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Știrea zilei

de Irina Năstase

La Boșorod prezentul 
îmbrățișează trecutul

Cea de-a noua ediție a manifestării 
.Povestiți istoria neamului”, a strâns pe pla- 
oul din din apropierea cetății dacice Piatra 
<oșie, mii de oameni, dornici să ia parte la 
estivalul organizat de primăria comunei 
3oșorod.

Este cel de-al nouălea an în care pri
marul comunei Boșorod, loan Grecu, 
organizează serbarea cârpenească „Povestiți 
istoria neamului”, care se vrea de fapt o 
sărbătoare a cetății de la Piatra Roșie și 
peșterile de la Coclovina, aflate pe teritoriul 
administrativ al comunei, și totodată 
cuprinse în patrimoniul UNESCO. Ca în 
fiecare an, reprezentanții primăriei au orga
nizat serbarea până la cel mai mic detaliu. 
Astfel timp de două zile, atât localnici co
munei Boșorod, cât și invitații din alte 
localități s-au putut bucura de programul 
artistic susținut de îndrăgiți intrepreți de 
muzică populară, printre care Nicu Novac 
și Eugen Mihăilă. Micii și virșli au potolit 
foamea petrecăreților iar berea răcită în 
valea din apropierea platoului a potolit și

setea celui mai pretențios consumator. Dar 
partea gastronomică a festivalului nu ar fi 
fost împlinită fără „regina” bucatelor din 
partea locului, balmoșul. „Cine nu a gustat 
din acest balmoș înseamnă că a trăit dege
aba” spunea unul dintre perticipanții la fes
tival. Chiar dacă anul acesta manifestarea a 
fost organizată cu un buget de austeritate, 
lumea s-a distrat la fel'de bine ca la edițiile 
precedente. „Această manifestare a contin
uat după anii 90. Organizăm aceste serbări 
și pentru o mai bună mediatizare turistică a 
zonei noastre. Sper ca până anul viitor să 
reușim să continuăm lucrările de asfaltare a 
celor doi kilometrii de drum care au mai 
rămas și să organizăm serbările chiar la 
baza cetății”, a spus loan Grecu, primarul 
comunei Boșorod.

Primarul loan Grecu a fost 
fi anul acesta sufletul festivalului
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■^Sfântul Zilei -
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HOROSCOP

Vizita Sfintei Fecioare 
Maria

RețetKilei

Calamari
umpluți

Ingrediente:
600 g calamari curățați; 2 cepe; 

5 linguri de ulei; 1 cățel mare de 
usturoi; 60 g șuncă; 75 g orez cu 
bobul lung; 200 ml vin alb; 2 lin
guri stafide; 1/4 legătură pătrunjel; 
1 lingură de făină; 300 g sos de 
roșii; sare, piper, dafin.

Păgânul Antonin, împăratul Romei, urând pe creștini, 
a trimis împotriva lor un ighemon oarecare, cu numele Se
bastian, ca să-i muncească. Acela, pe când mergea de la Cili
cia la Capadocia, a găsit în Comani pe un ostaș bătrân, anume 
Ermie, alb la păr și cu legea creștin, crezând într-Unul 
adevăratul Dumnezeu și Făcătorul a toate. Ighemonul i-a zis 
Sfântului Ermie: „Jertfește zeilor, ca să te îndulcești de bu
curia vieții acesteia!” Sfântul a răspuns: „Ce bucurie îmi va 
fi, ce îndulcire și ce viață dacă, depărtându-mă de Ziditorul 
meu, mă voi închina idolilor? Aceasta nu este cu adevărat 
-bucurie, ci mâhnire; nu este îndulcire, ci amărăciune; nu este 
viață, ci moarte veșnică”. Atunci ighemonul a poruncit să-i 
sfărâme fălcile cu pietre, să-i zdrobească dinții și să-i jupoaie 
pielea de pe față. Pentru acestea Sfântul a grăit: „Mulțumesc 
lui Dumnezeu, că darul Domnului meu Iisus Hristos petrece 
cu mine!” Atunci ighemonul, a poruncit să înfierbânte un 
cuptor foarte tare și a aruncat într-însul pe mucenicul lui 
Hristos. După trei zile, deschizând cuptorul, l-a găsit viu și 
întreg, cântând și preamărind pe Dumnezeu, de vreme ce nu 
s-a atins focul de el. Atunci, ighemonul, a chemat pe un 
fermecător și i-a poruncit să omoare pe Ermie cu otravă. Iar 
Sfântul, rugându-se lui Dumnezeu, a luat otrava și n-a pătimit 
nimic. Iar după aceasta a poruncit ighemonul să-l muncească 
pe Ermie, smulgându-i venele lui din tot trupul. Astfel, Sfân
tul, fiind muncit cumplit, zicea către muncitor: „Nu simt în 
trupul meu dureri din muncile acestea, căci, precum cuțitașul 
doctorului, tăind venele, scoate sângele cel nesănătos și face 
trupul sănătos, tot astfel și eu, suferind smulgerea venelor 
mele, mai sănătos sunt întru credința lui Hristos!” După 
aceasta, muncitorul a aruncat pe mucenic într-o căldare cu 
untdelemnul foarte încins și îndată s-a răcit căldarea, iar unt
delemnul s-a făcut ca o rouă de dimineață. Tiranul a poruncit 
atunci ca să-i toarne pe gâtlej niște oțet tare amestecat cu

fiere, dar, mucenicul a zis: „Amărăciunea asta îmi este mie 
ca un fagure de miere de la Dumnezeul meu, pentru Care 
rabd acestea”. Apoi a poruncit ighemonul ca să-i scoată ochii. 
Astfel i-au scos ochii Sfântului. După aceasta l-au spânzurat 
cu capul în jos și, ținându-1 astfel trei zile, a curs mult sânge 
din nările lui. După trei zile au mers oarecare să-l vadă pe el, 
socotind că a murit. Dar s-au înspăimântat, aflându-l viu și 
slăvind pe Dumnezeu. Deci, întorcându-se, au spus ighe- 
monului cele ce li s-au întâmplat lor. Iar ighemonul, 
aprinzându-se de mânie, a poruncit să jupoaie pielea de pe 
tot trupul mucenicului. Atunci Sfântul batjocorea pe ighemon 
și ocăra pe zeii cei necurați, pornind astfel spre mai mare 
mânie pe tiranul, care a poruncit să-i taie capul. Astfel s-a 
sfârșit mucenicul lui Hristos, Sfântul Ermie, iar cinstitul iui 
trup s-a luat în taină de niște creștini și l-au dus în Capadocia, 
la un loc ce se numea Coman. Acolo s-au săvârșit multe mi
nuni de la cinstitele lui moaște, întru slava lui Hristos Dum
nezeul nostru.

Este un moment favorabil pentru 
investiții sau pentru a începe o afacere. 
De asemenea, sunt favorizate întâlnir
ile romantice și călătoriile. Dacă vi se propu.
o colaborare, nu o refuzați!

Puteți face schimbări importante 
în viața dumneavoastră, mai ales pe 
plan social și sentimental. Sunt fa
vorizate relațiile de parteneriat, întâl
nirile de afaceri și investițiile pentru cămin. \
sfătuim să vă organizați riguros și să țineți co
de sfaturile partenerului de viață.

Puteți avea o mare reușită cu 
prilejul unei scurte călătorii în interes 
de afaceri. Vă sfătuim să aveți răbdare 
și să evitați discuțiile în contradictoriu 
cu partenerul de afaceri.

Sunteți nevoit să vă schimbați 
programul de mai multe ori, dar 
schimbările vă sunt benefice. Faceți
cunoștință cu o persoană mai în vârstă, care \ 
va ajuta cu sfaturi la demararea unei activită
profitabile.

în cursul dimineții, primiți o 
sumă de bani care înviorează bugetul 
familiei. S-ar putea să intrați în posesia 
unei moșteniri sau să primiți un credit
pe care l-ați solicitat cu puțin timp în urmă.

Se pare că întâmpinați dificultăți 
financiare, însă ie depășiți fără mari 
probleme. Traversați o perioadă 
favorabilă inspirației artistice. Creativ

Mod de preparare:
Se taie 1 ceapă cubulețe și se 

călește în 3 linguri de ulei. Când 
ceapa este călită se adaugă sosul de 
roșii, sare, piper, 2 foi de dafin; se 
mai fierbe la foc mic încă 10 mi
nute. Se dă deoparte și se acoperă.

Se fierbe orezul pe jumătate cu 
puțină sare. Se taie tentaculele și 
șunca în bucățele mici (0,5 cm). Se 
toacă mărunt pătrunjelul. Stafidele 
se taie în sferturi.

Se încinge restul de ulei și se 
călește a doua ceapă tăiată cubu
lețe cu usturoiul zdrobit. Se adaugă 
șunca și tentaculele și se lasă să se 
prăjească puțin. Aveți grijă să nu se 
ardă. Se adaugă orezul scurs, sta
fidele și pătrunjelul. Se dă drumul 
la cuptor la 180'C.

Se umplu calamarii,. având 
grijă să nu-i umpleți până la refuz. 
Se dau prin faină și se rumenesc în 
tigaia de teflon. într-o tavă se aran
jează calamarii și se acoperă cu 
sosul de roșii pregătit mai de
vreme. Se dă la cuptor aproximativ 
jumătate de oră. Se servesc alături 
de o garnitură de orez simplu.

Telefoane utile

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

de-a lungul timpului

. S-au născut:

e 1819: Walt Whitman, poet american (d. 1892) 
1883: Onisifor Ghibu, pedagog, memorialist,

31 mai

1859: A fost inaugurat orologiul din tumul 
clădirii Parlamentului britanic (Big Ben)

1916: Primul război mondial: Flota germană și 
cea engleză se înfruntă în bătălia Jutlandei, cea mai 
mare confruntare navală din timpul primului război 

ondial
1961: Africa de Sud a devenit republică 

independentă
2009: A încetat din viață britanica Millvina 

pan, ultima supraviețuitoare a naufragiului vasului 
^„Titanic” (15 aprilie 1912)

. .
om politic român (d. 1972)

1930: Clint Eastwood, actor și regizor american
1931: Robert Schrieffer, fizician american
1946: Adriana Bittel, prozatoare româncă
1954: Nicu Alifantis, solist vocal, instrumentist, 

compozitor român
1962: Răsvan Popescu, jurnalist român
1976: Colin Farrell, actor irlandez

Comemorări:

1594: Tintoretto, pictor italian (n. 1518)
1809: Joseph Haydn, compozitor austriac (n. 

1732)
1832: Evariste Galois, matematician francez (n. 

1811)
1938: Max Blecher, prozator și poet român (n. 

1909)
1986: Leo James Rainwater, fizician american 

(n. 1917)
2006: Raymond Davis, Jr., fizician american (n.

19.4) —ft—

itatea și originalitatea de care dispuneți vă adu 
un succes neașteptat în societate.

Aveți ocazia să rezolvați o 
problemă de natură sentimentală. în 
cursul dimineții, un prieten vă propune 
să vă asociați într-o afacere pe care a
demarat-o cu puțin timp în urmă. Vă sfătui^ ; 
acceptați propunerea.

Aveți o zi grea, cu multe prob
leme de rezolvat, dar sunteți în formă 
excelentă și reușiți să faceți față. 
Situația financiară nu este prea bună,
dar nu este cazul să vă îngrijorați. Eb.„
situație trecătoare.

Este momentul să faceți 
schimbările dorite pe plan sentimen
tal și în domeniul afacerilor. Relațiile
cu partenerii sunt foarte bune și este 
un moment bun pentru a încheia contracte și; 
semna documente.

Bancurile zilei

Sunteți plin de energie și puteți 
realiza tot ceea ce v-ați propus pentru 
azi. Aveți ocazia să obțineți un câștig 
financiar consistent, dar și să vă

© © ©
Un vierme îi spune 

prietenei sale:
- Dacă nu te măriți cu 

mine, mă arunc în fața găi
nii!

© © ©
Discuție între o vacă și 

vițelul ei:
- Gata, de azi șă nu te

mai prind că te mai caută 
Ghiță!

- De ce, mamă?
- De-aia.
- De ce?
- Păi mă-sa e o scroafă, 

taică-su e un porc.
- Dar, mamă, și tu ești 

o vacă.
- Da, dar tatăl tău a fost

veterinar...
© © ©
Cocoșul organizează 

o ședință cu găinile.
Despachetează o cutie 

și scoate din ea un ou de 
struț.

- Nu vreau să vă critic, 
dar nu strică să fiți la cu
rent cu ce este în stare con

curența!
© © ©
Un crevete mic este pe 

malul apei și plânge. Un 
melc trece pe acolo și îl în
treabă:

- De ce plângi?
- Mama a plecat la un 

cocktail și nu a mai venit!
© © ©

afirmați în societate. Relațiile cu partenerul d< 
viață și cu prietenii sunt foarte bune.

supraestimați forțele, pentru că s-ar 
putea să aveți probleme de sănătate.

Aveți idei valoroase, apreciate de 
șefi și de colegii de serviciu. Sunteți în 
formă și puteți să finalizați tot ce ați

în prima parte a zilei vă simțiți 
plin de energie și înstare de mari efor
turi fizice. Vă sfătuim să nu vă

tocmai bună, dar sunteți perseverent.
început. Situația financiară s-ar putea să nu fit
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Deva găzduiește etapa națională a concursului „ Cultură și Civilizație 
în România ”, competiție interdisciplinară care se adresează liceeni
lor. La concurs participă 35 de echipe din țară, la trei secțiuni: parti
cularități etnografice și lingvistice locale, mentalități culturale și 
monografii istorice. Festivitatea de premiere va avea loc miercuri.
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Moloț taie și spânzură... adversarii politici
Muzeul Civilizație Dacice și Romane 

din Deva a rămas fără director. Marcel 
Morar, fostul conducător al muzeului a 
rost „mazilit” la propunerea președinte
lui Consiliului Județean Hunedoara, 

Mircea Ioan Moloț.

După ce în urmă cu o scrută perioadă de timp 
1 primit felicitările președintelui Consiliului 
ludețean Hunedoara, pentru nota maximă 
icordată de o comisie de evaluare a 
competențelor, directorul muzeului din Deva, 
Marcel Morar, a fost demis din funcție pe motiv 
:ă nu este suficient de competent. în ședința de 
/ineri a Consiliului Județean Hunedoara, 
v- «dintele Mircea Moloț a introdus un proiect 
ie-notărâre pentru eliberarea din funcție a lui Mar
cel Morar. în mod oficial schimbarea a survenit în 
arma controlului efectuat de Corpul de Control al 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara 
isupra activității Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane din Deva. Conform raportului Copului 
ie Control a lui Mircea Moloț s-au constatat anu
mite deficiențe are se referă la regulamentul de or- 

zare, lipsa unui reprezentant al consiliului de 
luiiiinistrație, inventariere defectuasă, lipsa 
acreditării muzeului. Demiterea a lui Marcel 
Morar a iscat controverse în rândul consilierilor

Banii publici împărțiți după interese personale
Doar 47 din cele 69 de primării hunedorene 

se află în grațiile președintelui Consiliului 
Județean, Mircea Moloț. Mașina de vot din Con
siliul Județean, controlată de Moloț a împărțit 
1.700 mi de lei din fondul de rezervă către mai 
multe comunități, alese în exclusivitate pe criteriul 
uparteneței politice a primarilor. Astfel grosul ban
ilor i-au primit comunele unde primarul este lib
eral. Câteva firimituri au primit și edilii PSD în 
timp ce opoziția din județul Hunedoara, PDL, a 
fost aproape uitată.

Consiliul Județean a hotărât împărțirea către 
......  multe primării hunedorene a unei sume de 
1.700 mii lei primită din bugetul național. Majori
tatea aflată la cheremul președintelui Mirea Moloț, 
formată din PNL și PSD și-au tras “partea leului”.

în total primăriile liberale au primit 
1.515.000 lei. Moloț a aruncat niște firimituri și 
„aliaților” social-democrați, pe care i-a miluit cu 
130.000 de lei. Singurul primar PNG din județ 
care conduce administrația din Pestișu Mic a 
primit 45.000 de lei în timp de Primăria Bulzești 
„se bucură” de privilegiul de a fi singura condusă 
de un reprezentant al PDL care a primit fonduri 
alocate de Consiliul Județean, 10.000 de lei.

Analiză politică 
în bani publici

O analiză atentă a modului în care au fost 
împărțite fondurile din bugetul județean arată că 
președintele Mircea Moloț își cumpără influența 
în partid cu ajutorul banilor publici. Doi dintre pri
marii liberali care la împărțirea din luna martie nu 
au primit sume consistente, fiind în tabăra politică 
din PNL care-1 susțineau pe Mircia Muntean în 

județeni, unii dintre aceștia considerând că prop
unerea lui Moloț este o replică la unele răfuieli 
politice din trecut, luând în considerare faptul că 
directorul muzeului face parte dintre cei opt con
silieri PNL, care au votat pentru demiterea vi- 
ceprimarului Florin Oancea. Schimbarea din 
funcție a directorului muzeului a fost votată cu 12 
voturi contra și 19 pentru.

Morar, victimă
a războiului intern din PNL

Prezent la ședință, Marcel Morar și-a expus 
punctul de vedere: „La baza hotărârii stau 
deficiențe găsite de Corpul de Control vis-a-vis de 
activitatea muzeului. Câteva dintre acestea se 
referă la regulamentul de organizare al muzeului, 
regulament care în 2008 a fost aprobat de Consil
iul Județean, în 2009 a fost revăzut tot de 
dumneavoastră și nu a existat nici o obiecțiune. 
Cât despre completarea consiliului de 
administrație a fost depusă cu ceva vreme în urmă 
o adresă în vederea soluționării acestei probleme. 
Inventarierea tututor pieselor nu a fost posibilă din 
cauza faptului că muzeul și-a schimbat sediul în 
nenumărate rânduri. Și vreau să precizez că doar 
21 de muzee din țară sunt acreditate” a spus Morar 
în fața consilierilor județeni.

Irina Năstase

detrimentul lui Moloț au fost acum favorizați. Atât 
primăria din Teliuc cât și cea din Crișcior au primit 
câte 100.000 de lei.

Primarii care-1 însoțesc pe Moloț la toate 
ieșirile publice în calitate de lider al PNL au primit 
de asemenea câte 80.000 de lei. Este vorba despre 
edilii din Simeria, Călan și Hațeg. Și raportul de 
forțe din PSD se poate analiza în modul în care au 
fost împărțiți banii județului.

Scăderea autorității președintelui Florin 
Cazacu se poate vedea prin suma relativ mică pe 
care municipiul Brad, condus de acesta a primit- 
o, 15.000 de lei în comparație cu 25.000 de lei 
alocați principalului său contestatar din PSD, pri
marul municipiului Lupeni, Cornel Răsmeriță.

Alexandru Avram

g
 Marcel Morar a fost numit în funcție de Mircea Moloț care a avut timp de șase ani doar cuvinte

de apreciere la adresa directorului Muzeului din Deva. în urmă cu câteva luni Morar, consilier local 
în Deva, a votat propunerea lui Mircia Muntean de a-1 schimba din funcție pe vieeprimarul Florin
Oancea. Din momentul în care Morar s-a înregimentat în tabăra rivală lui Moloț din cadrul PNL, 

președintele Consiliului Județean Hunedoara l-a amenințat cu schimbarea, ceea ce s-a și întâmplat. Morar a 
declarat că va ataca hotărârea Consiliului Județean în instanță. Surse din cadrul forului de conducere județean 
susțin că în locul iui Morar va fi numit unul dintre oamenii de casă ai lui Moloț, Alexandru Gruian.

Barajul de la Mihăileni lovit de interese 
și incompetența autorităților

Nemulțumirile legate de lucrările de la barajul 
care se construiește pe Crișul Alb,-în satul Mihăileni 
se acutizează. Locuitorii au mai multe nemulțumiri 
legate de constructori în timp ce aceștia invocă lipsa 
de fonduri pentru finalizarea investiției.

Cel mai recent episod din „lupta” care are ca 
miză barajul de la Mihăileni s-a consumat vineri la 
Căminul Cultural din Mihăileni. La inițiativa local
nicilor a fost organizată o întâlnire cu reprezentanți 
ai autorităților publice și parlamentarii din colegiul 
Brad - Valea Mureșului.

Discuții, discuții... discuții
De la întâlnirea cerută de săteni pentru a se dis

cuta problema finalizării barajului de la Mihăileni au 
lipsit însă constructorii, astfel că reclamațiile și ar
gumentele au curs într-o singură direcție. Deșii și-a 
anunțat inițial prezența, prefectul Attila Dezsi l-a 
trimis la întâlnire, spre nemulțumirea sătenilor, pe 
subprefectul loan Inișconi. De asemenea la Mihăileni

LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în 

calitate de lichidator judiciar al SC Asar Construct 
SRL -în faliment cu sediul în Deva, str. Sân- 
tuhalm, Ferma Pomicolă, jud. Hunedoara, vinde 
individual la licitație publică în data de 
04.06.2010, ora 12.00, la sediul Tribunalului 
Hunedoara următoarele bunuri mobile:
- autoutilitară camion roman HD-03-BXO = 
3.723 iei
- autoturism dacia 1310 TLX HD-02-YUR = 
837 lei
- autoturism dacia 1310 TX HD-01-JZB = 920 
lei
- minibuz renauit HD-02-SET = 2.803 lei
- autotursim Volkswagen 3BG pasat HD-10- 
ASC = 17.068 lei
- autotursim BMW HD-05-ASC = 3.514 lei 

au mai fost prezenți senatorul Dorin Păran, deputatul 
Laurențiu Nistor, primarul comunei Buceș Traian 
Achim Mărcuș și un reprezentant al Administrației 
Bazinale de Apă „Crișuri” Oradea. Localnicii au 
acuzat firma care se ocupă cu ridicarea barajului că 
fură din materialele destinate construcției 
hidrotehnice și caselor din cartierul Poienița de la 
Brad. Ei au cerut înființarea unei comisii care să ver
ifice oportunitatea finalizării construcției barajului. 
De asemenea, au cerut să nu mai fie alocate fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor la construcția 
hidrotehnică până ce nu sunt rezolvate problemele 
de ordin social, respectiv exproprierea locuitorilor 
care vor fi afectați de construcția barajului și 
construcția zonei rezidențiale de la Brad. Comisia 
formată ad-hoc, va fi compusă din cei doi parlamen
tari, primarul comunei și un reprezentant al sătenilor 
și are mandat ca într-o lună să prezinte o soluție la 
problemele ridicate de locuitori.

Alexandru Avram

- autospecializată basculantă HD-ll-ASC = 
1.380 lei
- autoutilitară camion renauit HD-02-UIK = 
10.500 lei
- autoutilitară furgon ford HD-01-MMJ = 
2.719 lei

Prețurile menționate mai sus nu conțin T. V.A.
Garanția de participare la licitație reprezintă 

10% din valoarea bunului pentru care se licitează. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichida
torului din Orăștie,
str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, 
tel 0254-240807, fax 0254-206241.

Lichidator judiciar Heral Consult IPURL 
Prin asociat coordonator Radu Herlea

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.
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Instanța irlandeză a stabilit data de 31 ianuarie 2011 pentru începerea procesului lui 
Marian Mihalaclie, fostul director adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție în Agri
cultură (APIA) Hunedoara, care a ucis-o în luna ianuarie, la Dublin, pe asistenta 
medicală Loredana Pricăjan. Mihalaclie va avea parte de un proces cu jurați, el ris
când pedeapsa cu închisoarea pe viată în caz că instanța îl găsește vinovat de omor.

Victimă închipuită a unei tâlhării
Urmărit, prins 
de polițiști

în urma unei acțiuni efectu
ate pe linia persoanelor urmărite în 
temeiul legii, polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale 
din cadrul Poliției Municipiului 
Petroșani l-au depistat și reținut, în 
cursul zilei de ieri, pe Emil G., de 
30 de ani, din Petroșani. Bătbatul 
avea mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea emis de 
Judecătoria Târgu Jiu, având de 
executat o pedeapsă privativă de 
libertate de 1 an închisoare pentru 
infracțiunea de conducerea pe dru
murile publice a unui autoturism 
fără a poseda permis de conduc
ere. Bărbatul a fost escortat și 
depus în penitenciarul Bârcea 
Mare, județul Hunedoara.

Prins cu țigări* 
netimbrate

Un bărbat în vârstă de 48 de 
ani, din Orăștie, a fost prins în fla
grant de polițiști, în timp ce valori
fica pe stradă, din portbagajul 
autoturismului proprietate
personală, țigarete netimbrate fis
cal și fără documente de 
proveniență. Bărbatului i-au fost 
ridicate în vederea confiscării 40 
de pachete de țigări și a fost 
sancționat cu suma de 500 lei.

Cercetați 
pentru furt 
calificat

Doi tineri în vârstă de 20 de 
ani, din Petrila, Ilie I. și Ionuț P., 
sunt cercetați în stare de libertate 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. Oamenii legii au sta
bilit că cei doi sunt autorii a două 
furturi comise în noaptea de 10/11 
noiembrie 2009. Aceștia au sustras 
din două autoturisme parcate pe 
raza municipiului Vulcan bunuri 
în valoare totală de 600 de lei. 
Prejudiciul a fost recuperat în to
talitate. Cauzele figurau inițial în 
evidența celor cu autor necunos
cut.
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Polițiștii hunedoreni au fost alarmați fals de un tânăr din Călan
care a susținut că a fost victima unei tâlhării

Un tânăr din Călan, în vârstă 
de 24 de ani, angajat ca supra
veghetor într-o sală de jocuri 
mecanice, a jucat la aparate 

banii patronului și a inventat o 
poveste cu tâlhari pentru a 

scăpa basma curată.

Incidentul s-a petrecut la 
sfârșitul săptămânii trecute când, în 
jurul orei 15.35, la sediul Poliției 
Orașului Călan s-a prezentat Au
gustin D., de 24 de ani, din Călan, 
care a sesizat faptul că, în timp ce se 
afla la serviciu, a pătruns în incinta 
sălii de jocuri un bărbat care purta o 
cagulă pe față și care l-a amenințat 
cu un pistol, solicitându-i banii' 
proveniți din încasări.

De teamă, tânărul i-ar fi dat ata
catorului suma de 280 lei. în baza 
sesizării, la fața locului s-a deplasat 
o echipă de polițiști din cadrul IPJ 
Hunedoara, care, în urma

investigațiilor, a stabilit că cele se
sizate nu se confirmă, în realitate Au
gustin D. introducând suma 
respectivă în aparatele de jocuri 
mecanice, în speranța unui câștig.

Dosar penal pentru 
abuz de încredere

După ce a furnizat anchetato
rilor mai multe indicii false cu 
privire la semnalmentele atacatorului 
fictiv, tânărul și-a recunoscut fapta.

Pentru falsa alarmare a 
polițiștilor, tânărul a fost sancționat 
contravențional, conform Legii 
61/1991, republicată.

în cauză s-a întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii 
de abuz de încredere, tânărul riscând 
o pedeapsă cu închisoarea între 3 
luni și 4 ani sau amendă, în cazul în 
care va fi găsit vinovat.

Mihaela Tămaș

g —
Din păcate, nu este primul caz de acest gen cu care se 

confruntă polițiștii hunedoreni. In data de 29.06.2009, o femeie 
în vârstă de 33, angajată a unei case de pariuri din municipiul 

Brad, a sesizat poliția cu privire la faptul că un bărbat înarmat, purtând cagulă 
a deposedat-o prin violență de peste 2.700 de lei, bani aflați în casiei.. 
societății. în acest caz, pe lângă sancțiunea contravențională aplicată pentru 
falsa alarmare a polițiștilor, femeia a fost condamnată la un an și șase iuni cu 
suspendare pentru comiterea infracțiunii de delapidare.

Un șofer băut și fără 
permis a provocat 
un accident
Șoferul unui autocamion, băut și fără permis 
de conducere, a rănit doi oameni și a avariat 
două autovehicule în timp ce circula pe DN7, 

pe raza comunei Gurasada.

Accidentul s-a produs duminică noapțea, în jurul orei 
3.00. Claudiu A., de 30 de ani, din comuna Bârzava, județul 
Arad, în timp ce conducea un autocamion, pe raza comunei 
Gurasada, într-o curbă deosebit de periculoasă nu a adaptat 
viteza la condițiile de carosabil umed, a pierdut controlul 
direcției și a pătruns pe contrasens. A intrat în coliziune cu 
semiremorca tractată de un autocamion condus regulamentar 
de Vasile Ș., de 23 de ani, din comnua Zlatna, județul Alba, 
după care a fost proiectat într-un autoturism care circula reg
ulamentar din sens opus. Claudiu A. se afla sub influența 
băuturilor alcoolice, motiv pentru care i s-au recoltat două 
probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, 
iar din verificările efectuate în bazele de date ale poliției s- 
a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere. în 
urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a lui Claudiu A. 
și a conducătorului autoturismului, Constantin B., de 50 de 
ani, din Ploiești și rănirea gravă a pasagerei din autoturism. 
Adina B., de 44 de ani, din Ploiești.

în cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pen
tru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, 
conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere a 
unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis 
de conducere.

(M.T.)

Furt din supermarket
O tânără în vârstă de 16 ani, 

din comuna Hărău, a fost 
prinsă de agenții de pază ai 

unui supermarket din Deva în 
timp ce încerca să iasă din ma
gazin cu mai multe bunuri sus
trase, pe care nu le-a achitat la 

casă.

A fost solicitat ajutorul 
polițiștilor care au identificat-o pe 
minora care avea sub haină și în 
poșetă mai multe produse sustrase 
din magazin.

Prejudiciul, în valoare totală de 
aproximativ 185 lei, a fost recuperat 
în totalitate și restituit părții 
vătămate. în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt califi
cat.

(M.T.)

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Tentativă de suicid 
pe calea ferată

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Vulcan, a încercat 
să-și pună capăt zilelor, așezându-se pe linia de cale ferată, 
în fața trenului de persoane care circula pe ruta Lupeni - 
Petroșani, în zona Porții Nr. 2 a E.P.C. VJ Coroești - Vulcan. 
Bărbatul a fost observat la timp de mecanicul de pe 
locomotivă care a oprit trenul. Alin B. a fost condus la sediul 
poliției, unde a fost sancționat contravențional. Bărbatul nu 
a fost rănit și a refuzat să fie transportat la spital pentru 
investigații medicale.
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Meteorologii au emis, duminică, o atenționare Cod galben de ploi, 
vânt și căderi de grindină, valabilă de luni de la ora 9.00 până mărfi 
la aceeași oră, cure vor afecta vestul și sud-vestul țârii, precum și zo
nele de deal și de munte din restul teritoriului, respectiv 23 de județe, 
inclusiv Hunedoara.
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Greva profesorilor și bacalaureatul se vor desfășura simultan
Proba de susținere a competențelor la o limbă modernă din cadrul bacalaureatului va fi susținută, 

se pare, la toate unitățile școlare organizatoare din județ

Conducerea Inspectoratului 
Școlar Județean (IȘJ) Hune- 
loara a reușit să-i determine pe 
directorii de licee din județ să 
găsească soluții pentru dimi- 

luarea efectelor grevei cadrelor 
didactice. Liderul Sindicatului 
'in învățământului Preuniversi- 

tar (SIP) Hunedoara, Paul 
Rusu, îi acuză pe șefii inspecto- 
atului că au făcut presiuni asu- 

directorilor și a dascălilor și 
~^pun că soluțiile adoptate 

sunt ilegale.

Liderul SÎP Hunedoara, Paul 
lusu, a spus într-o conferință de presă 
usținută vineri că asupra directorilor și 
profesorilor cuprinși în comisiile de 

acalaureat s-au făcut presiuni pentru a 
jpa la evaluarea competențelor 

ntr-o limbă modernă, probă din cadrul 
lacalaureatului. începând de astăzi, 
irofesorii au anunțat intrarea în grevă 
ie termen nelimitat, principalele 

E Bacul se va desfășura în condiții normale 
inspectorul general adjunct Ilie Pârvan al IȘJ Hunedoara a de

clarat, ieri, că proba de bacalaureat programată se va susține în 
condiții normale în județ. „Bacalaureatul se va susține în 34 din cele 35 de 
centre organizatoare. Elevele de la Seminarul Teologic Prislop au fost trans
ferate pentru a susține bacalaureatul la Liceul Teoretic „l.C. Bratianu”, din 

•națeg. în 28 de licee proba se va susține cu comisiile propuse inițial, iar în 
cinci unități de învățământ s-au făcut mici modificări la supraveghere, fiind 
înlocuiți profesorii din comisia inițială cu profesori de la școli. Nu sunt prob
leme deosebite și în județul Hunedoara bacalaureatul se va desfășura în 
condiții normale”, a spus Ilie Pârvan.

revendicări fiind lipsa dialogului social, 
în ceea ce privește elaborarea Legii 
Educației Naționale, diminuarea veni
turilor salariale și concedierile care au 
avut loc în învățământ. Liderul SÎP 
Hunedoara a arătat că sindicatul a fost 
un partener în reforma învățământului, 
că nu s-au organizat proteste nici măcar 
atunci când în județul Hunedoara au 
fost tăiate 800 de posturi, în ultimii doi 
ani. „Greva este perfect legală și ea 
reprezintă doar o etapă a conflictului de 
muncă declanșat de mai multă vreme”, 
a spus Paul Rusu.

Liderul sindical îi 
acuză pe inspectori 
că au făcut presiuni

Potrivit lui Paul Rusu, din cei 
6.500 de membri de sindicat, peste 72 
la sută au semnat că sunt de acord cu 
greva generală. Informațiile pe care le 
aveau liderii de sindicat arătau că până 
la jumătatea săptămânii trecute profe
sorii hunedoreni au fost printre fruntașii 
care au răspuns chemării la protest. 

„Conform datelor strânse la nivelul in
spectoratului școlar, peste 90 la sută 
dintre profesorii din județ urmau să par
ticipe la grevă. Apoi, în ultimele zile s- 
au făcut presiuni foarte dure pentru a 
proteja niște scaune. Ieri (joi, n. r.), în 
cadrul unei videoconferințe, ministrul 
i-a amenințat pe inspectorii generali cu 
demiterea. Aceștia au făcut, la rândul 
lor, presiuni asupra directorilor de licee 
și profesorilor, amenințându-i cu desti
tuirea, cu retragerea gradațiilor de 
merit, iar pe suplinitori cu pierderea 
locului de muncă. Ca urmare a presiu
nilor, doi directori de liceu din Valea Ji
ului și-au prezentat demisiile de 
onoare”, a declarat Paul Rusu.

„Problema noastră 
sunt cozile de topor”

Liderul SÎP Hunedoara spune că 
în urma presiunilor de la nivelul inspec
toratului școlar au fost întocmite liste 
cu dascălii care vor participa și cu cei 
care nu vor lua parte la grevă. „Prob
lema noastră sunt cozile de topor. 
Greviștii au fost schimbați, în comisiile 
de bacalaureat și la supraveghere, de 
personal care nu are calitatea de a în
locui pe cei care protestează. Astfel, 
sunt licee în care comisia de evaluare 
este adusă din afară, în condițiile în 
care metodologia spune că evaluarea se 
va face de către profesorul de la clasă. 
Comisiile s-au făcut cu profesori care 
nu sunt de la școală sau cu profesori 
pensionari. în comisia de evaluare sunt 
cadre didactice care nu au dreptul de a 
preda la liceu. Un exemplu este cazul 

Liceului de Artă, unde în comisie a fost 
introdus un cadru didactic cu studii de 
trei ani. La supraveghere au fost admise 
secretare, bibliotecare sau chiar munci
tori. în aceste condiții corectitudinea și 
calitatea examenului de bacalaureat 
sunt puse sub semnul întrebării”, arată 
Paul Rusu. Pentru membrii de sindicat 
care nu au respectat decizia de a intra 
în grevă se va lua măsura retragerii 
calității de membru, pentru prejudicii 
aduse sindicatului.

A
„In județul 
Hunedoara 
ni se încalcă dreptul 
de a protesta”

Procedeele folosite de conducerea 
învățământului pentru susținerea probei 
de bacalaureat sunt ilegale, în opinia lui 
Paul Rusu.

Potrivit acestuia notificările 
privind declanșarea grevei au fost trim
ise la minister în urmă cu trei 
săptămâni, iar la inspectoratul școlar, 
de miercurea trecută. Modificarea 
metodologiei de susținere a probei de 
bacalaureat peste noapte, înlocuirea 
profesorilor greviști din componența 
comisiilor de evaluare cu alți profesori 
după notificarea grevei este ilegală, 
încălcând dreptul de a face grevă, în 
opinia liderului de sindicat. „în 
condițiile date, proba de bacalaureat 
este susținută ilegal. Am pe masă plân
gerile penale împotriva inspectorilor 
generali și a directorilor de licee”, a de
clarat Paul Rusu.

„Greva
este ultimul cartuș”

Acuzând lipsa de dialog, liderii 
SÎP Hunedoara spun că greva este „ul
timul cartuș” în lupta sindicală. „în cele 
două săptămâni, până la sfârșitul anului 
școlar, va fi grevă generală, iar în 
măsura în care vom fi în continuare 
ignorați vom solicita intrarea în con
cediu de odihnă. Noi, sindicatul și pro
fesorii îi asigurăm pe elevi că anul 
școlar se va încheia și ei vor avea 
situația școlară încheiată”, a declarat 
Paul Rusu. în același timp, liderul SÎP 
a anunțat că joi, 3 iunie, între orele 12 
- 14 va avea loc un miting în fața Pre
fecturii, la care și-au anunțat partici
parea și sindicaliști din alte federații, 
precum și pensionari.

Cătălin Rișcuța

Elevii au jucat teatru la Brad Șomerii hunedoreni nu vor să muncească
în week-endul trecut s-a desfășurat 

a Brad cea de-a doua ediție a Festivalului 
udețean de teatru amator pentru liceeni 
intitulat „La scenă deschisă”.

La manifestare au participat cinci 
rupe de teatru, dintre care patru de la 
licee din județ și una constituită din elevi 
de la mai multe licee din Cluj - Napoca. 
Vineri, la Colegiul Național „Avram 
lancu”, din Brad au descins actorii ama
tori din trupa „Toma Caragiu”, de la 
Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, din 
Deva, trupa „Noi”, a Liceului Teoretic 
„Traian” Deva, trupa „Semper Fidelis” a 

îlegiului Economic „Emanuil Gojdu”, 
Hunedoara, și trupa „Audiență Generală”, 
a liceenilor clujeni. Lor Ii s-a alăturat 
trupa de teatru „Arche”, a Colegiului 
Național „Avram lancu” Brad. Specta
colele au avut loc vineri și sâmbătă după 
- amiază pe scena ridicată în sala de sport 
a Școlii Generale „Horea, Cloșca și 
Crișan”, din Brad. Spectatorii s-au delec
tat cu piesele „Sicilianul” și „Doctor fără 
voie”, de Moliere, „Sinucigașul”, 
adaptare după N. Erdman și „O noapte 
furtunoasă”, de 1. L. Caragiale. O 
reprezentație aparte a fost cea a trupei de 
elevi clujeni care a ales să pună în scenă 
piesa „Eminescu, cugetări din azil (a rock 
opera)”, o expunere inedită și 
nonconformistă a operei poetului 
național. Tinerii actori amatori prezenți la 
festival au dovedit un real talent și o bună 
însușire a artei dramatice, fiind apreciați 
de către cei prezenți, care i-au răsplătit cu 
ropote de aplauze. „Ideea organizării 
acestui festival a venit la propunerea 
elevilor din trupa de teatru a colegiului.

Aceasta este a doua ediție, iar anul viitor 
intenționăm să transformăm acest festival 
județean într-unul național”, a declarat 
Mirela Dubălaru, profesor, coordonatorul 
trupei de teatru „Arche”, a Colegiului 
Național „Avram lancu”, Brad. Ieri 
dimineață, juriul, care a cuprins, alături 
de organizatori, reprezentanți ai partener
ilor, respectiv Direcția de Tineret a 
județului Hunedoara și Clubul Rotary 
Brad, a acordat premii câștigătorilor. 
Marele premiu al juriului, constând într- 
o tabără la mare, a revenit trupei „Arche” 
a Colegiului Național „Avram lancu” 
Brad. Locurile 1-3, răsplătite cu 400 lei, 
respectiv 300 și 200 lei, au fost ocupate 
în ordine de trupa „Audiență Generală” a 
liceenilor clujeni, trupa „Toma Caragiu” 
de la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” 
din Deva și trupa „Noi” a Liceului Teo
retic „Traian” Deva. Valentin Oncu și Ro
mana Țop au primit premii pentru cei mai 
buni actori în roluri principale, iar Paul 
Trifan și Serena Balași, pentru roluri se
cundare.

Cătălin Rișcuța

Bursa locurilor de muncă, 
organizată vineri în rețeaua teritorială 
AJOFM Hunedoara, a strâns mai puțin 
de o mie de șomeri, din totalul de 22.676 
de persoane fără loc de muncă aflate în 
evidețele agenției.

Luna aceasta, la bursă au fost 
prezenți 57 de agenți economici, care și- 
au prezentat ofertele de angajare, iar 
numărul total al locurilor de muncă 
disponibile s-a ridicat la 564. Din cei 
929 de hunedoreni, care au participat 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10,330091 Deva, RO
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DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 10.06.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 07.06.2010, ora 1500. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista loturilor și pieselor 
care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 11.06.2010 - 21.06.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată și pe picior, 
condițiile de admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. 
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254.205100, fax: 0254.205111.

vineri la bursă, 139 și-au găsit un loc de 
muncă. Cei mai mulți dintre aceștia au 
fost din municipiul Hunedoara. Din to
talul de persoane angajate vineri, doar 
patru au absolvit studii superioare. Alte 
261 de persoane au fost selectate în ved
erea încadrării. „Noi nu-i obligăm să 
vină la bursă. Iar numărul mic în care 
aceștia au fost prezenți demonstrează in
teresul de care dau dovadă șomerii. Cei 
care sunt interesați sunt prezenți de 
fiecare dată. Participarea la bursă 

înseamnă și un contact direct între anga
jator și potențialul angajat, astfel fiind o 
transparență mai mare. Totuși, este 
îmbucurător că măcar 139 de șomeri și- 
au găsit un loc de muncă. Nu o să 
renunțăm să organizăm această bursă, 
dar în aceste condiții de criză oferta nu 
poate fi mai mare. Dacă s-ar înscrie mai 
multe firme și bursa ar fi mai eficientă”, 
a declarat directorul AJOFM Hunedoara, 
Vasile Iorgovan.

Irina Năstase

mailto:ofFice@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Dragoș Bucur și Dana Rogoz 
dau voce personajelor

România, locul al treilea în finala 
Eurovision 2010. Germania a luat trofeul

g
Ken și Barbie, 
în ’’Povestea jucăriilor 3”

Dragoș Bucur și Dana Rogoz 
vor fi vocile personajelor Ken 
și Barbie din "Povestea jucă
riilor 3/ Toy Story 3 ", ce va 

avea premiera pe marile 
ecrane românești pe 18 

iunie, informează 
un comunicat.

După ce și-au construit cariera 
interpretând diverse personaje în 
filme de lungmetraj și seriale de suc
ces, cei doi apar pentru prima oară 
într-o postjiră nouă și inedită, fiind 
vocile personajelor de animație Ken 
și Barbie pentru varianta dublată a 
filmului în România (intepretate în 
varianta originală de Michael Keaton 
și Jodi Benson).

•în "Povestea jucăriilor 3", 
frumușica Barbie, care era prezentă 
și în "Toy Story 2", își întâlnește 
jumătatea, pe Ken, un burlac frumos, 
metrosexual și plin de sine, care 
locuiește singur într-o casă mare și 
care, are tot ce își dorește, dar, după 
cum mărturisește, "nu a găsit cu cine 
să împartă toate acestea".

Dragoș Bucur are 32 de ani, a 
absolvit Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică, 
secția Actorie, și a început să joace la 
teatrul Podul, sub îndrumarea profe
sorului Cătălin Naum. Timp de cinci 
ani, Bucur a jucat în numeroase piese 
și a predat actoria în facultăți de 
teatru și film.

Primele roluri de film au fost în 
"Marfa și banii", regizat de Cristi

Cynthia Nixon e nerăbdătoare 
să se căsătorească

Cynthia Nixon trăiește o 
dragoste puternică, drept pentru care 
vedeta din „Totul despre sex” este 
hotărâtă să își oficializeze relația pe 
care o trăiește cu Christine Marinoni. 

Cele două sunt logodite de un 
an, iar starul vrea ca fericitul eveni
ment să aibă loc în New York, orașul 
ei natal. însă pentru asta ar trebui să 
mai aibă ceva răbdare, până când 
căsătoriile între persoane de același 
sex să fie legale.

„Nu vom aștepta o veșnicie pen
tru New York, dar dacă trebuie să o 
facem în altă parte, o vom face. Ne
ar plăcea să fie acasă”, a declarat 
starul.

Din păcate pentru ea, dorința nu 
îi va fi îndeplinită prea curând. Cer

Puiu (selectat în secțiunea Quinzaine 
des Realisateurs, Cannes, 2001) și 
"Furia" lui Radu Muntean, pentru 
care a primit premiul pentru cel mai 
bun actor din partea Uniunii 
Cineaștilor din România. Dragoș 
Bucur a jucat și în următoarele lung- 
metraje ale lui Radu Muntean: "Hâr
tia va fi albastră" (2006) și "Boogie" 
(selectat în secțiunea Quinzaine des 
Realisateurs, Cannes, 2008).

Dana Rogoz are 24 de ani și este 
o cunoscută vedetă de televiziune. A 
jucat în proiecte precum "îngerașii", 
o producție Promance International 
pentru Acasă, sau "Fete cu lipici" și 
"La Bloc", difuzate de Pro TV. 
Totodată, ea a deținut rolul de 
prezentatoare a emisiunilor "Pro TV 
Junior" și "Abracadabra", difuzate tot 
de Pro TV. Dana Rogoz, cu rolul 
"Abramburica", a deținut partituri 
principale și secundare în peste 70 de 
filme de televiziune pentru copii.

Totodată, Dana Rogoz a jucat în 
filme precum "Omul cu pipă în 
gură", de Igor Bergler, și "Dulcea 
saună a morții", de Andrei Blaier.

Rogoz a fost membră a juriului 
în ediția internațională a concursului 
"Bailando por un sueno" din Mexic 
și a făcut parte din juriul Caravanei 
"Dansez pentru tine", unde anterior 
fusese și concurentă. De asemenea, 
Rogoz a participat, în doi ani consec
utivi, la Festivalul de film și televiz
iune Agora.

Dana Rogoz este în prezent 
prezentatoarea emisiunii "De Suflet" 
de la Pro TV Internațional.

erea de legalizare a mariajelor între I 
persoane de același sex, în New , 
York, a fost respinsă în luna decern- j 
brie a anului trecut.

Paula Seling și Ovi, reprezentanții României la Eurovision, 
s-au clasat pe locul al treilea în concursul a cărui finală a avut loc 

sâmbătă seară la Oslo, în timp ce reprezentanta Germaniei, 
Lena, a câștigat competiția.

Astfel, ediția de anul viitor a 
concursului Eurovision se va 
desfășura în Germania, după 
ce Lena a câștigat competiția 
din acest an, cu piesa "Satel
lite". Ea a obținut un total de 

246 de puncte.

Reprezentanții României, care au 
participat cu piesa "Playing With Fire", 
au obținut un total de 162 de puncte, 
din care punctajul maxim de 12 puncte 
a fost acordat de Republica Moldova, 
10 puncte - Spania, Suedia, Norvegia și 
Portugalia și 8 puncte - Danemarca, 
Marea Britanie, Cipru și Israel.

România a acordat 12 puncte 
reprezentanților Danemarcei, 10 puncte 
celor din Republica Moldova și 8 
puncte reprezentanților Turciei.

Anul trecut, România a fost 
reprezentată în competiție de Elena 
Gheorghe, care a participat cu piesa 
"The Balkan Girls", ce s-a clasat pe 
locul al 19-lea în concurs.

Ca și la edițiile precedente, multe 
dintre țări au votat pe considerente re
gionale, acordând punctaj maxim în 
special vecinilor geografici sau pe con
siderente politice.

în decizia finală au contat în 
proporție de 50% votul telespectatorilor 
și 50% votul unui juriu de specialitate.

Un număr de 39 de țări au fost în
scrise la cea de-a 55-a ediție a acestui 
concurs, organizat în Norvegia, țara 
câștigătoare a ediției din 2009. în finala 
de sâmbătă au participat 25 de țări: 
Azerbaidjan, Spania, Norvegia, 
Moldova, Cipru, Bosnia-Herțegovina, 
Belgia, Serbia, Belarus, Irlanda, Grecia, 
Marea Britanie, Georgia, Turcia, Alba
nia, Islanda, Ucraina, Franța, România, 
Rusia, Armenia, Germania, Portugalia,

Trecutul o urmărește
pe Caria Bruni
Soția președintelui francez Ni
colas Sarkozy e promotoarea 
unui ghid de conversație se
xuală în șapte limbi. S-a în
tâmplat în 1996 când tânăra 

Caria Bruni, pe atunci un 
model de succes, a fost invitată 
într-o emisiune de televiziune.
Imaginile au fost postate pe 

Youtube.

Caria.Bruni, acum prima doamnă 
a Franței și trecută de 40 de ani, nu s-a 
sfiit să-și pună în aplicare cunoștiințele 
lingvistice în germană, italiană, 
spaniolă și engleză și a dat câteva ex
emple din ghidul de conversație.

Mariajul cu președintele Franței a 
mai domolit-o pe Caria Bruni, care de
clarase la un moment dat că 
monogamia o plictisește. Se pare că 

Israel și Danemarca. Reprezentanții din 
Franța, Germania, Norvegia, Spania și 
Marea Britanie au fost calificați au
tomat în finală.

Finala de sâmbătă s-a desfășurat la 
Telenor Arena din Oslo. Pentru ediția 
din acest an, organizatorii evenimentu
lui au pregătit un spectacol grandios, 
menit să impresioneze publicul din în
treaga lume, deoarece, în afară de țările 
europene, concursul a fost difuzat și în 
Australia, Asia, Africa de Sud și Amer
ica. Organizatorii au ținut totuși să sub
linieze faptul că această nouă ediție a 
Eurovisionului este mai puțin 
strălucitoare și mai puțin scumpă decât 
cea de la Moscova, din 2009, a cărei or
ganizare a costat 32 de milioane.de 
euro. însă, postul NRK i-a dezamăgit 
pe amatorii de fotbal, vânzând drep
turile sale de transmitere a Cupei Mon
diale de Fotbal din Africa de Sud, 
pentru a putea să finanțeze acest mare 
show muzical.

Conceptul spectacolului de 
sâmbătă seară a pornit de la numeroșii 

deși s-a schimbat, trecutul o urmărește 
în continuare. Interviuri deocheate, fo
tografii nud, toate au ajuns din nou în 
atenția presei de când fostul model a 
devenit prima doamnă a Franței.

telespectatori care, odată pe an 
urmăresc cu toții odată același progran 
maraton: finala concursului Eurovision 
Pe parcursul a peste trei ore, în afară d< 
evoluția artiștilor din concurs, specta 
colul finalei din 2010 s-a concentra 
asupra publicului acestui mare eveni 
ment muzical - fie că a fost vorba d< 
telespectatorii din fața televizoarelor 
de susținătorii adunați în mai multe 
capitale ale Europei sau de cei apiOMr 
mativ 18.000 de spectatori din Telenoi 
Arena.’ Astfel, după ce concurenții at 
terminat de cântat piesele din concurs 
spectatori din toată lumea au dansat life 
pe o piesă antrenantă.

Anul acesta, în afară de cele 3 > ue 
țări participante, Eurovision a fost pre
luat și de televiziunile din Australia. 
Noua Zeelandă, Burma, Kazahstan 
Ungaria, Kosovo, Muntenegru 
Audienței TV i se adaugă audiența 
înregistrată pe internet, foarte mulți 
urmărind concursul online.

Sandra Bullok 
apare în public 
după divorț

Nu a putut să se bucure de 
câștigarea premiului Oscar, că a 
și izbucnit scandalul infidelității 
soțului ei.

Dar iată că, după luni de 
lacrimi și izolare totală, Sandra 
Bullock a decis să o ia de la 
capăt și să apară pentru prima 
dată la un eveniment public.

Se va întâmpla luna vi
itoare, la MTV Movie Awards, 
unde vor fi prezente și alte 
staruri precum Robert Pattin- 
son, Taylor Lautner, Kristen 
Stewart, Cameron Diaz sau 
Tom Cruise.

Acesta poate fi primul 
semn că optimismul Sandrei 
Bullock a învins din nou și că 
problemele sunt de domeniul 
trecutului.

lool.nl
milioane.de
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Raliul Frumuseții 2010 un nou episod cu mașini 
puternice și femei superbe
Șoferițe din mai multe județe ale Ro

mâniei, chiar și de peste hotare s-au în
trecut în weekend-ul trecut în singura 
competiție automobilistică din țară, de
dicată exclusiv femeilor, Raliul Frumu
seții. Anul acesta organizatorii au adus 
noutăți în desfășurarea competiției, dar 

și noi surprize pentru participante.

Cea de-a paisprezecea ediție a competiție au
tomobilistice dedicată în totalitate reprezentan
telor sexului frumos a avut o organizare diferită 
fat^ de anii anteriori. Ediția de anul acesta a avut 
j-^rea la Transilvania Arsenal Park din Orăștie. 
La start s-au aliniat 26 de echipaje, dintre care 
două din Bulgaria și un echipaj chinez. Șoferițele 
au avut de parcus o distanță de 57,2 kilometrii pe 
ruta Deva - Hunedoara - Călan - Băcia - Orăștie 
- Transilvania Arsenal Park și au fost supraveg
heate de echipaje ale Poliției Rutiere.

Mici incidente 
pe traseu

Competiția a debutat sâmbătă la primele ore 
ale dimineții, odată cu prima probă specială. Cele 
26 de echipaje au avut de parcus un traseu scurt, 
dar nu și simplu, în fața Casei de Cultură din 
Deva, pe parcursul căruia șoferițele și-au demon
strat abilitățile în pilotarea printre jaloane. Pe par

cursul probei nu au lipsit micile incidente, de 
multe ori jaloanele fiind doborâte de concurente. 
Câștigătoarele acestei probe, Constanța Roșea și 
Nicoleta Jderu au fost premiate cu Cupa Primaru
lui Devei. După premierea primei probe speciale 
a avut loc Startul Festiv al competiție, urmat de a 
doua probă specială, în centru Hunedoarei. Cupa 
Primarului Hunedoarei a fost câștigată de Monia 
Secară și Cristina Rișcuță.

Ediție 
cu multe surprize

Odată ajunse la punctul de sosire, la Transil
vania Arsenal Park, șoferițele au avut parte de alte 
surprize. Una dintre acestea a constat în susținerea 
probei de îndemânare. De acestă dată concurentele 
au manevrat un automobil electric. Proba a fost 
premiată de primarul Orăștiei, iar câștigător a fost 
echipajul format din Kalinka Bozhinova și An- 
drada Paușenic. Nici proba surpriză pentru copilot 
nu a lipsit anul acesta, însoțitoarele de bord au 
avut de parcurs un traseu special, dar pe bicicletă. 
Cea mai bună „biciclistă” a fost Renata Șeletye, 
bucurându-se de un premiu care a constat într- 
o...bicicletă. O altă modificare a ediției de anul 
acesta a constat în stabilirea a două clasamente, în 
funcție de capacitatea cilindrică a motorului 
mașinii înscrise în cursă. Cele mai bune șoferițe 
au fost Delia Banciu și Daniela Muntean. La fes
tivitatea de premiere s-au acordat și premii pentru 
ce-a mai cochetă mașină, câștigat de Alina

Echipajul câștigător al Raliului Frumuseții, Delia Banciu și Daniela Muntean
- pe proba specială de la Deva.

Dragoș, care a concurat la volanul unui Chrysler 
PT Cruiser. După festivitatea de premiere organi
zatorii au pregătit concursul Miss Raliul 
Frumuseții 2010, adjudecat de frumoasa 
bulgaroaică Galina Cherneva Angelova. Atmos
fera a fost încinsă de formția Desperados din Cluj.

Irina Năstase

Clasament 
sub 1.600 cmc

Locul I: Alina Boldor
și Aniela Marin

Locul II: Mădălina 
Doboș și Florina Sîrbu

Locul III: Bianca 
Dumitru și Mirela Mârșu

Clasament 
peste 1.600 cmc

Locul I: Delia Banciu 
și Daniela Muntean

Locul II: Monia Secară 
și Cristina Rișcuță

Locul III: Andreea 
Buda și Roxana Șerbănoiu
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Jaroslaw Kaczynski, care candidează pentru succesiunea fratelui 
său geamăn, decedat într-un accident aviatic în Rusia, 
și-a lansat sâmbătă campania electorală, cu trei săptămâni înaintea 
alegerilor prezidențiale, la Zakopane, într-o zonă a Poloniei 
tradiționalistă și catolică.

România a avut în ultimul semestru 
din 2009 cel mai mic preț mediu 
din UE la gaze naturale

Un copil a murit după ce a fost tratat 
la spital de o fractură la mână

România a avut în ultimul se
mestru din 2009 cel mai mic preț din 
Uniunea Europeană la gazele natu
rale destinate consumatorilor casnici, 
de 7,45 euro pe Gigajoule (GJ), 
nivelul mediul în UE fiind aproape 
dublu, și ocupă penultimul loc în 
spațiul comunitar după prețul pentru 
utilizatorii industriali.

Prețul mediu al gazelor naturale 
din România a fost, în ultimul semes
tru din 2009, de 31.66 lei pe GJ, 
potrivit Eurostat, biroul de statistică 
la UE.

Prețul mediul la nivelul blocului 
comunitar, din ultimele șase luni ale 
anului trecut, al unui GJ de gaze nat
urale destinate consumatorilor cas
nici a fost de 14,67 de euro. Raportul 
nu conține, însă, date despre patru 
state.

Ponderea taxelor în prețul total 
al unui GJ de gaze naturale s-a situat, 
în perioada iulie-decembrie, de 
45,5% în cazul României, al doilea 
nivel ca mărime din UE, după cel din 
Danemarca (50,4%). Media Uniunii 
este de 22%, cele mai mici ponderi 
fiind înregistrate de Portugalia și 
Marea Britanie (5%).

Cele mai ridicate prețuri sunt 
observate la Suedia (26,9 euro), 
Danemarca (26,8 euro) și Olanda 
(18,7 euro). Cele mai mici au fost în
registrate, exceptând România, de 
Bulgaria (9,7 euro) și Estonia (10,1 
euro).

în funcție de prețul gazelor nat
urale ajustat la puterea de cumpărare, 
România se plasează pe locul 18 în 
UE, cu 13,65 PPS (Purchasing Power 
Standard - standarde de putere de 
cumpărare) pentru un GJ, primele 
poziții fiind ocupate de Suedia (23,8 
PPS), Polonia (21,8 PPS) și Bulgaria 
(20,2 PPS). Pe ultimele poziții se 
plasează Luxemburg (10,7 PPS), 
Belgia (12,7 PPS) și Marea Britanie 
(12,9 PPS). în UE, indicatorul se 
situează la 14,7 PPS.

Evaluat în lei, prețul gazelor 
naturale s-a redus cu 8,2% în ultimul 
semestru al anului trecut, comparativ 
cu aceeași perioadă din 2008. în UE, 
cele mai accentuate scăderi, calculate 
având în vedere prețul gazelor în 
moneda locală, au fost înregistrate de 
Belgia (29%), Italia (26%), Letonia 
și Slovenia (24%). Cele mai mari

Agenți în Poliția Română 
cu salarii, în aprilie, mai mari 
decât cel al ministrului Blaga

Poliția Română a afișat duminică pe 
site-ul instituției lista cu veniturile 

salariale nete încasate, în aprilie, de 
personalul Inspectoratului General 

al Poliției Române (IGPR).

Conform tabelului, care nu conține 
numele, ci doar statutul celor 1.944 de 
angajați ai IGPR, inspectorul general a în
casat în aprilie 9.226 lei, iar adjuncții săi 
între 6.979 de lei și 8.409 lei. Veniturile nete 
încasate de directorii din IGPR în aprilie au 
variat între 5.098 de lei și 6.791 de lei. Con
form informațiilor prezentate în tabelul po
stat pe site-ul Poliției Române, unii agenți

creșteri sunt observate la Ungaria 
(11 %), Lituania și Polonia (6%).

Din punct de vedere al prețului 
mediu al energiei electrice destinate 
populației (exprimat în euro) în ul
timul semestru din 2009, România se 
plasează pe locul 23 în UE, din 26 de 
țări, cu un nivel de 9,79 de euro pen
tru 100 de kWh. Primele poziții sunt 
ocupate de Danemarca (25,5 euro) și 
Germania (22,9 euro), iar pe ultimele 
locuri se plasează Bulgaria (8,2 
euro), Estonia (9,2 euro) și Lituania 
(9,3 euro). în UE, prețul mediu a fost 
de 16,45 de euro pentru 100 de kWh.

în cazul României, prețurile la 
energie au crescut cu 2,1%, compar
ativ cu ultima jumătate a anului tre
cut, la 41,6 lei, iar taxele au avut o 
pondere de 16,8% în nivelul total, 
față de 26% în UE.

Prețul gazelor naturale pentru 
consumatorii industriali din România 
a fost, în ultimele șase luni din 2009, 
de 5,93 de euro, sub nivelul mediu al 
Uniunii, de 8,22 euro. Cel mai redus 
preț îl are Marea Britanie (5,82 de 
euro), iar cel mai mare este înregistrat 
de Danemarca (13,56 euro).

Eurostat notează că prețul 
gazelor la care face referință privește 
prețul plătit de gospodăriile cu un 
consum anual cuprins între 20 și 200 
de GJ (între 5.556 și 55.556 kWh) de 
gaze. Prețul energiei electrice se 
referă la gospodăriile care consumă 
anual între 2.500 și 5.000 kWh.

Standardele de putere de 
cumpărare reprezintă o monedă 
artificială de referință care elimină 
diferențele nivelurilor prețurilor din
tre state.

din IGPR au câștigat în aprilie mai mult 
chiar decât ministrul Vasile Blaga, al cărui 
venit salariat net a fost de 5.361 de lei.

Astfel, salariile unor agenți au fost de 
5.498 de lei, de 5.961 de lei, de 5.921 de lei, 
de 5.722 lei sau de 5.460 de lei. Sume 
apropiate de salariul ministrului au încasat 
și alți agenți care au primit în aprilie 5.242 
de lei, 5.127 de lei sau 5.094 de lei.

Unele dintre aceste salarii le-au 
depășit și pe cele ale unor ofițeri ale căror 
venituri variază între 2.000 de lei și 4.500 
de lei. Cel mai mare salariu al unui ofițer 
este de 7.967 de lei, conform informațiilor 
IGPR.

Un copil de nouă ani a murit 
joi seară, la patru zile după ce 

a fost adus la Spitalul Jude
țean de Urgență Slatina pentru 
a i se trata o fractură la ante
brațul stâng. Medicii i-au pus 

o atelă gipsată și l-au externat. 
Ulterior, starea copilului s-a 
agravat și a fost supus unei 

operații de amputare
a brațului

Potrivit managerului Spitalului 
Județean de Urgență (SJU) Slatina, 
Roxana Dragomir, copilul a fost adus 
de părinții săi la unitatea medicală în 23 
mai, având o fractură la antebrațul 
stâng. Trei zile mai târziu, în 26 mai, 
copilul a fost externat, după ce medicii 
de la Secția de Ortopedie i-au pus o 
atelă gipsată.

Conducerea 
Spitalulu 
s-a autosesizat 
în acest caz

"în aceiași seară, băiatul a fost 
adus din nou la spital, în stare 
agravantă. A fost operat imediat, iar pe 
27 mai a suferit o nouă intervenție 
chirurgicală prin care i s-a amputat 
brațul. Copilul a fost transferat pe secția 
de terapie intensivă și s-a chemat un eli
copter SMURD pentru a-1 duce la 
București. Băiatul a murit în elicopter", 
a declarat duminică directorul SJU 
Slatina, Roxana Dragomir. "Nimeni nu 
a venit din partea familiei să ne sesizeze 
cazul, așa că ne-am autosesizat. Am 
cerut notă explicativă celor doi medici 
implicați în acest caz. Noi am anunțat 
Colegiul Medicilor, care se va întruni 
marți pentru acest caz. Este inadmisibil 
ca un copil să moară în urma unei frac
turi. în funcție de rezultatul Colegiului 
Medicilor vom lua cele mai drastice 
măsuri. Vom merge până la desfacerea 
contractului de muncă", a mai spus 
Roxana Dragomir. întrebată cum au 
justificat cei doi medici externarea 
copilului, managerul SJU Slatina a 
spus: "Unul dintre medici a spus că pe 
radiografia de control în urma căreia s- 
a decis externarea, din punct de vedere 
ortopedic nu era nicio problemă. 
Celălalt medic a spus că se pare că la 
antebraț a fost o plagă minoră, cât vâr
ful unui ac, care ulterior s-a infectat".

Și poliția a declanșat 
o anchetă în cazul 
copilului

Purtătorul de cuvânt al Poliției Olt, 
comisar Claudia Radu, a declarat că 
poliția s-a autosesizat din oficiu în 
cazul copilului care a murit în timp ce 
era transportat de urgență la Spitalul 
"Grigore Alexandrescu" din București.

"Ne-am autosesizat din oficiu în 
acest caz. Am demarat o anchetă și în 
funcție de concluziile medico-legale, 
dar și de concluziile Colegiului 
Medicilor urmează să facem propuner
ile prin Parchet", a declarat comisarul 
Claudia Radu.

Tatăl a dat bani 
medicilor ca să aibă 
grijă de copil

Acesta a declarat duminică la Re
alitatea TV că i-a dat 20 de lei unuia 
dintre medicii care s-au ocupat de caz, 
însă nici așa fiul său nu a fost tratat 
corespunzător.

"Doctorii la noi, la Slatina, vor 
bani peste bani. Eu am dat 200.000 de 
lei la un doctor. I-am dat acești bani 
pentru a ne băga în seamă, dar nu ne-au 
băgat. A stat copilul cu mâna în ghips 
trei zile. Eu trăiesc dintr-un ajutor so
cial și neavând bani cum vor domnii 
doctori, l-au externat și au spus să vină 
peste două săptămâni, pentru că e 
bine", a declarat tatăl băiatului. El a 
spus că pe drumul de la spital spre casă 
soția sa a observat că băiatului i se 
învinețește mâna și s-a întors cu el la 

spital. "în Slatina ne-au pus să 
cumpărăm glucoză. L-au tratat pe copil 
cu glucoză, supozitoare și algocalmin. 
în ultimul moment, când au văzut 
situația se agravează, i-au tăiat miri, 
l-au trimis la București", a mai spus 
tatăl copilului. "Cei de la Slatina au 
sunat la București ca să trimită un eli
copter. A vrut și soția să se ducă cu 
copilul în elicopter, dar nu i-a dat voie. 
A zis să vină pe urmă. între timp eu m- 
am dus la Slatina, am luat o mașină pe 
care am plătit-o. Am ajuns la București 
și acolo am aflat că a murit", a mai spus 
bărbatul. Acesta este decis să îi dea în 
judecată pe medicii din Slatina care s- 
au ocupat de copilul său: "Să plătească 
pentru ce i-au făcut copilului. Să ■. 
pedepsit domnul doctor".

Ministerul Sănătății 
va declanșa 
o anchetă 
în cazul copilului

Subsecretarul de stat în Ministerul 
Sănătății Raed Arafat a declarat că la 
Spitalul Județean din Slatina va fi 
trimisă o echipă de anchetă care să ver
ifice condițiile în care a fost tratat 
copilul, astfel încât să fie stabilite 
cauzele decesului.

Arafat a precizat că atunci când a 
fost preluat de la Spitalul Județean de 
către elicopterul SMURD copilul era 
într-o stare foarte, foarte gravă și a 
murit cu puțin timp înainte de aterizare.

Medicii au început manevrele de 
resuscitare, iar copilul a fost dus la Sp 
talul "Grigore Alexandrescu" din 
Capitală, unde s-a înregistrat decesul, a 
adăugat subsecretarul de stat.



Pilotul britanic Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a câști
gat, duminică, Marele Premiu al Turciei, a șaptea etapă a 
Campionatului Mondial de Formula 1, care s-a desfășurat pe 
circuitul Istanbul Park.
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Incidente la Pitești
Jniversitatea Cluj este ajutată de orbi
rii să promoveze și nici așa nu este si
liră că va juca în campionatul viitor în 
Âga I. FC Argeș — U Cluj a fost capul 
e afiș al etapei cu numărul 32 din liga 

secundă.

La scorul de 1 - 0 pentru gazde, arbitrul 
laudiu Baboia a dictat o lovitură de pedeapsă 
:ntru oaspeți, deși faza nu impunea nici pe de- 
irte o astfel de sancțiune. Arbitrul s-a lăsat păcălit 
oate intenționat) de căderea teatrală a lui Acosta 
a indicat punctul cu var. Era aproape finalul 

eciului și partida se îndrepta spre o victorie a 
rgeșului, care scotea Universitatea din ecuația 
omovării. Machado a transformat și a stabilit

51 final. Meciul a fost întrerupt mai bine de 
:ce minute, după ce câțiva zeci de spectatori au 
itruns în teren și s-au îndreptat glonț spre arbitrul 
: centru. Jucătorii lui FC Argeș și forțele de se- 
îritate au reușit să îi oprească pe suporterii 
rioși, iar brigada de arbitrii a intrat la cabine sub 
otecția forțelor de ordine. După minute bune de 
iteptare, timp în care spectatorii au fost evacuați 
spiritele s-au calmat, meciul a fost reluat, dar nu 

^>i întâmplat nimic notabil. Universitatea 
mâne la două puncte în spatele celor de la FCM 
ârgu Mureș și Dacia Mioveni. Mureșenii au 
iștigat la pas jocul cu Arieșul Turda, în timp ce 
acia Mioveni nu a reușit decât un rezultat de 
țalitâte la FC Baia Mare. Lupta pentru pro- 
ovare rămâne deschisă între cele trei echipe din 
untea clasamentului.

La subsol, lucrurile sunt în proporție de4J9% 
murite. Mureșul Deva va lua drumul Ligii a III- 
Trupa lui Gheorghe Barbu a câștigat la „masa 

;rde” meciul cu FC Drobeta Tumu Severin, dar 
ci măcar devenii nu mai speră la o minune și s- 

■ jșemnat. în același mod au luat toate punctele 
cei de la Minerul Lupeni, care ar fi avut un joc 

r Jiul Petroșani. Echipa lui Petre Gigiu are un 
nai de campionat la fel de greu ca Mureșul Deva, 
j jocuri împotriva celor de la UTA și Universi- 
■tea Cluj. Tot la fel de dificil se anunță finalul și

i Arieșul Turda, însă cele două echipe au un 
/ans de cinci puncte față de Deva, cu numai două 
tape rămase de disputat până la finalul actualei 
liții de campionat.
M ----- ---

Rezultate etapa a 32-a

FC Baia Mare - Dacia Mioveni 1 - 1
FC Argeș - U Cluj 1 - 1
Gaz Metan CFR Craiova - CSM Rm. Vâlcea 2-0 
CS Otopeni - UTA
FCM Târgu Mureș - Arieșul Turda
FC Bihor - FC Silvania
Mureșul Deva - FC Drobeta 
Minerul Lupeni - Jiul
Fortuna Covaci a stat

Clasament

FC Hunedoara a intrat
• •

2-1
2-0
4- 1
3 0
3-0

1. FCM Târgu Mureș 63
2. Dacia Mioveni 63
3. U. Cluj 61
4 UTA 55
5 FC Argeș 51
6 CS Otopeni 47
7 Silvana Șimleu Silvaniei 40
8 FC Bihor 39
9 Gaz Metan CFR Craiova 39
10 CSM Rîmnicu Vâlcea 36
11 Arieșul Turda 36
12 Minerul Lupeni 36
13 FC Baia Mare 35
14 Mureșul Deva 31
15 Jiul Petroșani 26
16 Fortuna Covaci 20
17 FC Drobeta Tumi) Severin 17
18 CFR Timișoara 0

Servicii profesionale de curățenie:
- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii,covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale 

echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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în linie dreaptă pentru baraj
Campioana Ligii a IV-a Hunedoara și-a primit în mod oficial dreptul de a reprezenta județul 

la barajul de promovare în divizia superioară.
FC Hunedoara și-a luat adio de la suporteri în atest campionat, într-o atmosferă festivă și cu 

un scor de tenis contra celor de la Metalul Crișcior, 6-0.
Ultimul meci al echipei antrenată de Nelu Mitrică a fost amânat pentru sâmbătă, la ora 17. A 

fost de fapt o formalitate, căci hunedorenii erau deja campioni de două etape, însă mai trebuia ca 
și fostele glorii ale Corvinului și Universității Cluj să se întâlnească într-un scurt amical pe „Mișa 
Klein”.

Soarta face ca tot împotriva unei echipe clujene FC Hunedoara să dispute barajul de pro
movare. Unirea Florești 
se anunță a fi un adversar 
redutabil, care în niciun 
caz nu va trebui subesti
mat.

Echipa antrenată de 
Alpar Meszaroș e una cu 
o medie de vârstă foarte 
scăzută, dar care are în 
componență jucători care 
și-au trecut în CV evoluții 
la U Cluj, CFR, Gloria 
Bistrița sau FC Baia 
Mare.

Cel mai important 
meci al sezonului pentru 
FC Hunedoara se va dis
puta în data de 15 iunie, 
de la ora 17.30, pe sta
dionul din Blaj.

Reșița e cu ghinion 
pentru CFR Marmosim

A doua deplasare consecutivă la Reșița 
pentru CFR Marmosim Simeria a fost, din 
nou, cu ghinion. Simerienii au fost învinși 
și de Muncitorul și de FC Școlar, cu același 
scor, 2 - 1. Daniel Dăscălescu și-a făcut din 
nou datoria de golgheter al echipei și a 
egalat pentru simerieni la unu, în minutul 
65. Nu a fost suficient, pentru că soarta 
jocului avea să fie decisă în al treilea minut

Ucraina - România
3-2

Viitoarea gazdă a Campionatului European 
din 2012, Ucraina, a câștigat amicalul cu România. 
Partida de la Lvov a scos la rampă doi portari într- 
o zi extrem de proastă, în special românul Bogdan 
Lobonț.

Jucătorul lui AS Roma a primit un gol de la 
foarte mare distanță, plus încă unul printre pi
cioare. Dacă mai punem la socoteală autogolul 
marca Tamaș, tabloul este complet.

Ucraina a condus cu 1 - O la pauză, dar în 
repriza secundă tricolorii au întors rezultatul în 
favoarea lor, în numai câteva minute. Tamaș a tras 
de la centrul terenului și l-a surprins pe Pyatov, 
apoi a fost rândul lui Daniel Niculae să marcheze 
în poarta ucrainienilor. Șevcenko s-a distrat cu 
Tamaș, Rădoi și Chivu și i-a păcălit în două rân
duri, când a evitat jocul la ofsaid al defensivei 
condusă de proaspătul câștigător al Ligii Campi
onilor.

Deși are 34 de ani, Șevcenko este vital pentru 
Ucraina. Interesant este faptul că România â dis
putat două jocuri amicale împotriva ambelor gazde 
ale Europenelor din 2012, Polonia și Ucraina, unde 
sperăm să ne calificăm și noi. România mai 
dispută două jocuri amicale, cu Macedonia și Hon
duras, ambele în Austria, pe 2 și 5 iunie.

de prelungire al meciului. Gazdele au 
primit cadou un penalty, transformat de 
Breșncni și toate punctele au rămas în Valea 
Domanului. A fost etapa loviturilor de 
pedeaspă. în șase din cele șapte meciuri 
care s-au disputat jn runda 32 din seria C5, 
a fost dictată cel puțin o lovitură de 
pedeapsă.

y

GLASUL HUNEDOAREI
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. Mârăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

I
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în urma unui atac extraterestru, singurul supraviețuitor 
este Renchard ( Mark Dacascos). Misiunea lui este să învingă 
creaturile mutante care, în urma invaziei, au preluat 
conducerea planetei noastre.
(Pro Cinema; 22:00; Eu sunt sfârșitul)

Vedete... Dicționar: Kaki, Oca, Nil.

Coaliție
A medita

Culoare

Erodat

Șir

Gol

Rasant

Calapod

rui ue
câine 

Amical
Bun de

peste 
măsură

Ritm 
mediul întremat

tl

TV/?1
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
J8:00 Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal
99:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit
11:15 Europa ne privește
12:15 Spune-mi ce te doare
12:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 17.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seoni

I 1400 Telejurnal; Sport; Meteo
I 14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
| 14*50 Agenda TIFF

15*30 Kronika (magazin cultural)
I ’ <Kl Știi sport?
17:55 Drumul către Africa de Sud- 

Episodul 11 - Germania și.Alge
ria

18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 
rccan serial, 2003 - 18.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 între bine și rău
22:10 Mad Men - Nebunii de pe Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007
- - 11.) cu Jon Hamm, Elisabeth

Moss, Vincent Kartheiser, Ja- 
•*> nuary Jones
2 22:55 High profile
 23:25 Profil, poveste, personaj

07:00

08:10

09:45
09:55
10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00

18:15

18:40

19:10

21:00
22:00
23:10

Venerație 
Patroni
Vedetă

Yvonne 
Tudor
Cartel

Cavei

Săltător

TV^2 ai

Corect
Dușmani 
în locali

Tijă 
vegetală

Lașii
Apa stă
tătoare
xema 
Suciu

Fluviu 
în Egipt

Teol

în haosl

Capi!

Fixator 
Nu în 
acest 

moment
Instituție 
de inva- 
țământ 

însemnate
S-a născut pe 18 septembrie 1986 în Lewis

ham, Anglia șl a crescut în Grove Park.
A fost o adolescentă rebelă. După școală își 

petrecea nopțile până târziu, în baruri cu prie
tenii. A recunoscut că a fost dată afară de la 
câteva examene.

La 16 ani renunță la școală pentru a se angaja 
coafeză. Colegii au încurajat-o să-și încerce 
norocul în modelling, iar la 17 ani participa la 
concursul Search for a Beach Babe, concurs 
pe care îl și câștigă. Află de la o prietenă 
concursul de la pagina 3, din The Sun. Trimite 
câteva poze și în decembrie 2004 este de
semnată câștigătoare.

Este imaginea de la Sony Computer Enter
tainment Europe's Formula One 06, pent 
PlayStation 2, PlayStation Portable și F1 CE 
pentru PlayStation 3.

A obținut un rol în versiunea Cashback, iar 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
|ucaînfilmdBaywațch^^^^^^^

Altă viață! (australian serial, 
2001 - 10.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts
O vacanță de aur (SUA come

die, 1999, rel.) 87’
Descoperă românii 
învingătorii
Telejurnal
Povești din Paris (francez se

rial dc comedie, 2008 - 12.)
întâlnire pe 2
Telejurnal; Sport
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa 
Altă viață!
Asul din mânecă
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (comedie, 

2008, rel. - 12.) cu Marie Fu- 
gain, Renaud Bernard, Charlotte 
Desert, Nicolas Van Beveren
Drumul către Africa dc Sud-

Episodul 5 - Franța și SUA 
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999) Urme pe 
nisip cu Luca Zingaretti, Kat
harina Bohm, Davidc Lo Verde, 
Cesare Bocci
Arena Leilor (reality show) 
Ora dc știri (show dc întâlniri) 
Replay

i

< 06:00 Observator 06:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en- 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani glez serial, 1994, rel.) 98:15 Cameleonii 07:30 Neveste disperate

(matinal) 07:00 Știrile Pro TV (2009) 09:45 Maria Mercedes 08:20 Sport cu Florentina
' 10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 11:15 Maria Mercedes 09:00 Camera de râs (rel.)

11:00 Familia Bundy 10:00 România, te iubesc! 12:30 împreună pentru totdeauna 99:30 în căutarea inimii fermecate
12:00 Miami Vice (SUA film serial 11:00 Apropo TV 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:30 Tăcere criminală

de acțiune, 1994) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00 Camera de râs
13:00 Observator 1973, rel.-3745.) 15:30 Destine furate 14:00 Neveste disperate
14:00 Cactus Kid (SUA aventură, 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ 15:15 Nimeni nu-i perfect (român se-

2000) 92' cu William R. Moses, 13:45 Neil Young: O inimă de aur 16:30 Maria Mercedes rial dc comedie - 30.)
Randy Travis, Thomas Curtis, 
Christine Elise

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 -3746.) cu Heather Tom

17:30
18:30

Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna

15:30
16:15

Galileo
Gazdă de profesie

16 00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 19:30 Cameleonii 17:00 Trăsniții
17.00 Acces Direct 17:45 Happy Hour 20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'
1900 Observator 19:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analiei (serial, 19:00 Focus Sport
2030 Nici o vorbă (SUA film dc ac

țiune, 2001) 113' cu Michael 
Douglas, Brittany Murphy, Scan

20:30 Lunetistul 2 (SUA film dc ac
țiune, 2002) cu Tom Bcrengcr, 
Marozsân Erika, Puskăs Tamas

2008) cu Martin Karpan, Eliza
beth Gutierrez, Victor Corona, 
Jose Guillermo Cortines

19:30
20:30

Cine știe...câștigă!
Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009) 90'
Bean, Famke Janssen 22:15 State de România (român serial 22:30 Poveștiri dc noapte 22:15 Trăsniții (comedie, 2007 - 1.)

23:00
23:45

Observator
Un Show Păcătos (emisiune dc 

divertisment)
23:30

dc comedic, 2009 - 116.) cu 
Ghcorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea
Știrile Pro TV

23:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, , 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

23:15 în lumea tăcerii (englez dramă, 
2004) 120' cu Mary-Louise 
Parker, Aidan Quinn, Jake 
Cherry, Bubba Lewis

HB@
20:00
21:25

22:20

23:55

15:45 Amurg (SUA dramă, 2008) cu Kristen Stewart
17:45 007 - Partea lui de consolare
19:30 Pe platourile dc filmare 26' 

Așteptându-1 pe Guffman (SUA comedie, 1996) 
United States of Tara (SUA serial dc comedie, 2009 - 3.) Adevărul 

doare cu Toni Collette, John Corbett, Brie Larson, Rosemarie DeWitt 
Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox comedic) cu John C. Reilly, 

Jenna Fischer, Raymond J. Barry, Kristen Wiig
Pariu riscant (SUA comedic, 2001) 95' cu Jerry O'Connell

I
14:15
15:15
17:30
18:30
19:00
20:00 
21:00 
22:00

Pe locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 126.) 
B.D. intră în acțiune (român comedie, 1970, rel.) 
Calea spre succes (englez serial de comedie, 2006 - 6.) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 5.) cu Duanc Martin 
Rebel în California (SUA serial, 2003 - 15.)
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 -11.) cu Lourdes Bcncdicto 
Prietenii tăi (SUA serial dc comedie, 1994 - 21.) cu Jennifer Aniston 
Eu sunt sfârșitul (SUA film dc acțiune, 2007) 90' cu Mark Dacascos, 

Geoff Meed, Jennifer Lcc Wiggins, Ryan Lloyd
I
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

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

Telefon: 0755.999.916

ospătarfchelner)

agent contractări și achiziții (broken
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij-
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privata 1

dulgherfexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

recepționer hotel

femeie de serviciu 2

1

operator control nedistructiv
3

' beionist

operator calculator electronic și re
țele 3

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

inspector (referent) resurse umane
I

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

4

1

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații lehnico-sanitare 
și de gaze I

operator mașini de inscripționat
11

cusător piese din piele și înlocuitor 
29

cameristă hotei I

conducător autospecială 2

mașinist la mașini pl. 
terasaniente(ifofiist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal.la demol. clădiri .zi dă 
nc.mozaic,faianță,gresie,pa rebel

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

inginer mecanic I

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicuhura,pescuit, vânat

2

1

director societate comercială
1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole ]

șef de sală restaurant(maitre 
d' hotel) 1 florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen
ta re/nea li men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr- 
fun alimentare/nea 1 intentare 8 maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

lzidar pietrar

zidar rosar-tencuitor 9

montator aparate aer condiționat
1

mecanic utilaj 1

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de au to funs me și camionete
5

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman I Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătar 1 șianțaior 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

in spec tor( referent) resurse umane
I

ospătar-chelner 1

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 

2 Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Oraș tie cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal.la demil. clădiri, zi dă
ne, mozaic, faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

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

specialist în domeniul calității 1

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, pod uri, baraje 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3
zidar samotor

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

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

rea pieselor 3

zidar rosar-tencuitor 1

cusător piese din piele și înlocuitori 
1 ospătar (chelner) 3

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț. drum uri, po
duri,baraje ]

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

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură Isubinginer mecanic automobile 

]

munc. rad ioelecron ist 4
J

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse aii-

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

administrator 1
agent securitate ]

electricean de întreținere și repara 
ții 1 asistent medical ]

femeie dc seviciu 1 fierar beionist 1

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar I man ipu lanț mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgheri exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

8 IMOBILIARE
Schimb apartament, 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, ultra
central, super amenajat cu casă în Simeria. Tel. 0722.582.097

1

t

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi intenoare 1

paznic

AUTO

munc.necal.la demol.clădiri,mo-

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, termo- 
pane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. Tel.0734.969.619, 
0769.589.175

Ofertă! Vând casă în Sântandrei, 3 camere, bucătărie, baie, anexe, 
grădină, 2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel. 0735.066.695

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. 
Tel. 0721.653.028

Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența.
T ^743.832.083

Vând apartament, 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul 
de Artă, complet renovat și mobilat. Preț 42.000euro. Tel. 
0734.310.133

Nr. 176-31 mai 2010

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195.0001ei neg. Tel. 0746.150.763 g OFERTE DE SERVICII 1
Vănd urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
apă-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

Ofertă! Vând casă în Simena, 2 încăperi, hol, apă, terasă în curte, gaz, curent 
grădină, 210mp. Preț 60.0001ei. Tel.0729.015.069

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare cores
pondență. Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! 
Trimiteți plic timbrat autoadresat la; Lucaci Nicolae, O.P.l-CP 122, 
Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel. 0748.689.532

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
etaj 1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
Tel. 0769.839.694

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil expe
riență, inspector resurse umane, angajări, revisal, salarizare, evi
dență personal, declarații consultanță. E-mail: 
nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
65.0001ei.Tel.0748.689.532 g DIVERSE

k
Vând casă în Simeria , parteri-etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, balcon, 
^yvniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695

Cumpăr maimuță “Capucino” sau altă rasă, talie mică, mascul sau 
femelă. Tel.0723.519.046 (text maxim 50 de cuvinte)

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj interme
diar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19 Cumpăr cățel, câine până la vârsta de 2 ani, „Dalmațian”. Tel. 

0743.832.083
Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178

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

Vând jaluzele pentru o cameră, stare foarte bună, preț 1501ei neg. 
Tel. 0723.684.514

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnătura

.. Prenume........

......Nr.......Bl.
Județul............

Sc......Ap. ...

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

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

ți 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;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.
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Silvadez

Silvadez^
nwrtfrt ufMte, odeiivi. supe tiiftjonivtlante

Supremația calității

Artez hfț și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

/ uni. S / ntui 2UIIJ

Q Pui AVIS
5,80 Iei/ kg

Ouă M gOuaL £ Aripi
0.20 lei buc. w 0.30 le/ buc. ” 7.50 Iei. kg


