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Numărul accidentelor 
rutiere grave, în scădere

Dac Sest-al*
s-a reprogramat pentru 
luna septembrie

O nouă tabără școlară va 
fi inaugurată anul viitor

kseQ

Uruguay 
în semifinale 

după 40 de ani

de pupat
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Bacalaureatul sub lupă

Pentru că în județul Hunedoara Bacalaureatul s- 
a desfășurat fără incidente, iar gradul de promov- 
abilitate a fost cu mult peste nivelul național.

Inspectorul General 
al Inspectoratului Școlar 
Hunedoara,
Alexandru Lăutaru

de blamat

Directorul adjunct al DSP Hunedoara: 
Valeria Andreescu

Pentru că echipa de controlori sani
tari coordonată de medicul Valeria 
Andreescu aplică sancțiunile după 

v orice alte criterii decât cele legale. 
I Mai mulți patroni s-au plâns că in

spectorii le-au impus contracte de 
deratizare și dezinsecție cu o 

anume societate comercială din 
Deva, în caz contrar fiind amenințați că 

le va fi retrasă autorizația de funcționare.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 H. Geoagiu - Orăstie
► DN 7 Orăștie - Spini 
►DN 7 Spini - Simeria 
►DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petroșani
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ț greco-catolic
Cuv. Sisoe cel Mare; {Sf. m. 

Maria Goretti].

ț romano-catolic
Sf. Maria Goretti, fc. m. *

<_____ J

Rețete zilei
F

Conopidă 
la cuptor

Ingrediente:

1 conopidă potrivită, 6 
cartofi, ulei, 3 linguri pes
met, sare, piper, pătrunjel și 
mărar verde.

Mod de ^reparare:

Conopida se desface 
buchețele și se pune la fiert 
pentru 15 minute în apă cu 
sare.

Cartofii se fierb în coajă, 
se curăță si se taie felii. Se 1:5 *

unge o tava cu ulei și se pun 
cartofii și conopida în stra
turi, având grijă ca ultimul 
strat să fie de conopidă. între 
straturi se pune sare și Smen 
Deasupra ultimului strat de 
conopidă se pune pesmetul și 
verdeața tocată. Se dă la cup
tor pentru 15 minute.

Se servește atât caldă, 
cât și rece, cu salată.

liGla C’Wlv

Telefoane utile

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

-^Sfântul Zilei
Preacuviosul Părintele 
nostru Sisoe cel Mare

Luând asupra lui Crucea Domnului 
Nostru încă din tinerețe, preafericitul 
nostru Părinte Sisoe se retrase în pustiul 
Schetis. înainta atât de repede pe calea 
virtuții și în lupta ascetică încât fu în 
curând considerat de toți drept modelul 
de călugăr. La puțin timp după moartea 
Sfântului Antoni, pe când pustiile Sketis 
și Nitria începeau să fie populate cu prea 
multă lume, el se hotărâ să meargă în 
adâncul muntelui, unde trăise marele pa
triarh al pustiului, și care era pe atunci 
părăsită din cauza invaziilor barbare. 
Rămase acolo 72 de ani, urmând în toate 
pe Sfântul Antonie. Un frate îl întrebă 
într-o zi dacă a ajuns la măsura lui awa 
Antonie. El îi răspunse : „Dacă aș avea 
unul din gândurile awei Antonie, aș de
veni cu totul ca de foc; cunosc însă un om 
care, cu trudă, poate să ducă gândirea 
awei Antonie”. Primea hrană din când în 
când printr-un călugăr venit de la Pispir, 
dar se întâmplă o dată ca acesta să în
târzie aproape zece luni. Cum mergea 
prin munte, Sisoe întâlni un vânător, 
venit din Faran (Sinai), care nu văzuse pe 
nimeni de 11 luni. Bătrânul se întoarse 
atunci în chilia sa și lovindu-se peste 
piept își spuse : „Iată, credeai că ai făcut 
lucru mare, dar tu nu ești nici măcar la 
nivelul acestui mirean*”.

Printre virtuțile care îi împodobeau 
inima era, înainte de toate, smerenia și îi 
învăța pe cei care îl vizitau că aceasta se 
poate obține mai întâi prin abstinență, 
apoi prin rugăciune și în sfârșit forțându- 
ne să ne considerăm în orice împrejurări 
inferiori tuturor oamenilor. îi plăcea atât 
de mult să postească și era atât de cufun
dat în rugăciune încât rămânea zile în
tregi fără să se îngrijească de mâncare, iar 
când discipolul său, Avram, îi atrăgea 
atenția, el răspundea cu simplitate : „Nu 
am mâncat noi, copilul meu?” - Celălalt 
răspuzându-i că nu, el spunea: „Dacă nu 
am mâncat, adu și hai să mâncăm”.

Fiul unui om care venise să îl 
viziteze pe bătrân pe munte murise pe 
drum, iar tatăl, fără să se tulbure, îl aduse 
cu încredere la bătrân și se închină lui cu 
fiul său. Apoi ieși. Sfântul, gândindu-se 
că tânărul rămăsese prosternat din re
spect, îi spuse : „Scoală-te, ieși afară!”. 
Pe dată mortul se ridică și ieși. Oprindu- 
se într-o zi lângă mormântul lui Alexan
dru cel Mare, bătrânul contemplă cu 
stupoare zădărnicia slavei pământești și 
vărsă lacrimi pentru soarta comună a tu
turor oamenilor. Apoi reveni în chilia sa, 
pentru a-și continua nevoințele în 
așteptarea Domnului. Unui frate care 
căzuse în păcat de mai multe ori îi spuse

: „Ridică-te încă o dată și încă o dată” - 
„Până când?” întrebă fratele. - Bătrânul 
răspunse: „Până când vei fi găsit (de 
moarte) ori în bine, ori în păcat. Căci 
omul se prezintă la judecată în starea în 
care a fost găsit”.

Terminându-și calea vieții sale, 
Sfântul Sisoe era gata să moară și pe când 
Părinții erau așezați în jurul lui, fața sa 
străluci dintr-odată ca soarele, iar Sfântul 
■Sisoe își dădu sufletul în mâinile lui 
Dumnezeu. Ca un fulger a scăpărat și tot 
locul fu cuprins de bună mireasmă.

6 iulie
de-a lungul timpului

1413: Prima mențiune documentară a Episcopiei 
[Rădăuților.

1415: A fost ars pe rug reformatorul religios ceh Ian 
IHus (condamnat ca eretic);

1600: Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov 
;"comn al țării Românești și Ardealului și a toată țara 
(Moldovei",

1885: Savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru 
î ima dată vaccinul antirabic

1964: Premiera primului film Beatles A Hard Day's

S' î 1995: Abolirea pedepsei cu moartea în Africa de Sud

tj S-au născut:
1896: Jean Mihail (Jean Mihailovici), regizorromân de 

Kn(ri. 1963)

1877: Remizov, Aleksei, scriitor rus (d. 1957)
1923: Constantin Bălăceanu-Stolnici, medic și politi

cian român, membru de onoare al Academiei Române
1927: Andreas Porfetye, compozitor român, stabilit în 

Germania
1940: Nursultan Nazarbayev, politician kazah
1943: Dorin Anastasiu, interpret român de muzică 

ușoară
1946: George W. Bush, al 43-lea președinte al Statelor 

Unite ale Americii

Comemorări:
1533: Ludovico Ariosto, poet italian (n. 1474)
1535: Thomas Morus, scriitor, filosof și politician en

glez (n. 1478)
1854: Georg Simon Ohm, fizician german (n. 1789)
1883: Ciprian Porumbescu, compozitor și dirijor român 

(n. 1853)
1893: Guy de Maupassant, scriitor francez (n. 1850)
1971: Louis Armstrong, muzician american de jazz (n.

1901)
1979: George 1 esnea, poet și traducător român (n.

1902)

HOROSCOP
Au loc discuții animate cu per

soanele pe care le pe iubești. Purtat de 
elan, riști să arunci cuvinte 
usturătoare, pe care le vei regreta mai 
târziu.

Nativii singuri ar putea avea 
parte de o întâlnire interesantă astăzi. 
Cei care sunt deja într-o relație sunt 
mai interesanți de afirmarea propriei
individualități. Compania prietenilor vechi îți
aduce mari satisfacții.

Ai un șarm aparte și o strălucire 
care îți însoțesc inițiativele, per- 
mitându-ți să obții ceea ce dorești, atât 
în dragoste, cât și în afaceri. Ai grijă 
să nu devii egoist.

Pune în practică ideile originale 
pe care le ai și asumă-ți responsabili
tatea acțiunilor tale. Va fi nevoie să
faci o alegere. Pe plan financiar opti
mismul tău poate cădea în imprudență în unele
cazuri. Este adevărat că-ți vor intra niște bani
în cont, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie
neaparat să-i cheltuiești înainte de a-i fi primit.

Ai parte de mari satisfacții în 
viața familială. Partenerul este tandru 
și atent. Primești vizita unor rude
apropiate. Pentru a-ți păstra tonusul 
ridicat, fă exerciții de relaxare, supraveghează- 
ți alimentația și dormi.

Situația materială se va consol
ida destul de încet. Interesul tău este 
să te arați răbdător și perseverent. La
locul de muncă este indicat să te achiți în 
primul rând de sarcinile cele mai urgente.

în viața conjugală există mai 
multă înțelegere ca până acum. 
Dispoziția proastă este înlocuită de o 
atitudine mult mai conciliantă. Nativii
care nu au încă pe cineva se simt destul de triști 
în singurătatea lor.

Prezența lui Mercur îți permite 
să-ți dezvolți talentele de diplomat și 
să le exploatezi. Astfel vei reuși să-ți
atingi scopurile fără să fie nevoie să 
faci sacrificii. Curiozitatea ta speci. te
stimulează să găsești soluții problemelor pro
fesionale cu care te confrunți.

Nu încerca să-ți impui voința în 
fața persoanelor apropiate. Vei obține 
rezultate mai bune dacă vei ști să le 
vorbești frumos. Evită situațiile com
plicate care îți dau un sentiment de vinovăție și
care îți îngrădesc libertatea.

lg Bancul zilei
Te atrag persoanele misterioase, 

chiar și acelea care sub o aparentă de 
complexitate psihologică ascund un 
gol spiritual. în familie te vezi silit să

© © ©•

Ion și Gheorghe își fac vacanțele 
separat.

Ion se întoarce din vacanța de iarnă 
mulțumit.

- Ei, și pe unde ai umblat, Ioane?
- Prin Suedia, măi!
- Și cum sunt scandinavele?
Ion dă din colț în colț, nu dă un răs

puns clar.
Acasă, caută în dicționar. "Aha, 

scandinave, adică femeile de acolo! 
Cum de nu am știut, să mă fi lăudat, că 
aveam cu ce!”

Anul următor, Ion se întoarce din 
vacanță bronzat.

- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost?
- Grecia, țară frumoasă, măi!
- Ei, dar elenele?
Ion rămâne iar mut. Nervos, acasă,

căută din nou în dicționar: "Aha, femei 
de acolo!"

Un an mai târziu, Ion se întoarce 
iar bronzat...

- Și cum a fost în Egipt, Ioane?
- Frumos, cald, cămile, alea, alea...
- Și piramidele?
- Curve!

© © ©

accepți constrângerile și obligațiile personale, 
însă această situație nu va dura mult.

Orizonturile ți se lărgesc și îți 
aduc noi perspective asupra lucrurilor.
Ești binevoitor față de toată lumea, 
chiar și față de persoanele pe care nu le agreezi 
de obicei.

Este o zi foarte bună din punct 
de vedere financiar. Este momentul 
pentru a-ți asuma riscuri. îți vei putea rotunji 
veniturile cu un minim de efort.
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Bacalaureatul sub lupă
Aproximativ 1.000 de absol

venți de clasa a Xll-a sunt ne
mulțumiți de rezultatele 

. examenului de bacalaureat 
Contestațiile depuse vizează 
atât lucrări notate cu doi și 
trei, dar și cu medii de peste 

nouă.

Absolvenții de liceu au scăpat de 
grija bacalaureatului. Rezultatele au 
fost afișate, iar tensiunea mai continuă 
doar pentru cei nemulțumiți de notele 
obținute, care au depus contestații sau 
se frământă pentru admiterea la facul- 

Transformarea probelor orale în 
examene de competență, eliminarea 
variantelor de subiecte și dezinteresul 
tot mai mare al elevilor față de studiu 
au făcut ca rezultatele de anul acesta să 
fie considerabil mai slabe decât cele de 
anul trecut, iar procentul de promov- 
abilitate să fie mai redus.

Bilanțul 
Bacalaureatului

Dintre cei 5.181 de elevi hune- 
doreni prezenți la bacaluareat, 739 nu 
au reușit să îl promoveze, rata de pro- 
movabilitate de anul acesta fiind de 
85%, cu aproape 10 procente mai mică 
decât cea de anul trecut. Peste 100 de 
absolvenți de liceu, din județ, nu au tre
cut examenul cel mai important al vieții 
lor, pe motiv de chiul. Cu toate că se 
înscriseseră la examen, nu s-au prezen

tat sau au întârziat, invocând motive 
ridicole, precum faptul că nu s-au putut 
trezi de dimineață. La examenul din 
acest an, au existat în județ și exemple 
de conștiincizitate și modele de 
pregătire temeinică. O elevă a Liceului 
Teoretic „Mihai Viteazu” din Petroșani, 
Victoria Alexandra Arad, a reușit 
performanța de a obține nota maximă 
la toate cele trei probe ale bacului. Ea a 
fost urmată în clasamentul celor mai 
bune rezultate din județ de către două 
decebaliste, Anca Martin și Antonia 
Sîntu, care au avut nota finală 9.98.

Elevi și dascăli 
dezamăgiți

Chiar dacă județul Hunedoara 
rămâne în topul județelor cu cele mai 
bune rezultate la bac, din țară, elevii și 
profesorii se declară dezamăgiți de 
notele obținute și de calitate lucrărilor. 
„Suntem o generație ghinionistă. Noi 
nu am avut nici variante pe internet, 
nici probe orale, care să ne ridice medi
ile și notele sunt proaste. Nu sunt 
mulțumit. Știu că aș fi putu învăța mai 
mult, dar adevărul e că nici nu am avut 
noroc”, afirmă Mircea, care tocmai a 
ieșit din „focurile” bacului.

Cam în același registru sună și 
concluziile profesorilor, la încheierea 
examenelor. „Eu niciodată nu am 
corectat lucrări atât de slabe și sunt 
profesoară de Limba română de peste 
10 ani. Spre tristețea mea, a trebuit să 
dau vreo 50 de note sub cinci. Efectiv 
nu aveai cum dai punctaje mai mari, 
pentru că bieții copii erau 

semianalfabeți. Nici măcar nu au scris 
prostii. Nu au scris mai deloc. Nu am 
avut ce corecta.”, declară profund 
dezamăgită o profesoară de limba 
română. Ea este de părere că „lucrările 
jalnice” au două explicații: lipsa de 
pregătire a elevilor și eliminarea vari
antelor de subiecte. „Fără variante, nu 
au avut de unde copia. Chiar dacă 
există culegeri de eseuri de unde se 
puteau inspira, pentru primele două 
subiecte trebuiau să muncească ei, să 
învețe”, explică profesoara. Nu doar 
profesorii de limba română au părăsit 
decepționați sălile destinate corectării 
lucrărilor. Și profesorii de matematică 
îi acuză pe elevi că nu s-au pregătit su
ficient pentru examen. Această materie 
a făcut cele mai multe „victime” anul 
acesta, în județul nostru. Cei mai mulți 
dintre respinși, nu au luat notă de tre
cere la matematică, iar nota cea mai 
mică din județ, 1.35, a fost obținută la 
aceeași disciplină.

„Perlele” din lucrări

Profesorii au găsit și în acest an 
nenumărate perle în lucrările de la ba
calaureat, dar atrag atenția că acestea 
nu sunt motive de râs, ci de plâns. 
„Când un elev pocește numele unei teo
reme, poate e amuzant, dar când 
greșește formule simple de derivare sau 
chiar calcule elementare, atunci e destul 
de grav. Ce să mai spună colegii de 
limba română, care descoperă an de an 
că elevii ajung să termine un liceu fără 
să fie în stare să scrie corect românește 
și fără un gram de cultură?”, este de

părere un profesor de matematică. 
Potrivit cunoștințelor absolvenților de 
clasa a Xll-a, „în grădina ursului se 
găseau vergeturile cerute”, „în basm 
este folosită linia mediană”, „Harap- 
Alb s-a luptat cu blana de urs” și pentru 
rezolvarea unei problemede 
matematică se folosește „Teorema lui 
L’Grange” (combinație între denumirile 
Lagrange și L’Hopital - n.red). Mis
terul proveninței acestor perle a fost de
zlegat de către coordonatorul Centrului 
Județean de Asistență Psihopedagogică 
(CJAPP), Dan Oltean. Psihologul 
consideră că elevii nu fac aceste greșeli 
în mod deliberat, din teribilism, ci din 
ignoranță. „Scot perle, pentru că nu pot 
altfel. Scriu tot felul de lucruri, ca să 
ocupe pagina, în speranța că profesorii 
nu vor citi și vor obține o notă bună”, 
spune Dan Oltean. Din punctul său de 
vedere, sunt foarte puțini cei care scriu 
prostii, cu gândul de a ieși în evidență 
sau de a-și lua peste picior dascălii, 
„pentru că nu există o paternitate a per
lei, în sensul că va rămâne anonimă”.

Bacul, examen 
de maturitate?

Coordonatorul CJAPP este de 
părere că examenul de Bacalaureat, 
privit în ansamblu, nu este un examen 
de maturitate, așa cum i se spune în 
popor.

„Pentru a fi un examen de maturi
tate, Bacalaureatul ar trebui să fie o sită 
care să cearnă grâul de neghină, care să 
îi cearnă pe profesioniști. Nu ar trebui 
să aibă oricine diplomă de Bacalaureat 
ci numai aceia care- chiar sunt 
profesioniști pe profilul studiat în liceu. 
Acest examen vine din sistemul francez 
și în Franța anilor ’50, chiar era un ex
amen de maturitate. La noi e un fel de 
înșiruire de cunoștințe teoretice, care nu 
dovedesc absolut nimic”, conchide Ol
tean.

Doriana Matei

O nouă tabără școlară va fi inaugurată „Dac Fest-ul” s-a reprogramat 
pentru luna septembrie

O nouă locație va intra în cir
cuitul taberelelor școlare din 

județ, începând de anul viitor. 
Aflat în prezent în curs de mo

dernizare, Hotelul Flora din 
stațiunea Geoagiu Băi, va fi 

inaugurat la începutul sezonu
lui viitor și introdus în circui

tul taberelor școlare.

Direcția pentru Tineret a Județului 
Hunedoara (DTJ) a obținut finanțare de 
la bugetul de stat pentru modernizarea 
^telului Flora, din Geoagiu Băi, în 
vederea deschiderii unei noi locații de 
agrement pentru tineri și elevi. Totodată 
se are în vedere și atragerea sportivilor 
în perioada de cantonament. După ce 
lucrările de modernizare vor fi final
izate, noul centru de agrement va dis
pune de 170 de locuri de cazare, sala de 
conferințe, locuri de joacă pentru copii 
și sală de mese. Valoarea totală a 
investiției se ridică la 3,7 milioane de 
lei, iar termenul de finalizare va fi în 
luna octombrie a acestui an.

„Pe fondul crizei am reușit să 
obținem alocație bugetară pentru ame
najarea noii locații. Banii au fost 
investiți în reabilitarea clădirii, a cărei 
structură a fost deteriorată de-a lungul 
vremii. Condiția obținerii fondurilor a 
fost ca pe parcursul mandatului meu să 
numai dispunem de alte fonduri pentru 

investițiile viitoare, cheltuielile aferente 
urmând să fie susținute doar din fon
durile proprii ale DTJ. Pot spune că 
deja avem contracte încheiate pentru 
anul viitor, în ceea ce privește noua 
locație”, a spus Cristian Grigoraș, di
rectorul DTJ Hunedoara.

Mai puțini elevi 
în tabere

in acest an, doar două din cele opt 
tabere școlare din județ, mai găzduiesc 
elevi, tabăra de la Căprioara și centrul 
de agrement de la Costești. Cu toate că 
tarifele nu s-au modificat, față de anul 

anterior, numărul elevilor care își petrec 
o parte din vacanță în cele două tabere 
a scăzut față de anii anteriori. Pentru o 
zi petrecută în una din tabere tariful este 
cuprins între 50 și 62 de lei. în schimb, 
Direcția pentru Tineret a Județului 
Hunedoara are numeroase solicitări de 
trimitere a elevilor hunedoreni în 
taberele de pe litoral. Directorul DTJ 
Hunedoara, Cristian Grigoraș, 
preconizează că până la sfârșitul se
zonului, prin intermediul Direcției de 
Tineret, vor pleca pe litoral pentru o 
mie de elevi.

Irina Năstase

Prima ediție a festivalului „Dac 
Fest” a fost reprogramată pentru 
luna septembrie. Manifestarea, 

care inițial trebuia să aibă loc în 
luna iunie, de Sânziene, va fi orga

nizată în perioada 17-19 sepem- 
brie, în preajma echinocțiului de 

toamnă.

Festivalul va fi organizat de 
Direcția pentru Tineret a Județului Hune
doara, în parteneriat cu Direcția 
Județeană pentru Cultura si Patrimoniu 
National, alături de alte asociații și 
organizații non profit. Printre capetele de 
afiș se va număra și Terra Dacica 
Aetema, o asociație din Cluj care a 
urmărit recrearea cât mai fidelă a unor 
fragmente din viața cotidiană, civilă și 
militară a civilizațiilor dacică și romană. 
Astfel, desfășurătorul evenimentului va 
cuprinde atât piese de teatru antice, 
prezentare de straie specifice dacilor și 
romanilor, simulări de luptă, cât și un

Jabăra pentru copiii sini struților
Copiii familiilor afectate de 

inundațiile din țară vor petrece câteva zile 
în una din taberele școlare din județul Hune- 
ooara. Direcția pentru Tineret a Județului 
(DTJ) Hunedoara alături de DNG-urile de 
tineret și Consiliul Județean al Elevilor 
(CJE) a inițiat o campanie de strângere de 
fonduri și ajutoare pentru persoanele afec
tate de: inundații. Toate nersoanele care 
doresc să doneze alimente neperisabile, 
obiecte de uz casnic și îmbrăcăminte, o pot 
face la sediul Fundației Județene pentru 
Tineret. Produsele vor fi inventariate și 
transportate către persoanele aflate în difi

concurs la care vor participa șase echipe 
sătești, care vor trebui să treacă prin 
probe specifice precreștine (aruncatul 
bolovanului, cioplirea unor buturugi, 
olărit). Pentru că Festivalul „Dac Fest” se 
va desfășura într-un cadru cu specific 
daco-roman, de la manifestare vor lipsi 
tarabele cu mici, bere și kitch-uri comer
cializate de vânzătorii ambulanți.

„La început am gândit ca această 
manifestare să nu fie de mare amploare, 
dar pe parcurs s-a materializat într-o 
formă mai amplă. Nu am avut timpul 
necesar ca manifestarea să se desfășoare 
în iunie, cum a plănuit inițial, de acea am 
optat pentru perioada echinocțiului de 
toamnă. Am dorit să atragem alături de 
noi și instituții din județ, dar unele ne-au 
refuzat elegant. Evenimentul va avea loc 
la centrul de agrement și pe platoul de 
Costești”, a precizat directorul DTJ 
Hunedoara, Cristian Grigoraș.

Irina Năstase 
_________________________y

cultate din județele Botoșani, Suceava și 
Galați. „Nu este nici o noutate că sunt im
plicat și în mediul de afacei., iar pentru 
mine salariul nu înseamnă singurul venit, 
așa că am decis ca salariul pe tot anul, să îl 
donez, pentru ca tineri și copii din județele 
afectate de inundații să poată petrece câteva 
zile în tabără. Și colegii mei mi s-au alăturat 
donând fiecare sume de bani în acest scop. 
Am luat legătura cu Direcțile de Tineret din 
Botoșani, Suceava și Galați și îmi vor trim
ite o situație a copiilor și tinerilor afectați”, 
spune director DTJ Hunedoara, Cristian 
Grigoraș. (I.N.)



Numărul accidentelor rutiere grave, în scădere
Accident mortal pe DN68

Un bărbat în vârstă de 53 de 
ani, din Sibiu, și-a pirdut viața în 
urma unui accident de circulație 
produs pe DN 68, în apropiere de 
Hațeg. Gheorghe B., de 47 de ani, 
din Timișoara, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 68, 
din direcția Caransebeș -Hațeg, 
în dreptul intersecției cu DJ 687C, 
nu a păstrat o distanță 
corespunzătoare față de autoturis
mul care circula în fața sa, condus 
de Horațiu C., de 32 de ani, din 
Turda, județul Cluj, care a oprit 
pentru a efectua virajul la stânga 
și a intrat în coliziune cu acesta.

In urma accidentului, Iustin 
T., de 53 de ani, din Sibiu, pasager 
pe locul dreapta față în autoturis
mul condus de Gheorghe B., și-a 
pierdut viața. In cauză, s-a în
tocmit dosar de cercetare nenală.

Dosar penal ae evaziune
fiscală

Un bărbat în vârstă de 52 de 
ani, din Călan, administrator al 
unei societăți comerciale, este 
cercetat de oamenii legii pentru 
săvârșirea infracțiunii de evaziune 
fiscală. în urma administrării pro
batoriului, polițiștii au stabilit că, 
în perioada iunie 2008 - noiem
brie 2009. bărbatul a reținut de la 
angajații societății pe care o ad
ministra sume de bani, reprezen
tând contribuții la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, sume 
pe care le-a folosit în interes per
sonal. în acest mod, administra
torii s-a sustras de la plata taxelor 
și impozitelor datorate statului cu 
suma de 939.795 lei.

A intrat cu motoscuterul 
sub un pod

Un bărbat în vârstă de 30 de 
ani, din localitatea Blăjeni, în timp 
ce conducea un motoscuter neîn
registrat, pe DJ 742B, din direcția 
Criș spre Blăjeni, fiind în stare 
avansata de ebrietate a pierdut 
controlul motoscuterului și a intrat 
sub podul de peste pârâul „Valea 
Plai”.

în urma accidentului, a rezul
tat rănirea ușoară a conducătorului 
mopedului și a pasagerului Florin 
R., de 26 ani, din comuna Blăjeni. 
Polițiștii au întocmit dosar de 
cercetare penală.

De la începutul acestui an, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 34, 
în timp ce numărul accidentelor ușoare a crescut cu 60, 

spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut

Un bilanț al Poliției Rutiere, 
din cadrul IPJ Hunedoara, 
arată că în primul semestru 

din acest an, pe șoselele din ju
dețul Hunedoara s-au produs 

129 accidente de circulație 
grave, soldate cu 32 de morți și 

126 răniți grav.

în aceeași perioadă a anul trecut, 
s-au produs 163 de accidente grave de 
circulație, soldate cu 33 morți și 155 de 
răniți grav. Comparativ. cu
aceeași perioadă a anului trecut, 
numărul accidentelor grave a scăzut cu 
34. în cazul persoanelor decedate, 
numărul acestora a scăzut cu unu, iar 
persoanele rănite grav au fost mai 
puține cu 29. „Conform acestor date, 
Serviciul Rutier Hunedoara se situează 
pe locul trei, la nivel național, din 
punct de vedere al obiectivului princi
pal stabilit de Direcția Rutieră din 
cadrul I.G.P.R. pentru anul 2010, re
spectiv scăderea numărului de acci
dente rutiere grave. Acționând pentru 
prevenirea evenimentelor rutiere și 
pentru păstrarea unui climat de ordine

„Pirații” șoselelor prinși în flagrant
Doi hunedoreni care efectuau transport ilegal de persoane în regim taxi

au fost prinși în flagrant de oamenii legii.
în timpul unei acțiuni de com
batere a transportului ilegal de 
persoane în regim taxi, poliți
știi hunedoreni au prins în fla

grant, la Săntuhalm, doi 
„pirați” care transportau per
soane pe ruta Orăștie-Deva, 
respectiv Deva —Hunedoara. 

și disciplină în trafic, efectivele de 
poliție rutieră au executat peste 1.500 
de acțiuni, prilej cu care au constatat și 
sancționat contravențional 39.502 de 
abateri de la normele de circulație pe 
drumurile publice cu amenzi în valoare 
de 4.294.128 de lei”, a declarat șeful 
Serviciului Poliției Rutiere, comisar șef 
Dan Micu.

Peste 1.000 de șoferi 
au rămas pietoni

Nerespectarea limitei legale de 
viteză sau neadaptarea acesteia la 
condițiile meteo-rutiere, neacordare 
priorității de trecere pietonilor, depășiri 
neregulamentare, au fost doar câteva 
dintre motivele pentru care oamenii 
legii au reținut, în vederea suspendării, 
1.428 permise de conducere și au retras 
1.298 certificate de înmatriculare. Cele 
mai multe sancțiuni au fost aplicate 
pentru depășirea vitezei regulamentare, 
numărul acestora fiind de peste 10.500. 
Nici pietonii nu au scăpat de ochiul vig
ilent al polițiștilor. Astfel că, pentru 
nerespectarea regulilor de circulație, 
2.441 pietoni au fost sancționați 
contravențional.

Conducătorul unui autoturism, din 
Orăștie, transporta spre Deva trei per
soane. La Sântuhalm, șoferul autoturis
mului a fost oprit de polițiști, care i-au 
reținut plăcuțele și certificatul de înma
triculare ale mașinii și i-au aplicat o 
amendă în valoare de 2.000 de lei, iar 
cei trei pasageri au fost nevoiți să-și 
continue drumul cu un maxi-taxi. Cel 
de-al doilea „pirat”, care a căzut în

Mai multe 
accidente ușoare

în perioada analizată, în județul 
Hunedoara s-au produs 198 accidente 

i*scăzut numărul accidentelor pe DN7
DN 7 2009 2010 Comparativ

Accidente „ 14 8 -6
Morți- 4 4 0
Răniți grav 16 9 -7

plasa oamenilor legii, transporta o 
persoană spre Hunedoara. In momentul 
în care i-a observat pe polițiști a încer
cat să scape, intrând pe un drum lătu
ralnic, însă a fost prins și oprit de 
polițiști. Acesta a încercat să scape, 
totuși, basma curată, însă nu a reușit să- 
i convingă pe oamenii legii că persoana 
pe care o transportă cu mașina este 
verișoara sa. Astfel, bărbatul fost nevoit 

ușoare de circulație soldate cu rănirea a 
241 de persoane, în timp ce, în aceeași 
perioadă a anului 2009, s-au produs 138 
accidente ușoare de circulație soldate 
cu rănirea a 189 persoane.

Mihaela Tămaș

să predea polițiștilor plăcuțele și c\_ 
ficatul de înmatriculare ale mașinii și a 
încasat o amendă în valoare de 1.000 de 
lei.

36 de „pirați”, 
prinși într-o lună

în luna iunie 2010, polițiștii Ser
viciului Rutier Hunedoara au intensifi
cat acțiunile de prevenire și combatere 
a activităților de transport ilegal de per
soane în regim de taxi.

Astfel, în urma acțiunilor și con
troalelor desfășurate, polițiștii Servici
ului Rutier Hunedoara au aplicat 36 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de 
76.000 de lei, pentru transportul de pe" 
soane fără a deține licență și alte 9 
sancțiuni pentru încălcarea diferitelor 
norme referitoare la transport (trans
portul în regim taxi Iară a elibera bon 
fiscal, transport în afara localității de 
autorizare). „Un numă de 36 de certifi
cate de înmatriculare și tot atâtea 
plăcuțe au fost reținute, iar trei șoferi au 
rămas fără permisele de conducere 
pentru nerespectarea dispoziției de a le 
detașa. Din totalul de 36 de sancțiuni 
aplicate au fost achitate un număr de 
21, în valoare de 29.000 de lei și nu a 
fost contestat în instanța de Contencios 
Administrativ nici un proces de reținere 
a plăcuțelor de înmatriculare”, a con
chis șeful Serviciului Poliției Rutiere 
Hunedoara, comisar șef Dan Micu.

Mihaela Tămaș



Moneda națională a continuat să se aprecieze în raport cu euro 
pe piața interbancară, astfel că BNR a afișat un curs de schimb 
de 4,2613 lei/euro, cu 4,35 bani sub nivelul de vineri, pe fondul 
evoluției pozitive din regiune, însă dealerii nu exclud 
intervenția indirectă a BNR,
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Rezultate slabe la bacalaureat
Promovabilitatea la bacalua- 
reat înainte de contestații este 
de 67,4%, cu 12,5% mai puțin 
decât anul trecut, iar rezulta
tele reflectă, "în sfârșit”, tole

ranță zero față de fraudă și 
realitatea din sistem, a anunțat 
luni ministrul Educației, Da

niel Funeriu.

"Cred că aceste rezultate arată 
starea de fapt a învățământului româ
nesc. Examenul a fost organizat foarte 
serios în pofida problemelor cu care ne
am confruntat. Profesorii au arătat că 
sistemul se poate baza pe ei. M-ar în
grijora situația dacă foarte mulți elevi 
4. promova examenul prin fraudă", a 
adăugat ministrul Educației.

Funeriu a precizat că la nivel 
națioal au fost 131 de note de 10.00, 
14,74% dintre elevi au avut note între 
9.00 și 10.00, 28,3% între 8.00 și 9.00, 
30,8% între 7.00 și 8.00, 25,7% între 

') și 7.00, 20% între 5.00 și 6.00, 
2- ,.000 de elevi au lipsit, iar 235 au fost 
eliminați.

în topul județelor cu cele mai bune 
medii sunt Suceava, Caraș-Severin cu 
aproximativ 87% grad de promovabili-

Dificultăți și întârzieri la plata creditelor
Circa 40% dintre românii cu 
credite la bancă au dificultăți 
la plata ratelor și 13% rapor
tează întârzieri, potrivit unui 
studiu realizat pentru Banca 
Mondială, care arată că mai 

mult de jumătate dintre români 
• utilizează niciun tip de ser

viciu financiar.

Indicele capabilității de a face 
alegeri financiare, calculat potrivit son
dajului comandat de Banca Mondială, 
se situează în medie la 36,35% dintr-un 
maxim posibil de 100%.

Doar 35% dintre respondenți 
folosesc servicii financiare formale, iar 
această pondere este de așteptat să 
crească în următorii doi ani la 45%.

Cele mai utilizate servicii finan
ciare sunt cârdurile de debit (de către 
18,5% dintre respondenți), polițele de 
asigurare (15,6%), creditele de consum 
(9,6%), împrumuturile de la rude sau 
prieteni (8,2%) șși depozitele bancare 
AV%).

Totuși, situația se pare că se va 
schimba în următorii doi ani, astfel

tate, Arad, Bihor, Hunedoara cu peste 
85%, cele mai slabe rezultate fiind în
registrate în Ialomița, Călărași, 
Dâmbovița și Brașov, cu între 45 și 
55%.

Cele mai multe note de zece la ba
calaureat au fost înregistrate în județele 
Cluj, Dolj și Iași.

Ministerul Educației a adăugat că 
și pentru 2011 se va păstră același sis
tem de organizare a bacalaureatului 
fiind desființate probele orale care arată 
că acest tip de examen este, "în sfârșit"

încât ponderea celor care nu utilizează 
niciun serviciu financiar să scadă la 
aproximativ 10%, iar utilizarea împru
muturilor de la rude sau prieteni să 
crească aproape la 30% din populație.

Totodată, gradul de utilizare al 
creditelor luate "pe caiet" de la maga
zine se pare că va urca în următorii doi 
ani de la 5,8% la circa 15%.

în ceea ce privește asigurările, 
studiul Băncii Mondiale arată că uti
lizarea polițelor este puternic corelată 
cu venitul, educația, vârsta și aria de 
rezidență.

Aproximativ 27% dintre 
respondenți nu au știut cum să evalueze 
asigurările de viață sau pentru locuințe, 
iar circa 22% au afirmat că nu au 
nevoie de astfel de polițe.

Românii consideră că 
viața/locuința ar trebui asigurată, dar 

relevant.
"Dacă promovabilitatea este mai 

slabă decât în 209, aceasta cred că 
dovedește că avem un bacalaureat nor
mal, relevant. Dacă vom avea baza 
legală pentru a încuraja performanța, 
atunci am putea avea și instrumentul 
pentru reglementarea situației în 
unitățile de învățământ unde promov
abilitatea a fost zero", a mai spus Fu
neriu.

circa 10% nu au încredere că societățile 
de asigurări ar respecta termenii con
tractului, iar peste 31% cred că polițele 
sunt prea scumpe.

Pe de altă parte, 12% dintre cei 
care folosesc servicii financiare, adică 
6% din întreaga populație, au fost 
nemulțumiți de cel puțin unul dintre 
acestea, dar mai puțin de 2% din con
sumatorii nemulțumiți au depus o plân
gere la autoritatea competentă.

Studiul arată că cei mai mulți con
sumatori financiari nu își cunosc drep
turile și că majoritatea populației nu 
înțelege riscurile asociate serviciilor fi
nanciare.

In plus, consumatori au încredere 
scăzută în actualul sistem de 
soluționare a conflictelor financiare.

Alte concluzii ale studiului arată 
că românii apreciază calitatea servici
ilor financiare ca fiind "medie", că 
aproximativ 45% din populație 
compară termenii și condițiile servici
ilor înainte de a achiziționa, că majori
tatea aleg o instituție financiară în 
funcție de costul creditului și că 54% 
din populație caută informații înainte de 
a cumpăra un produs financiar, dar doar 
4% consultă specialiști independenți.

Impozitele pentru mai multe 
case și mașini puternice 
vor fi menținute la un nivel 
ridicat și în 2011

Impozitele pentru proprieta
rii de mai multe case și pen

tru autoturisme cu o 
capacitate cilindrică peste 
2.000 cmc, majorate sub

stanțial începând cu 1 iulie 
2010, vor fi menținute la 

acest nivel ridicat și pe par
cursul anului 2011, Guver

nul mizând astfel pe 
încasări totale de circa 

500 milioane lei

Intenția Guvernului de a 
menține impozitele pentru mai 
multe locuințe deținute în propri
etate și mașini cu o capacitate 
cilindrică de peste 2.000 cmc la 
un nivel ridicat și în 2011 este 
prezentată în actul normativ prin 
care Executivul a majorat aceste 
taxe.

Documentul relevă în mod 
clar că aceste impozite vor fi 
menținute la un nivel majorat atât 
în 2010, cât și în 2011, incluzând 
și estimările de încasări aferente.

Astfel, Guvernul estimează 
că prin impunerea unui impozit 
majorat pentru persoanele cu mai 
multe case va obține venituri Be 
49 milioane lei în 2010 și 101 
milioane Iei în ,W11, iar din 
taxarea suplimentară a propnetar- 
ilor de mașini eu peste 2.000 cmc 
va încasa 110 milioane Iei în 
2010 și 227 milioane lei în 2011.

Impozitul pe clădiri va fi da
torat indiferent de destinația aces
teia, conform actului aprobat de 
Executiv.

Până în prezent, statul aplica 
un impozit majorat dacă o 
persoană fizică are în proprietate 
două sau mai multe clădiri uti

lizate ca locuință, dar "care nu 
sunt închiriate unei alte per
soane".

Majorarea impozitului pe 
clădiri datorat de persoanele fiz
ice care au in proprietate mai 
multe clădiri în afara celei de 
domiciliu, precum și a impozitu
lui pe mijloacele de transport cu 
o capacitate cilindrică mare este 
justificată de Guvern prin faptul 
că măsurile adoptate până în 
prezent s-au dovedit insuficiente 
pentru menținerea deficitului 
bugetar și îndeplinirea 
obligațiilor asumate de România 
cu organismele internaționale.

în ședința dc săptămâna 
trecută, Guvernul a decis ca im
pozitul pentru autovehicule cu o 
capacitate cilindrică de peste 
2.000 centimetri cubi să fie 
dublat, iar persoanele care dețin 
în proprietate mai multe clădiri să 
achite impozite majorate cu 65% 
pentru prima clădire în afara celei 
de la adresa de domiciliu, cu 
150% pentru a doua clădire în 
afara adresei de domiciliu și cu 
300% pentru a treia clădire și 
următoarele în afara adresei de 
domiciliu.

în prezent, în baza Codului 
Fiscal, dacă o persoană fizică are 
în proprietate două sau mai multe 
clădiri utilizate ca locuință, care 
nu sunt închiriate unei alte per
soane, impozitai pe clădiri este 
majorat cu 15% pentru prima 
clădire în afara celei de la auresa 
de domiciliu, cu 50% pentru cea 
de-a doua clădire, cu 75% pentru 
cea de-a treia clădire și cu 100% 
pentru cea de-a patra clădire și 
următoarele în afara celei de la 
adresa de domiciliu.

Patru țări europene oferă asistență României, 
după activarea Mecanismului UE de Protecție Civilă

România a acceptat ofertele de 
asistență formulate de Belgia și Austria la 
numai câteva ore după ce autoritățile de 
la București au activat, vineri, Mecanis
mul UE de Protecție Civilă, cerând sprijin 
pentru a face față inundațiilor, a anunțat 
Comisia Europeană.

"în seara de 2 iulie, autoritățile 
române au activat Mecanismul UE de 
Protecție Civilă, cerând sprijin pentru a 
face față inundațiilor grave care afectează 
în prezent partea de nord-est a țării. So
licitarea de asistență sub formă de diguri 

gonflabile, pompe, generatoare de en
ergie, sisteme de purificare a apei, kituri 
pentru iluminat și alte materiale a fost 
comunicată imediat statelor participante 
prin intermediu] Centrului pentru moni
torizare și informare al Comisiei", se 
arată într-un comunicat publicat duminică 
pe site-ul Comisiei.

Austria a oferit României 10 sisteme 
de pompare a apelor uzate și trei genera
toare, în timp ce Belgia pune la dispoziția 
autorităților române 11 pompe, cinci gen
eratoare și o unitate de purificare a apei. 

Convoiul belgian a plecat duminică 
dimineață spre România și va prelua și 
ajutorul oferit de Austria, urmând să 
ajungă în România luni seară.

(MIC). De la crearea sa, în 2001, 
Mecanismul a fost activat pentru dezastre 
petrecute pe teritoriul statelor membre 
(cum au fost incendiile de pădure din 
2009 din sudul Europei), dar și în restul 
lumii, inclusiv la recentele cutremure din 
Haiti și Chile.

ANUNȚ PUBLIC
SC CASITO TRANSIMPEX SRL cu sediul în localitatea Valea Nandru- 

lui, nr.6, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Balastieră”, situat în localitatea Călan, 
albia minoră râul Strei, jud.Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.
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/ ihnstock, un nou proiect cure include film și muzică, cu proiecții speciale. re
trospective ale unor festivaluri de cinema, prezentate iu pauzele dintre concerte, 

a fost lansat in cadrul festivalului Stufstock, care are loc in perioada 
16 - 22 august, la I ama I eche, informează organizatorii.

Un american a înghițit
54 de hot dogs în 10 minute

Un milion de participanți la defilarea 
Gay Pride de la Londra

Un milion de persoane au participat sâmbătă 
la defilările Gay Pride de la Londra și alte mii de 
susținători ai drepturilor homosexualilor au fost 
prezenți la Viena, Madrid și Roma, pentru a cere 
drepturi egale pentru membrii comunităților gay.

în capitala britanică, evenimentul a marcat și 
împlinirea a 40 de ani de la înființarea Gay Liber
ation Front, grupul de presiune care a organizat 
prima paradă Gay Pride.

Ministrul britanic pentru Egalitate, Lynne 
Featherstone, a fost prezent la manifestație, după 
ce declarase că ia în considerare posibilitatea de a 
acorda cuplurilor de același sex dreptul de a in
clude elemente religioase în ceremoniile de uniune 
civilă.

Parada a traversat străzile Londrei în ritmuri 
de muzică tehno, iar în cartierul Soho a fost 
organizată o petrecere publică.

La Viena, organizatorii Regenbogen Parade 
au anunțat că aproximativ 100.000 de persoane au 
participat la cea de-a 15-a ediție a defilării. Marșul 
organizat în Austria a avut ca temă principală fa
milia, într-un moment în care comunitatea gay 
solicită drepturi egale pentru cuplurile gay.

Participanții la paradă au defilat în centrul 
orașului, înainte de a se aduna, în cursul după- 
amiezii, la Schwarzenbergplatz pentru a asista la 
un discurs și apoi la un concert.

Hillary Clinton spune că nunta fiicei sale 
este cel mai important lucru din viața ei

Hillary Clinton, secretar de stat în Guvernul 
SUA și soția fostului președinte american Bill 
Clinton, a declarat, sâmbătă, în timpul unei vizite 
în Polonia, că nunta fiicei sale este "cel mai im
portant lucru" din viața ei, potrivit CNN.

Hillary Clinton, secretar de stat pentru Afac
eri Europene și Eurasiatice, a spus că nu a permis 
ca programul ei încărcat să o împiedice să orga
nizeze nunta fiicei sale, Chelsea, activitate pe care 
a numit-o "cel mai important lucru" din viața ei în 
prezent.

"Este un moment foarte fericit pentru familia 
mea", a spus Hillary Clinton într-un interviu.

Chelsea Clinton este logodită cu Marc 
Mezvinsky, fiul unor foști membri ai Congresului 
american, Marjorie Margolie's-Mezvinsky, din 

\.

Americanul Joey Chestnut și-a păstrat titlul 
de cel mai rapid mâncător de hot dogs din lume, 
pentru al patrulea an consecutiv, înghițind 54 de 
astfel de sandvișuri în 10 minute, duminică, la 
New York, cu ocazia zilei naționale a Statelor 
Unite ale Americii.

Califomianul în vârstă de 26 de ani, care 
cântărește 104 kilograme, a câștigat acest con
curs transmis în direct de un post de televiziune 
american, fără însă a-și bate propriul record de 
68 de hot dogs, stabilit în 2009.

Marele său rival, japonezul Takeru 
Kobayashi, campionul dintre anii 2001 - 2006, 
nu s-a înscris la ediția din 2010, după ce 
obținuse locul al doilea la ultimele trei ediții. El 
a apărut totuși pe scenă, la sfârșitul concursu
lui.

Prima ediție a acestui concurs inedit a avut 
loc în 1916.

Potrivit legendei, patru emigranți au 
hotărât să vadă care dintre ei putea să mănânce 
cât mai mulți hot dogs, câștigătorul fiind desem
nat "cel mai american" dintre ei. Concursul are 
loc în fiecare an, pe 4 iulie - sărbătoarea 
națională a Statelor Unite ale Americii -, pe 
Coney Island, în partea de sud a cartierului 
Brooklyn din New York.

în Spania, unde cuplurile gay se pot căsători 
și, din iulie 2005, pot adopta și copii, zeci de mii 
de persoane s-au adunat la Madrid într-o paradă 
plasată sub semnul egalității pentru transsexuali. 
"Nu putem tolera ca în secolul XXI persoanele 
transsexuale să fie considerate încă drept bolnave", 
a declarat ministrul spaniol pentru Egalitate, Bib- 
iana Aido.

O paradă de mai mică amploare a avut loc la 
Roma, unde câteva mii de persoane au defilat 
purtând pancarte pe care scria "închideți Vaticanul, 
un Guantanamo mental".

Pennsylvania, și Ed Mezvinsky, din Iowa. 
întrebată cum asigură echilibrul dintre 

responsabilitățile ei profesionale și rolul de mamă 
a unei fete care se va mărita în curând, Clinton a 
spus că ambele sarcini sunt "serioase, importante 
și stresante", dar că "acum există e-mail". "Pot co
munica și oamenii îmi pot trimite poze cu aranja
mente florale sau pentru altfel de decizii", a 
explicat ea.

Potrivit presei americane, Chelsea Clinton se 
va căsători pe 31 iulie.

Hillary Clinton a petrecut sâmbăta la Cra
covia, unde a ținut un discurs la muzeul deschis în 
fosta fabrică a lui Oskar Schindler, spunând- că 
SUA va dona 15 milioane de dolari Fundației 
Auschwitz-Birkenau.

Cumpărarea unei case 
în Transilvania, cum a făcut 
prințul Charles, sursă de satisfacții

Chiar dacă nu este ușor pentru ori
cine să urmeze exemplul prințului 

Charles, care a achiziționat mai multe 
proprietăți în Transilvania, cumpăra
rea unei case în "ținutul lui Dracula " 

poate aduce multe satisfacții, rela
tează cotidianul britanic Daily Mail.

Prințul Charles deține mai multe proprietăți 
în Transilvania, "ținut natal al strămoșilor săi", 
întrucât se spune că printre înaintașii membrilor 
familiei regale britanice se numără chiar Vlad 
Țepeș, care a inspirat legenda lui Dracula.

Cotidianul britanic se întreabă prin ce atrage 
această regiune centrală a României, 
binecunoscută pentru "castelul lui Dracula", 
satele săsești "de poveste" și impresionanții 
munți Carpați.

Britanicii atrași 
de Transilvania

"Este extrem de frumoasă și mulți o 
consideră o regiune aparte a României", spune 
Edward Russel, care are site-ul de vânzări home- 
sinromania.co.uk.

"Transilvania are păduri, lacuri, orașe, acce
sul se face ușor și, desigur, toată lumea a auzit de 
ea. Speculanții care au crezut acum câțiva ani că 
pot face bani ușor nu mai sunt, iar interesul bri
tanicilor este în prezent modest, dar constant", a 
continuat el.

David Cox, agent imobiliar și expert în 
investiții imobiliare în străinătate, spune că 
România este o țară emergentă, dar că există aici 
o "cultură puternică centrată pe proprietate", ceea 
ce înseamnă că piața imobiliară are potențialul de 
a se dezvolta pe termen lung. El mai consideră că 
Transilvania prezintă două centre de interes pen
tru cumpărătorii britanici: Cluj-Napoca și Brașov.

Deși Transilvania este una din cele mai bo
gate zone ale României, prețurile proprietăților 
de aici rămân scăzute față de alte locuri din Eu
ropa de Est. Cum România a intrat în Uniunea 
Europeană în 2007, când multe dintre țările ves
tice intrau în recesiune, nu a putut exista un in
teres al cumpărătorilor din afară care să 
determine creșterea prețurilor caselor.

Proprietăți Ia preț 
avantajos

Vile noi cu patru dormitoare în zone rurale 
se vând sub 108.000 euro, conace vechi care au 
nevoie de o restaurare completă pot fi

achiziționate cu sume cuprinse între 24.000 și 
48.000 de euro și chiar case mari după standard
ele occidentale pot fi găsite la mai puțin de 
120.000 de euro.

Sunt însă multe cazuri de cumpărători străini 
care sunt păcăliți, potrivit cotidianului britanic. 
Dacă orașele din Transilvania sunt relativ mod
eme, în zonele rurale nu există agenți imobiliari 
și sunt puțini profesioniști care să îi ajute pe dori
tori să facă o achiziție bună sau să revitalizeze o' 
casă în ruină.

"Este un adevărat coșmar. Șansele de a găsi 
pe cineva bine informat care să ofere consiliere 
independentă sunt egale cu zero, dacă nu cunoști 
un specialist", spune Edward Russel.

Exemplul prințului Charles nu este ușor de 
urmat, dar cumpărarea unei case în "ținutul lui 
Dracula" poate aduce multe satisfacții, 
concluzionează Daily Mail.

Lucrările de restaurare la una din casele lui 
Charles, din satul Valea Zălanului, cea mai 
recentă achiziție a prințului în Transilvania, sunt 
aproape de final.

Conacul cu cinci dormitoare, înconjurat de 
un teren de 15 hectare, va fi reședința de vacanță 
a prințului când vizitează satul transilvan, dar va, 
servi și drept casă de oaspeți, unde camerele vor 
putea fi închiriate de turiști.

Charles a dat aceleași întrebuințări și conac
ului său din satul Viscri, pe care l-a restaurat după 
ce l-a achiziționat, în 2006, și în care o cameră 
poate fi închiriată cu 43 de lire sterline (52.de 
euro pe noapte).

sinromania.co.uk
52.de


Vr puteți citi pe internet tu
http://ghisiilhiinedoarci.blogspot.ioni/

Povestiri hațegane cu dinozauri... pitici (II)
Se naște o zi și începe o nouă 

poveste, pe valea Râului Mare, 
sub aeelași semn misterios al 
Retezatului, ascuns încă de 

vălul dimineții de iulie. Doar 
de aici de pe culmile domoale 
din nord, privirea poate cu

prinde întreg bazinul de roci 
sedimentare al Țării Hațegu
lui, din est de la Subcetate și 

până în vest la Porțile de Fier 
ale Transilvaniei sau anticul 

Tapae. Cuibărită sub dealul cu 
același nume, Tuștea este o 

mică așezare, ca multe altele, 
jsipite pe întinsul impresio

nantei depresiuni ce seamănă 
cu un imens platou prăbușit 

între culmile muntoase ale Re
tezatului, Munților Poiana 

Ruscă și Sebeș.

întâmplare cu 
rezultate neșteptate

Un fapt neobișnuit, cu fericite 
consecințe paleontologice s-a petrecut 
aici în vara anului 1988. O surpare de 
teren, de aproape zece metri înălțime, 
scotea la lumină din dealul de la Tuștea, 
primele ouă de dinozauri din această 
parte a continentului European. Abia 
după nouă ani însă, prin eforturile de
puse de profesorul Dan Grigorescu, de 
la Universitatea din București, au în- 

Sput cercetările sistematice de la 
Tuștea, iar descoperirile s-au dovedit a 
fi senzaționale. întâmplările dc atunci,

se petreceau la mai bine de trei sferturi 
de veac de la descoperirea primelor 
oase de dinozauri din Hațeg, descrise 
de baronul Franz Nopcsa în 
formațiunile de vârstă mezozoică de la 
Sânpetru, localitate situată la poalele 
Retezatului, pe valea Sibișelului, de 
cealaltă parte a depresiunii.

„Oasele de uriași” 
de la Tuștea

Descoperirile de la Tuștea au o 
importanță covârșitoare, deoarece res
turile de dinozauri din depozitele de 
aici au o particularitate care le 
deosebește esențial de altele descrise în 
împrejurimi. Ele nu s-au acumulat în 
urma transportului și depunerii res
turilor de oase, în diferite medii sau 
bazine de sedimentare, sunt „în loc” sau 
„in situ” cum spun paleontologii. 
Prezența cuiburilor îngropate sub de
pozitele roșietice de roci vulcanogen 
sedimentare sunt o dovadă în acest 
sens. Fiecare campanie de săpături a 
mai adăugat câte ceva la lista deja 
impresionantă a descoperirilor făcute. 
Dacă printre oamenii de știință și 
cercetătorii români sau străini, Țara 
Hațegului a devenit deja un punct de 
referință, pentru localnici, va rămâne 
veșnic de neînțeles, încăpățânarea pro
fesorului de la București, care an de an, 
în fiecare miez de vară, însoțit de tot 
felul de oameni, veniți de prin America 
sau Germania, ori de unul singur va 
scormonii pământurile roșii de la 
Tuștea. Se vor adăuga legendelor și 
poveștilor despre „oasele de uriași” 
care circulau deja, altele noi, despre 
ființele stranii și cuiburile lor cu ouă as
cunse sub coasta dealului. Printre 
cuiburile de ouă și resturile fosilizate de 
dinozaurieni, aici la Tuștea s-au de
scoperit numeroase fragmente de oase 
de crocodilieni și se așteaptă să apară și 
alte surprize.

O insulă numită...
„Hațeg”

Țara Hațegului, spun specialiștii, 
pe vremea când pe pământ trăiau di
nozaurii, era o insulă într-un imens 
arhipelag, încorsetat astăzi de uriașa 
menghină a mișcării plăcilor crustale 
terestre, în osatura Alpilor și Carpaților 

cele mai tinere lanțuri muntoase din 
Europa. Iată de ce au rămas extrem de 
puține locuri pe actualul continent eu
ropean, care mai păstrează la nivelul 
rocilor, resturi fosilizate aparținând 
acestor creaturi, dispărute pentru tot
deauna din fauna terestră acum 65 de 
milioane de ani, la sfârșitul erei mezo- 
zoice. Mai evident ca oriunde, la Tuștea 
peste orizontul sau nivelul cuiburilor cu 
ouă de dinozauri, se suprapune ftn im
presionant nivel de roci vulcanogen 
sedimentare. în opinia unor specialiști, 
ele sunt o dovadă elocventă a erupțiilor 
vulcanice violente care au zdruncinat 
din temelii, la sfârșitul erei Mezozoice, 
arhipelagul din care făcea parte și in
sula numită... „Hațeg”. După toate 
aceste evenimente s-a lăsat tăcerea, iar 
locul făpturilor ce au dominat pământul 
mai bine de două sute de milioane de 
ani, va fi luat de mamifere despre care 
se spune că au apărut cândva, și au 
evoluat la umbra dinozaurilor. într-un 
mediu asemănător ca vegetație și climă 
cu cel subtropical de azi, trăiau către 
sfârșitul erei Mezozoice, pe insula 
numită „Hațeg”, mai multe specii de di
nozauri, atât ierbivori, cât și carnivori, 
alături de țestoase, crocodili și mici 
mamifere. Urmăriți sau urmăritori, în 
această lume stranie supraviețuiau doar 
cei puternici.

„Uriașii” pitici

Pe plan mondial, în rândul paleon
tologilor, Țara Hațegului a devenit deja 
celebră prin resturile de „dinozauri 
pitici”. Ei au populat o insulă despre 
care se crede că, în urmă cu 65 - 70 de 
milioane de ani, către sfârșitul pe
rioadei Cretacice din era Mezozoică, se 
găsea undeva, în partea nordică a 
străvechiului Ocean Tethys. Fenomenul 
denumit și „nanism de tip insular” este 
specific, după cum spun specialiștii, 
regiunilor insulare complet izolate, 
acolo unde pentru a se păstra constant 
numărul de indivizi din cadrul speciei, 
se reduc dimensiunile taliei. Studii re
cente au evidențiat și un alt aspect ex
trem de interesant. Speciile descrise 
aici, fie că este vorba de dinozaurul cu 
cioc de rață hadrozaurianul Tel- 
matosaurus transsylvanicus, de dinoza
urul biped sau omitopod Rhabdodon 
priscus, ca și de dinozaurul cu platoșă, 
ankylosaurianul Struthiosaurus trans- 
sylvanicus, păstrează o serie întreagă de

caractere anatomice primitive, 
dispărute la tipurile similare, de
scoperite în alte părți pe glob, la același 
interval cronologic și stratigrafie. După 
ce au dominant pământul mai bine de 
160 de milioane de ani, dinozaurii au 
dispărut brusc la finele erei Mezozoice, 
sub stivele de roci sedimentare mai noi. 
Să fie vorba de schimbări dramatice de 
mediu? De o intensificare a mișcărilor 
crustale terestre, sau de o catastrofa 
planetară, provocată de coliziunea 
pământului cu un alt corp ceresc? încă 
nu știm cu exactitate. Un lucru este însă 
cert. Același destin implacabil l-au avut 
și straniile făpturi care au populat 
cândva insula „Hațeg” metamorfozată 
în timp într-o imensă depresiune 
înconjurată de crestele munților ce 
„dormeau” odinioară sub apele 
străvechiului Ocean Tethys. Acestă 
impresionantă „arcă”, împinsă către lat
itudinile boreale odată cu ridicarea ma
sivului de roci granitice al Retezatului, 
și care își destăinuie astăzi în fața pale
ontologilor trecutul îndepărtat, este încă 
plină de surprize.

Gigantul zburător

Printre fragmentele de oase de di
nozauri, păstrate multă vreme în con
servare, s-au aflat și unele descoperite 
de colectivul coordonat de profesorul 
Dan Grigorescu, în rocile sedimentare 
din apropiere de Densuș. Ele păreau să 
aparțină unui animal de talie mult mai 
mare decât cea a dinozaurilor pitici 
specifici insulei Hațeg. Este vorba de 
un fragment de humerus și unul din 

bolta palatină. Ele au fost de 
nenumărate ori măsurate și comparate 
cu alte piese similare ce indicau aceeași 
structură, ușoară, poroasă. Publicarea 
rezultatelor cercetării a bulversat lumea 
academică. în mod paradoxal pentru di
nozaurii pitici care populau insulele din 
arhipelagul de odinioară, din care făcea 
parte și insula Hațeg, amenințarea se 
pare că nu venea de la sol sau din ape. 
Ea plutea în aer. Deasupra celor mai 
mici dinozauri care au existat vreodată, 
se pare că a plutit una dintre cele mai 
mari ființe care au reușit să zboare pe 
cerul Terrei. Oasele descoperite la 
Tuștea aparțin unui reptilian zburător, 
un pterozaur de talie gigantică, unic pe 
glob, care avea anvergura aripilor 
membranoase de peste 12 metri iar cra
niul, singur, atingea trei metri' lungime. 
Aceast gigant, dovedit a fi o specie 
nouă, a fost botezat Hatzegopteryx 
thambaema ceea ce s-ar traduce prin... 
„zburătorul înaripat, uriaș, înfricoșător 
din Hațeg”. El a dispărut de mult sub 
stivele de roci sedimentare, odată cu 
cerul insulei de odinioară populată de 
dinozaurii pitici și bântuită de spaimele 
începuturilor de lume. A lăsat în urmă 
doar inceritudinile oamenilor de știință 
și poveștile șoptite de localnici despre 
„urieșii” care au trăit cândva în Țara 
Hațegului. S-ar putea ca acesta să fie 
doar începutul unei serii întregi de para
doxuri legate de această ciudată insulă 
numită Hațeg... deasupra căreia se 
ridică astăzi semețe crestele Retezatu
lui.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

http://ghisiilhiinedoarci.blogspot.ioni/
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Ionuț Popa a semnat un contract valabil un an cu Poli Iași Tehnica- 
nul revine la gruparea din Dealul Copoului după numai un an, pe
rioadă în care a ratat promovarea cu UTA.

„Minerii” s-au întors
„Mărmurarii” tintesc promovarea

la treabă

După o vacanță de câteva 
săptămâni, au revenit la antrena
mente și jucătorii Minerului Lupeni. 
Aceștia au făcut cunoștință și cu noul 
antrenor, Ionel Augustin, dar și cu 
noul manager general al clubului, 
Vasile Stafie.

întâmpinat de staff-ul adminis
trativ, Ionel Augustin a socializat cu 
toată lumea prezentă la stadion și a 
trecut la treabă. „Am fost foarte bine 
primit aici la Lupeni. Am găsit 
condiții bune și oameni dornici de a 
face treabă. Din câte știu Minerul 
este o echipă de tradiție și am accep
tat bucuros să vin aici”, a declarat 
tehnicianul care nu a emis pretenții 
financiare în ceea ce privește contrac
tul său la Lupeni. Ionel Augustin a 
bătut palma pentru un an de zile, dar 
cu dreptul de prelungire în eventual
itatea în care obiectivul impus de 
conducere se va realiza.

La reunirea echipei Minerul Lu
peni au participat peste 20 de 
jucători. Astfel dintre vechii jucători

Mureșul mai așteaptă 
o săptămână

Potrivit antrenorului Gheo
rghe Barbu, o posibilă reunire a 
echipei Mureșul deva este 
posibilă la începutul săptămânii 
viitoare. Tehnicianul a declarat că 
în aceste zile se va întâlni cu con
ducerea clubului și îi va fi 
comunicată decizia în legătură cu 
soarta clubului. „Dacă se merge în 
Liga a Il-a, e mai bine să o luăm 

au răspuns prezent: Kalai, Pascal, 
Corcoveanu, Pepenar, Ange, Koko, 
Costea, Lumperdean, Daj, Câmpean, 
Diaconescu, Neacșu, Nicu Popescu, 
Robert Cristian. Printre numele noi 
venite la antrenamente s-au aflat 
Necatu - FC Târgoviște, Gabi Marin 
- fost la Oțelul Galați, Marinescu - 
FC Național, Mecea - fost portar la 
Minerul Lupeni.

Vasile Stafie a devenit noul 
manager sportiv al clubului din Lu
peni, în timp ce Mihai Basarab i-a 
luat locul demis ion arului Mircea 
Ciriperu ca și președinte al Consiliu
lui de Administrație. Omoduemuke, 
Hotoboc, Mircea Gheorghe, Radu 
Cozma, Ciolca, Emanuel Popa și 
Șulea sunt fotbaliștii care nu mai vor 
să continue la gruparea din Valea Ji
ului. ’’Deocamdată vreau să îmi fac și 
eu o părere asupra lotului și abia apoi 
voi putea spune de ce jucători mai 
avem nevoie. E posibil să vină și 
jucători din București”, a declarat 
noul antrenor Ionel Augustin.

de la capăt cu câțiva jucători cu 
experiență și restul tineri. Cel 
puțin așa văd eu strategia”, a spus 
Barbu. Acesta a mai declarat că 
nici dacă se va începe săptămâna 
viitoare nu este târziu, fiindcă 
există timp suficient pentru 
pregătirea jucătorilor până la star
tul campionatului, în 20 august.

 ) 

CFR Mar moșim Simeria 
țintește promovarea în liga 

secundă, în campionatul 
care va începe în august. La 
primul antrenament după 
trei săptămâni de concediu 
27 de fotbaliștii au răspuns 

prezent.

Că simerienii nu se joacă cu 
cuvintele, o dovedește ceea ce s-a 
petrecut în dimineața zilei de ieri, 
la stadion. Antrenorul Gheorghe 
Cornea a venit primul și și-a aran
jat pe gazon jaloanele, mingile și 
tot materialul „didactic” pe care 1- 
a folosit la primul antrenament ca 
principal la CFR Marmosim.

Totul era nou. In vestiar, 
jucătorii au găsit noile echipa
mente de antrenament, de aseme
nea noi, nouțe. Intr-o parte a 
tribunei se lucra de zor la modern
izarea condițiilor existente la ves
tiare. Alte două rânduri de 
echipament de joc așteaptă să fie 
inscripționate.

Programul de pregătire este 
bătut în cuie și după câteva zile de 
pregătire la baza proprie și vreo 
două amicaluri, simerienii vor 
pleca preț de 12 zile la Moneasa 
pentru un cantonament montan. 
Discursul ținut de sponsorul Alina 
State în fața jucătorilor și antreno
rilor a risipit orice urmă de 
îndoială că la CFR Marmosim se 
vrea promovarea, iar cu partea 
financiară nu sunt deloc probleme.

La primul antrenament cu 
Gheorghe Comea ca director 
tehnic au fost prezenți 27 de 
fotbaliști. Au lipsit motivat Neamț

CSM Reșița va juca în Liga a III-a
Săgeata Stejaru a cedat locul 

în Liga a TII-a celor de la CSM 
Școlar Reșița. Tranzacția nu este 
încă finalizată, dar sunt șanse 
foarte mari ca ea să se perfecteze 
în zilele ce urmează. Reșițenii ar

și Stroia, ambii susținând exam
ene în această perioadă. Pe lista de 
achiziții se află alți doi fotbaliști 
hunedoreni.

Andrei Suciu este foarte 
aproape de a reveni la echipa din 
Simeria, după ce în sezonul trecut 
a evoluat pentru Fortuna Covaci. 
Ciprian Pepenar este dorit și el la 
Simeria și are mari șanse să sem
neze cu gruparea feroviarilor 
hunedoreni, după ce în iarnă s-a 
pregătit cu CFR Marmosim, dar a 

urma să revină în Liga a Il-a, în 
seria Vest, deși actualul club nu are 
nimic în comun cu Metalul Reșița, 
câștigătoarea Cupei României și 
care a dispărut înglodată în datorii 
acum doi ani. CSM Școlar Reșița 

ajuns în curtea Lupeniului. Tot în 
tratative se mai află doi jucători de 
la Reșița, iar un impresar le-a pro
pus hunedorenilor șapte fotbaliști 
de perspectivă.

Pentru mierucuri, Gheorghe 
Comea a programat un trial cu 
jucătorii care vor susține probe 
joc, iar sâmbătă CFR Marmosim 
va disputa un prim meci amical, în 
compania celor de la Jiul 
Petroșani.

ar urma să preia nu doar locul, ci 
și o parte dintre jucătorii care au 
evoluat pentru Săgeata Stejaru, in
clusiv antrenorul Aurel Șunda.



Tenismanul român Victor Hănescu a urcat o poziție în clasamen
tul ATP. aflându-se pe 37 cu 1070puncte, Adrian Ungur a coborât 
două locuri, până pe 148 cu 364puncte, iar Victor Crivoi a căzut 
13 locuri, pe 181, cu 258 puncte..
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Uruguay în semifinale după 40 de ani
______________________I_______  — —----------------------------------------------------------

Semifinale

Olanda - Uruguay

Reprezentativa Olandei va întâlni 
selecționata Uruguayului, azi, 6 iulie, de 
la ora 21.30, la Cape Town, în 
prima semifinală a Cupei Mondiale din 
Africa de Sud. Meciul se anunță unul ex
trem de încins, în care ambele echipe vor 
face totul pentru a ajunge în finală. Cele 
d' | selecționate vin după două meciuri 
foarte disputate în faza sferturilor de 
finală.

Olanda a eliminat principala 
favorită la titlu, cvintupla campioană 
mondială, selecționata Braziliei, după o 
primă repriză ștearsă, în care naționala 
Olandei a fost dominată total și condusă 
c 0, prin golul lui Robinho. Ceva s-a 
scmmbat la pauză și meciul a fost altul în 
a doua repriză. Eroul batavilor a fost 
Sneijder. Acesta a fost protagonistul am
belor faze, din care au rezultat golurile 
marcate de “portocala mecanică” și care 
au adus practice calificarea în semifinale. 
Uruguayul s-a calificat, după ce a elimi
nat Ghana la penaltiuri, cu scorul de 5-3, 
dar în urma unui meci de infarct, nereco
mandat cardiacilor în care pe rând cele 
două echipe au trecut de la agonie la 
extaz.

Mai întâi africanul Muntari a de
schis scorul, în finalul primei reprize, în 
urma unui șut senzațional de la 35 de 
metri. A egalat Diego Forlan în partea 
secundă a meciului cu un șut superb din 
lovitură liberă și s-a terminat 1-1 la 
capătul timpului regulamentar. Au urmat 
prelungiri în care ambele echipe puteau 
da lovitura de grație. Punctul culminant 
al întâlnirii a fost faza din ultimul minut 
al prelungirilor, când Suarez a scos cu 
mâna de pe linia porții și a fost eliminat, 
s-a dictat penalti, dar lovitura a fost ratată 
de Gyan. Meciul s-a decis la penalti-uri 
unde Uruguay fost mai pragamatică și a 
fructificat tot. Sud-americanii s-au califi
cat în semifinale după o pauză de 40 de 
ani. Din formația „celeste” va lipsi Luis 
Suarez, autor a trei goluri pentru echipa 
sa. Olanda pare ușor favorită în acest 
meci, dar totul este posibil, surprizele nu 
au lipsit niciodată de la Campionatul 
Mondial, indiferent de faza în care se 
joacă.

Germania - Spania

Reprezentativa Germaniei va întâlni 
selecționata Spaniei, miercuri, 7 iulie, de 
la ora 21.30, la Durban, în a doua 
semifinală a Cupei Mondiale din Africa 
de Sud. Naționala Germaniei se află la 

cea de-a 12 semifinală de Campionat 
Mondial, în timp ce Spania s-a calificat 
în premieră în această fază a competiției. 
Germania a umilit în sferturi naționala lui 
Maradona, cu scorul de 4-0, în urma unui 
meci dominat de la un capăt Ia celălalt. 
Primul gol a fost marcat de Muller în 
startul meciului. Mijlocașul lui Bayem a 
ajuns la cota patru, dar nu va putea evolua 
în semifinale, deoarece a încasat un 
cartonaș galben și este suspendat. Ar
gentina a încercat revenirea dar nu a 
reușit acest lucru și s-a intrat la cabine cu 
1-0.

A doua repriză a adus dezastrul pen
tru argentinieni, întrucât Germania a mai 
punctat de trei ori prin Klose, de două ori, 
și Friedrich. Meciul s-a terminat cu vic
toria “panzerelor”, care au trimis pre
matur una dintre favoritele la titlu acasă. 
Spania s-a calificat după ce a eliminat tot 
o echipă din America de Sud, de data 
aceasta selecționata Paraguayului a fost 
victima europenilor. Meciul a fost unul 
sub așteptări, dar a explodat în repriza a 
doua. Echipa sud-americană a avut ocazia 
să treacă în avantaj, dar a ratat un penalti. 
La fel a făcut și Spania care a obținut 
lovitura de pedeapsă la următoarea fază. 
A marcat la prima execuție prin Xabi

Villa golgeter, după sferturile de finală
Spaniolul David Villa este gol

geterul Cupei Mondiale din Africa de 
Sud, după faza sferturilor de finală, el 
reușind să marcheze de cinci ori la 
competiția sud-africană. Argentini
anul Gonzalo Higuain, olandezul 
Wesley Sneijder, germanii Miroslav 
Klose și Thomas Muller și slovacul 
Robert Vittek au câte patru goluri, 
însă Higuain și Vittek au părăsit Mon
dialul.

Clasamentul golgeterilor după 
faza sferturilor este următorul:

5 goluri: Villa (Spania),
4 goluri: Higuain (Argentina), 

Vittek (Slovacia), Klose (Germania), 
Muller (Germania), Sneijder (Olanda)

3 goluri: Donovan (SUA), For
lan (Uruguay), Gyan (Ghana), Luis 
Fabiano (Brazilia), Suarez (Uruguay)

2 goluri: Elano (Brazilia), Eto'o 
(Cameroun), Hernandez (Mexic), 
Holman (Australia), Honda (Japonia),

Alonso, dar a arbitrul a decis repetarea 
loviturii, pe motiv că un jucător spaniol a 
pătruns în suprafața de pedeapsă. Lovi
tura s-a repetat, însă ibericii au ratat.

Totuși Spania a tranșat calificarea în 
favoarea ei, datorită lui David Villa, care 
a marcat singul gol al întâlnirii și a de
venit astfel golgeterul Campionatului

Lee Chung-yong (Coreea de Sud), 
Lee Jung-soo (Coreea de Sud), Podol
ski (Germania), Robinho (Brazilia), 
Tevez (Argentina), Tiago (Portu
galia), Uche (Nigeria)

1 gol: Alcaraz (Paraguay), Hugo 
Almeida (Portugalia), Beausejour 
(Chile), Bendtner (Danemarca), Birsa 
(Slovenia), Blanco (Mexic), KP 
Boateng (Ghana), Bradley (SUA), 
Cacau (Germania), Cahill (Australia), 
Cristiano Ronaldo (Portugalia), De 
Rossi (Italia), Defoe (Anglia), 
Demichelis (Argentina), Dempsey 
(SUA), Di Natale (Italia), Drogba 
(Coasta de Fildeș), Endo (Japonia), 
Friedrich (Germania), Gelson Fernan
des (Elveția), Gerrard (Anglia), Mark 
Gonzalez (Chile), Heinze (Ar
gentina), Huntelaar (Olanda), Iaquinta 
(Italia), Iniesta (Spania), Ji Yun-nam 
(Coreea de Nord), Jovanovici (Ser
bia), Juan (Brazilia), Kalou (Coasta 
de Fildeș), Khumalo (Africa de Sud), 

Mondial de până acum, având mari șanse 
să câștige trofeul de cel mai bun marcator. 
Germania - Spania va fi un duel de vis, 
ar fi putut să fie chiar finala Campionat
ului Mondial. Este un duel al marilor or
golii, unde se înfruntă jucători de 
superclasă. Orice rezultat este posibil.

Kopunek (Slovacia), Koren (Slove
nia), Kuyt (Olanda), Liedson (Portu
galia), Ljubijankici (Slovenia), 
Maicon (Brazilia), Malouda (Franța), 
Marquez (Mexic), Miliar (Chile), 
Mphela (Africa de Sud), Muntari 
(Ghana), Okazaki (Japonia), Ozil 
(Germania), Palermo (Argentina), 
Pantelici (Serbia), Park Chu-young 
(Coreea de Sud), Park Ji-sung 
(Coreea de Sud), A. Pereira 
(Uruguay), Quagliarella (Italia), Râul 
Meireles (Portugalia), Reid 
(NouaZeelandă), Riveros (Paraguay), 
Romaric (Coasta de Fildeș), 
Rommedahl (Danemarca), Robben 
(Olanda), Salpingidis (Grecia), Simao 
(Portugalia), Smeltz (Noua Zeelandă), 
Tomasson (Danemarca), Torosidis 
(Grecia), Yaya Toure (Coasta de 
Fildeș), Tshabalala (Africa de Sud), 
Upson (Anglia), Van Persie (Olanda), 
Vera (Paraguay), Yakubu (Nigeria).

S.R.L?

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

j LA 7 SPĂLĂRI 
I UNA GRATIS

S.C. LAVAGIO AUTO
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

N.

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

OFERTA
ABONAMENTE

<r>
- 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 județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101



Rachel, o tânără jurnalistă care locuiește la oraș, este chemată înapoi 
în orășelul de provincie în care a crescut pentru a avea grijă de Sadie, 
sora ei mai mică bolnavă mintal, după ce aceasta încearcă să se sinu
cidă. Rachel pare să fie singura căreia Sadie îi împărtășește gândurile 
negre (Prima TV: 23:15; în întuneric)

DicționarJsca, Chit, Cir.

încercat
Terci

IB««
...I

Vedenie

Telegar

Cenușiu

Răsucit

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Laici!
-Tata, vreau să-ți spun un 

banc despre polițiști.

- Fiule, dar și eu sunt polițist!

• Bine, ți-l spun

Vârf de 
stâncă 

Vedetă

Remi- 
tenți

Meu!

Stil în 
artă

A stârni

Spațiu 

Acord, 
armonie

Fond de 
marfă

Lucrare 
literară

( TV/?1
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07 Ț0 La prima oră
08:00 O familie numeroasă
08:25 Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 2.)
08:5S Miss Universe România 
09:10 B.D. în alertă
11:00 Profil, poveste, personaj (2009) 

: Soprana Daniela Dessi
11:35 Dovadă de iubire

I 12:35 Giuvaierul palatului (sud-co- 
reean serial, 2003, rel. - 39.)

13 45 Info Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
i#:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50 Miss Universe România 
15:35 Kronika (magazin cultural) 
10:35 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
17:00 MicaDorrit
18:00 Prințesele lumii
18:10 i Rețetă pentru siluetă
18 45 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 40.)
19:55 Miss Universe România
20:00 Telejurnal; Meteo

S 20:45 Sport
— i 21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:22 Campionatul Mondial de Fot- 

“ bal FIFA 2010
fii 23:30 Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal FIFA 2010

?(...)

Auto
rizat

Care» 
strata- 
gemă

*

Scripcari

Obosit 

Se face 
de râs

rina 
Toma 

în vecii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 £ L
5 Ț
6 T -
7 jI 1
8 1
9

10

Distan-
_p™_
Alega

Săltat 

Sportul 
preciziei

Spectacol 
festiv

Peste

Pios la 
suflet! 
Făcut 
bucăți

Introduceți în grila de mal sus următoarele cuvinte: 
ACELAȘI, ADENITÂ, ALÂMITĂ, ANI, APE, 

ATI, ATIC, ATAȘ, AV, AVUȚITĂ, CA, 

CIVILIZARE, DATAT, DUZI, ID, IG, 
IRONIZATOR, IȚĂ, LASAT, MIR, OV, 
OVIPOZITOR, PIN, PRĂPÂDITOR, 

PRĂVÂLATIC, RECITATIVE, REDĂTĂTOF 

REGENERARE, SA, TALON, TAZ, TI, TO, 
ȚIVIL, VAL, VAZE.

Petru Ardelean - ARAD 
8t.i< oku

Viorel Naahi - VLADIMIRESCU

Strigăt 
de 

ajutor

Prinde 
bine

Volum 

Excla
mație

Vreme 
de un 
ceas

5 7 8 4 3 6
3 1 5 6 9 7
8 2 9 7 4 5

2 4 9 5 3
6 3 5 2 1 9 4

7 3 5 6
9 3 8 6 7 2

S 4 3 6 5 9
2 4 6 9 8

08’PO

»9:@0
12:00

17:00

22:3018:00

23:30

20:00

Romeo și Julieta se căsătoresc

22:00

15:00
16:00

10:00
10:20

22:80
23:30

18:35
20:00

21:00
22:00
23:10

18:15 
18:30 
19:00

06:00
07:00
09:55
10:00

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

Altă viață! (australian serial, 
2001 -34.)
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 43.) j
Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 1.)
Telejurnal; Sport 
întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment, 2010)
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 34.)
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 45.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Poate nu știai
Orașele lumii Malta
Starhunter (canadian S.F., 2003

- 2.) cu Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem, Paul Fox
Fiica Elisei (italian serial, 2007 i

- 2.) cu Paolo Seganti, Anna 
Saffoncik, Alessandra Barzaghi, I 
Giorgio Borghetti
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45’ 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Străzile din Laredo (serial) cu , 

James Gamer, Sissy Spacek, 
Ned Beatty, Sam Shepard

06:0U
08:00
10:00
11:15
13:00
14:00

Observator
'Ncatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Șobolanul
Observator
Secrete în Paradis (grec serial, 

2008 - 3.) 45' cu Danis Katrani- 
dis, Panagiotis Bougiouris, Faye 
Xila, Vana Pefani
Observator
Acces Direct
Observator
Combinație periculoasă (SUA 

thriller de acțiune, 1998)91' cu 
William McNamara, Amy Lo- 
cane, Frederic Forrest, Priscilla 
Barnes
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

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

Happy Hour
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Om sărac, om bogat (român co

medie - 51.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3771.)
Știrile Pro TV
Joc înșelător
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3772.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Mai presus de foc (canadian 

film de acțiune, 2008)
Știrile Pro TV
Terminatorul: Războiul conti

nuă (SUA serial. 2008 - 18.) cu 
Lena Headey, Summer Glau, 
Thomas Dekker, Richard T. 
Jones

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:30 

•16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30 
21:30

Îngerașul
Săracii tineri bogați 
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ 
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA ’ 

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

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

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

Camera de râs 
Frați și surori 
Sport cu Florentina 
Specialiștii
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 54.)
Sindbad - la capătul lumii 
Camera de râs
Neveste disperate ( 
Povestea lui Ernest Green 
Specialiștii (talk show, 2010) 
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
Simon Birch (SUA-canadian 

dramă, 1998) 113' cu Ian Mi
chael Smith, David Strathaim 
Trăsniții
în întuneric (canadian thriller, 

2003)91' cu Kathleen Rober
tson, Michael Murphy, Joanne 
Vannicola, Fiona Reid

...
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 16.) 
Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 9.) 
E ușor să ucizi (SUA polițist, 1982) cu Lesley-Anne Down 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 5.) 30' cu Duane Martin 
Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 19.) cu Jennifer Aniston 
Tura de noapte (englez film de scurt metraj, 2004) 18' cu Sean Bigger

staff, Emilia Fox, Stuart Goodwin, Michael Dixon

12:30 Epoca de gheață (SUA film de animație, 2002) 
13:50 Doi băieți și multe fete (SUA comedie, 2009) 
15:20

Kit Kittredge: O fetiță americană (SUA-canadian dramă, 2008) 
Secretul celor două Lotte (german film de animație, 2007) 80' 
Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008) 112' cu Leo

nardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins
True Blood (SUA serial, 2008 - 1.) Doar sânge cu Anna Paquin, Step

hen Mover, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

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



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei. blogspot. com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

3

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospâtar(cheiner) 4

1bucătar 1 operator mase plastice 7fierar betonist

confecționer-asamblor art din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cameristă hotel 1
cusător piese din piele și înlocuitor

29
mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

munc.necal.la d emo L clădiri,zi dă - 
ri e,mozaic,fa i an ță, greș i e, parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj 
1 inginer autovehicule rutierei

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

agent securitate 2

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-decorator 1

frezor universal 1

coordonator în protecție și securitate 
privată ]

mecanic utilaj 1

șofer de ao to turisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

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

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

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/neai intentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1 operator calculator electric și rețele 

1
lansator produse 1

dulgher(exclus!v restaurator)
1 șef raion/adjunct șef raion de măr

furi al imentare/neal intentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

o spătar(chelner) 1
lucrător gestionar 1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2
șofer de autoturisme și camionete

2

fierar betonist 1

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919
Simeria Telefon: 0755.999.923 subinginer mecanic automobile

1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

1
Telefon:0755.999.921 bucătar 2

văzător 3
munc.radioelecronist 4

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase
2

tehnice an electromecanic 1

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

in spec torțrefe rent) resurse umane
1

T^aistm construcții civile, indus
triale și agricole 1

inginer construcții civile, industriale 
s agricole 1

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

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambala tor manual 4

barman 5

brutar 3

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

bucătar 1 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18 vânzător ambulant de produse ali

mentare 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Oraș tie cusător piese din piele și înlocuitor 
11

zidar rosar-tencuitor î

Ilia

montatar aparate aer condiționat
1

munc.necal.la demil.cladiri, zidă 
riejnozaic,faianță,gresie I

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1 Telefon: 0755.999.926

ospătar-chelner 1
munc.necalla asamblareajnon tarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor l

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 manipulant mărfuri

vânzător

zidar samotor

io

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgber(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

1
agent securitate

ospătar (chelner) 3 asistent medical

paznic 1 femeie de seviciu 1 fierar betonist

mecanic utilaj
i

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

mudc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

munc.necal.la demol.clădiri.mo-

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

electricean de întreținere și repara
pi 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

cusător piese din piele și înlocuitori

montaior subansamhle 47

administrator

Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989

IMOBILIARE
Vând teren inralivilan 6.210mp, 1 eur/mp, sat Săliște- Băi ța Vând pădure de gorun-stejar, 1 
ha, prețl eur/mp, Săliște- Băița_

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
curte, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
.cotețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

Vând casă ultra central în Deva. Nu sunt agenție.Preț neg. Tel. 0743.013.281

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafață con
struită. Preț informativ 3.500 cur Tel. 0731.364.745

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
0744.671.110

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă bună, superamenajat C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscătorie, boxă ; unul ]n Vulcan , amenajat, instalație de apă separată, C.T., parchet la
minat, instalații sanitare noi,, Prețuri negociabile. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză ,merită 
investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament și se poate închiria 
mult mai scump! Tel: 0748.876.089

'-r?au în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, etl, ter
mopane, centrală termică, mobilată. Preț 11 Oeuro/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsoL, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj,încălzire centrală, grădină, anexe, curte betonată, complect mobiiaîa în Ceangăi-Deva: 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba lulia, Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. TeL 0733.955.115, 
0722.479.215 ______
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Vând casă în com.IIia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

k

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

AVIS 3000 (fosta AVICOLA) angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva, Mintia, Leșnic). Tel. 0254.236.555, 0764.606.759

Vând încălțăminte pentru femei, în stare foarte bună, nr. între 36-39, preț între 8-30 
ron neg. Tel. 0254.228.748

Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
apă-canal separat Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

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

Vând vailing de 30L, preț 30 lei neg., cratiță 30L, preț 30lei neg., bidon pt. untură de 
20L, preț 301ei neg., bidon ptuntură de 10L, preț 20 lei neg. Tel. 0254.233.399, 0749. 
086.041

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

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă+ abonament Orange. 
Preț pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605 (text maxim 50 de cuvinte)
Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 
0723.409007, e mail: nicutrufas@yaboo.com

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

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734.310.133

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

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter
mediar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19 g AUTO
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nr...................................
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Semnătura

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.075L176.178

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998,130CP, stare impecabilă, ldt lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, scA, ap. 6, Deva.

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

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculai, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc 
săpătoare 4R, Deva. Tei 0740 273 734

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 fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590,0742.229.182.

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior catifea neagră. 
Preț 1.200euro. Tel. 0740.593.108

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 3.900 ron.

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

Vând Ford Mondeo TDCL, an 2002, volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 euro neg. Tel. 0740.593.108

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

• ■ a«u«/ simplu: 3 lei, A
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

http://glasulhunedoarei
mailto:nicutrufas@yaboo.com
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Adezivi st mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei taie.

, Fabrica de marcare uscate 
si adezivi Hunedoara.
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

&C.XILK'I LEMMTEX JUti»
«ut wnflîârwti,
tefz 'faixt i - 22. c-maîlr

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

Nisip 22,00

lei/tonăSort spălat 4 - 8mm 23,00

lei/tonăSort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

PESCUIT SPO

•1

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

Rapoltu Maro
0254 2640 td
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www.stoauamuresului.i

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

http://www.stoauamuresului.i

