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Știrea zilei

Directorul sanatoriului 
din Brad ar putea fi schimbat

Ministrul Sănătății Attila Cseke a semnat, 
ieri, ordinul de demitere din funcție a directorului 
Sanatorului de Pneumoftiziologie Brad, medicul 
Ionel Circo. Surse din cadrul ministerului susțin 
însă că este posibilă o revenire asupra ordinului 
ministrului în condițiile în care nu există o justifi
care legală sau de altă natură pentru schimbarea 
din funcție a managerului unității spitalicești din

Directorul Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) Hunedoara, Dumitra Ștefan, a confirmat 
demiterea doctorului Circo, acesta fiind informat 
încă de ieri despre decizia ministerului.

Noul manager al sanatoriului de la Brad va 
fi doctorul Ștefan Repede, care ocupă acum 
funcția de inspector în cadrul Compartimentului 
de Control al DSP Hunedoara.

„Nu înțeleg această schimbare. După părerea 
mea este o măsură antireformă. Doctorul Circo s- 
a dovedit a fi un manager de excepție, neimplicat 
politic și care a reușit să facă din Sanatoriul TBC 
de la Brad o unitate etalon între spitalele hune- 
dorene. Ar fi o mare greșeală schimbarea acestuia 
cu atât mai mult cu cât nu există motive temeinice 
pentru înlocuirea sa. Nu știu ce jocuri sunt în 
spatele ordinului semnat de ministrul Cseke, dar 
sunt convins că în decizia acestuia nu a primat cri
teriul competenței”, a declarat subprefectul 
județului Hunedoara, Dorin Gligor.
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Salată
Provensală

Ingrediente:

Salata
1 conservă de ton în apă sau sara
mură de 200-250 g, 500 g cartofi, 
125 g fasole verde, 2 roșii, 1 ardei,
1 salată mică, 10 măsline fără sâm
buri, 2 ouă fierte tare, crutoane 
pentru servit (opțional).
Vinegreta
2 linguri de muștar Dijon, 1 con
servă de anșoa de 50 g, 1 cățel de 
usturoi, 3 linguri de zeamă de lă
mâie sau lămâie verde, 100 ml ulei 
de măsline.

Mod de preparare:

Se spală cartofii, se curăță de 
coajă, se taie cubulețe și se fierb 
(se pot coace și la microunde). Se 
fierbe fasolea sau se face pe aburi. 
Roșiile și ardeiul se taie cubulețe. 
Măslinele se taie în 5-6 rondele.

intr-un pahar se face vinegreta, 
cu cuțitul de la mixer. Se pun con
serva de anșoa, muștarul, cățelul 
de usturoi, zeama de lămâie și se 
amestecă cu mixerul până se trans
formă într-o pastă. Uleiul se pune 
treptat, ca la maioneză, până se în
corporează.

Pe un platou se aranjează foile 
de salată, se pun roșiile, ardeiul și 
fasolea. Cartofii se dau prin vine- 
gretă și se adaugă peste fasole. De
asupra se pune tonul scurs de apă 
și pe margine se pun feliile de ou, 
ca în imagine. Se poate servi cu 
cnt toane sau fîlrt

11^1 ~ 
I WlV

Telefoane utile

Ape) unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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Pomenirea Sfântului Apostol Carp, 
dintre cei șaptezeci de apostoli

Sfântul apostol Carp a fost un 
mare apostol al Domnului, fiind pus 
la număr cu cei șaptezeci de apostoli 
și ucenici și slujind marelui Pavel la 
propovăduire și purtând 
dumnezeieștile lui epistole către cei 
cărora erau trimise, a învățat pe 
mulți dintre păgâni a se închina și a 
cinsti Sfânta Treime. El, nevoindu- 
se împreună cu dânsul multă vreme 
în propovăduirea cuvântului lui 
Hristos, a suferit multe ispite. Apoi 
a fost pus de dânsul episcop în Veria 
Traciei. El s-a mai ostenit cu 
propovăduirea cuvântului și în Crit, 
unde a primit în casa sa pe Sfântul 
Dionisie Areopagitul. După aceea, 
luminându-i-se mintea prin dum
nezeiasca strălucire a Mângâietoru
lui, pornind de la Răsărit ca o stea 
luminoasă, a luminat toată lumea cu 
dumnezeieștile învățături, făcând în 
toate zilele multe și mari minuni. El 
a văzut în vedenie pe Domnul 
arătându-i-se lui, pe când se ruga, ca 
să pedepsească pe cei doi păcătoși. 
Deci, l-a auzit pe Acela, zicându-i: 
„Bate-mă cât poți, căci sunt gata

iarăși să mă răstignesc, pentru 
mărturisirea omenească”.

Sfântul Dionisie mai 
mărturisește de Sfântul Carp și 
aceasta: El nu începea a săvârși 
Preacuratele și de viață făcătoarele 
Taine, mai înainte până ce nu vedea 
din cer, arătându-i-se vreo vedenie 
dumnezeiască. Fiind arhiereu în 
Veria, pe mulți elini i-a întors de la 
închinarea de idoli la Hristos Dum
nezeu. Asemenea, pe iudei, mus- 
trându-i, i-a învățat să creadă că 
Hristos Cel răstignit de dânșii este 
Dumnezeu adevărat și făcătorul tu
turor. Și multe cetăți și popoare 
venind la credința în Hristos, și 
despărțind cu botezul pe cei 
credincioși din cei necredincioși, a 
suferit din această pricină multe 
prigoniri și scârbe, căci mergea cu 
bărbăție și cu osârdie spre cele cu 
osteneală nevoințe ale luptei, 
neînfricoșându-se de mânia 
dregătorilor. După aceea, a fost ucis 
cu sălbăticie și cu nemilostivire de 
ceilalți iudei ce nu crezuseră, dându- 
și Sfântul său suflet în mâinile Dom

nului. Drept aceea, precum el a 
slăvit pe Dumnezeu în mădularele 
lui, așa și el a fost mărit de Dum
nezeu. Iar cinstitele lui moaște s-au 
pus în aceeași cetate, de bărbați 
credincioși și temători de Dum
nezeu. De la cuviincioasele lui 
moaște se dau multe tămăduiri bol
navilor, întru slava lui Hristos, Dum
nezeul nostru. Deci adormind 
somnul cel dulce, cu moaștele sale, 
face minuni în toate zilele, curățind 
tot felul de boli și gonind duhurile 
necurate.

Este recomandată prudența în 
gestionarea bunurilor personale. Nu fă 
modificări în conturi și nu te încrede
în părerea oricui. Investițiile imobiliare sunt 
nerecomandate.

Survine o criză nervoasă subită 
între tine și partener. Responsabilitatea 
revine amândorura. Cu toate acestea.
criza va trece destul de rapid și vei 
reuși să restabilești dialogul, dând dovada de 
tolerantă.

Unii nativi au dureri dorsale sau / k. 
articulare, mai ales persoanele mai în fwî 
vârstă. Nativii își exercită un anumit 
magnetism asupra persoanelor din an
turaj. Câștigi admirația și respectul celor cu 
care vii în contact.

Beneficiezi de susținerea lui 
Mercur, planeta persuasiunii prin 
excelență. Cei care te iubesc fac tot 
posibilul să-ți îndeplinească dorințele.

Conjunctură astrală îți complica 
viața. Apar întârzieri ale lucrurilor pe 
care le aștepți să se întâmple, 
nepotriviri de program și neînțelegeri
frecvente. O legătură puternică ar putea să 
creeze cu o persoană de sex opus, în condiții 
speciale.

Trăiești momente de tandrețe și 
afecțiune cu partenerul de viață. 
Profită de aceste lucruri acum, căci 
mai târziu astrele nu vor mai fi atât de

»
26 mai
de-a lungul timpului

1488: Construirea bisericii „Sf. Gheorghe" de la 
Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare

1679: A început construirea ansamblului arhitec- 
.ural Mănăstirea Cotroceni, ctitorie a lui Șerban Can- 
țacuzino

1920: Constantin Brâncuși a participat, la Paris, la 
„Festivalul Dada", împreună cu Andre Gide, Paul 
Valery, F. Leger

1940: Al Doilea Război Mondial: începutul 
Bătăliei de la Dunkirk

1941: Al Doilea Război Mondial: Distrugătorul 
J polonez Piorun schimbă focuri cu cuirasatul german 

Bismarck
1977: Excentricul american, George Willig, a es-

■ caladat una dintre clădirile World Trade Center din New 
I ¥ork

S-au născut:
1896: Aurel Băeșu, pictor român (d. 1928)
1916: Vintilă Corbul, scriitor român (d. 2008)
1917: Mariana Șora, critic literar și eseist
1926: Miles Davis, cântăreț american de jazz, com

pozitor și conducător de orchestră (d. 1991)
1941: Oana Manolescu, politician român de etnie 

albaneză
1964: Lenny Kravitz, chitarist, cântăreț american
1975: Lauryn Hill, interpretă de muzică pop

Comemorări:
604: Augustin de Canterbury, primul episcop de Can

terbury
1883: Abd el-Kader, învățat arab, lider al luptei alge

riene de eliberare națională (n. 1808)
1976: Martin Heidegger, filosof german, reprezentant 

al existențialismului (n. 1889)
1995: Ștefan Bănică, actor român (n. 1933)
1996: Ovidiu Papadima, istoric și critic literar român 

(n. 1909)
1997: Cezar Baltag, poet român (n. 1939)
2008: Sydney Pollack, regizor, producător, actor 

american (n. 1934)

binevoitoare. Cei singuri o duc mult mai bine, 
pentru că tot ce au de făcut este să seducă, în 
momentul inițial.

Va fi o zi animată, fie că ai parte 
de o întâlnire importantă, fie că vei 
consolida o relație existentă. Partenerul 
de viață ideal are la fel de multe
preocupări ca și tine, pentru că altfel relația 
riscă să sfârșească în monotonie.

Există la nativi o tendință 
generală spre neglijență și lipsa de re
sponsabilitate în ceea ce privește 
viața conjugală. Dacă va izbucni un
conflict între tine și partener, ar fi cazul să 
faci mea culpa.

In viața afectivă reușești să faci 
în așa fel încât să nu treci neobservat. 
Unii nativi se aruncă în amoruri 
ilicite și savurează jocuri interzise, 
care ar putea alarma anturajul.

Bancurile zilei

O lipsă se suplețe și de toleranță 
în familie riscă să-ți aducă unele an
tipatii. Acceptă să recunoști erorile de 
judecată. Nu uita de prietenii vechi.
Reia legătură cu ei și petreceți o seară
împreună.

în timpul unei dispute, 
o femeie îi spune soțului ei:

- Am fost nebună când 
m-am măritat cu tine!

- Știu, da1, cum eram în
drăgostit la vremea aceea, 
nu am observat!

© © ©
Când un tânăr proaspăt 

însurat are o figură fericită,

se știe de ce. Când un bărbat 
însurat de 10 ani are o fi
gură fericită, te întrebi de 
ce.

© © ©
Două prietene:

- Dragă, spune și tu, nu 
e viața asta groaznică? Ori 
de câte ori dau și eu de un 
bărbat cumsecade, descopăr

că fie el e însurat, fie eu sunt 
măritată.

© © ©
După o aventură de 

două luni, o tânără îl în
treabă plină de emoție pe iu
bitul ei:

- Când o să mă prezinți 
rudelor tale?

- Draga mea, deocam

dată e imposibil. Copiii sunt 
la țară, iar nevastă-mea e 
plecată într-o delegație!

Culcându-și copilul, 
mama îi spune: - Puișor, 
dacă vei avea nevoie de 
ceva în timpul nopții, strig- 
o pe mămica și, imediat, tă- 
ticu va fi lângă tine.

Nu-ți lipsesc sarcinile și 
responsabilitățile, mai ales dacă tre
buie să întreții o familie. Cu puțin 
curaj vei face față provocărilor din viața 
personală.

Mai puțin expansiv ca de obicei, 
te închizi în gradina ta secretă și nu 
lași pe nimeni să pătrundă în viața ta
privată. Curioșii vor fi primiți cu reacții cât se 
poate de neplăcute. Simți nevoia să te relaxezi.
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Primarul Hunedoarei „frate ” cu Nicu Gheară

Hada dă cu subsemnatul la DNA
Primarul municipiului Hune
doara, Ovidiu Hada a fost che

mat de câteva ori la 
Alba Iulia pentru a fi audiat 

de procurorii DNA. 
Edilul hunedorean este acuzat 
de mai multe fapte de corupție. 
Printre altele Hada este învi
nuit de anumite afaceri necu
rate cu controversatul interlop 

Nicu Gheară.

Procuroii de la Serviciul Teri
torial DNA Alba Iulia l-au audiat pe 
primarul municipiului Hunedoara, 
Ovidiu Hada. Acesta s-a deplasat la 
Xlba Iulia cu mașina Primăriei după 
ce a fost citat cu mandat de aducere.

Bugetul Hunedoarei, 
o vacă de muls 
pentru Hada

Oamenii legii au fost sesizați 
de către Curtea de Conturi cu 
privire la mai multe presupuse 
infracțiuni săvârșite de primarul 
Ovidiu Hada și viceprimarul Dan 
Robert. Aceștia, direct sau prin 
interpuși au Jumulit” bugetul mu
nicipiului Hunedoara de sume im
portante. Printre altele, Hada este 
acuzat că a închiriat, printr-o firmă 
interpusă, un excavator de la 
asociația umanitară condusă de tatăl 
său. Banii plătiți pentru închirierea 
utilajului ajungeau din bugetul 
local, printr-o firmă patronată de un 

om de încredere, direct în 
buzunarele familiei Hada. De 
asemenea, există suspiciuni privi
toare la modul în care a fost reparată 
șoseaua de la Pestișul Mare până la 
intrarea în municipiul Hunedoara. 
Oamenii legii susțin că firma care a 
realizat lucrările de investiții i-a 
oferit primarului Ovidiu Hada un 
autoturism de lux.

Spune-mi
cu cine te-nsoțești...

Alte fapte săvârșite de Ovidiu 
Hada, în care există suspiciunea că 
s-ar fi încălcat legea penală sunt 
legate de relațiile apropiate dintre 
edilul Hunedoarei și controversatul 
interlop Nicu Gheară. în repetate

Primarul Ovidiu Hada „descalecă", din mașina Consiliului Local, 
la DNA Alba Iulia

rânduri Hada s-a lăudat în cercurile 
de apropiați că nu are probleme cu 
justiția deoarece îi ține Nicu Gheară 
spatele. Celebrul interlop, care are 
reședința în Spania, desfășoară 
activități economice în Hunedoara. 

Una dintre firmele care-i aduc un 
real câștig lui Gheară este societatea 
Ecosid controlată de Consiliul 
Local Hunedoara.

Alexandru Avram

Programul „Rabla” între cerere și ofertă
Administratorii firmelor de tip Remat sunt nemulțumiți de modul 
în care au fost distribuite tichetele valorice pentru mașinile uzate

Buget de criză 
pentru Zilele Cetății

Programul „Rabla” rămâne 
unul dintre programele de suc
ces din acest an. De la debutul 
programului, Ministerul Me
diului a fost nevoit să supli

menteze de două ori numărul 
de tichete valorice, datorită nu
meroaselor cereri privind casa

rea rablelor.

După o primă perioadă de 
expectativă, deținătorii de cupoane val
orice dobândite în urma predării unei 
mașini uzate au început să 
achiziționeze mașini noi. Astfel, până 
la sfârșitul lunii aprilie fuseseră 
achiziționate prin programul „Rabla” 
peste 11.000 de mașini noi.

Mai multe rable 
decât tichete

Administratorii firmelor de tip 
Remat sunt nemulțumiți de modul în 
care Administrația Fondului de Mediu 
a distribuit tichetele valorice pentru 
mașinile uzate. „Inițial am cerut 5 - 600 

de tichete valorice, dar am luat până 
acum doar o sută de mașini pentru că 
nu am primit mai multe vauchere. 
Astăzi (ieri, n. red.) am mai primit o 
sută de tichete, dar am cereri pentru 
încă trei sute de mașini. Sunt atât de 
multe solicitări pentru că sunt foarte 
mulți cei care au rable și le dau ca să 
poată vinde apoi tichetul să aibă cu ce 
trăi, nu ca să-și cumpere o mașină nouă. 
Acum nu ne-au dat decât câte o sută de 
bonuri valorice, dar în București s-au 
dat câte 3 - 400 de tichete. Există o 
nemulțumire generală față de modul în 
care cei de la AFM înțeleg să ne trateze 
și aceasta se datorează faptului că totul 
trebuie să se desfășoare la București 
pentru că instituția nu are reprezentanțe 
în județ”, spune administratorul 
societății Frarom Company, din Hune
doara, Adrian Filer.

La vânzări cel mai 
bine îi merge Daciei

Cea mai vândută marcă prin pro
gramul de înoire a parcului auto 
național a fost Dacia. Această preferință 
este confirmată și de vânzările dealer- 
ilor deveni ai mărcii. Astfel, la Service

Automobile S.A. Deva s-au livrat de la 
începutul anului 161 de automobile. 
Dintre acestea 117 unități s-au dat prin 
programul „Rabla”, la care se adugă 
încă 77 de mașini comandate și plătite. 
Printre autoturismele cerute pe piață și- 
a câștigat un loc și SUV - ul Duster, din 
care au fost deja livrate 19 bucăți și co
mandate alte 23. Evoluția vânzărilor va 
fi influențată și de măsurile de austeri
tate anunțate de Guvern „Evoluția 
vânzărilor depinde de politicile Guver
nului. Tăierea salariilor și pensiilor ne 
afectează în mod indirect și pe noi pen
tru că printre potențialii cumpărători 
din programul „Rabla” sunt și pension
ari. Nimeni nu va mai angaja credite la 
bănci dacă scad salariile și pensiile”, 
afirmă Răzvan Dragomir - Rusu, direc
tor comercial la Service Automobile 
S.A. Deva. Pentru a-și spori vânzările, 
firma deveană a adoptat o măsură 
promoțională pentru mașinile produse 
în 2009 din modelul Sandero diesel, 
care este mai ieftin cu 1.300 de euro. La 
nivel național, din mărcile Ford, 
Chevrolet și Fiat au fost cumpărate câte 
500 de mașini, iar Volkswagen și Peu
geot au vândut în jur de 200 de unități. 
Cele mai puțin accesate prin programul 
„Rabla” au fost Mazda, care a vândut 
șase mașini, Honda cu două vânzări, 
Lada cu o singură mașină vândută și 
Audi, de care nu s-a apropiat nici un 
cumpărător.

Cătălin Riscuta

Zilele Cetății vor fi serbate anul 
acesta în perioada 18-20 iunie, în 
parcarea hipermarketului Real.

Criza economică a determinat 
autoritățile locale să aloce pentru or
ganizarea evenimentului un buget de 
două ori mai mic decât anul trecut.

Organizatorii au renunțat și la 
dorința de a oferii devenilor un con
cert susținut de interpretul de talie 
mondială, Julio Iglesias.

Pentru organizarea Zilelor 
Cetății, Primăria Deva a alocat un 
buget de 290.000 lei. Suma alocată a 
creat divergențe în rândul consilieri- 
ilor locali, unii dintre aceștia fiind de 
părere că bani ar putea fi folosiți în 
alte scopuri, iar unul dintre acestea 
ar fi mărirea salarilor angajaților din 
cadrul primăriei.

„Consider că alocarea sumei de 
trei miliarde, în perioadă de criză, 
este inoportună. Putem rezolva alte 
probleme cu acești bani, cum ar fi 
salarile mizere a unor angajați din 
primărie. Zilele Cetății nu vor atinge 

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din 

Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter și la 
telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 

de luni până vineri.

Societate comercială din Deva
angajează

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 

și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

scopurile pentru care sunt organi
zate, în plus, vor rămâne în urmă 
mormane de mizerie”, a declarat 
consilierul PSD Vasile Țonea.

Lămurit că o mărire salarială în 
rândul angajaților primăriei nu este 
posibilă din cauza măsurilor anti- 
criză impuse de Guvern, consilierul 
PSD a venit cu o propunere și mai 
îndrăzneață : „Să premiem angajații 
primăriei de zilele orașului!”.

„Pentru Zilele Cetății de anul 
acesta ne-am văzut nevoiți să 
înjumătățim bugetul și chiar să 
renunțăm la capul de afiș, Julio Igle
sias. Sperăm ca anul viitor să fim în 
stare să oferim devenilor un specta
col cu artiști de marcă. Am luat în 
calcul în acest an artiști din țară cât 
și de peste hotare: Morden Talking, 
Direcția 5, Puia, Taraful din Clejani, 
etc”, a declarat primarul municipiu
lui Deva, Mircia Muntean.

Irina Năstase
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Președintele Traian Băsescu a cerut în întâlnirea cu parlamen
tarii PDL de marți, la care au participat și premierul și o serie de 
miniștri, ca demnitarii care sunt acționari la diverse societăți să 
renunțe la afaceri, au declarat, surse participante la discuții.

Impozitele și taxele 
nu cresc în 2011

Au gonit spre moarte, pe două roți
Doi motocicliști și-au pierdut viața pe șoselele din județul Hunedoara,

Impozitele și taxele locale nu 
se vor modifica în 2011. valoarea 
acestora va fi cea percepută pentru 
anul 2010. De plata impozitelor sunt 
scutite persoanele ale căror venituri 
lunare nu depășesc salariul minim 
brut, sau care constau în exclusivi
tate din indemnizația de șomaj sau 
ajutor social.

<i.n.)

44 de metri cubi 
de material lemnos, 

confiscat

Viteza excesivă a fost, și de 
această dată, principala cauză 

a producerii celor trei acci
dente rutiere soldate cu doi 

morți și un rănit.

Primul accident tragic s-a produs, 
luni, pe DN76, pe raza comunei Lun- 
coiul de Sus. în jurul orei 14:15, Con
stantin V., de 47 de ani, din municipiul 
Hunedoara, în timp ce conducea o 
motocicletă pe DN76, pe raza comunei 
Luncoiul de Sus, în direcția de mers 
Brad - Deva, nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum, iar într-o curbă de
osebit de periculoasă la stânga, 
semnalizată cu indicatoare rutiere, a 
pierdut controlul vehiculului și „a ater
izat” cu motocicleta în afara părții 
carosabile.

în urma accidentului bărbatul și-a 
pierdut viața, cadavrul acestuia fiind

iar al treilea a fost grav rănit
depus la morga Spitalului Județean 
Deva, în vederea efectuării necropsiei.

A murit
în drum spre casă

Un bărbat în vârstă de 57 de nai, 
Dănucu D., din comuna Râu De Mori, 
și-a pierdut viața în timp ce conducea 
un moped neînregistrat pe DC 85 pe 
raza comunei Clopotiva, în sensul de 
mers Sarmizegetusa - Clopotiva.

într-o curbă la stânga, din cauza 
neatenției a pierdut controlul asupra 
direcției de mers și s-a răsturnat în 
șanțul din partea dreaptă a sensului său 
de mers.

Inconștiența 
l-a băgat în spital

în aceeași zi, un tânăr în vârstă de 
17 ani, din Vulcan, în timp ce conducea

Viteza excesivă 
a băgat în pământ doi motocicliști

un motociclu pe o stradă din localitate, 
a pierdut controlul vehiculului și a lovit 
frontal gardul unui imobil.

în urma verificărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit că tânărul nu posedă 
permis de conducere, nu purta cască de 
protecție, iar rezultatul testului al- 
coolscop a fost de 0,45mg./l.

Polițiștii din cadrul Biroului 
de Combatere a Delictelor Silvice 
din cadrul 1PJ Hunedoara au confis
cat 44 metri cubi de cherestea și au 
aplicat amenzi în valoare de 2.000 
de lei, într-o singură noapte. în jurul 
orei 03.20. oamenii legii l-au depis
tat în trafic pc Timi B., în vârstă de 
42 de ani, din Abrud, județul Alba, 
in timp ce transporta cu un auto
camion 21 de metri cubi de cher
estea de diferite sortimente, cu aviz 
de însoțire completat
necorespunzător. Bărbatul a fost 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.000 lei și s- 
a luat măsura confiscării întregii 
cantități de cherestea. în aceeași 
noapte, în jurul orei 04.00, polițiștii 
l-au depistat în trafic pe Iosif F., de 
55 de ani, din comuna Scărișoara, 
județul Alba, care transporta cu un 
autocamion 23 de metri cubi de 
cherestea de diferite sortimente cu 
aviz de însoțire completat 
necorespunzător. Și în acest caz oa
menii legii l-au sancționat 
contravențional pe bărbat cu 
amendă în valoare de 1.000 lei și au 
confiscat materialul lemnos.

(M.T.)

AJOFM Hunedoara 
organizează Bursa 
locurilor de mucă

Agenția Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă (AJOFM) 
Hunedoara organizează, vineri, 
Bursa locurilor de muncă. Acțiunea 
se va desfășura între orele 9 și 13 în 
agențiile teritoriale AJOFM Hune
doara, repectiv: Deva, Simeria, 
Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan, Brad, llia și Petrila. 
Persoanelor participante li se va 
oferi publicația lunară AJOFM care 
cuprinde o serie de informații de in
teres public, cât și lista locurilor de 
muncă vacante din județ.

De asemenea, agenții eco
nomici își pot depunde ofertele 
locurilor de muncă la orice agenție
teritorială AJOFM.

(IN.)
\ - -..

RECOMANDĂRI PREVENTIVE
Persoanele care nu posedă 

permis de conducere pot conduce mopede 
pe drumurile publice numai dacă au îm
plinit vârsta de 16 ani și fac dovada că au 
absolvit un curs de legislație rutieră în

cadrul unei unități autorizate de pregătire 
a conducătorilor de autovehicule. Pe tim
pul circulației pe drumurile publice, 
conducătorii de mopede sunt obligați să 
aibă asupra lor actul de identitate, certifi

catul de absolvire a cursurilor de legislație 
rutieră și certificatul de înregistrare a ve
hiculului. De asemenea, conducătorul 
mopedului trebuie să poarte cască de 
protecție omologată.

Taxă de acces tonaj pentru tranzitarea Devei
Autovehiculele care depășesc 
greutatea de 3,5 tone nu vor 
mai putea circula pe trăzile 

municipiului Deva fără autori
zație de la primărie. Eliberarea 
autorizației de „acces tonaj” se 
va face de către Primăria mu

nicipiului Deva.

Reprezentanții autorităților locale 
consideră că este necesară stabilirea 
acestor măsuri referitoare la accesul au
tovehiculelor care depățesc 3,5 tone 
pentru reglementarea circulației în 
scopul evitării degradării infrastructurii 
și a covorului asfaltic, dar și pentru re
ducerea unor cheltuieli pentru 
întreținerea și repararea străzilor.

Autorizațile pot fi eliberate atât 
pentru o singură zi, cât și pe o perioadă 
de un an. De asemenea, autovehiculele 
nu vor putea circula pe arterele muncip- 
iului decât între orele 7 și 21.

Tarife în funcție 
de tonaj

Tarifele percepute pentru eliber
area „autorizației acces tonaj” variază

în funcție de greutatea autovehiculelor.
Astfel, pentru o mașină cu greu

tatea cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone 
va fi încasată suma de opt lei pe zi, re
spectiv 240 de lei pe an. Pentru cele cu 
greutatea cuprinsă între 7,5 tone și 16 
tone se va încasa suma de 300 de lei pe 
an, iar autorizația pentru autovehiculele 
cu masă până în 26 de tone va costa 600 
de lei pe an.

Taxa de 900 de lei pe an va fi 
percepută pentru autorizația de 
circulație a autovehiculelor care au un 
tonaj cuprins între 26 de tone și 40 de 
tone.

De la plata taxei de acces tonaj vor 
fi scutite autovehiculele unităților mil-

itare, poliției, pompierilor și salvării, 
cele amenajate pentru servicii funarare, 
autovehiculele instituților publice.

De asemenea, nu se va plăti taxa 
pentru autovehiculele care transportă 
combustibil, cele care efectuează trans
port public local și cele folosite pentru 
diferite intervenții și reparații.

Cei care nu au autorizație de acces 
tonaj vor fi sancționați contravențional 
de Poliția Comunitară și Poliția mu
nicipiului Deva.

Valoarea sancțiunilor contra
venționale este cuprinsă între 500 și 
2.000 de lei.

Irina Năstase

Parcul Bej an a iscat tensiuni în Consiliul Local

în urma accidentului, minorul 
rămas internat la Spitalul Municipal 
Petroșani. în toate cele trei cazuri, 
polițiștii au întocmit dosare de cercetare 
penală.

Mihaela Tămaș

Sindicaliștii s-au 
întâlnit la sfat

Sindicaliștii au avut ultimele 
consultări privind calendarul protestelor 
împotriva măsurilor de austeritate 
anunțate de Guvern. Liderii județeni ai 
celor mai mari confederații sindicale 
CNSLR „Frăția”, Cartel Alfa și Blocul 
Național Sindical au convenit ca mâine 
să aibă o primă acțiune comună, solic
itând o întâlnire cu parlamentari hune- 
doreni la sediul Prefecturii. „Dorim să-i 
întrebăm pe senatorii și deputății hune- 
doreni ce au făcut pentru susținerea oa
menilor și netăierea salariilor. Prea puțin 
se gândesc la oamenii necăjiți. îi vom 
asigura că în actualul sistem de.vot uni
nominal nu vor mai prinde un nou man
dat”, spune Lăcrămioara Minișca, 
președintele CNSLR „Frăția” - filiala 
Hunedoara. Potrivit liderului sindical 
protestele vor urma calendarul deja 
anunțat. „Luni atât cei din învățământ, 
cât și cei din sănătate vor intra în grevă 
generală. Cei din administrația publică 
nu au confirmat încă participarea. Mier
curea vitoare, în data de 2 iunie, de la 
orele 11 la 13 vom organiza un miting de 
protest în fața Prefecturii. Mâine (astăzi, 
n. red.) vor confirma sau nu participarea 
și cei de la BNS și Cartel Alfa. Sunt 
convinsă că alături de noi vor fi și ceilalți 
nemulțumiți, pensionarii și mămicile cu 
copiii”, spune liderul sindical.

Și ceferiștii se vor alătura protestu
lui general de luni. „Oamenii sunt 
nemulțumiți și luni vom avea oprirea 
totală a lucrului. Este o acțiune spontană 
deoarece oamenii nu mai vor să lucreze 
în aceste condiții. La CFR s-au făcut 
disponibilizări masive în ultimii trei ani 
tocmai în ideea reducerii fondului de 
salarii. După atâtea disponibilizări nu 
cred că mai este cazul să ni se reducă 
salariile”, afirmă Ionel Țiț, liderul Sindi
catului Mișcare - Comercial din cadrul 
Regionalei CFR Timișoara.

Cătălin Rișcuța

Parcul Bejan va fi administrat 
de Serviciu Public Local de 
întreținere și Gospodărire 
Municipală (SPIGM) Deva. 
Hotărârea a fost votată în cadrul 
ședinței de Consiliul local și a iscat 
noi tensiuni în rândul consilierilor.

Obiecțiunile referitoare la 
proiectul inițiat de primarul Mircia 
Muntean, au venit din partea con
silierului PSD, Vasile Țonea, care 
s-a dovedit a fi nemulțumit de cu

totul alt motiv decât cel aflat în 
dicuție. Consilierul este 
nemulțumit de felul în care sunt 
administrate parcările din oraș, 
drept pentru care a propus și tre
cerea acestora în administrarea 
SPIGM.

Totodată acesta acuză pri
marul că dorește ca parcările din 
oraș să fie administrate doar de o 
firmă agreată.

„Parcările din Deva nu pot fi

administrate de SPIGM. Nu sunt 
suficienți oameni care să meargă 
cu tășcuța pe umăr și să bată în 
capota mașinilor ca să perceapă 
taxă. Nici angajări nu se pot face 
momentan. Si vom continua 
licitația până când va veni cineva 
care să îndeplineacă aspirațile 
dumneavoastră”, a comentat Mir
cia Muntean, primarul municipiu
lui Deva.

(I.N.)

Anunț public
In atenția celor care doresc sâ obțină autorizații taxi disponibile

Primăria municipiului Deva, în conformitate cu legislația 1n 
vigoare, reatribuie un număr de 23 autorizații taxi rămase 
disponibile, după cum urmează: Aut. nr. 22, Aut. nr 45, Aut. nr. 53, 
Aut nr. 69, Aut. nr. 72. Aut. nr 96, Aut. nr. 134, Aut nr 150, Aut nr. 
191, Aut nr. 193, Aut. nr. 198, Aut. nr 200. Aut nr 203, Aut nr. 205, 
Aut nr. 223, Aut. nr 232, Aut nr. 233, Aut nr 241, Aut nr 245, Aut 
nr. 263, Aut nr. 266, Aut. nr 200, Aut nr. 293
Datele privind calendarul derulării procedurii de atribuire de 
autorizații taxi rămase disponibile, documentele care trebuie 
depuse, criteriile de departajare, se găsesc postate pe site-ul 
Primăriei municipiului Deva www.ohrnafradPVa.FO Și afișate la 
Afișierul Primăriei municipiului Deva.

Informații suplimentare pot fi obținute la Compartiment 
Monitonzare și Control Activități Transport Public Local al Primăriei 
municipiului Deva, la camera 24

http://www.ohrnafradPVa.FO


Ministrul Mediului. l.aszJo Borbely. a declarat. mărfi, intr-o 
conferință de presă, că Executivul urmează să își asume joi răspun
derea pentru proiectul de lege conținând măsurile anticriză, după ce 
miercuri acestea vor fi stabilite și trecute in scrisoarea de intenție 
către l'MI.
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“Principala măsură anticriză este cheltuirea banilor
publici eficient și în folosul comunității”
Sunt sau nu sunt necesare mă
surile dure pe care Guvernul 
României este obligat să le ia 

pentru depășirea crizei econo
mice mondiale? La această în

trebare căutăm răspuns 
împreună cu subprefectul 

județului Hunedoara 
Dorin Oliviu Gligor.

Guvernul este în situația ingrată 
de a aplica măsuri economice extrem 
de dure pentru o anumită parte a 
populației. Puteau fi evitate măsurile 
radicale și negociate unele mai 
olânde cu FMI?

Cred că a ajuns cuțitul la os și 
frebuie găsite soluții pentru ieșirea 
,in criză. Deocamdată există nu
meroase incertitudini privind aceste 
soluții pentru că sunt și factori externi 
de care depinde economia României. 
Acordul cu FMI este doar unul dintre 
aceștia. Singura certitudine este, din 
păcate, situația grea în care se află 
economia. Recesiunea economică nu 
ne mai permite să susținem un sistem 
birocratic numeros. Sistemul trebuie 
reformat iar banii publici trebuie să 
fie canalizați spre economie și nu spre 
salarii. Numai așa putem să repomim 
economia, singura capabilă să creeze 
locuri de muncă și să susțină cu taxe 
și impozite bugetul național.

Condițiile impuse de FMI pentru 
acordarea ajutorului financiar pot să 
arunce țara în haos?

în primul rând trebuie să 
precizăm că nu este vorba despre un 
ajutor ci despre un credit, Ca orice 
banca FMI își ia toate măsurile ca să 
se asigure că România va fi capabilă 
să retumeze banii. Există mitul că 
unde intervine FMI se declanșează un 
dezastru. Nimic mai fals! Lucrurile 
sunt de obicei invers, acolo unde 
există un dezastru intervine FMI. 
Dacă economia României ar fi 

funcționat nu am fi avut nevoie de 
banii de la FMI și nici nu ar fi trebuit 
să aplicăm măsurile, de altfel corecte 
din punct de vedere economic, pe 
care ni le impun reprezentanții Fon
dului. Esențial este ca banii pe care-i 
vom obține din împrumutul de la FMI 
și de la alte organisme financiare din 
Europa să-i cheltuim eficient. Fon
durile trebuie investite în așa fel încât 
să sprijinim economia. Numai așa 
putem ieși din criză, și implicit în mo
mentul în care vom avea din nou o 
creștere economică va crește și 
nivelul veniturilor populației.

După măsurile anticriză luate 
de guvernul Boc există riscul să în
locuim criza economică cu o 
profundă criză socială.

După 20 de ani trebuie făcută o 
reformă a statului. Este păcat că a tre
buit să ajungem în situația asta pentru 
a conștientiza că bugetul României 
nu mai poate suporta plata unui aparat 
de stat supradimensionat. Criza vine 
de 20 de ani, dar acum a ajuns la 
apogeu. Pe fondul scăderii economiei 
am ajuns la concluzia că fără refor
marea sistemului nu mai avem de 
unde să susținem salariile bugetarilor, 
în aceste condiții mulți politicieni 
caută să-și facă în continuare capital 
politic, profitând de conjunctura grea 
în care se află acum Guvernul. Eu 
spun că întreaga clasă politică se face 
vinovată de situația actuală, pentru că 
s-au perpetuat timp de 20 de ani 
aceleași practici antieconomice și in
eficiente. în situația în care se află 
România nu cred că este oportună 
acum “vânătoarea” capitalului politic 
profitând de criza economică și de 
implicita criză socială. Ar trebui ca în 
fața greutăților să ne solidarizăm. Să 
punem în practică mult trâmbițata 
“reconciliere națională” de care toată 
lumea vorbea în campania electorală. 
Avem nevoie de un dialog calm, în 
care fiecare parte, putere, opoziție, 
parteneri sociali să vină cu soluții 
constructive.

Este clasa politică din România 
suficient de matură să treacă peste 
acestă criză?

în mod normal ar trebui să fie. 
Până acum nu am auzit soluții alter
native la cele luate de Guvern. Clasa 
politică și-a exprimat doar criticile. A 
desfințat măsurile anticriză fără să 
pună nimic în loc. Sunt de acord că 
anumite măsuri sunt foarte dure. Dar 
interpretez reacția distructivă a unor 
politicieni ca pe un gest pripit. Este 
ca și atunci când afli că ai o boală 
foarte gravă. Intri în panică, nu ști 
cum să reacționezi, după care 
depășești primul șoc și cauți soluții să 
treci peste momentul dificil. Sper ca 
întreaga clasă politică să treacă peste 
șocul inițial și să analizeze respons
abil și eficient măsurile economice 
care vor trebui aplicate în perioada 
imediat următoare. Avem nevoie de o 
dezbatere calmă și rațională nu de 
mitinguri și mai grav, de adâncirea 
crizei în plan politic printr-o demisie 
a executivului.

Toate țările Europei aub fost 
afectate de criză, dar în afară de Gre
cia nu s-au înregistrat manifestații 
sociale de amploare. Vă așteptați în 
România și implicit în județul Hune
doara la mitinguri și greve.

în țările din Europa lumea a 
înțeles că nu guvernele sunt vinovate 
pentru criza economică mondială. 
Siritul de solidaritate funcționează 
mai bine în țările europene și probabil 
că acolo au fost luate măsuri de pre
venire a efectelor catastrofale din 
timp. Toate măsurile popul iste luate 
de guvernul Tăriceanu înaintea 
alegerilor din 2008 se întorc acum 
împotriva noastră. Dacă vă aduceți 
aminte, Traian Băsescu nu a vrut 
atunci să promulge legea majorării 
pensiilor pentru că executivul din 
aceea perioadă nu a identificat sursele 
de finanțare. Răspunsul lui Tăriceanu 
și a ministrului de finanțe Varujan

Vozganian a fost că pensiile pot fi 
majorate pe baza creșterii economice 
prognozate și că fondul de pensii va 
fi suplimentat cu bani din bugetul 
național. Acum situația este diametral 
opusă. Economia este în recesiune, 
fondul de pensii nu mai poate fi su
plimentat în lipsa unei creșteri eco
nomice. România ar trebui să se 
împrumute pentru acoperirea deficit
ului din fondul de pensii. Pot să dau 
multe exemple de acest gen. în țărtile 
din Europa criza a fost mult mai bine 
așteptată și măsurile pentru dimin
uarea costurilor sociale au fost luate 
din timp.

Reducerea costurilor se va 
regăsi doar în scăderea veniturilor 
bugetarilor și a pensiilor

în mod normal nu ar trebui să fie 
așa. Trebuie să eliminăm toate chel

tuielile ineficiente. Și aș vrea să dau 
un singur exemplu, de lângă noi. Cu 
ocazia Zilei Europei, Consiliul 
Județean Hunedoara a organizat o ex
cursie la Bruxelles. Au fost peste 40 
de persoane iar banii pentru cazare și 
diurnă au fost plătiți din bugetul pub
lic. Cred că în condițiile economice 
actuale este mai mult decât o risipă, 
este o inconștiență, plimbarea fără 
nici un rost a câtorva zeci de persoane 
practic în excursie la Bruxelles. Și ex
emplele pot continua. Până nu vom 
înțelege că măsurile anticriză ar tre
bui să constea în primul rând din 
cheltuirea eficientă a banului public, 
dirijat spre nevoile reale ale 
comunității orice dezbatere despre 
ieșirea din criză este pur populistă.

A consemnat 
Irina Năstase

____________________________________________________________________
MSNM

Intrarea în armată, soluție de criză
Tinerii se înghesuie să intre în 

armată, după cum rezultă din nu
meroasele solicitări adresate Centrului 
Militar Județean (CMJ) Hunedoara 
pentru înscrieri la diverse forme de 
învățământ militar. Peste o sută de elevi 
au dorit să se înscrie la Colegiul Militar 
Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 
dintre care au fost acceptați doar 60. De 
remarcat este faptul că în ultima vreme 
fetele sunt la fel de dornice să intre în 
armată ca și băieți. Astfel, dintre cei 
înscriși pentru examenul de admitere 
aproape jumătate sunt fete. Cerere mare 
este și pentru locurile de la Academia 
Militară, școlile de ofițeri și maiștri mil
itari. Mai mult de 150 de tineri au optat 
să devină ofițeri și au fost întocmite 30 
de dosare pentru maiștri militari. Pentru 
aceste două categorii, perioada de în

scrieri va continua și în luna iunie. 
„Tinerii sunt atrași de faptul că 
învățământul este gratuit, beneficiază 
de burse pe perioada studiilor, iar când 
termină școala au un ioc de muncă asig
urat și un salariu decent”, spune 
maiorul Marius Aron, șeful Biroului In

formare-Recrutare de la CMJ Hune
doara. Peste o sută de tineri așteaptă 
repartizarea ca soldați - gradați volun
tari în unitățile Ministerului Apărării 
Naționale.

(C.R.)

Cadouri bănești pentru copiii 
angajaților din primărie
Copii angajaților din pri
mărie vor primii cadouri 

„bănești” cu ocazia zilei de 
1 iunie.

Pentru această acțiune va fi 
scoasă din visteria bugetului local 
suma de 35.700 lei, adică câte 
150 de lei pentru fiecare copil. De 
asemenea cu ocazia Zilei Copilu
lui primăria Deva va organiza în 
fața Casei de Cultură o mani
festare dedicată copiilor pentru 
care va fi alocată suma de 1.500 
lei.

Manifestația va avea loc 
marți la orele nouă, iar copiii 
prezenți vor primii din partea 
primăriei dulciuri. „Nu consider 
că este o sumă mare având în 
vedere că este vorba de niște 
copii.

O să participe și Inspec
toratul Școlar, jandarmii, poliția, 
o să fie o acțiune frumoasă 
dedicată zilei copiilor, o să 
împărțim dulciuri și cadouri celor 
prezenți”, a declarat Cosmin 
Costa, viceprimarul Devei.



e
Alcoolemia lui Lindsay Lohan
monitorizată non-stop

Actrița americană Lindsay Lohan va 
trebui să poarte un dispozitiv de mo
nitorizare a concentrației de alcool 
din sânge și să se supună unor con
troale săptămânale inopinate de de

tectare a consumului de droguri.

Lindsay Lohan, în vârstă de 23 de ani, 
trebuia să apară săptămâna trecută în fața 
justiției califomiene, fiind acuzată că nu a 
participat la toate ședințele de informare 
asupra efectelor negative ale consumului 
abuziv de alcool, care i-au fost anterior im
puse, în schimbul regimului de eliberare 
condiționată.

Actriței americane i-a fost furat 
pașaportul în timpul Festivalului de Film de 
la Cannes, iar Lindsay Lohan a rămas 
blocată în Franța, neputând să se prezinte la 
tribunalul din Los Angeles.

Starleta a fost însă prezentă, luni, în 
ciuda unei întârzieri de șapte minute. 
Judecătoarea Marsha Revel a respins cer
erea avocatului actriței, Shawn Chapman 
Holley, care solicitase justiției americane 
să-i permită clientei sale să nu poarte acel 
dispozitiv de monitorizare și să nu se 
supună controalelor antidrog în statul Cali

Reținuți pe un aeroport
din Rusia

Jennifer Lopez și soțul său, Marc An
thony, au fost reținuți mai mult de două ore 
la bordul unui avion pe un aeroport din 
Moscova pentru că autoritățile ruse au de
tectat în bagajul cântărețului un cuțit, 
informează cotidianul rus online Life News, 
potrivit Newsln. Cântăreața și soțul său au 
sosit, duminică seara, pe aeroportul 
Vnukovo-3 din Moscova, cu un avion pri
vat, pentru a asista la un bal caritabil orga
nizat de Naomi Campbell cu ocazia 
împlinirii a 40 de ani. Jennifer Lopez și 
soțul său au fost însoțiți de celebrul model 
de culoare și de iubitul acesteia, rusul 
Vladimir Doronin, care au așteptat ca au
toritățile ruse să termine cercetările. Cei 
patru nu au fost lăsați să coboare de la bor
dul avionului până când reprezentanții aero
portului nu au finalizat cercetările. Cuțitul 
din bagajul lui Marc Anthony era unul de 
colecție, potrivit cotidianului rus.

I

fornia, ci în statul Texas, unde Lindsay 
Lohan participă la filmările pentru noul ei 
lungmetraj.

Judecătoarea Marsha Revel a decis că 
o nouă înfățișare în procesul de violare a 
termenilor regimului de eliberare 
condiționată de care se face acuzată Lind
say Lohan va avea loc pe data de 6 iulie.

I

Bob Dylan 
cântă la București

Bob Dylan concertează la București, 
pe 2 iunie, alături de câțiva dintre 

cei mai talentați instrumentiști ai săi 
- Stu Kimball, Donnie Herron, 

Charlie Sexton, Tony Garnier și Ge
orge Receli -, informează organiza

torii, Emagic.

Din componența trupei alături de care 
Bob Dylan va ajunge la București fac parte 
Stu Kimball (chitară electrică, chitară 
acustică), Donnie Herron (chitară cu pedală, 
vioară, mandolină electrică, banjo), Charlie 
Sexton (chitară, dobro), Tony Gamier (chitară 
bass, stand-up bass) și George Receli (tobe), 
fiecare dintre acești instrumentiști fiind un 
adevărat exponent de virtuozitate muzicală.

Stu Kimball, chitarist al lui Bob Dylan 
încă din 4 iunie 2004, a cântat alături de 
acesta și pe albumul „Empire Burlesque” din 
1985, în trecut marcând colaborări cu artiști 
precum Carly Simon, Peter Wolf, Al Green, 
Bruce Springsteen, Debbie Harry, Diana 
Ross, Laurie Sargent sau Robbie Williams.

Violonistul Donnie Herron s-a alăturat 
lui Bob Dylan în martie 2005, acesta fiind 
totodată și membru al trupei de alternative
country BR549. Chitarist al lui Dylan în pe

rioada 1999 - 2002 și din 2009 până în 
prezent, Charles Wayne Sexton a început co
laborarea cu acesta pe o serie de demo-uri din 
1983 și, mai apoi, în cadrul a două spectacole 
susținute în Austin, Texas, în 1996, apărând 
și pe materialele discografice ale unor artiști 
de renume precum Ronnie Wood, Keith 
Richards, Don Henley sau Jimmy Barnes.

Născut în 1956, bassistul Tony Gamier 
este instrumentistul care l-a însoțit pe Dylan 
în cele mai multe concerte, începând cu anul 
1989.

De asemenea, George Receli este 
toboșarul lui Bob Dylan încă din 2001, un 
muzician remarcat și pentru colaborările cu 
Keith Richards, Willie Nelson, James Brown 
Lou Reed, Cyndi Lauper, Ron Wood sau 
Mavis Staples.

Concertul Bob Dylan de la București, 
parte a Never Ending Tour, este prezentat în 
cadrul evenimentului Emagic Classics. Pro
gramul evenimentului include și concerte 
susținute de artiști autohtoni, cum ar fi Nicu 
Alifantis & Zan și Bucium. Biletele pentru 
acest eveniment pot fi achiziționate online, de 
pe www.myticket.ro, și din rețeaua maga
zinelor Diverta, la diferite categorii de preț, 
în funcție de distanța față de scenă: 130 lei, 
250 lei și 350 lei.

Sex And The City 2
a avut premiera în New York

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, 
Cynthia Nixon și Kristin Davis au fost 
prezente luni, în New York, pentru premiera 
„Sex And The City”.

„Carrie” a purtat o rochie galbenă, 
creație Valentino și s-a jucat cu ea în fața fo
tografilor prezenți la eveniment. „Charlotte” 
a ales o rochie vintage Jean Desses, „Saman
tha” a fost îmbrăcată într-o rochie aurie 
Naeem Khan, iar „Miranda” a purtat o 
rochie neagră Carolina Herrera.

La premiera filmului au mai fost 
prezente și Liza Minnelli, Jennifer Love He
witt, Vanessa Williams, Jessica Szohr, 
Amanda Peet, Alessandra Ambrosio, 
Ashanti, Michelle Trachtenberg, Whitney 
Port, Donald și Melania Trump, Jerry și Jes
sica Seinfeld.

http://www.myticket.ro
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„ Țipătul unei femei, care este surprinsa gauO, 
se explică prin teama de a nu arăta destui de 
bine în ucea*tă ipostază" (Ofta Wtitiingci>

Tinerețe dedicată celei mai vechi meserii din lume
Exploatarea sexuală este subiectul multor 
conferințe de presă sau a multor campanii 

de prevenire. însă glasul mut al fetelor 
abuzate, uneori nu are puterea necesară să 
se facă auzit și de cele mai multe ori aces
tea sunt nevoite să-și sacrifice anii tinereții 
pe altarul celei mai vechi meserii din lume.

Povestea Cristinei este pe cât de dură pe atât de 
tristă, iar cel mai trist este că în ochii ei nu se 
întrezărește nici un licăr de spranță, doar o adâncă 
tristețe. Cu toate că și-ar fi dorit o copilărie fericită, 
alături de părinți și înconjurată de prieteni, soarta a fost 
nedreaptă cu ea. Cu toate astea, necazurile de care a 
avut parte le pune pe seama propriei inconștiențe și încă 
mai are puterea să recunoască faptul că este singura 
vinovată pentru tot ceea ce i s-a întâmplat.

Plecarea tatălui
i-a schimbat destinul

Trista poveste a Cristinei începe în urmă cu șase 
.aii, la vârsta adolescenței, când a fost lăsată în grija 
bunicilor. Tatăl a plecat în Spania la muncă, din dorința 
de ai putea oferii fiicei sale un trai mai bun. După câteva 
luni de la plecarea tatălui, mama Cristinei a fugit cu un 
Mt bărbat. De atunci nu mai știe nimic despre ea. Din 
,/artea bunicilor s-a bucurat întotdeauna de ce a fost mai 
bun, de la căldură sufletească și sprijin, până la un 
minim ajutor financiar. „Bunicii mei au însemnat mult 
pentru mine. Mă simt Intr-o oarecare măsură vinovată 
pentru ce s-a ales de mine și în același timp vinovată de 
moartea bunicii mele. A suferit enorm când a aflat ce 
am ajuns și s-a prăpădit. îmi amintesc că atunci când 
eram mică mă răsfăța întotdeauna și tot ce avea mai bun 
pentru mine păstra”, mărturisește cu ochii înlăcrimați 
Cristina.

Naivitatea din adolescență 
i-a pecetluit soarta

Tatăl Cristinei a plecat la muncă în Spania când 
aceasta avea 16 ani. Era elevă în clasa a zecea la un

întreținerea tipurilor de ten
Odată ce ți-ai determinat tipul de ten, trebuie 

să înveți cum să-l îngrijești. Că este vorba despre 
un ten uscat sau gras, hidratarea constituie cheia 
către o piele suplă, catifelată și elastică. Așadar, o 
piele normal hidratată va conține mai multa apă, 
care îi va conferi tonicitate și elasticitate.

îngrijirea tenului uscat presupune luarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru a evita con
fruntarea cu ridurile și liniile fine.

Demachierea reprezintă primul pas din rutina 
mastră zilnică de întreținere a tenului. Curățarea 

pielii de 2-3 ori pe zi este benefică pentru tenul 
normal, însă în cazul tenului uscat trebuie să 
evitați spălările prea dese și să utilizați o cremă 
demachiantă în loc de săpun, care are tendința de 
a usca fața.

Faceți o infuzie cu lavandă, cimbru sau 
rozmarin pentru a stimula circulația sanguina și a 
deschide porii;

Folosiți numai vată îmbibată în apă sau 
demanchiant pentru a preveni absorbția umezelii 
în piele;

Masați-vă fața cu blândețe și insistați 
asupra zonelor cu ten gras (nasul, bărbia, gâtul și 
lobii urechilor).

Al doilea pas important este tonifierea, care 
înlătură ultimele impurități lăsate în urma 
curățării, închide porii și conferă pielii un aspect 
plăcut.

Evitați utilizarea loțiunilor tonice putenice 
și astringente pentru că usucă fața foarte tare;

Este indicat să folosiți apă de trandafiri.

Al treilea pas în îngrijirea tenului uscat este 
hidratarea, care protejează pielea de efectele no
cive ale mediului înconjurător, cum ar fi razele so
lare, frigul și căldura.

Utilizați zilnic creme hidratante foarte 
grase și care conțin vitamina E; 

liceu din Orăștie. Fată simplă de la țară, Cristina 
mărturisește că începerea studiilor liceale a fost un mo
ment șocant. Primul obstacol a fost adaptarea, Cristina 
fiind nevoită să meargă zilnic câte 40 de kilometrii pen
tru a ajunge la școală. Mai mult colegii de clasă o mar- 
ginalizau, spunându-i mereu că e țărancă. „Primul an 
am rezistat, veneam acasă și plângeam. Tata mă încuraja 
întotdeauna și mereu mi-a spus că este important să 
merg la școală. După ce a plecat, nu a mai fost nimeni 
lângă mine să mă încurajeze și pot spune că am cedat”, 
povestește Cristina. Calea Cristinei a luat o cotitură 
nefastă într-o zi de februarie. Stătea la ocazie ca să 
ajungă acasă. A oprit o mașină la volanul căreia se afla 
„cel mai frumos băiat pe care l-am văzut vreodată”. De 
atunci tot ce a contat pentru Cristina a fost băiatul care 
îi furase inima. S-a înfiripat o relație care la început 
părea perfectă, după câteva luni i-a propus să se mute 
la el. Tânără și îndrăgostită Cristina a acceptat fără să 
clipească, cu toate că atât bunicii cât și tatăl plecat s-au 
opus cu înverșunare. Odată făcut acest pas, nu a mai 
fost cale de întoarcere pentru tânără. Cel ce odată părea 
Făt Frumos s-a transformat îțitr-un personaj diabolic, 
care nu dorea decât să o exploateze. Cristina a fost 
nevoită să renunțe la școală și familie, dar cel mai 
dureros moment a fost atunci când a fost obligată să 
întrețină raporturi sexuale cu diferiți „clienți”, cunoscuți 
ai iubitului său. „îmi este foarte greu să vorbesc despre 
asta. Am fost virgină când m-am mutat la el acasă. La 
început mă consideram cea mai norocoasă fată pentru 
că l-am întâlnit, dar s-a schimbat radical după ce m-am 
mutat la el. Practic, în a doua zi și-a adus doi prieteni și 
m-a forțat să întrețin relații sexuale cu ei. Povestea s-a 
repetat multă vreme. Veneau diferiți bărbați și contra- 
cost trebuia să le satisfac perversiunile sexuale”, 
povestește Cristina.

„Draga mea,
te avansez în grad!”

După o bună perioadă de timp în care Cristina a 
fost abuzată și agresată, „iubitul” său a adus acasă o altă 
tânără. „Mi-a zis atunci: Draga mea te avansez în grad, 
în seara aia m-a dus la Izvorul Rece. Mi-a zis înainte să 
mă îmbrac sexi. De fapt m-a scos la produs pe stradă și 
mi-a zis că dacă voi încerca să fug o să-mi taie gâtul. Și

Folosiți apa călduță pentru a face baie și 
săpunurile delicate;

Aplicați crema imediat după baie pentru 
a împiedica deshidratarea pielii;

Ingredientele naturale precum mierea de 
albine, laptele, aloe vera, avocado, iaurtul și ouăle 
sunt foarte hrănitoare pentru ten.

îngrijirea tenului gras presupune o curățare 
mai atentă decât în cazul celorlalte tipuri de ten. 
Și asta pentru că are tendința de a strânge tot praful 
din atmosferă care intră apoi în pori și produce 
punctele negre. Cea mai potrivită metoda de 
curățare a acestui tip de ten este îngrijirea 
preventivă.

Urmați câțiva pași și veți preveni îngrășarea 
tenului:

Praful și grăsimea de la suprafața pielii 
trebuie curățate cu un săpun medicinal și cu apă 
călduță. Săpunurile lichide non-alcaline și sub 
formă de cremă sunt foarte eficiente în cazul tenu
lui afectat de acnee.

Eliberează porii de grăsimea acumulată, 
astfel încât punctele negre să nu mai apară. 
Masează delicat fața cu o mixtură din boabe de 
grâu și o loțiune tonică pentru a îndepărta celulele 
moarte.

Aplicarea unei loțiuni tonice, imediat 
după curățarea în profunzime a tenului, are un 
efect calmant și ajută la închiderea porilor și revi- 
talizarea feței.

Hidratează-ți fața cu o cremă sau loțiune 
pe bază de hormoni, produse care conțin vitamine 
și cremă antirid. De asemenea, mierea este un bun 
hidratant natural pentru tenul gras.

Consultă un dermatolog înainte de a folosi 
orice produs care crezi că ți se potrivește tipului 
de ten. Sau testează produsul respectiv pe o altă 
parte a corpului mai puțin expusă. 

am fost nevoită zi de zi să practic prostituția stradală”, 
spune Cristina. Contactul cu familia sa nu l-a putut 
menține decât sub atenta supraveghere a „iubitului”. De 
câteva ori au fost împreună în vizită pe la bunicii 
Cristinei, timp în care au trebuit să afișeze o relație 
fericită. într-una

din dăți a găsit un răgaz de timp să-i povestească 
bunicii tot ce s-a întâmplat, în sperața că va găsi 
mângâiere și ajutor. însă vestea dură au făcut-o pe 
bunica Cristinei să o alunge de acasă, fapt care a impli
cat și o pedeapsă dură din partea „iubitului”. Cristina a 
încercat de nenumărate ori să se opună abuzurilor la 
care era supusă, a încercat chiar să evadeze. „Eram 
ținută sechestrată și trebuia să satisfac zilnic cel puțin 
zece bărbați. M-am opus de câteva ori. îmi amintesc că 
odată am luat o bătaie atât de cruntă încât am stat cu 
mâna în gips trei săptămâni. Asta nu l-a împiedicat să 
îmi aducă în continuare.clienți”, mărturisește Cristina, 
în ceea ce se poate considera norocoasă este că după 
trei ani de calvar, „iubitul” său a plecat și el peste 
hotare. Cristina a rămas pe drumuri, fără un acoperiș 
deasupra capului, fără să se mai poată întoarce acasă de 
rușine și fără nicio perspectivă. Tot ce are este o 
cămăruță într-un cămin de nefamiliști, tinerețea și put
erea să recunoască faptul că tot răul de care a avut parte 
a fost din propriai vină.

Irina Năstase

„Mi-e silă de mine”
„Nu știu ce se va alege cu mine. De multe ori m-am gândit să-mi pun capăt zilelor, dar nu 

am suficient curaj. Practic cea mai veche meserie din lume și mi-e silă de mine. Provoc silă și re
pulsie și celor din jur. Și fetelor tinere le spun să se ferească pentru că ar fi mare păcat să treacă 
prin ce am trecut eu”,

Cristina P.
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Liderii cmilifiei ^uvernumenlale st »w întâlni miercuri diminicn(â, pentru a 
finaliza concluziile privind măgurile cure wrji luate de Guvern, iar Executi
vul iw aproha in șcdinfă scricnareu de intenție cu F.\ll, a declarat marji, după 
ședința HP\. vicepreședintele PDl. Ghenryhe flutur.

Ministerul Dezvoltării a redus 
cu 37 la sută cheltuielile

Primele polițe de asigurare obligatorie 
a locuințelor vor fi emise în iulie sau august

Ministrul Dezvoltării, Elena 
Udrea, a declarat, marți, la 

Parlament, că, înainte de a fi 
existat o decizie a Guvernu
lui, MDRT a redus cu 37% 
cheltuielile cu bunuri fi ser
vicii, suma astfel economisită 
urmând să fie redirecționată 

către programul de con- 
struire-reabilitare drumuri

"Am luat decizia de a reduce chel
tuielile înainte ca acest lucru să se decidă 
la nivelul Guvernului. Am redus cheltu
ielile cu, spre exemplu, mașinile, parcul 
auto, cu benzina, cu carburantul, cu tele
foanele, cu peste 50%. Per total toate 
cheltuielile cu bunuri și servicii din 
MDRT au fost reduse cu 37%, suma care 
s-a economisit în acest fel o vom 
redirecționa către programul de constru- 
ire-reabilitare drumuri. De asemenea, am 
închis câteva programe care nu erau utile 
în acest moment în cadrul MDRT, iar 
sumele economisite vor fi redirecționate 
către programe de investiții, către con- 
struirea-reabilitarea de drumuri 
județene", a spus Udrea.

întrebată dacă are în vedere și re
structurarea ANL, Udrea a spus că nu se 
pune problema, precizând că această 
agenție construiește locuințe sociale și are 
un program vast de locuințe pentru tineri,

Presupus complot de asasinare 
a premierului turc
Două persoane, arestate săptă

mâna trecută cu explozibili 
asupra lor, sunt membre ale 

Partidului Revoluționar pentru 
Eliberarea Poporului 

(DHKP/C) și ar fi plănuit asa
sinarea premierului turc, 

Recep Tayyip Erdogan, rela
tează Today’s Zaman.

Cele două persoane, arestate de 
poliție săptămâna trecută sub acuzația 
că plănuiau atacuri teroriste cu bombă, 
au introdus în Turcia explozibili ascunși 
în diverse obiecte, inclusiv păpuși și 
aparatură audio, au anunțat autoritățile 
turce. Una dintre cele două persoane 
este sora lui Sengul Akkurt, autorul 
unui atac sinucigaș cu bombă, comis în 
Ankara, în 2003. Cei doi presupuși ata
catori sunt membri ai DHKP/C încă din 
anii '90, potrivit unor surse, și plănuiau 
să-1 asasineze pe premierul turc.

Poliția a arestat vineri, în Corlu, un 
bărbat și o femeie care aveau asupra lor 
bombe și explozibili. Se crede că acest 
cuplu a fost antrenat pentru a executa 
atentate cu bombă în Ankara și Istan
bul, înaintea unui referendum asupra 
unui proiect de modificare a 
Constituției, planificat la 12 septem
brie. Ei au fost arestați în timpul unei 
operațiuni organizate de biroul din Is
tanbul al Organizației Naționale de 
Informații (MIT) și poliția din Instanbul 
și Edime.

Autoritățile afirmă că cei doi au 
fost trimiși în Turcia din străinătate, 
pentru a orchestra mai multe atacuri cu 
bombă. în timpul unei percheziții 
asupra celor doi și asupra locurilor unde

scopul fiind de a construi 100.000 de case 
pentru tineri și 10.000 de case în progra
mul de case la țară.

Pe de altă parte, ea a spus că MDRT 
va găsi modalitatea ca toate procedurile 
de achiziții să fi transmise prin camere 
video prin Internet, pentru transparență.

"Azi, în acest moment, se 
desfășoară concursuri la MDRT. Așa cum 
știți, există o hotărâre de Guvern încă de 
luna trecută prin care MDRT se 
reorganizează și își reduce numărul de 
angajați de la 893 la 735. Toate funcțiile 
vor fi ocupate prin concurs. Astăzi, marți, 
și joi vor fi derulate concursuri în 
MDRT", a precizat Udrea.

i-au condus pe polițiștii care i-au 
urmărit, au fost descoperite două 
grenade ascunse înăuntrul unor păpuși, 
aproximativ un kilogram de explozibili, 
un fitil lung de 175 de centimetri și un 
ceas, ascunse într-un receptor de sem
nal prin satelit.

Au fost descoperite, de asemenea, 
cinci detonatoare, într-un aparat audio, 
cartușe de 49 de milimetri și șase 
legitimații false, într-un CD-player, dar 
și două documente de identitate turcești 
false, 1.000 de euro și 1.420 de lire 
turcești (aproximativ 725 de euro) și 
numeroase documente și fișiere în for
mat electronic legate de organizația din 
care se pare că cei doi fac parte.

Unități din domeniul luptei îm
potriva terorismului i-au urmărit pe cei 
doi, în urma unei informații, potrivit 
căreia aceștia au intrat pe teritoriul Tur
ciei din Grecia, prin punctul de 
frontieră de la Erdine. Cei doi au 
călătorit până la Corlu cu un microbuz, 
unde și-au dat seama că sunt urmăriți. 
Aceștia și-au abandonat bagajele la in
trarea unui apartament din districtul Re- 
sadiye și au încercat să fugă, dâr au fost 
arestați de poliție.

Primele polițe 
de asigurare obligatorie a lo

cuințelor vor fi emise în cursul 
lunii iulie sau, cel mai târziu, 

în august, după semnarea con
tractului de reasigurare, care 

deja a fost creionat în linii 
mari, a declarat, marți, direc
torul general al PAID, Marius 

Bulugea.

"Există un proiect al contractul de 
reasigurare, pe care Pool-u deAsigu- 
rare împotriva Dezastrelor (PAID) îl va 
semna în perioadaurmătoare. De 
asemenea, se fac teste cu privire la 
transmiterea datelor din viitoarele 
polițe, care vor fi intermediate de 
acționarii PAID, către baza de date în 
care vor fi stocate. După semnarea con
tractului și finalizarea testelor, cred că 
în iulie sau cel mai târziu în august vor 
fi emise primele polițe", a spus Bu
lugea.

El a estimat că, în primul an, pon
derea locuințelor asigurate obligatoriu 
se va situa între 20 și 30%.

PAID a început discuțiile cu bro- 
kerii de reasigurare Willis, AON, Guy 
Carpenter, Stellar Re și RFIB. Ultimul 
s-a retras de la negocieri.

Societatea care va emite polițele 
de asigurare obligatorie a locuinței a 
fost înființată în septembrie 2009, când 
13 asigurători au semnat actele de con
stituire a Pool-ului, aportul acestora la 
capitalul social al asigurătorului fiind

Armata nord-coreeană, în stare de alertă
Liderul nord-coreean, Kim Jong-Il, 

a plasat armata în stare de alertă, după ce 
Seulul a amenințat că va face Phenianul 
"să plătească" pentru scufundarea unei 
nave de război sud-coreene, potrivit unor 
transfugi nord-coreeni.

Ordinul a fost dat de joi, ziua în care 
au fost făcute publice concluziile unei an
chete internaționale, care punea în mod di
rect în discuție Phenianul, a dat asigurări 
un grup de transfugi nord-coreeni, North 
Korea Intellectual Solidarity (NKIS), 
stabiliți în Coreea de Sud.

Serviciile secrete sud-coreene au 
anunțat că verifică informația.

Potrivit NKIS, adjunctul ministrului 
nord-coreean al Apărării, O Kuk-Ryo1, a 
anunțat la postul național de radio că Kim 
Jong-Il a plasat armata în stare de alertă.

"America și Coreea de Sud caută se
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ORASTIE

COLOR
90.3

WWWJIADIOCOLJRHO

de 4,545 milioane de euro (19,34 mil
ioane lei).

Cu o participate de 15% s-au în
scris Astra, Platinum România și 
Groupama Asigurări. ABC Asigurări, 
Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City 
Insurance, Credit Europe Asigurări, Eu- 
roins (fostă Asitrans), Generali și 
Grawe România s-au înregistrat, 
fiecare, cu o participate de 5,5%.

Legea 260 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor a fost adoptată 
în noiembrie 2008.

Conform legislației, proprietarii 
de imobile sunt obligați să încheie o 
poliță de asigurare, prima fiind 
diferențiată în funcție de tipul de 
locuință, între 10 și 20 de euro. Val
oarea asigurată a unei locuințe nu va 
depăși 20.000 de euro, iar nivelul

răzbune, implicându-ne în incidentul 
Cheonan. Este o conspirație a Americii, 
Japoniei și Coreei de Sud pentru a ne izola 
și a ne omorî", a declarat adjunctul min
istrului Apărării, citat de NKIS.

Potrivit acestei surse, partidul unic, 
aflat la putere, Partidul Muncitorilor 
coreeni, a dat ordin organizațiilor civile, 
de asemenea plasate în stare de alertă, să 
organizeze imense manifestații sub slo
ganul "Revanșă pentru revanșă, război 
pentru război".

Personalul din domeniul securității 
și rezerviștii au primit, de asemenea, or
dinul de a se mobiliza.

Coreea de Sud a promis, luni, că va 
"face (Phenianul) să plătească prețul” 
scufundării corvetei sale, Cheonan, cerând 
noi sancțiuni ONU și suspendând schim
burile comerciale cu vecinul său. 

minim se va situa la 10.000 de euro.
Legea 260/2008 nu are nicio 

legătură cu asigurările facultative de 
locuințe. Proprietarii care vor dori să își 
asigure locuințele la valoarea reală pot 
încheia polițe a căror sumă asigurată 
depășește suma de 10.000 sau 20.000 
de euro, în funcție de tipul construcției.

Nerespectarea de către persoanele 
fizice sau juridice a obligației de asig
urare a locuințelor constituie 
contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 100 la 500 lei.

Potrivit Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor (CSA), gradul de 
cuprindere în asigurare a fondului loca
tiv național se situează în jurul a 15%.

Fondul locativ național numără 
peste opt milioane de locuințe.

Aceste măsuri, care vor afecta puter
nic o economie slăbită, vor reprezenta 
pierderi de milioane de dolari pentru 
Coreea de Nord, Coreea de Sud anunțând 
un excedent comercial de 333 de milioane 
de dolari cu Coreea de Nord, potrivit unui 
institut de cercetare sud-coreean.

"Sancțiunile vor afecta în mod sever 
Guvernul nord-coreean", a apreciat Korea 
Development Institute.
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Ig Avocatul atacantului Adrian Mutu, Francesco Rodella, a declarat, marți, pen
tru postul Radio Toscana, că apărătorii românului se gândesc să facă recurs la 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, cu privire la suspendarea 
de nouă luni pentru dopa), informează agenția Calciomercato.

Moldova și Ardealul 
se bat pentru Cupa României Hunedorenii campioni

FC Vaslui si CFR Cluj se bat miercuri la 
Iași pentru Cupa României Două echipe 
din provincie au ajuns să se lupte pentru 

câștigarea trofeului după ce au făcut inves
tiții serioase în transferurile de jucători. 

Pentru echipa din Vaslui ar fi prima finală 
si eventual primul trofeu din istorie dacă ar 
âstiga astăzi, in timp ce pentru echipa clu
jeana este a treia finală consecutivă după 

cele câștigate în anii 2008 si 2009.

Antrenorul echipei moldovene, Marius Lăcătuș a 
declarat " 'Nu este intâinplător locul pe care au terminat 
cele două formații. Unde este liniște și se dorește 
performanță, se realizează. De aceea, câștigarea ul
timelor două sezoane de echipe din provincie trebuie sa 
fie un imbold pentru noi în sezonul viitor ".

Lăcătuș se află in fața primului trofeu din cariera 
sa ca antrenor după 10 ani de muncă la FC Național, 
Naționala Panama, Oțelul. FC Brașov, Ceahlăul. UTA

și Steaua, cu care a fost la un punct de câștigarea cam
pionatului. Cfr Cluj a câștigat campionatul dar 
vasluienii au fost mai buni in meciurile directe. 
Moldovenii au învins acasă cu 2-0 și au remizat 0-0, la 
Cluj.

Clujenii nu s-au mai întors acasă după meciul de 
la Piatra Neamț, pregătind în Moldova finala Cupei 
României. Antrenamentele nu au fost fără emoții pentru 
campionii României. Nuno Claro l-a accidentat la antre
nament pe Bud si atacantul a devenit incert pentru 
meciul de miercuri. "Joc și intr-un picior,ma pot reface 
după finală",a declarat Bud. Mandorlini are probleme 
în atac pentru că Traore a plecat la naționala Coastei de 
Fildeș. în aceste condiții Kone e posibil să fie vârful de 
lance. De asemenea Dani e suspendat.

Interes deosebit 
pentru finala 
Cupei României

Finala de la Iași se va disputa cu casa închisă. 
Conform organizatorilor toate cele 11.000 de locuri ale 
stadionului Ion Alexandrescu vor fi ocupate la startul 
partidei dintre CFR și FC Vaslui. FRF a împărțit 4.000 
de bilete fanilor trupei lui Lăcătuș, alte 2.000 de tichete 
s-au dus la Cluj. 3.000 au fost vîndute microbiștilor din 
Iași, iar restul au mers către sponsori. Galeriile finalis
telor s-au mobilizat și anunță spectacol. Pentru 
vasluieni, primăria va pune la dispoziție 15 autocare, 
adică 570 de locuri, pentru deplasarea la lași. "E un 
eveniment mare pentru noi și am pregătit o atmosferă 
pe măsură. Va fi o surpriză! Sperăm că vom avea parte 
și de susținerea ieșenilor", au spus reprezentantul Ligii 
Suporterilor Vasluieni.Campioana CFR Cluj va avea cel 
puțin 2.000 de fani, care promit o coregrafie de excepție. 
"Vom face un spectacol pe cinste la Iași. Deja ne-am 
obișnuit cu trofeul Cupa României și vrem să-l păstrăm 
în Gruia", au spus ardeleni.. Galeria "vișiniilor" a 
închiriat deja 8 autocare și 12 microbuze pentru trans
portul în Moldova.

cu o etapă în avans

FC Hunedoara a câștigat campionatul 
județean după ce a câștigat in penultima etapă cu 
1-0 in fața Zarandului Crișcior Hunedorenii și-au 
consolidat titlul de campioană cu o etapă în avans 
, deși aveau nevoie de un singur punct pentru a de
veni matematic campioană aceștia au câștigat cu 
1 -0 prin golul marcat de Silviu Boloș in minutul 
47, acesta a pătruns in suprafața de pedeapsa și de

la 10 metrii de poartă la învins pe portar cu un șut 
in diagonală. Alb-albaștrii nu au forțat decât atunci 
când a trebuit și cât a trebui câștigând cu un scor 
strâns, 1-0 dar care le-a asigurat practic titlul de 
campioni cu o etapă înainte de terminarea campi
onatului. Deși se așteptau ca echipa să devină 
campioană matematic după meciul cu Zarandul 
Crișcior, oficialii hunedoreni nu au pregătit nimic 
special pentru a sărbători câștigarea titlului 
județean. "Nu suntem superstițioși dar vrem să 
sărbătorim această performanță împreună cu toți 
cei care au pus bazele acestui club și care ne-au 
susținut pe parcursul acestui campionat: membrii 
fondatori, sponsori și suporteri. Le vom invita să 
fie alături de noi și pe fostele glorii ale fotbalului 
hunedorean. Vom face ceva special după ultimul 
joc din campionat", a spus președintele Consiliului 
Director al FC Hunedoara, Gelu Simoc. Festivi
tatea va avea loc în 29 mai, după meciul din ultima 
etapă cu Metalul Crișcior când va fi organizat un 
meci de Old Boys între Corvinul ’80 și "U" Cluj 
’80. "Sub rezerva imprevizibilului, Mircea 
Lucescu și loan Andone m-au asigurat că vor veni 
la Hunedoara. Consiliul Local Hunedoara a apro
bat în ședința din luna martie alocarea sumei de 
150.000 de lei pentru Asociația Fotbal Club Hune
doara.

Andone incert în privința rămânerii la Rapid
Antrenorul Ioan Andone nu a luat o decizie în 

privința rămânerii la Rapid și a subliniat că nu s-a întâl
nit deocamdată cu oficialii de la Dinamo, deoarece se 
află încă sub contract cu gruparea giuleșteană. "Cei de 
la Dinamo mi-au făcut o ofertă să vin acolo dar nu am 

ut să discut, am zis că vorbim după ce se termină cam
pionatul. Au rămas de actualitate ofertele din Arabia și 
Europa, aștept un răspuns săptămâna viitoare. Cea de la 
Dinamo nu este o ofertă scrisă, m-au întrebat doar dacă 
vreau să vin. Eu acum sunt antrenorul Rapidului și când 
se va termina campionatul avem timp să vorbim", a de
clarat Andone. Tehnicianul dorește mai mult sa accepte 
ofertele care le are din străinătate însă o decizie se va 
lua pană la data de 31 mai. Sâmbătă am discutat cu 
domnul Copos și e posibil să rămân la Rapid. Am spus 
că am două oferte din străinătate și, dacă nu primesc 
răspuns până la 31 mai, atunci voi continua Ia Rapid. 
Am fost contactat de un club dintr-o țară arabă, nu Ara
bia Saudită, și de altul din Europa, dar nu din est. Acesta 
din urmă mi-ar putea da un răspuns chiar mai devreme 
de 31 mai. Dar dacă o să mă hotărăsc, rămân aici. Su
porterii de aici merită mai mult. Este un teren bun, un 
stadion bun, există posibilități de a câștiga eventul. Pe 
mine mă bucură in primul rând că am fost acceptat de

către suporteri. Ăsta e un câștig și asta m-ar putea face 
să continui aici. Există două loturi făcute deja cu ce 
jucători să transferăm, cu ce jucători vor pleca. Eu dacă 
plec las un raport cu tot ce am muncit aici, iar dacă 
rămân îmi voi duce proiectul mai departe", a spus An
done.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
. Deva, Calea Zarandnlui 150 (DN7)

(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Sorana Cîrstea a ratat calificarea
în turul doi la Roland Garros

Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea 
a ratat, calificarea , în turul doi la 
Roland Garros, al doilea turneu de 
Grand Slam al anului, ea a fost în

vinsă , în runda inaugurală, cu. sco
rul de 6-3, 6-1, de rusoaica Svetlana 

Kuznețova, cap de serie 
numărul șase.

Pe tabloul principal feminin se mai află trei 
jucătoare din România. Raluca-Ioana Olaru o va 
întâlni pe rusoaica Anastasia Pivovarova, venită 
din calificări, iar Simona Halep, venită din 
calificări, va juca, în runda inaugurală, cu aus- 
tralianca Samantha Stosur, a șaptea favorită a 
competiției. Alexandra Dulgheru (locul 32 WTA), 
cap de serie numărul 31, va evolua împotriva 
jucătoarei Lucie Hradecka (Cehia), locul 71 WTA.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a 
urcat trei locuri în clasamentul WTA dat 
publicității luni și se afla pe poziția a 35-a, cu 1591 
de puncte.

Alexandra Dulgheru a urcat cinci poziții și 
se află pe locul 38, cu 1565 puncte.

In schimb, Raluca-Ioana Olaru, care se 
menține pe locul 80 cu 835 de puncte.

Edina Gallovits a ajuns în Top 100, după ce 
a urcat de pe locul 107 pe 98, cu 656 puncte.

în schimb, Simona Halep a coborât de pe 
locul 110 pe 116, cu 557 puncte.

Monica Niculescu se menține pe poziția 132 
cu 475 de puncte.

în competiția masculină Victor Hănescu s-a 
calificat în turul doi al Roland Garros, informează 
site-ul oficial al competiției. Hănescu a trecut în 
runda inaugurală de spaniolul Oscar Hernandez, 
scor 6-1,1-6, 6-4, 6-3. Tenismenul român va juca 
în turul doi în compania sportivului Yuri Schukin 
(Kazahstan), care a trecut, scor 3-6, 6-4, 6-2, 6-4, 
de Rajeev Ram, din SUA.

GLASUL HUNEDOAREI

N.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone Juritice

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,
I A 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0^61 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din judef;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Miriști, bL D 4, 

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

sau 0354/882.101

O
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Campionul

Aune-Marie, o talentată sportivă, specializată in surfing luptă din 
greu cu greutățile vieții, alături de colegele de cameră, având grijă yi 
de sora ei mai mică. Anne-Marie se teme să mai participe la noi com
petiții, din cauza unui accident din trecut și dispariției mamei 
(TVR 1; 21:10; Provocarea albastră)

Dicționar: Aior, Ene, Oar, lot

•.l1 iKl Telejurnal; Sport; Meteo 
G7:30 La prima oră 
(«OO Trezirea la apel!
0^00 Telejurnal

Trezirea la apel!
10.10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 255.)
11:15 Tezaur folcloric
I ? 2 Călător pe viață (rel.) 
1230 Giuvaierul palatului (sud-co-

reean serial, 2003, rel. - 15.)
14 flf> Telejurnal; Sport; Meteo
14.45 Pur și simplu delicios (rel.)
II m» Oamenii Deltei
I * Oameni ca noi (reportaj) 
I6<4> Conviețuiri (documentar) 
l"«» Generația contra
17 55 Drumul către Africa de Sud 

Episodul 9 - Slovacia și Slove
nia

07.<Q

18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 
reean serial, 2003 - 16.)

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Provocarea albastră (SUĂ-ger- 

man film romantic, 2002) cu 
Kate Bosworth, Michelle Rodri- 
guez, Sanoe Lake

23:00 Tremors - Creaturi ucigașe 
(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 13.) Ultimul episod cu 
Michael Gross, Richard Biggs, 
Victor Browne, Gladys Jimenez 

23:55 Oamenii Deltei

21:00

22M
23 10

Altă viață! (australian serial, 
2001 - 7.)
învingătorii
Io no spik english 
Poate nu știai
Telejurnal; Sport
Atlas (rel.) 
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 7.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts
Fotbal: România Serbia meci 

amical al echipelor de tineret 
U21
învingătorii
Călăuziți de stele (canadian- 

german serial, 1992) cu Za
chary Bennett, Gemă 
Zamprogna, Christian Kohlund, 
Anja Kruse
Handbal: Portugalia - Româ

nia Preliminariile Campionatu
lui European 2010
Telejurnal; Sport; Meteo
O poveste de iubire (SUA 

dramă romantică, 2002) cu 
Megan Edwards, Virgil Migna- 
nelli, Benjamin Burdick, Kat
hryn Chcrasaro

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune 07:00 Teo live
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 08:20 Sport cu Florentina

(matinal) 10:00 Forțe dezlănțuite (SUA film de 09:45 Maria Mercedes 09:00 Galileo
10:00 în gura presei catastrofa, 2000, rel.) 11:15 Predestinați 09:30 Vino mamă să mă vezi!
11:OC Familia Bundy (SUA serial de 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 10:30 Sinbad: la capătul lumii

comedie, 1987) 1973, rel. - 3742.) 14 00 Cele două fețe ale Anei 13:00 Camera de râs
12:00 Miami Vice (SUA film serial .3:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Neveste disperate

de acțiune, 1994) 13:45 Misterul din Caraibe (SUApo- 15:30 Destine furate 15:15 Nimeni nu-i perfect
13:00 Observator lițist, 1983) 16:25 Vremea de ACASĂ 15:45 Pitici și tătici
14:00 Un echipaj trăsnit (SUA come- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Maria Mercedes 16:15 Galileo

die, 1964) 93' cu Emest Bor- 1973 -3743.) 17 30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniții (serial de comedie,
gnine, Tim Conway, Joe Flynn, 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 2007, rel. - 54.) 45'
Bob Hastings 17:45 Happy Hour (emisiune de di- .9:30 Cameleonii 18:00 Focus 18 90'

16:00 Observator vertisment, 2007) 20:30 Predestinați 19:00 Focus Sport Cu: Geanina
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă fața a Analiei Varga, Dragoș Gostian
19:00 Observator 21:00 Fotbal: CFR Cluj - FC Vaslui 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:30 Cronica Cârcotașilor
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune Finala Cupei României de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial de comedie,

concurs) 23:15 Știrile Pro TV i 23:30 India (brazilian-indian film se- 200’’ 55.) 45'
22:00 Plasă de stele (emisiune de di- 23:45 CSI: New York - Criminaliștii rial de aventură, 2009) cu Ju- 23:15 CSI - Crime și investigații

vertisment, 2010) (SUA-canadian serial polițist, liana Paes, Rodrigo Lombardi, (SUA-canadian film serial de
23:00 Observator 2004 - 20.) 40’ cu Gary Sinise, Mârcio Garcia, Tânia Khalil acțiune, 2000 - 15.) 45' cu Wil-
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Melina Kanakaredes, Carmine liam L. Petersen, Marg Helgcn-

divertisment) Giovinazzo, Hill Harper berger, Jorja Fox, Gary Dourdan

13:20 Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007)
15:00 Busola de aur (SUA film de aventuri de familie, 2007)
16:50 Mă dau în vânt după cumpărături

18:35 Călătorie cu peripeții (SUA comedie, 2008) cu Martin Lawrence 
20:00 Max Payne (SUA film de acțiune, 2008) cu Mark Wahlberg 
21:45 Tăntălăi în sălbăticie (SUA comedie, 2008) cu Steve Zahn, Jonah Hill,

Allen Covert, Robert Patrick
23:10 Mafia din Staten Island (francez-SUA polițist, 2009) 96' cu Ethan

Hawke, Vincent D'Onofrio, Seymour Cassel, Julianne Nicholson

20:00 Traveler (SUA film serial de acțiune, 2007 - 6.) cu Matthew Bomer 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 141.) cu Jerry Seinfeld 
22:00 Știri de televiziune (SUA comedie, 1987) cu William Hurt, Albert

Brooks, Holly Hunter, Joan Cusack

14:15 Prietenii tăi (SUA serial de comedie. 1994. rel. - 19.) 
14:45 Calea spre succes (englez serial de comedie, 2006 - 3.) 
15:45 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 17.) 
16:45 Clanul sicilienilor (francez-italian polițist, 1969) 
19:00 Rebel în California (SUA serial, 2003 - 12.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva tâmplar manual/artizanal 1 lăcătuș mecanic 9

Telefon: 0755.999.916
vânzător 5 maistru ind.textilă.pielărie 1

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

manipulant mărfuri I

zidar rosar-tencuitor 4
montator placaje interioare și exte
rioare 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 Hunedoara munc.necal.la amb.prod.sub formă 

de praf și granule 1
bucătar 4

contabil șef
Telefon: 0755.999.917 tnunc.necal.la spargerea și tăierea 

materialelor de construcții 2

electromecanic 2
agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) I mun. necal. în ind. confecțiilor

6

femeie de serviciu 2 ambalator manual 6

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

barman 7

montator aparate aer condiționat
1

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

2

bobinator aparataj electric 1 ospătar-chelner 1

brutar 4 pregătitor piese încălțăminte
2

1

agent securitate 1 vânzător 2

bucătar 1 zidar rosar-tencuitor 4

cameristă hotel 1 zugrav-vopsitor I

conducător autospecială 2 Lupeni
confecționer articole din piele și în
locuitori 6 Telefon: 0755.999.919

croitor 1 barman 1

electricean de întrținere și reparații
9

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1gestionar depozit 1

iginer automatist 1 manipulant mărfuri 3

îngrijitor clădiri 2 munc.necalda demil.clădiri, zidă
rie,mozaic,faianță,gresie 1

maiștri instalator în construcții
1 zidar rosar-tencuitor 2

mecanic auto

mecanic utilaj 2

vânzător

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

broker în asigurări 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 15

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale I

montator subansamble 47

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

bucătar

munc.necalda spargerea și tăierea
materialelor de construcție 8

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan
operator mase plastice 7

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 68

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

șofer de autoturisme și camionete
1

mozaicar restaurator 1
Telefon: 0755.999.920

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

tălpuitor industrial

bucătar munc.necalda întreț.drumuri,po
ri uri, baraje 1

confecționer-asambleor articole din
textile 19 subinginer mecanic automobile 

]

cusător piese din piele și înlocuitor
11 tâmpar universal 1

dulgher (exclusiv restaurator) 1 văzător

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

llia

munc.necal.în agricultură 1 Telefon: 0755.999.926

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

electricean de întreținere și repara
ții 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 8

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare Iospătar(chelner) 2

paznic 1 munc.necal.în agricultură 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necalda amb.prod.solide și 
semisolide 10

5 munc.necalda demol. clădiri, mo
zaic, zidărie.faianță,gresie,parchet 2

operator calculator electronov și re
țele 1

cusător piese din piele și înlocuitor
16

specialist în domeniul calității
I

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

3

bucătar
operator mașini de inscripționat

11 Călan

director tehnic 1

strungar universal

sudor manual cu arc electric5

munc.necal.în ind confecțiilor
2

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

operator prelucrare mase plastice
14 Telefon: 0755.999.924

lucrător comercial I șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri,șosele,baraje 4

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent securitate 5

operator mașini unelte semiauto
mate și automate 1

fasonator mecanic (cherestea)
1 sudor 2

operator conf.ind.îmbrăcăminte-țe-
sături, tricot, mat.sintetice 1

vânzător 2

ospătarțchelner) 4 fl o rar-dec orator 1 vânzător 11 șofer de autoturisme și camionete
1

recepționer hotel 1 frezor universal T zidar samotor

Simeria
șofer de autoturisme și camionete

5
munc.necal în ind. confecțiilor 8

Telefon:0755.999.921
tâmplar universal 1

șofer de autoturisme și camionete
1

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

instalator încălzire centrală și gaze
1

șef de sală restaurant(maitre 
d' hotel) 1

funcționar administrativ 1 zugrav, vopsitor 2
strungar universal 1 barman 2

Brad Hațeg
lucrător gestionar 1

tehnician constructor 1

șofer de autoturisme și camionete
3

gestionar depozit 1 Petroșani
tâmplar universal 2

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.925

instalator apă, canal 1 Telefon: 0755.999.918 munc. necal.în ind confecțiilor 2

Mică publicitate

g IMOBILIARE
Proprietar vând garaj sub bloc, Deva, Str. Carpați, bl.6, nr.12, acte proprietate. 
Preț 12.000 euro. Tel.0723.419.531

k 
Vând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, 
balcon, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
0735.066.695

Vând casă ultracentral, preț negociabil, nu sunt agenție. Tel.0743.013.281

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj in
termediar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.191

inginer autovehicule rutiere 1agent de intervenție pază și ordine

maistru electricean în construcții

2002, preț lOOeuro.Vând Sonda Lamda BMW 318i,
Tel. 0721.653.028

Caut chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere în Deva, la 5min. de piață, 
mobilat. Preț 150 eur/lună. Tel.0751.176.178

Nr. 173-26 mai 2010
Vând garsonieră în Geoagiu, preț 20.000 EURO. Tel.: 0744.513.201 
sau 0744.671.110 TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Vând apartament în Arad, 2 camere, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 
,uro negociabil. Tel. 0734.310.133 g OFERTE DE SERVICII
Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178

Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
deosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
fructiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego
ciabil. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2,60 mp, balcon, cen
trală termica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

Vând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
Geoagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

Teolog caut loc de muncă în educație, cultură, O.N.G., fundații, ajut la lecții, 
religie, filosofie, translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte 
de proiecte. Deschis, dinamic, creativ. Tel. 0733.287.190

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondența. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umane-salarizare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații con
sultanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

Vând casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
500mp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695

g DIVERSE
(text maxim 50 de cuvinte)

Schimb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere. 
Ofer diferență. Tel. 0740.965.191

Doresc să închiriez masă de biliard cu fise, medie, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368

Cumpăr bureți gălbiori , preț avantajos. Tel.0723.896.368
Vând casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
plus diferența. Tel. 0730.287.975

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț
700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750
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Sc......Ap. ..

nr...................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura
Dau în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
centrală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786

Vând reciver Dolce cu 2001ei, telefon portabil 500m. Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, et.2, 60mp, balcon, cen
trală termică, preț 60.000euro, negociabil. Tel. 0744.118.773

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, 
Irlanda și Germania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 
0721.285.100

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
zona Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, st=43mp, pivniță, anexe 
cu curte. Preț 45.000 lei. Te. 0729.015.069

Vând apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
st=58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097 

Vând iepuri albi cu ochi roșii 20-251ei sau schimb cu alte variante. Tel. 
0743.832.083

Vând mașină de spălat 2001ei, frigider, combină frigorifică 2001ei, aragaz Za- 
nussi 2001ei sau la schimb alte variante. Tel.0743.832.083

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică 
clasică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

I 
I

și la cutiile poștale amplasate in următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

yahoo.com
yahoo.com
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Silvadez

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

Ader»* fltribi!

SILVAN
LEMNTEX 

■reface și ::®erciaiizeazi 
tâmplar ie dii lemn triplu stratificat 

■șl șl terastra I b caa nai bani calitate, 
parchet mă lemn te lan, 

paltin sai trașii.
•i-C.SlLVA LEMNTEX SRL.
sat (.'.himimiiu, nr.i2IO, comuna Ilârău,
tcl/Jax: 0354/501021'22, e-muil: sih’a(Ș>smart.ru

Silvadez O
."rwtsw uscote. adezivi. sape autonivelante

Supnmeția calității 1
Â

STEAUA Ml ULUI

*

ȘTRAND
ZILNIC INlfifeORELE

SI PESCUIT SPORTIV

spot.com/
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