31-15 9p
2. CS City’us 11 4 3 0 1 25-18 «P
3. Dava Deva 4 3 0 1 17-13 9p
4. Infopress Odorheiu 4 2 0 2 16-16 6p
5. CSS Roșiorii de Vede 4 1 0 3 12-26 3p
6. Metropolis București 4 0 0 4 13-26 Op

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALEA ZARANOULUI nr.150 UAngâ VOLVO] GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prostim;
- poliș culoare;
- uoliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: O~61 973.940

- 5 spălări [1 gratis!
- legitimație (exterior + interior, 16 ronJy

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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7 Inspirat de nuvela lui Stephen King, "The Hody", filmul hu Rob Reiner, e 
"un clasic", o dezarmant de tandră poveste, subtilă și sublimă, a patru copii 
care pleacă într-o călătorie ce-i va maturiza prematur.
(Pro Cinema: 22:00; Prietenie)

Dicționar: Vii, Yen, Sil, Otic, Ag

SauAsorta Culoare

Fast!

Comună

Vedete

solicita

încălcat

Pariu

S-

Educat 
Pulovăr

Micile 
ecrane

07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Sfinții care au trecut Dunărea 
09:30 Repere sacre
12:00 Prințesele lumii (serial docu

mentar- 16.)
12:15 Călător pe viață (rel.)
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 39.)
13:45 Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:55 Vinul pe românește
15:30 Akzente (magazin cultural)
17:00 Interes general
17:30 O carte pe săptămână (rel.) 
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

Loto o/49 și Noroc
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 40.)
19:30 Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 16.)
19:40 Sport la TVR 1 
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei
21:00 Judecă tu! (2010)
22:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 16.)

22:55 Vinul pe românește 
23:10 Robocop 2 (comedie S.F) cu

Peter Weller, Nancy Allen, Tom 
Noonan, Felton Perry

Produs 
vulcanic

Gresați
1T 

mărgini

Dădacă

Râză
toare

Poleit 
cu aur

Atacă în 
valuri

Cadrai

A dis
truge

Scandal

Pronume

întrecere

A
răsuci

Nivel

Vedetă
Dori
toare

Ramifi
cație 

Intrare

lițist, 1990 - 3.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam •

07:00 Doctor la zoo (german serial, 
2006 - 5.)

08:10 Aripile dragostei (german-aus- 
triac film romantic, 2006)

09:50 Animal instinct
10:00 Delfinii mi-au salvat viața
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal; Sport
12:30 Atlas (rel.)
13:00 Tânăr, caut carieră (rel.)
14:35 împreună în Europa
15:35 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 5.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Atlas
19:30 Tânăr, caut carieră
20:00 Liber pe contrasens
21:00 Lege și ordine (SUA serial po-

Waterston, Carey Lowell 
22:00 Ora de știri 
23:00 Spionii (englez serial triller,

2002 - 8.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

06:00 Observator 06:00 happy Hour 07:00 Pe cuvânt de temeie 06:00 Cireașa de pe tort
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați 07:00 Camera de râs
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 07:30 Nimeni nu-i perfect
11:15 Cavalerii dreptății (canadian- 10:00 Soarele ucigaș (SUA film de 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Fiorentina

SUA film de aventură fantas- catastrofă, 2001, rel.) 12:30 O mare de pasiune 09:15 Omul vineri (englez-SUA
tică, 2009) cu Natassia Malthe, 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina dramă, 1975, rel.)
Christopher Jacot, Dru Vierge- 1973, rel. - 3843.) 15:15 Victoria 11:30 Casă, construcție și design
ver, Peter Bryant 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 12:00 Focus Monden

13:00 Observator 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:30 Rosalinda 13:15 Mondenii (emisiune de diver-
14:00 Familia Bundy (SUA serial de serial de comedie, 2006 - 9.) 17:25 Vremea de ACASĂ tisment, rel.)

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 14:00 Nedreptate oarbă 17:30 Poveștiri adevărate 14:00 Puterea exploziei
Katey Sagal, Christina Apple- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 O mare de pasiune 16:00 Cireașa de pe tort
gate, David Faustino 1973-3844.) 19:30 Săracii tineri bogați 17:00 Trăsniții

14:30 Te pui cu blondele? 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Iubire și onoare 18:00 Focus 18
16:00 Observator 17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei 19:00 Focus Sport
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:30 Cireașa de pe tort
19:00 Observator 20:30 Un gigolo de doi bani: Aventuri de divertisment, 2007) 20:30 îmblânzirea scorpiei
20:30 Marele câștigător (reality în Europa (SUA comedie, 2005) 23:30 7 păcate (brazilian serial de 21:30 Focus Monden

show, 2010) 22:15 Moștenirea (român serial de dramă, 2007) cu Gabriela 22:15 Trăsniții
22:00 Narcisa sălbatică (român serial comedie, 2010 - 8.) cu Ramona Duarte, Clâudia Jimenez, Gio- 23:00 Mondenii

de dramă, 2010) Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 23:30 Curajul de a trăi (dramă, 2001
23:00 Observator la Antena 1 orghe Visu, Carmen Tănase necchini cu Jack Davenport, Miriam
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV la PRO TV Margolyes, Paul McGlinchey

18:00

13:00 Numărul pe septembrie (SUA film documentar, 2009)
14:30 Căsnicia (SUA dramă romantică, 2007) 
16:00

20:00
21:20

23:20

Felicia, înainte de toate (român-croat dramă, 2009)
Helen (SUA-englez-german-canadian dramă, 2009) cu Ashley Judd, 

Goran Visnjic, Lauren Lee Smith, Alexia Fast
The Shukar Collective Project (român film documentar, 2010)
G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei (SUA film de acțiune, 2009) cu Dennis 

Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt
Teroare în paradis (canadian-SUA thriller, 2007) cu Gregory Smith

20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 1.) cu Trevor Morgan 
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 10.)
22:00 Prietenie (SUA dramă, 198o)cu Wil Wheaton, River Phoenix, Corey 

Feldman, Jerry O'Connell

16:00 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 8.)
16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990, rel. - 9.)
17:00 Rainbow Warrior (francez dramă, 2006) cu Niels Arestrup, 

Julie Gayet, Pascal Elbe, Gregori Derangere
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 4.) cu Tony Shalhoub
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara

eva zidar rosar-tencuitor

’lefon: 0755.999.916 Hunedoara

■man 3 Telefon: 0755.999.917

on ist 1 agent comercial

ier 23 agent de securitate

at or piese din piele si înlocuitor 
‘ 2

Igherfexclusiv restaurator)
■ 4

îcatoare î

an tar 1

rar betonist 1

ictionar informații clienti
5

prijitor clădiri 10

atator 1

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

Telefon: 0755.999.920

mecanic utilaj

zidar pietrarmecanic utilajPetroșani

munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri .baraje 2

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

montator placaje interioare si exte
rioare 1

operator instalații dincentrale elec- 
4

tâmplar manual ajustor montator
12

șofer autocamion?masina de mare
1

Vulcan

1

1

cusător piese din piele si înlocuitori
1068rfttor comercial

rator gestionar 1 dispecer 1

incitor necal. la asamblarea, mon- excavatorist pt. excavatoare cu rotor
ea pieselor 25 de mare capacitate 2

gestionar depozit 1erator calculator electronic °i 
»ele 3

lăcătuș montator
tar(chelner) 1

rator 10

ducrator produse ceramice prin
rudare 2

mitor-distribuitor materiale si
ile 2

mecanic agricol

ctorist 1

îngrijitor clădiri 1

io

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2 zidar rosar-tencuitor

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

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

3

Telefon: 0755.999.918
muncitor necalificat în industria 
confecțiilor 4

Simeria

asfaltator secretara i Telefon:0755.999.921

barman 1 șofer automacaragiu 0

bucătar î sortator produse 1 Orăștie
confectioner articole din piele si în
locuitori 4

vânzător 2
Telefon: 0755.999.922

zidar rosar-tencuitor 3
confectioner-asambleor articole din 
textile 5

cusător articole marochinarie
20

controlor calitate 2
Lupeni

cusator articole marochinarie
I

Telefon: 0755.999.919
munc.necai.ia asamblarea,montarea 
pieselor 2

ambalator manual 6
dispecer 1

croitor 1
finisor terasamente 4

încărcător-descarcator 1
munc.necal.în ind.confecțiilor

11

lacatus montator 1

cusător piese din piele si înlocuitor 
5

electricean întreținere si reparații
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

electricean în construcții 1

lacatus mecanic

munc.necal în ind. confecțiilor
6

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambala tor manual 5

barman 2

bucatar 3

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

femeie de serviciu 1

stivuitorist ospătarfchelner)

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

lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb. prod, sol ide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orăștie, preț negociabil. Tel. 0?26.319.204

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

Ind casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, 
ie, cămară, apă din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație ter- 
că. Preț 45.000euro. Tel.0748.347.128

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

nd casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă 
■fi în casă. Preț 135-OOOlei neg. Tel.0769839.694

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

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

1 garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. 
1.0735.066.695

ind garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

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

nd casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, 
idină 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

nd apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau 
limb cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. 
1.0735.066.695

DIVERSE
k

Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764.606.759
nd casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val.
15. Materiale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 
amere, baie, bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

nd apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior, 
îț 135.000 lei. Tel.0748.689.532

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, germanjotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte.
Tel.0733.703.790

nd apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate in- 
lațiile noi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

xtd apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, 
mopan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tel.:0766396764 sau 
0314221410.

nd casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

nd apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
O.OOOlei neg. Tel.0721.805.675

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

nd apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecoman- 
t, st=50mp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

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

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

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate. De va. Te1.03 54.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

nd apartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.OOOlei 
g. Tel. 0735.066.695

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

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume................................. Prenume..........................................
Strada....................................Nr........Bl................Sc......Ap. ...
Localitatea........................ Județul.............
C.I. seria..............nr..................................
Eliberat de...................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensă în bani.

nd casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, 
400mp. Preț 80.000 euro. Tel.0748.347.128

nd apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, 
mopan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

TeL0722.775.557

g AUTO

md apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. 
îț 125.0001ei. Tel. 0735.066.695

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro 
neg.Tel.0734.965.619

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

ind apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
O.OOOlei neg. Tel.0769.839.694 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

ind apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
OOOlei. Tel. 0748.689.532

Vând Daewoo Matiz, a_f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500cur 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 Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

1Hnf aniiflg m chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei

http://glasulliunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
ahoo.com


Fabrica de mortare uscate
fi adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVA^

LEMRTEk 
produce $1 CHncrcializcart 

tâmpilrte din lemn triplu stratifici 
■pi pi hraitn da na aai ban calin 

Barem ia fana dalai 
pansMkasiR.
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Silvadez^
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Pui calitatea I
- la pungă

A‘> Pulpe 
q superioare Q 

• la pungă 
9,3^ lei/ kg

8,39 lei/ kg
Piept cu o 

O
0,30 lei/ buc 13,59 lei/ k

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

ZG4 11 5

Rezerva

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02 08.2C'NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA 1 BAZA

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE
VOR INTRA IN RENOVARF

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

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

Nisip 22.00 lei/ton

Sort scâbt 4 - 8mm 23.00 levton

Sort spălat 8 - I6mm 2300 levton

PiMfă concasată Jaioforâ) 4 - Smm 25.00 Jetton

i iară concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/ton

rMYK


