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Directorul AJOFM
Hunedoara, 
Vasile Iorgovan

Chiar dacă, începând de 
luna viitoare vor avea loc 
restructurări la nivelul instituției 
pe care o conduce, directorul AJOFM intenționează 
să modernizeze serviciul de relații cu publicul 
din cadrul angențiilor AJOFM din județ, prin intermediul 
a două proiecte, fapt care va duce și la crearea de locuri 
de muncă pentru personalul care urmează a fi 
dis’ponibilizat.

de blamat..."

Primarul municipiului Brad, 
Florin Cazacu

Pentru că și-a trimis „arga- 
ții” de la primărie să monteze o 

balustradă la podețul care traver
sează „balta” din parcul Tineretu

lui din Brad, doar după ce un copil a 
căzut de pe pod în apă și a fost pe 

punctul de a se îneca.
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-^Sfântul Zilei-------
Pomenirea Sfintei Veronica, 
pe care a vindecat-o Hristos 
de curgerea sângelui

Tofu 
cu legume

în tradiția creștină veche, 
alături de numele Apostolilor, ale 
Femeilor Mironosițe și ale primilor 
martiri ai Bisericii, apar și cele ale 
unor oameni care au fost dintre 
apropiații Mântuitorului, martori ai 
multor evenimente din viața 
pământească a Fiului lui Dum
nezeu, Mântuitorul nostru. Printre 
aceștia se numără și Sfânta Veron
ica, pomenită în ziua de 12 iulie. 
Sfânta Veronica era de loc din 
Cezareea lui Filip (Paneas). Nu
mele ei se leagă de două eveni
mente din viața Mântuitorului. O 
veche tradiție spune că Veronica a 
fost femeia pe care Domnul Iisus a 
vindecat-o de greaua suferință a 
curgerii de sânge de care pătimea 
de mai mulți ani, așa cum ne spune 
și Evanghelia după Matei (9, 20). 
în semn de mulțumire și slavă 
adusă lui Dumnezeu, ea a turnat o

statuie de bronz ce-1 reprezenta pe 
Mântuitorul ținând mâna unei 
femei îngenunchiate înaintea lui. 
La picioarele statuii, unde pe o 
placă se pucea citi : „Lui Dum
nezeu, Mântuitorul lumii”, creștea 
o plantă tămăduitoare de orice 
boală. Veronica a așezat această 
statuie în fața casei ei, asa încât toți 
trecătorii să o cinstească și să-și 
aducă aminte de modelul ei, Dum
nezeu - Omul. După o veche 
tradiție latină se spune că Sfânta 
Veronica (Berenice) a fost femeia 
care l-a șters fața Mântuitorului în 
timpul patimilor Sale, pe drumul 
calvarului, spre Golgota, atunci 
când Acesta a căzut răpus de greu- - 
tatea Crucii. Chipul însângerat al 
Mântuitorului s-a imprimat pe 
mahrama cu care Veronica a șters 
fața Domnului, ca o mărturie a Pa
timilor mântuitoare. Pânza s-a

păstrat multă vreme, cunoscută ca 
Sfânta Mahramă. Aceasta a fost 
socotită multă vreme ca prima 
icoană a Mântuitorului, una 
nefăcută de o mână omenească, 
căci era icoana suferințelor în
sângerate ale Domnului. Această 
Mahramă a fost dusă de Veronica 
la Roma, unde a fost păstrată multă 
vreme ca o relicvă sfântă.

Ducând o viață sfântă, o viață 
de mărturisire și propovăduire a 
credinței în Hristos, Veronica s-a 
mutat la Domnul, ajungând ca în 
ceruri să se bucure deplin de chipul 
Domnului.

Ingrediente:

3 dovlecei; 2 vinete; 3 cepe; 2 
țeline; 1 ardei gras; 1 praz; 1 cutie 
de tofu; 200 g ciuperci; 5 linguri 
ulei de măsline; 2 linguri oțet de 
mere, cimbrișor, sare, piper.

Mod de preparare:

Doveleceii. vinetele, ceapa, 
prazul, ciupercile, ardeii și țelina 
sunt tăiate și puse intr-un vas. Se 
adaugă peste ele piper, sare, oțet și 
două linguri de ulei de măsline. 
Sunt lăsate câteva minute pentru a 
se „înrudi” unele cu altele. După 
ce au devenit „rude”, sunt puse 
într-o tavă într-un strat generos. 
Peste legume se pune tofu tăiat 
cubulețe. Se adaugă 2 linguri ulei 
și cimbrișor. De dorit ar fi ca tava 
să fie acoperită cu o folie de alu
miniu. Tava este pusă la cuptor la 
o temperatură de 190-200 grade 
Celsius, timp de 35 minute. După 
timpul menționat, tava este scoasă, 
se înlătură folia și se mai stropește 
cu o lingură de ulei conținutul. Se 
mai dă la cuptor 10 minute pentru 
gratinare.

Poftă bună!

[ 12 iulie
de-a lungul timpului

1941: Al doilea război mondial: Prima manifestare 
UșMcială a Alîanțci pentru formarea unei coaliții antifasciste, 

acordul anglo-sovietic de ajutor reciproc.
Ș 1960: Franța a acceptat să acorde independența statelor 
^Nigeria, Volta Superioară, Coasta de Fildeș, Ciad, Africa 

Centrală și Congo.
1962: Trupa The Rolling Stones debutează la Clubul Mar

ii1 tuee dm Londra.
■fc». . 2000: La Manila a fost semnat un acord de stabilire a 
ț relațiilor diplomatice între Filipine și RPD Coreeană.
fa. 2000: Modulul rus „Zvezda", al treilea element al Stației 
- Spațiale Internaționale (1SS), a fot amplasat pe orbită, la numai 
izecaminute după decolarea rachetei purtătoare Proton-K de pe 
btxr.modrornul Baikonur din Kazahstan.

t' 19 au născut:
B882: Traian Lalescu, matematician român, membru al 

tientiei Române (d. 1929)

- ■ —
1884: Amedeo Modigliani, pictor și sculptor italian (d. 

1920)
1909: Constantin Noica, filosof și eseist român (d. 1988)
1912: Nicolae Steinhardt, monah și scriitor român (d. 

1989)
1913: Willis Lamb, fizician american
1957: Mana-Eugenia Olaru, scriitoare româncă
1962: Anca Constantinescu, politician român
1965: Damian Elorea, politician român

Comemorări:
1850: Robert Stevenson, inventator și inginer britanic; a 

inventat luminile intermitente și fulgerătoare și hidroforul (n. 
1772)

1885: Mihail Cristodulo Cerchez, general român, partic
ipant la Războiul de Independență (n. 1839)

1887: Florian Aaron, participant la Revoluția de la 1848 
(n. 1805)

1905: Gheotghe Popovici, istoric român, membru core
spondent al Academiei Române (n. 1863)

1966: Daisetz Teitaro Suzuki, un învățat al școlii Rinzai 
(n.1870)

1986: George Calboreanu. actor român de teatru și film 
(n 1896>

1999: Mircea Nedelciu, prozator și eseist roman t n. 1950)

Bancurile zilei
© © ©

Ion termină facultatea de medicină 
și e repartizat într-un sat. Acolo medi
cul bătrân îl informează că nu poate 
sta cu el prima săptămână (cum ar fi 
trebuit) și pleacă spunându-i să fie 
atent la ce face. Se întoarce peste 7 zile 
și-1 întreabă ce a făcut. La care Ion îi 
spune:

Trăiești clipe de pasiune, iar dacă 
ești într-o relație de mulți ani, azi sunt 
toate șansele să te decizi să oficializezi
această relație. La locul de muncă îți 
crește nivelul de autoritate, încet, dar sigur, de 
schizându-ți calea spre succes.

Ești în cea mai bună formă. 
Judeci lucrurile cu obiectivitate și ești 
ponderat în gesturi. Vei reuși să te
impui și să faci unele schimbări în zilele ce vc
urma.

Sfaturile unor nativi în Rac sau 
Gemeni se dovedesc utile, pe plan fi
nanciar. Gestionează-ți cu grijă banii. 
Petreci clipe frumoase alături de un 
vechi prieten.

Este o zi bună și pentru cei care 
se logodesc, se căsătoresc sau își reîn
noiesc jurămintele. Unii nativi se 
confruntă cu litigii complexe, afaceri-^ cik
procese.

Chiar dacă simți nevoia să dai 
sfaturi persoanelor din jur, gândește-te 
bine ce le spui și cum anume le spui 
ceea ce crezi tu despre situația în care 
se află. Vei evita astfel neînțelegerile.

Nativii care încep o nouă activi
tate abordează dificultățile având toate 
șansele de succes. în viață de familie 
te arați dispus să faci compromisurile
necesare pentru a păstra armonia căminului.

Te bucuri însă de un statut de in
vidiat în societate și știi să apelezi la 
persoanele influente care te pot intro
duce în cercuri închise. Petrece-ți puțin
timp în aer liber și fă sport, vei avea astfel posi
bilitatea să îți pui ideile în ordine.

Este posibil să pleci împreună 
cu persoana iubită într-o călătorie și 
să vă faceți noi prieteni. Dorința de a
schimba ceva cu orice preț te poate 
face să exagerezi. Te sfătuim să fii prudent.

Pentru a reuși în ceea ce îți 
propui în plan material va fi nevoie să 
faci niște sacrificii. La locul de 
muncă ai ocazia să pui pe roate niște
proiecte, mai ales că nu întâmpini obstacole im 
portante. Caută sprijinul necesar și apucă-te dl 
treabă.

Evită geloziile și suferința care 
însoțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală. Ești 
mai puțin pasiv ca de obicei la lu
crurile care se întâmplă înjurai tău, reacționez 
chiar cu entuziasm la diferite situații, ia
relațiile cu cei care te înconjoară sunt ma

- Prima dată a venit o babă că o 
durea capul, așa că i-am dat un cal- 
mant. A doua oară a venit un copil julit 
la genunchi, așa că am curățat rana, 
am dezinfectat-o și l-am pansat. Vineri 
când să închid cabinetul a venit Maria, 
a încuiat ușa, s-a dezbrăcat și s-a întins 
pe masă spunându-mi:

- Ioane, nu am văzut bărbat de trei 
luni!

Medicul cu sufletul la gură îl în

treabă pe Ion:
- Și ce-ai făcut?
- I-am pus picături în ochi!

© © ©

Ion și Mărie în pat, Ion plictisit...
- Ioane, facem pariu că nu mă gă

sești?
- Da' facem pariu că nu te caut?

aprinse.

Ești într-o stare excelentă și se 
vede. De asemenea, vei primi suport 
pentru a-ți atinge telul dar, ai grijă, s- 
ar putea ca la un moment dat să își 
ceară înapoi partea lui de investiție.

Primești bani dintr-o sursă 
necunoscută. Reușita ta profesională 
poate să depindă în mare măsură și de
suportul prietenilor. Nu fii prea pretențios, per
tru că îi vei indispune.

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
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g Furnizarea apei potabile în municipiul Hunedoara se va întrerupe mâine, pe mai multe străzi, pentru a cupla noua 
rețea cu cea veche, în cadrul niăsurii lSPA.^țstfel, între orele 7.00șl23Mse va sistafurnizarea apei potabile pe 
strada Ctiragiale, Mihai Viteazul, Microraion IV- Mihai Viteazul, Daciu. Mureșului, Luncii, Oltului, Jiului, Aleea 
Câmpului, strada Câmpului, Crângului, Microraion V-Mureșului, Eroilor, Independenței, Rozelor, Huituri-par
tial, Rândunicii, Mioriței, Aleea Ricicliștilor, VasUe Pârvan, Izvorului, Ghioceilor, Mircea Vulcănescu. Luni, 12 iulie 2010

Turiste din București, rătăcite 
în munții Șureanu

Pentru că s-au abătut de la traseul marcat și nu au rămas 
în apropierea grupului cu care au plecat în drumeție, 

două turiste s-au rătăcit în zona cetății dacice Fețele Albe

Două femei, în vârstă de 50 
respectiv 59 de ani, din Bucu
rești, au fost salvate de jandar

mii montani din cadrul 
Postului Costești după ce aces

tea s-au abătut de la traseul 
marcat și s-au rătăcit în zona 
cetății dacice Fețele Albe, din 

munții Șureanu.

„Jandarmii montani au fost 
anunțați sâmbătă, în jurul orei 23.30, de 
către membrii unui grup de turiști, 
campați pe Valea Albă din munții 
Șureanu, cu privire la faptul că două

femei care făceau parte din acel grup nu 
s-au întors din drumeție. în cursul zilei 
de sâmbătă, turiștii plecaseră în 
drumeție către cetatea dacică Fețele 
Albe. Pe parcusul drumeției, două 
femei, care nu au rămas în apropierea 
grupului, s-au abătut de la traseul mar
cat și s-au rătăcit”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al IJJ Hunedoara, locotenent 
Nicolae Răducu.

Salvate de jandarmi 
după două ore 
de căutări

Jandarmii montani au pornit în 
căutarea celor două femei, în zona

cetății dacice Fețele Albe, formând 
două echipe care au plecat pe trasee 
diferite. După aproximativ două ore de 
căutări, jandarmii montani le-au găsit 
cele două femei în apropierea vârfului 
Muncelului, la aproximativ trei kilo
metri de cetatea Fețele Albe, și la 
aceeași distanță de traseul turistic către 
Sarmizegetusa Regia. Cele două turiste 
au fost conduse la tabara unde erau 
campați ceilalți membrii ai grupului. 
Femeile nu au avut nevoie de îngrijiri 
medicale, fiind doar speriate de gândul 
că își vor petrece noaptea în pădure.

Mihaela Tămaș

Ce ocupații „ciudate” mai au românii Nouă persoane
Coordonator intervenții active în at
mosferă, operator generatoare teres

tre sonice și cu agent activ de 
însămănțare sau injectorist în con

strucții, sunt doar câteva dintre mese
riile incluse în COR.

De curând Clasificarea Ocupațiilor din 
România (COR) a fost completată cu 35 de 
noi ocupații. Ca de obicei, printre acestea 
figurează o serie de ocupații „normale”, de
spre care te întrebi cum de nu au fost 

aprinse până acum în COR. Așa sunt 
joburile de analist credite, auditor financiar, 
dispecer operațiuni de zbor sau operator la 
tratarea și epurarea apelor uzate. Tot astfel, 

fost introduse ocupații care se practică 
«rj'a de ceva vreme, precum cele de con
silier și psiholog școlar, sau cele de instruc
tor de aerobic - fitness și instructor de dans. 
Un mare semn de întrebare ridică faptul că 
o meserie precum cea de ghid obiectiv cul
tural nu și-a găsit până acum loc în COR. 
Poate pentru că nu avem ghizi la obiectivele 
culturale? Alături de meseriile cunoscute și

ușor de recunoscut au fost introduse însă și 
unele „ciudate”. Dintre acestea amintim pe 
cea de coordonator intervenții active în 
atmosferă, ocupație care se referă la activi
tatea de modificare artificială a vremii prin 
mijloace specifice. Catastrofele naturale pe
trecute în ultima vreme indică fără dubiu 
necesitatea apariției acestei meserii, dacă nu 
cumva acestea au fost generate chiar de 
intervențiile nefericite ale unui astfel de co
ordonator. Și cum modificarea vremii se 
face prin lansarea unor rachete era nevoie și 
de un operator punct de lansare, job introdus 
și el acum în COR. Completările recente ale 
nomenclatorului meseriilor vizează și 
ocupații a căror obiect de activitate este greu 
de determinat. Astfel, notăm ocupații pre
cum designer instructional, sau operator 
generatoare terestre sonice și cu agent activ 
de însămănțare. Din fericire, la recenta ac
tualizare au fost introduse în COR și 
ocupații mai prozaice precum cele de injec
torist în construcții sau preparator halva.

Cătălin Rișcuța

Istvan Mezzei, 
instructor de dans 
„în regimul comunist se căuta in

struirea maselor largi, iar accentul s-a pus 
pe dansurile populare. Instituțiile de profil 
pregăteau dansatori pentru operă, iar la 
Institutul Național de Educație Fizică ab
solveau din patru în patru ani profesori cu 
specialitatea dans. După 1989, dansul 
sportiv și de societate și-a recâștigat un 
loc binemeritat. Introducerea în nomen
clatorul ocupațiilor este o recunoaștere a 
importanței dansului și mișcării îri 
educația tinerilor. în prezent doar la Uni
versitatea din Cluj - Napoca mai există 
un profil care instruiește profesori cu spe
cializarea coregraf dansator. în acest mo
ment este o mare cerere pentru posturile de instructor coregraf sau maistru coregraf, 
în județul Hunedoara sunt posturi libere la diferite licee care au introdus în programa 
de învățământ dansul de societate. Numeroși copii se îndreaptă spre dans, la nivelul 
țării find înregistrați câteva mii de tineri care practică dansul”.

COMUNICAT 
DE PRESĂ

Direcția Regională de Poștă 
Timișoara a declanșat, luni,

04.07.2010, campania “DRP Timișoara în sprijinul sinistraților din Moldova”, 
campanie menită să-i ajute pe cei care au pierdut, recent, totul, în fața furiei 
naturii. Campania se desfășoară atât la nivel regional, cât și la nivel național, 
în toată Compania Națională Poșta Română.

Donațiile bunurilor materiale au fost și pot fi făcute, în continuare, în tim
pul programului de lucru al subunităților poștale. Toți cei care doresc să se im
plice în campania derulată de C.N. Poșta Română SA pot dona bani în contul 
RO55 RZBR 0000 0600 0678 5135, cont în lei deschis la Raiffeisen Bank - 
SMB . Campania se derulează până in 08.08.2010.

Astăzi, DRP Timișoara a centralizat informațiile din această primă 
săptămână de campanie, iar rezultatele sunt onorante pentru cetățenii din Timiș, 
Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

S-au donat 98 de colete, reprezentând 877 de kilograme. Bunurile, aduse 
în oficiile poștale, sunt haine, încălțăminte, paturi, prosoape, dar și alimente: 
zahăr, ulei, făină, apă. Donațiile au venit atât din partea angajaților DRP 
Timișoara cât și din partea cetățenilor.

Transportul ajutoarelor pentru sinistrații din Moldova se va face, zilele 
acestea, cu mașinile speciale ale Direcției. Ele vor ajunge la DRP Iași, de unde 
se vor repartiza, ulterior, în localitățile cele mai afectate de inundații.

DRP Timișoara mulțumește pentru implicarea în campanie și-i așteaptă, 
în continuare, pe cetățeni, la toate sediile oficiilor poștale din cele patru județe.

DIRECTOR REGIONAL D.R.P TIMIȘOARA
Ec. NELUBALAS

Mirela Dubălaru, psiholog școlar
„La noi în județ psihologii școlari sunt încadrați ca profesori în centre și cabi

nete psihopedagogice. Specializările sunt însă diferite, în această categorie fiind 
incluși psihologi, sociologi sau psihopedagogi. Știu că pentru reglementarea acestei 
situații Colegiul Psihologilor din România a făcut de mai mult timp demersuri. In
troducerea ocupațiilor de psiholog școlar și consilier școlar în COR permite ca fiecare 
să-și respecte specializarea. Dacă psihologul școlar ar fi secondat de un consilier 
școlar aceasta ar permite o paletă mai largă de intervenție asupra elevilor”.

salvate din 
mijlocul Streiului

Nouă persoane, dintre care cinci 
copii, au fost salvate, ieri, de pom
pierii din cadrul ISU Hunedoara, după 
ce au rămas izolate în mijlocul râului 
Strei, după deversarea unui baraj din 
amonte. în apropierea unui camping 
din Simeria Veche, în mijlocul râului 
au rămas izolate șapte persoane, doi 
adulți și cinci copii, iar în apropiere de 
localitatea Totia două femei au fost 
surprinse, în mijlocul râului, de 
creșterea bruscă a debitului Streiului. 
Au fost anunțați pompierii, care au 
venit, în ajutorul celor nouă hune- 
doreni cu bărci pneumatice, reușind 
să-i aducă în siguranță la mal. Pe râul 
Strei, astfel de incidente au loc în 
fiecare vară. Pompierii sunt deja 
obișnuiți să fie chemați să recupereze 
din mijlocul apelor persoane surprinse 
de deversarea barajului. Probabil dacă 
aceste deversări ar fi cumva anuțate 
sau s-ar face noaptea, nu s-ar mai în
tâmpla astfel de incidente, care se pot 
transforma în tragedii.

Mihaela Tămaș

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

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

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

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 22.07.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 19.07.2010, ora 150(). 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: 
vAVAv.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 23.07.2010 - 29.07.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare Ia licitație. Relații 
suplimentare se pot obține latei: 0254.205100, fax: 0254.205111.

deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
vAVAv.rosilva.ro
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Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) are 
înregistrate în evidențele sale 10.083 de locuri de muncă vacante în 
săptămână 9-15 iulie 2010, potrivit datelor rezultate din declarațiile
agenților economici. el■

g
Prinși în timp ce furau 

un telefon mobil 
dintr-un magazin

Doi tineri, de 17 respectiv 20 
de ani, au fost prinși în flagrant de 
polițiști, în timp ce iîncercau să 
fure un telefon mobil dintr-un 
magazin din Petroșani. Vasile R., 
de 20 de ani, din Vulcan și C.A., 
de 17 ani, din Gonstanța, cu an
tecedente penale, au distras atenția 
angajaților magazinului și au furat 
un teșefon mobil. Prejudiciul, în 
valoare de 1.888 lei, a fost recu
perat. în urma cercetărilor efectu
ate, polițiștii au stabilit că, în 
cursul aceleiași zile, cei doi au 
folosit același mod de operare 
pentru a fura dintr-un supermarket 
din Petroșan' produse cosmetice 
în valoare de peste 150 de lei. Și 
în acest caz, prejudiciul a fost re
cuperat. Cei doi tineri au fost 
predați polițiștilor Biroului de 
Investigații Criminale Vulcan, 
pentru continuarea cercetărilor, în
trucât există probe potrivit cărora 
aceștia au comis fapte similare pe 
raza municipiului Vulcan.

Dosar penal 
pentru deținerea fără drept 

a unei arme
O femeie în vârstă de 53 de 

ani, din Deva este cercetată de 
Polițiștii Serviciului Arme, Ex
plozivi, Substanțe Periculoase 
pentru comiterea infracțiunii de 
deținere fără drept a'unei arme 
neletală supusă autorizării. în 
urma cercetărilor, oamenii legii au 
stabilit că

Ana S., a deținut fără drept o 
armă de tir cu aer comprimat cali
brul 5, 5 mm., care a fost 
procurată în cursul anului 2004 de 
la magazinul de profil din Deva, 
însă posesoarea nu a mai solicitat 
ulterior autorizarea din partea 
Poliției, potrivit legislației în 
vigoare. în cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul comiterii 
infracțiunii de ueținere fără drept 
de armă neletală supusă 
autorizării.

Accident rutier din cauza 
unui șofer beat

Șoferul unui autotrism și 
pasagerul pe locul din dreapta au 
fost ușor răniți după ce mașina în 
care se aflau s-a răsturnat în afara 
părții carosabile, în localitatea 
Căstău. Sever C., de 20 de ani, din 
Orăștie, în timp ce conducea un 
autoturism pe raza localității 
Căstău, aflat sub influența 
băuturilor alcoolice, datorită 
neatenției a pierdut controlul 
direcției și s-a răsturnat în afara 
părții carosabile. în urma testării 
cu aparatul elilotest s-a constatat 
că tânărul avea o concentrație 
alcoolică de 0,95 mg/1 alcool pur 
în aerul expirat. în urma acciden
tului a rezultat rănirea ușoară a 
conducătorului auto și a pasageru
lui Ioan P., de 18 ani, din Orăștie. 
în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală. a

Scad vânzările auto second-hand în județ
Deși majoritatea experților din 
domeniul auto spuneau la în

ceputul lunii că majorarea 
TVA de la 19% la 24% va de
termina o parte importantă 

dintre clienții care vor să achi
ziționeze o mașină să se orien

teze spre piața auto 
second-hand, hunedorenii nu 
se înghesuie să cumpere auto
turisme de acest gen în această 

perioadă.

Un studiu recent arată că ra
portul dintre mașinile noi și cele la 
mâna a doua a fost în primul trimestru 
de 1 la 4, în creștere față de perioada 
similară din 2009, când raportul era de 
1 la 2,6. Chiar dacă în primele luni ale 
acestui an, la nivel național au fost în
matriculate aproximativ 62 de mii de 
automobile second-hand, în ultima 
perioadă șoferii în căutare de mașini de 
acest gen nu mai umplu parcurile auto 
de profil. Creșterea taxelor de la 1 iulie, 
în funcție de motorizare, îi face pe 
hunedoreni să se gândească serios 
înainte de achiziționare unei mașini.

Mașinile cu 
motorizări mici, 
ținta cumpărătorilor

Parcul auto de la Bălata, unul 
din cele mai cunoscute din județ, este

Scad chiriile în centre comerciale importante
Proprietarii centrelor comerciale nevoiți să scadă chiriile, dacă vor să mențină afacerea

Centrele comerciale riscă să rămână 
cu multe din spații neînchiriate, într- 
o perioadă în care proprietarii maga

zinelor nu își mai permit să achite 
costul chiriei datorită creșterii taxei 

pe valoare adăugată. Aceștia sunt ne
voiți să reducă și mai mult prețurile 

produselor pe care le comercializează 
pentru a putea achita integral chi
riile, iar reprezentanții centrelor co

merciale renegociază din nou, 
prețurile închirierii spațiilor 

disponibile.

Multe din centrele comerciale im
portante din țară riscă să rămână cii metri 
întregi de spații neînchiriate. Majorarea 
TVA-ului la 24 la sută începând de la 1 
iulie îi aduce pe patronii mall-urilor în 
situația de a renegocia prețul chiriilor, 
pentru a nu-și pierde o parte serioasă din 
chiriași.

Nici în județul nostru, situația nu 
este diferită. Multe din magazinele ce 
plătesc chirie în spațiile comerciale im
portante fie sunt pe punctul de a renunța, 
sau au renunțat deja, la spațiile puse la 
dispoziție.

Chiar dacă vânzările scârțâie în 
această perioadă, reducerile masive 
reprezintă soluția cea mai viabilă pentru 
a putea crește profitul, în vederea 
acoperirii tuturor costurilor. Comercianții 
afirmă că în afară de tradiționalele reduc
eri de sezon, sunt nevoiți să mai scadă alte 
câteva procente din preț pentru a putea 
acoperi toate cheltuielile. Mulți dintre 
proprietarii magazinelor, nu își mai per
mit să achite chiria într-un centru comer
cial central, astfel că au căutat alte spații 

locul unde, în fiecare sfârșit de 
săptămână, cunoscătorii auto se adună 
pentru a urmări ce se mai întâmplă pe 
piața second-hand din județ.

în ultimele săptămâni cei care vor 
să achiziționeze o mașină se gândesc 
foare mult înainte de a înainta o ofertă 
celui ce vinde.

Criza economică și măsurile im
puse recent de Guvern le-au modificat 
hunedorenilor perspectivele în ceea ce 
privește mașinile de pe piață, astfel că, 
aceștia caută tot mai mult mașini care 
să fie deja înmatriculate pentru a fi 
scutiți de taxa de înmatriculare. De 
asemenea, multi dintre cei care 
intenționează să achiziționeze o mașină 
din parcul auto, se axează mai mult pe 
cele cu motorizări mai mici.

Astfel, noile taxe ce au intrat în 
vigoare nu vor afecta prea mult buzu
narul, și așa strâmtorat, al hunedore
nilor. Cu atât mai mult cu cât o 
motorizare mai mică, aduce un consum 
scăzut de carburanți, un aspect demn de 
luat în seamă.

“Aș vrea să cumpăr o mașină 
germană cu o motorizare mai mică, de 
1.400 centimetri cubi. Consum mic, în 
oraș și în afara acestuia, astfel, o 
eventuală creștere a prețului 
carburanților în următoarea perioadă nu 
m-ar afecta foarte tare. De asemenea, 
caut o mașină care să fie înmatriculată 
recent, astfel nu voi mai fi nevoit să 

'plătesc o nouă taxă. Oferte sunt destule, 
bani să fie”, spune Marcel Nistor, unul 
din devenii care “studiază”, în .fiecare 
duminică, piața auto de la Bălata.

date spre închiriere.
..Este foarte greu în această 

perioadă. Cererea nu mai este așa de 
mare, însă cu toate acestea suntem nevoiți 
să reducem prețurile cu 50, 60 la sută, 
pentru ca să putem acoperi cheltuielile 
aferente. Chiriile din principalele centre 
comerciale n-au mai fost accesibile așa că 
ne-am căutat alte spații, cât mai centrale”, 
a spus unul din patronii unui magazin de 
haine.

Centrele comerciale 
renegociază prețul 
chiriilor, odată cu 
majorarea taxelor

în ultimele luni, centrele comerciale 
importante au renegociat prețul unei 
chirii, ajungând în unele cazuri chiar la 
înjumătățirea prețului pe metru pătrat. 
Dacă până acum, proprietarii cereau un
deva între 20-30 de euro pe metru pătrat, 
acum se văd nevoiți să reducă prețul 
închirierii spațiilor până aproape de 
jumătate. Astfel, după ani buni în care au 
avut parte de încasări record, mulți dintre 
comercianți vor învăța că pot face profit, 
vânzând mai mult la preț mai mic.

„Suntem la doua renegociere în 
acest an. Măsurile luate de guvernanți ne 
afectează, însă încercăm să stabilim un 
preț de referință cât mai convenabil pen
tru ambele părți. Nu se mai poate vorbi 
de aceleași prețuri la închiriere ca acum 
câțiva ani, prețurile au scăzut și în- 
condițiile date, vor mai scădea”, a afirmat 
administratorul unui centru comercial din 
municipiu.

Claudiu Sav

în ciuda prețurilor 
scăzute, clienții 
sunt tot mai puțini

Cei ce își aduc în fiecare 
duminică mașina spre vânzare spun că 
piața a slăbit vizibil în ultima perioadă 
și că există riscul ca tot mai puțini 
hunedpreni să își îndrepte atenția spre 
piața auto second-hand. “Se observă 
clar că nu mai sunt atâția cumpărători 
acum. Totuși, cine e decis să cumpere 
o mașină o face. Am scăzut din preț, 
câteva sute de euro în ultimele 
săptămâni, cu toate acestea lumea tot 
nu se înghesuie. Oamenii vin, întreabă 
de consum, kilometri rulați, an de 
fabricație și dacă sunt interesați, 

ANUNȚ PUBLIC
S.C. PRACTIC IMPEX S.R.L., cu sediul în localitatea Petrila, str. 

Sarmizegetusa, nr. IA, d. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Spălătorie auto”, situat în localitatea 
Petrila, str. Republicii, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu, 
nr.25, de luni până joi (orele 8-16.30) și vineri (orele 8-14).

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

ANUNȚ PUBLIC
SC TAVIDAS TURISM SRL, cu sediul în satul Bejan, nr.69, comuna 

Șoimuș, județul Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului / pro
gramului “PUZ-Construire pensiune turistică rurală OCTAVIAN în satul Bejan, 
comuna Șoimuș, județul Hunedoara” și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza la 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, localitatea Deva, str.Aurel Vlaicu, 
nr.25, județul Hunedoara, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str.Amurgului, nr.l, jud.Timiș, în termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț.

discutăm. într-adevăr mașinile recent 
aduse de dincolo nu prea mai sunt la 
căutare datorită taxei de înmatriculare. 
De o săptămână-două încoace, interesul 
pentru mașini cu motorizări mai mici a 
crescut. I-au speriat noile impozite ce 
au intrat de la 1 iulie”, este de păre- 
Ionel Crețu, unul din cei ce dau spre- 
vânzare o mașină din târgul auto.

Cu toate acestea, târgul auto 
de la Bălata, rămâne un reper important 
pentru cunoscătorii auto din județ,, asta 
și pentru că, mulți dintre cei care caută 
o mașină, au renunțat la o face pe inter
net, din cauza faptului că majoritatea 
mașinilor prezentate sunt aduse de 
peste hotare, nefiind înmatriculate.

Claudiu Sav



Ce au făcut consilierii din CL Hunedoara în anul 2009?
Activitatea consilierilor din Consiliul Local (CL) Hunedoara este o necunoscută pentru cei care i-au votat 

și îi plătesc ca să le reprezinte interesele

Oamenii simpli nu știu nici 
cine sunt cei 20 de membri ai 
CL, nici ce fac ei, dar resimt 
tot mai mult sărăcia apăsă
toare și sunt nemulțumiți.

Toți consilierii din cadrul CL 
, u obligația de a întocmi anual un 
aport de activitate. în acest raport 
jr trebui să prezinte proiectele pe 
are le-au inițiat, obiectivele pentru 
are au luptat și toate acțiunile pe 
are le-au întreprins. Cu toate că 
ap /iele de activitate reprezintă o 
iare de seamă pe care le-o 
iatorează hunedorenilor, consilierii 
u întârziat să le publice. Termenul 
tabilit, luna iunie, a fost depășit de 
ătre majoritatea membrilor CL 

■ lunedoara. Nici până în prezent nu 
i-a epus cu toții rapoartele de ac- 
ivitate pe site-ul Primăriei și multe 
(intre relatări sunt făcute de formă, 
ără să spună, de fapt, nimic. Con- 
ilierii nu s-au străduit nici să scrie 
orect românește, atunci când au 
edactat rapoartele. Lipsesc diacrit- 
cele și virgulele, fiind nevoie de 
ăodare ca să le înțelegi.

Rapoarte scurte 
și pline de greșeli

activitatea dintr-un an a unui 
onsilier local poate fi exprimată în 
âteva fraze. Reprezentanții hune- 
loremlor nu s-au zdrobit prea mult 
<er«_b binele orașului. Cu toții 

declară că s-au prezentat la ședințe, 
au monitorizat zonele din oraș, care 
le sunt repartizate, și au participat la 
evenimente culturale.

Prezența la ședințele de con
siliu deschide fiecare raport de ac
tivitate. Consilierii se laudă că au 
participat la ședințe ca și cum ar fi 
făcut ceva deosebit, dar nu le spun 
hunedorenilor cum decurg aceste 
adunări, de câte ori au luat cuvântul 
și de ce au făcut-o.

Consilierii care au 
mințit în rapoarte

O altă activitate, declarată în 
mai multe rapoarte, este monitor
izarea unor cartiere ale Hunedoarei. 
Consilierul PNL Florin Cazan, care 
răspunde de cartierul hunedorean 
Micro 6, declară că a purtat de 
multe ori discuții cu locuitorii din 
zonă, despre problemele care îi 
nemulțumesc. în Micro 6, însă, ni
meni nu îl cunoaște pe Florin 
Cazan. Oamenii spun că nu a venit 
niciun membru al CL, să le asculte 
păsurile și că dacă i-ar întreba 
cineva, ar avea multe lucruri de 
spus. „Toată Hunedoara arată rău, 
dar la noi în cartier e dezastru. Dru
murile sunt pline de gropi. Peste tot 
sunt câini vagabonzi, încât ți-e frică 
să îți lași copilul să se joace în 
spatele blocului. E plin de gunoaie, 
pentru că nu sunt golite 
tomberoanele la timp și dă mizeria 
pe afară. Sunt atâția oameni fără

serviciu în zonă, încât femeilor le 
este frică să mai iasă seara afară din 
casă, de teama hoților și pentru că 
nu am mai văzut un polițist comu
nitar pe strada noastră de câteva 
luni”, declară Vasile Bugnar, un 
locuitor al cartierului Micro 6 din 
Hunedoara. Spusele bărbatului și 
ale vecinilor săi arată că liberalul 
Florin Cazan nu a prea spus 
adevărul în darea de seamă, dar nu 
este singurul. Și consilierii Daniel 
Goghiță, Dan Apostolescu și Iosif 
Șoș au declarat că au monitorizat în 
2009 cartierele Micro 1, Centul 
Vechi și Micro 4, iar locuitorii 
zonelor respective neagă acest 
lucru.

La distracție înainte, 
Ia război înapoi

Membrii CL Hunedoara iubesc 
cultura, dar nu savurează eveni
mentele culturale în timpul liber, ci 
ca parte a activității lor de consilieri. 
Din niciun raport de activitate nu 
lipsește participarea la eveni
mentele culturale care au avut loc în 
municipiul Hunedoara. Pentru a 
umple pagina și pentru că aceasta a 
fost o activitate pe care au făcut-o 
cu adevărat, consilierii dau exemple 
de evenimente la care au fost 
prezenți, lucru fără relevanță pentru 

hunedoreni. Consilierul conservator 
Tatiana Vasilescu a avut de înșiruit 
atât de multe acțiuni culturale, pe 
care le-a bifat în anul 2009, încât a 
făcut o greșeală de scriere și nici nu 
a mai putut „gestiona” virgulele, 
„scăpând” una înainte de „etc”. 
„Am participat de aseenea la acțiu
nile culturale desfășurate in mu
nicipiul nostru, simpozioane-, 
concerte, lansari de carte, vernisaje, 
etc, la acțiuni aniversare, comemo
rări”, scrie Tatiana Vasilescu în ra
portul său de activitate, care nu 
ocupă mai mult de trei sferturi de 
pagină.

Doriana Matei

Locuitorii Hunedoarei se declară dezgustați de activitatea aleșilor locali 
șiau cu totul și cu totul alte așteptări de la consilieri

Valeria Boromisa
„îmi pare rău că am fost Ia vot. 

Nu mai merg cât trăiesc, pentru că 
sunt nemulțumită de cei în care am 
avut încredere. Hunedoara asta s-a 
făcut cu noi, cu munca celor din 
generația mea și cei care o conduc 
acum își bat joc. Consilierii ar trebui 
să vină, să cunoască problemele 
comunității, să vadă cât de greu 
trăim și să găsim soiuții împreună. 
Ei, însă, se bucură de o viață bună în 
timp ce noi suferim.”

Nicolae Popa
„Pe strada noastră nu a călcat 

niciun consilier și nici un politi
cian. Nu îi interesează. Toți sunt 
ocupați să tragă către ei tot ce mai 
e bun. Sunt multe probleme, dar 
nu mai sper să se rezolve. Aș vrea 
să facă ceva măcar pentru tineret: 
să Ie asigure o școală bună și apoi 
locuri de muncă, să poată trăi 
tinerii și în Huneuoara.”

Mircea Huiban
„Eu sunt conștient că nici 

consilierii nu au puteri nelimitate. 
Noi, hunedorenii, nu vedem tot 
ce fac ei, pentru că sunt unele 
activități care pur și simplu nu se 
văd. Problema este că puținul 
care se face și care este vizibil, 
este făcut de mântuială. Con
silierii și politicienii, în general, 
sunt iresponsabili și de aceea 
merg lucrurile prost.”

Maria Matei
„De când s-au văzut cu 

funcții, politicienii nu ne mai 
bagă în seamă. Consilierii locali 
ar trebui să fie apropiați de oa
meni, dar noi nici nu îi 
cunoaștem. Nu mai vin printre 
noi, pentru că nu mai au curajul. 
Nu au făcut ce ne-au promis și noi 
asta vrem, nimic mai mult, să facă 
lucrurile pe care s-au angajat că le 
fac.” Maria Bejan: „La câte ni s- 

au promis în campanie, ne 
așteptam să umble câinii cu colacii 
în coadă prin Hunedoara. Politi
cienii au promis multe și nu s-au 
ținut de cuvânt. Au venit de la toate 
partidele să ne ceară votul. Acum, 
de când au ajuns consilieri, nu îi 
mai vede nimeni. Ei o duc bine pe 
spatele nostru și noi trăim cu miz
eria, cu câinii vagabonzi de pe 
străzi, cu cerșetorii care intră peste 
noi în casă și fără locuri de muncă 
în oraș. Aș vrea să vină măcar 
printre noi, ca să vadă cum trăim. 
Poate li s-ar face rușine.”



Cele mai ciudate
obiceiuri de nuntă din lume
Lumea e plină de tradiții bizare, multe 
dintre ele sunt acum parte a istoriei di
verselor popoare. Cultul căsătoriei se 

sărbătorește diferit, în multe dintre col
țurile lumii, lată câteva dintre cele mai 
bizarre obiceiuri “de măritiș” din lume.

1. în unele sate din Africa, tinerii însurăței 
își petrec noaptea nunții în trei. Una dintre 
bătrânele satului, deseori una dintre soacre, îi 
însoțește pe tineri în dormitor pentru a certifica 
virginitatea miresei și a-i explica ce are de făcut 
pentru a-și satisface soțul. Daca "martora" 
consideră că mireasa este "experimentată", poate 
susține că aceasta din urmă nu a fost virgină și 
poate cere anularea căsătoriei.

2. în Scoția se practică "înnegrirea miresei". 
Rudele și prietenii acesteia o "răpesc" și o acoperă 
cu cele mai urât mirositoare și lipicioase substanțe 
pe care le găsesc. Miresele sunt acoperite cu un 
amestec de ouă, sosuri, unt, brânză, pește, în prin
cipiu alegerea ingredientelor depinde de bunul 
plac și imaginația răpitorilor. Odată ce mireasa 
este oficial "înnegrită" e plimbată prin oraș, prin 
baruri și pub-uri.

3. Miresele și femeile din comunitatea Tujia 
din China plâng înaintea nunții. Obiceiul "plânsu
lui de nuntă" se practică timp de o lună înaintea 
nunții.

4. în India se spune că femeile Manglik Dosh 
(femeile născute când Marte și Saturn se află în 
casa a șaptea) sunt blestemate să le moară soții. 
Pentru a amâna moartea soțului ele trebuie să se 
căsătorească mai întâi cu un copac sau un alt 
obiect și abia apoi cu un bărbat. Copacii și cele
lalte obiecte sunt distruse pentru a le feri soții de 
o moarte prematură.

5. în Fiji, bărbatul trebuie să meargă la vi
itorul său socru cu un dar pentru a-i cere fiica de 
soție. Și nu orice dar. Viitorul mire trebuie să ducă 
un dinte de balenă, simbolul suprem al bogăției. 
Dacă viitorul socru acceptă să-și dea fiica de soție, 
mirele trebuie să pregătească un festin pentru 
rudele miresei. Apoi, chiar înaintea nunții, trebuie 
să-și ducă mireasa la un tatuator pentru a o face și 
mai frumoasă.

6. într-un sătuc din Sabah, un stat malaiezian, 
tinerii însurăței din comunitatea Tidong trebuie să 
nu-și facă nevoile timp de 72 de ore. Pentru a se 
asigura că nu trișează nimeni, cei doi primesc 
cantități mici de apă și hrană și sunt urmăriți în
deaproape de familie și prieteni. Dacă tradiția este 
încălcată tinerii căsătoriți vor avea ghinion, 
căsătoria va fi blestemată sau copiii le vor muri la 
o vârstă fragedă.

z
Au făcut gem din părul
prințesei Diana

Un magiun a realizat din părul regretatei 
Prințese Diana, lansat recent pe piața din Marea 
Britanie, stârnește controverse la cel mai înalt 
nivel. Se numește „Occult jam" și este un „-gem 
de esență regală".

Creatorii ciudatei creme comestibile pe 
bază de zahăr, lapte și esență de gin au prezentat 
la lansarea produsului de la Galeriile de Artă 
Barbican, din Londra, un certificat de autentic
itate a părului din care a fost realizat gemul. 
Harry Parr, unul dintre creatori, a recunoscut 
senin: „Am cumpărat părul la o licitație de pe 
Internet. Vânzătorul ne-a prezentat un certificat 
de autenticitate a părului Prințesei. Așa ne-a 
venit ideea de a o transforma pe Diana într-o 
delicatesă pentru copii”.

Cosița nu a costat decât 10 dolari, însă cele 
aproape 300 de borcane de gem făcut din părul 
Dianei le-au adus încasări incredibile

Iisus pe coperta revistei „Playboy”
Revista Playboy va anula ediția portugheză din 

această lună, după ce pe copertă a apărut Iisus ce ține 
în brațe o femeie topless. Numărului, dedicat lui Jose 
Saramago, laureat al premiului Nobel pentru 
literatură, decedat pe 18 iunie, a fost retras de pe piață, 
după ce biroul central al publisherului a reaționat vir
ulent împotriva ideii portughezilor.

Una dintre pozele din pictorialul considerat 
scandalos îl prezintă pe Iisus strălucind în noapte, în 
apropierea a două lesbiene care se sărută și a unei 
prostituate dezbrăcate care încearcă să atragă un 
client. Pe coperta ediției portugheze de iulie, Iisus 
apare ținând în brațe o femeie cu sânii dezgoliții, care 
pare moartă.

Un octogenar din Gaza are 430 de nepoți

reprezentanților firmei Bompas și Parr. Cei doi 
vor să continue producția de „gem regal". Un 
borcan cu acest «Occult Jam» costă 7 dolari.

"Noi nu am văzut și nu am aprobat coperta și 
pictorialul din numărul de iulie al Playboy Portugalia. 
A fost o încălcare șocantă a standardelor noastre și i 
am fi aprobat publicarea unor astfel de materiale dacă 
le-am fi văzut dinainte", a declarat Theresa Hennessy, 
vicepreședinte al departamentului de relații publice al 
Playboy Enterprises. "Suntem pe cale să ne încheiem 
contractul cu publisherul portughez", a mai spus ea. 
Materialul aparut în Playboy face referire la romanul 
"Evanghelia după Isus Cristos" scris de Saramago, în 
care Iisus era prezentat ca un om obișnuit cu îndoieli 
și spaime. Romanul a fost condamnat de Biserica 
Catolică, dar a fost apreciat de alți critici pentru viz
iunea sa de o mare forță.

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S.C. SALUBRITATE SJL Dm
punt la dispozifia cetinilor urqiHMe și eur&coniaitvre 
pentru colectarea selectivi a tuturor tipurilor rfe deșeuri: 
pet-uri 4- plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Record de longevitate. Bătrâna Antisa Khvichava, 
dintr-un sat pierdut în munții Georgiei, a împlinit ieri 
130 de ani. Ea a fost serbată de autorități care i-au adus 
un tort imens. Cum a ajuns la 130 de ani? Cu vodcă zi 
de zi. Aceasta se ține bine și se laudă că își menține 
sănătatea cu alcool. Antisa Khvichava, care s-a născut 
la 8 iulie 1880, locuiește împreună cu un fiu în satul 
Sachino din Munții Caucaz. Nepoata ei, Shorena 
Khvichava, este mândră că are cea mai vârstnică bunică 
din lume. Până în prezent, bătrâna Antisa s-a bucurat de

Abu Talal, un bărbat din Gaza în vârstă de 82 
de ani, a devenit cunoscut la nivel mondial din cauză 
că are 430 de nepoți din cei 30 de copii care i-au 
rămas în viață. Potrivit BBC, bărbatul are 30 de copii 
și de-a lungul anilor a avut, în total, 11 neveste. în 
momentul de față, Abu are doar patru neveste, una 
dintre acestea fiind cu 50 de ani mai tânără decât el. 
Bărbatul trăiește în orașul Khan Younis unde a de
venit un fel de legendă pentru numărul mare de 
descendenți pe care îi are. "Am fost un copil singur 
la părinți, așa că mi-am dorit mereu o familie mare și 
de-a lungul timpului a devenit un fel de hobby pentru 
mine" a declarat bărbatul, potrivit sursei citate. Cel

mai mic copil al octogenarului are vârsta de doar doi 
ani. Abu încă reușește să își aducă aminte numele tu
turor celor 30 de copii ai săi. Bărbatul a spus că pe 
lângă aceștia a mai avut 11 copii care au decedat de- 
a lungul timpului. Numărul locuitorilor din Fâșia 
Gaza crește cu aproximativ 5% anual. înjur de 1/ 
milioane de oameni trăiesc pe o întindere lungă de 40 
de kilometri și cu o lățime care variază între 6 și 12 
kilometri. "De fiecare dată când se naște un copil la 
noi în familie, sacrificăm o capră. Nu îmi e frică să 
fac copii în gaza, chiar dacă teritoriul este mic, pentru 
că dacă pierd 200 de nepoți, tot mai rămân cu 200" a 
declarat la sfârșit gazanul.

Secretul longevității: O vodcă pe zi

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător
• Reciclaiva reduce cantitatea de deșeuri
ce trebuie depozitați iu gropi de gunoi sau incinerați
• Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci
• Reciclarea reduce numărul de a gen ți poluanți din aer și apă
• Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale 
precum temu, apă și minereuri
• Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, 
a biodiversității și previne eroziunea solului

o sănătate uluitoare, familia declarând că are o memorie 
foarte bună. Femeia se laudă că toată viața i-a plăcut să 
bea câte un păhărel de vodcă. Ea mărturisește că această 
băutură, în cantitate moderată, a ajutat-o să ajungă la o 
vârstă așa de înaintată. în prezent, stă multă vreme în 
pat și se joacă împreună cu strănepoții. Antisa 
Khvichava s-a pensionat în 1965, la vârsta de 85 de ani, 
după ce a lucrat la o fermă agricolă. Autoritățile fac de
mersuri pentru ca Antisa Khvichava să intre în Cartea 
Recordurilor drept cea mai bătrână pământeană.
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Schimbul de agenți secreți
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Inundațiile au produs
A

între SUA și Rusia s-a încheiat
Schimbul de agenți secreți 

între Statele Unite și Rusia s-a 
încheiat vineri la Viena, în 

Austria, a declarat Departa
mentul american al Justiției, 
confirmând că Moscova a eli

berat patru prizonieri în 
schimbul a zece agenți ruși.

SUA și Rusia au realizat vineri, pe 
aeroportul din Viena, cel mai important 
schimb de spioni de la Războiul Rece 
încoace. Un avion i-a adus pe cei zece 
spioni ruși expulzați din SUA. Celălalt 
a _iiis patru persoane condamnate pen
tru spionaj în Rusia, dar grațiate de 
președinte după ce au semnat 
recunoașterea vinei. Ambele avioane au 
decolat după 90 de minute, iar cei zece 
spipni expulzați de SUA au sosit ulte
rior la baza aeriană Brize North din 
N a Britanie. De acolo avionul a 
zburat la Washington, însă nu numai 
doi dintre cei patru au ajuns pe teritoriul 
Statelor Unite. Un fost colonel din ser
viciile ruse de informații externe, 
Serghei Skripal, și cercetătorul Igor Su- 
tiaghin au rămas în Marea Britanie.

Avionul rusesc Iakolev Iak-42, 
care transporta cele patru persoane 
grațiate de Moscova, a aterizat pe aero
portul din Viena aproximativ în 
același timp cu avionul Vision Airlines 
Boeing 767-200 care venea de la New 
York cu agenții ruși. Televiziunile au 
prezentat imagini cu cele două avione 
poc :ate alături pe pistă. Scări acoperite 
au fost aduse la fiecare avion și schim
bul de agenți nu a putut fi văzut. Un

„Trebuie dat TVA înapoi jos,
dar impozitate pensiile cu 16%”

în timpul vizitei președintelui Tra
ian Băsescu în comuna nemțeană 
Doljești, localnicii s-au plâns de 
creșterea TVA, de reducerea ajutorului 
de șomaj și a indemnizației pentru per
soanele cu handicap, iar președintele le- 
a răspuns că pe lângă acestea vor trebui 
impozitate toate pensiile.O bătrână i s- 
a plâns președintelui că are pensie mică 
și l-a rugat să nu se taie pensiile. "Nu 
se vor” tăia, se vor impozita", a spus 
Băsescu. Femeia i-a mai spus 
președintelui că nu are din ce să trăiască

judecător din New York a ordonat ca 
cei 10 să fie expulzați, în schimbul a 
patru persoane acuzate de spionaj în 
Statele Unite și grațiate de președintele 
Dmitri Medvedev, potrivit CBS.

Cei zece agenți ruși au pledat "vi
novat" la acuzația de "complot pentru a 
acționa ca un agent neînregistrat pentru 
o țară străină". Acuzațiile inițiale de 
spălare de bani care le fuseseră aduse 
au fost retrase. Spionii pozau în cetățeni 
obișnuiți, unii dintre ei trăind în cuplu 
de ani de zile și se aflau sub comanda 
Serviciilor Secrete Externe rusești pen
tru a strânge informații și a se infiltra în 
cercurile de decizie politică. Un al un
sprezecelea suspect, cunoscut drept 
Christopher Metsos a fost dat dispărut, 
după ce a fost eliberat pe cauțiune în 
Cipru.

De partea rusească, președintele 
Dmitri Medvedev a grațiat patru per
soane condamnate pentru spionaj în 
Rusia. Aceștia sunt Igor Sutyagin - 

și că s-a scumpit și pâinea. Președintele 
i-a spus că pâinea s-a scumpit din cauza 
creșterii TVA.

"TVA trebuie dat înapoi jos", a 
răspuns Traian Băsescu. Traian 
Băsescu a declarat, joi seară, la TVR, 
că există o dificultate în relația sa cu 
Guvernul plecând de la faptul că nu 
poate accepta ideea că se spune că tre
buie reduse cheltuielile cu salariile și cu 
personalul și, de fapt, aceste cheltuieli 
cresc.

"Au crescut cheltuielile. Sigur, e 

cercetător în domeniul nuclear arestat 
în 2004 pentru spionaj în favoarea CIA, 
Serghei Skripal - ofițer al serviciilor se
crete, condamnat pentru spionaj în 
favoarea Angliei în 2006, Alexander 
Zaporosky- angajat al serviciilor de 
informații externe, arestat în 2003 și 
Ghenadi Vasilenko, fost agent KGB. 
Cei patru deținuți ruși au plecat, 
împreună vu famiile, în Statele Unite. 
După eliberarea prizonierilor, SUA au 
declarat că încarcerarea celor zece nu 
ar fi adus niciun beneficiu țării, iar prin 
acest gest au putut fi eliberate persoane 
care avea sentințe mari în Rusia, unii 
dintre ei cu o stare de sănătate precară.

La rândul său, Ministerul de Ex
terne rus a făcut o declarație prin care 
arată că schimbul dintre Serviciile de 
Informații Externe rusești și CIA a fost 
făcut "în contextul îmbunătățirii 
legăturilor dintre SUA și Rusia".

un soi de autonomie prost înțeleasă în 
administrația locală. Ei cred că-și pot 
permite orice din punct de vedere al 
salarizării, după care să ceară bani la 
bugetul de stat pentru investiții. Nu se 
mai poate întâmpla așa ceva. Este 
foarte adevărat, repet, foarte adevărat, 
că și Guvernul una a spus și alta a făcut. 
Și în aparatul central au crescut cheltu
ielile cu salariile, ceea ce motivează, 
dacă vreți, o oarecare, să spunem difi
cultate a relației mele cu Guvernul în 
ansamblul lui", a spus Băsescu.

Șeful statului a mai precizat că 
este un adversar al creșterii TVA, 
menționând că soluția cea mai bună 
este scăderea cheltuielilor publice. El a 
susținut că premierul Emil Boc ar fi 
putut, probabil, să-și asume, prin OUG, 
impozitarea pensiilor ca alternativă la 
creșterea TVA. Guvernul a decis 
creșterea TVA de la 19% la 24%, ur
mând totodată să ceară Parlamentului 
să urgenteze procedura de aplicare a 
legilor privind reducerea salariilor 
bugetarilor și recalcularea pensiilor 
speciale. Deciziile au fost luate după ce 
Curtea Constituțională a declarat 
neconstituționale unele măsuri de aus
teritate din legile pentru care Execu
tivul și-a angajat răspunderea.

pagube estimate 
la 59 milioane euro

Pagubele produse de inundații sunt 
estimate la aproape 250 de milioane de 
lei (circa 59 milioane euro), în condițiile 
în care 3.480 de case au fost afectate, alte 
250 s-au prăbușit, iar 31,4 kilometri de 
drumuri naționale sunt deteriorate, 
potrivit Ministerului Dezvoltării Re
gionale și Turismului (MDRT).

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, 
a declarat, vineri, într-o conferință de 
presă, că în urma inventarierii pagubelor 
inundațiilor până la 6 iulie au fost identi
ficate 3.483 locuințe avariate, 246 
locuințe și anexe prăbușite și 31,38 kilo
metri de drumuri naționale deteriorate. 
Valoarea estimată până la data de 6 iulie 
a pagubelor produse de inundații se ridică 
la 247 milioane lei (58,4 milioane euro), 
potrivit instituției. De asemenea, 654 de

Un tablou cu Nelson Mandela
pe o masă de autopsie provoacă 
indignare în Africa de Sud

O pictură care îl înfățișează pe Nel
son Mandela pe o masă de autopsie a 
provocat sâmbătă indignarea partidului 
de guvernământ sud-african, deși autorul 
tabloului susține că nu a vrut decât să-i 
aducă un omagiu fostului președinte. 
Opera lui Yuill Damaso îl prezintă pe 
Mandela decedat și întins pe o masă de 
autopsie, sub privirile personalităților 
politice sud-africane.

Tabloul, expus într-o galerie din Jo
hannesburg, a provocat indignare pe 
scena politică. "ANC este șocat și 
condamnă categoric tabloul intitulat 
«Mandela mort»", se arată într-un comu
nicat al partidului de guvernământ sud- 
african. "Este de prost gust, lipsit de 
respect și este o insultă la adresa valorilor 

M H

locuințe și anexe sunt în pericol de 
prăbușire, 731 de poduri și podețe sunt 
distruse, iar 1.217 avariate.

Acestora li se adaugă 360 kilometri 
de drumuri județene deteriorate și 34 
kilometri distruși, 1.139 kilometri de dru
muri comunale deteriorate, 75,14 kilo
metri de drumuri comunale distruse și 
566 kilometri de drumuri sătești deterio
rate și 29,56 kilometri de drumuri sătești 
distruse.

Potrivit Elenei Udrea, începând cu 
data de 20 iunie și până în prezent In
spectoratul de Stat în Construcții, aflat în 
subsordinea MDRT, a inventariat, înreg
istrat și evaluat din punct de vedere al 
siguranței în exploatare un număr 5.975 
de locuințe și peste 2.200 kilometri de 
drumuri.

societății noastre", adaugă ANC, apreci
ind că tabloul este "rasist" și raemintind 
că mulți africani consideră drept act de 
vrăjitorie reprezentarea unui om decedat.

Yuill Damaso susține însă că nu a 
avut intenția de a-1 jigni pe Mandela. 
Tabloul arată "carnea și oasele lui Man
dela, ceea ce dovedește că este un om, 
așa ca noi toți", a declarat el, pentru 
publicația Saturday Star. "A realizat lu
cruri mari, are o influență națională și 
internațională imensă, însă tabloul 
reamintește că el este un om obișnuit", a 
adăugat artistul. Tabloul, inspirat din 
Lecția de anatomie a doctorului Tulp de 
Rembrand (1632), îl prezintă și pe Nkosi 
Johnson, devenit simbol al 'luptei îm
potriva SIDA, dar și pe Desmond Tutu, 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace, 
pe președintele Jacob Zuma, pe fostul 
președinte Thabo Mbeki și pe liderul 
opoziției, Helen Zille.

Mandela, care se confruntă cu nu
meroase probleme de sănătate, va împlini 
92 de ani în data de 18 iulie. El a apărut 
forate rar în public în ultima perioadă, iar 
prezența sa la finala Cupei Mondiale de 
Fotbal de duminică este încă incertă.
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Minerul, in cautare

Componenta naționalei de handbal feminin a României, Carmen ^mă
riei, a declarat, vineri, că a semnat un contract pe un an cu campioana 
Europei, formația daneză Viborg HK, la care mai evoluează și Cristina 
Vărzaru.

S-a dat startul la off-road
de noi achiziții

Ionel Augustin a trecut la treabă și 
a pus pe tapet doleanțele în ceea ce 
privește noile achiziții.

în funcție de bugetul pe care îl au la 
dispoziție, oficialii Minerului spun că au 
nevoie de cel puțin opt jucători având în 
vedere faptul că în această vară "minerii" 
s-au despărțit de șapte oameni de bază- 
Astfel, se negociază în prezent transfer
urile a trei jucători, dintre care doi au mai 
evoluat în Vale. Dorin Mărmărean de la 
Dinamo 11, Zapodeanu și Chițu sunt 
jucătorii cu care gruparea din Vale se află 
în pline negocieri, ultimii doi fiind foști

Liga a doua începe
în 21 august

Comitetul Executiv al Federației 
Române de Fotbal va stabili, în cadrul 
ședinței din 2 august, programul 
eșaloanelor II'și III, în sezonul 2010- 
2011. Noul campionat al Ligii a Il-a va 
începe în 21 august, ultima etapă a turului 
fiind programată pentru 27 noiembrie. 
Returul în eșalonul secund va începe în 5 
martie 2011, ultima etapă a sezonului 
fiind programată în 4 iunie 2011. In noua 
ediție a Ligii a Il-a vor participa câte 16 
formații în fiecare serie. Ca și până acum, 
vor avea drept de promovare în eșalonul 
I primele două clasate din fiecare serie, în 
timp ce ultimele trei formații ale fiecărei 
serii vor retrograda în Liga a III-a. Con
form regulamentului Federației Române 
de Fotbal, fiecare formație din Liga a II- 
a va putea avea în teren, în același timp, 
maxim trei jucători extracomunitari. 
Deocamdată nu este cunoscută 
componența celor două serii din Liga a 
Il-a, pentru sezonul 2010-2011, Federația 
Română de Fotbal urmând să definitiveze 
acest aspect la începutul lunii august, 
dacă va avea posibilitatea să o facă 
atunci, deoarece se anunță în continuare 

jucători ai Minerului. Iosif Kalai și 
Adrian Pascal și-au prelungit contractele 
de joc pentru o perioadă de încă un an, 
după ce negocierea a durat toată 
săptămâna. Kalai a intenționat să plece la 
o echipă din Rusia, dar în cele din urmă 
a fost convins să rămână. Fostul jucător 
al Jiului și a lui Poli Iași a evoluat în toate 
partidele din retur pentru Minerul și a 
afirmat că și-a făcut pe deplin datoria la 
echipă. Adrian Pascal a vrut să părăsească 
Lupeniul după o discuție în contradictoriu 
cu fostul antrenor Petre Gigiu. Fundașul 
stânga de la Minerul Lupeni, Ninel Cor- 
coveanu, poreclit de colegi "Bănel", din 
cauza asemănării izbitoare cu stelistul 
Bănel Nicoliță, a plecat de la echipă. Ofi
cialii afirmă că jucătorul, cu toate că avea 
o înțelegere de prelungire a contractului, 
nu a mai dorit să rămână, la baza deciziei 
sale stând factori de ordin financiar. Fot
balistul se pare că nu a fost mulțumit de 
contractul pe care îl avea la Lupeni și a 
ales să plece. Este foarte posibil ca acesta 
să ajungă la Pandurii Târgu Jiu, echipă ce 
și-a manifestat interesul pentru tânărul de 
20 de ani.

Andrei Cean

probleme financiare pentru unele grupări, 
care ar putea șă renunțe ori să-și cedeze 
locurile. Teoretic, în seria "Vest" a Ligii 
a Il-a ar urma să ajungă Pandurii Târgu- 
Jiu și Unirea Alba Iulia, formații retrogra
date din Liga I, precum și promovatele 
din Liga a III-a, ACU Arad și CSU Voința 
Sibiu, însă, în funcție de situație, și Alro 
Slatina ar putea să ajungă în seria "Vest" 
a eșalonului doi. în seria "Est" vor ajunge 
Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași, 
retrogradate din Liga I, respectiv, CF 
Brăila, Viitorul Constanța și Juventus 
București, promovatele din Liga a III-a. 
Startul ediției 2010-2011 se va da în 20 
august 2010, jumătatea sezonului urmând 
să fie marcată în 26 noiembrie, când se 
va derula etapa a 15-a. Partea a doua a 
campionatului in Liga a III-a va debuta în 
4 martie 2011, ultima etapă fiind 
prevăzută pentru 3 iunie. Programul ar 
putea să suporte modificări, mai ales în 
pauza de iarnă, în funcție de starea vremii 
și a suprafețelor de joc.

Andrei Cean

Cea de-a noua ediție a raliului 
„ Transilvania Adventure 

Trophy” (TAT), competiție la 
care s-au înscris peste 120 de 
concurenți din 18 țări, a înce

put în week-end la Deva

Startul oficial s-a dat duminică, iar 
concurenții au plecat din fața Casei de 
Cultură „Drăgan Muntean” spre 
pădurea Bej an din Deva, unde, cu mo
toarele bolizilor furate la maxim, au tre
cut prin probele specifice concursului. 
Traseul pe care vor concura echipajele 
măsoară peste 1.000 de kilometri și se 
va desfășura pe parcursul a cinci zile, 
pe un traseu dificil în munții din zona 
Hunedoarei. Vineri seara, în piața 
Unirii din Deva, va avea loc premierea 
câștigătorilor acestei ediții la clasele ex
trem și hobby.

Aproximativ jumătate din echipa
jele care au concurat anul trecut la TAT 
au revenit și la ediția din acest an, în 
lupta pentru câștigarea unui loc pe 
podium la clasele hobby și extrem.

Unul dintre concurenții care 
participă la clasa hobby este Cosmin 
Costa, viceprimarul municipiului Deva. 
La ediția precedentă, acesta s-a clasat 
pe primul loc la categoria la cafe a par
ticipat, cu un Range Rover 4x4.

TAT atrage tot mai 
multi competitori

TAT se află la cea de-a IX- a 
ediție, fiind o competiție internațională

Etapa I:
1. Armata U.M 010995 - Brătișa 5-3 3. Teba - Team Juniorii 9-3

Marcatori: Jorza trei goluri Tomesc două goluri 
Rus M. cinci goluri Ciocan un gol 
Mager un gol

4. Team Amiral - Golden Botău 5-4

Marcatori: Manea două goluri
Rostaș un gol Motanu două goluri
Boldor două goluri Filip un gol

2. Team Fantasy - Red Devils 2-10

Marcatori: Gavrilă un gol Trincă două goluri 
Rânceanu un gol Costea șase goluri 

Iga două goluri
Marcatori: Banciu trei goluri 

Drănciuc un gol 
Pașca

a cărei istorie a început în anul 2002. în 
prezent, TAT este una dintre cele mai 
populare competiții internaționale de 
off-road din Europa, recunoscută pen
tru dificultatea traseelor de extrem și 
pentru peisajele deosebite ale României 
în traseele hobby. Alături de competi

Cupa Amiral 

torii din România, la startul TAT s-au 
aliniat competitori din 18 țări europene, 
precum: Austria, Ungaria, Belgia, 
Italia, Bulgaria, Franța, Germania, Slo
vacia, UK, Grecia, Spania, Olanda, 
Rusia, etc.

Mateș un gol
Ioniță un gol
Adam două goluri

Jandarm hunedorean pe podium, 
la concursul de înot al MAI

Plutonierul Constantin Dochiu din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara a ocupat locul III la 
Campionatul de înot al Ministerului 
Administrației și Internelor, care s-a 
desfășurat în municipiul Pitești în pe
rioada 6-9 iulie. Jandarmul hunedoarean 
a participat la proba 100 metri bras, cate
goria de vârstă peste 35 ani, alături de alți 
33 de competitori din structurile Minis
terului Administrației și Internelor. De 
asemenea, subofițerul a făcut parte din 
echipa Jandarmeriei Române, care s-a 
clasat la această competiție în clasamen
tul general pe locul II.

La aceeași competiție, desfășurată 
în urma cu doi ani, plutonierul Constantin 
Dochiu a ocupat locul II la proba 100

metri bras, iar în anul 2007 a ocupat locul 
III la proba 100 metri liber.

Mihaela Tămaș^



Aproximativ 500.000 de persoane, adică un Uruguayan din șapte, ar putea 
sărbători, luni, la Montevideo, performanțele obținute la Cupa Mondială de 
naționala Uruguayului, cave a ajuns pentru prima dată, după 40 de ani, până 
în semifinalele unui turneu final al CM, au anunțat autoritățile locale.

■

Campionatul Mondial de Fotbal

Germania a terminat pe podium

Finala Mică: Uruguay - Germania 2-3
Echipa națională a Germaniei a în
vins în finala mică, sâmbătă, la Port 
Elizabeth, cu scorul de 3-2, repre

zentativa Uruguayului și a terminat 
Cupa Mondială din Africa de Sud pe 

locul trec

Fără Podolski, Klose, Lahm sau por
tarul Neuer, Germania a intrat repede în 
meci încercând parcă să scape cât mai re
pede de la acest Mondial. După un prim 
sfert de oră agitat, cu o bară a nemților, 
două lovituri libere periculoase ale sud- 
americanilor, o rabonă reușită de Cavani și 
un fault de roșu sancționat doar cu galben 
al așului stânga Aogo, tânără speranță 
a germanilor, jucătorul care va primi prob
abil și titlul onorific de cel mai bun tânăr 
jucător de la acest turneu final, Muller a 
profitat de mingea respinsă greșit de 
Muslera după șutul șeptarului Schwein
steiger. Nemții au fosț curentați după zece 
minute de la golul puștiului minune Muller, 
de Cavani, care a fost asistat de Suarez. 
După golul extremei stânga a Uruguayului, 
meciul dintre Germania și selecționata sud- 
americană a semănat cu unul de box, în 
care pugiliștii aflați cu garda jos își trimit

croșeuri orbește. Dar până la pauză nu s-a 
mai întâmplat nimic, echipele intrând la 
cabine cu un 1-1 echitabil. Pe o ploaie 
torențială, la șase minute după reluare, 
Diego Forlan a înscris un gol de generic din 
centrarea perfectă trimisă de Arevalo, 
lăsându-1 mască pe veteranul Butt. 
Neavând nimic de pierdut, elevii antrenați 
de Loew s-au aruncat peste adversari, iar la 
nici cinci minute, uriașul Jansen a marcat 
cu largul concurs al ghinionistului goal
keeper Muslera. După o ocazie imensă a 
jucătorului lui Ajax, Luis Suarez meciul 
părea că se îndreaptă către prelungiri, iar 
toți suporterii neutrii sperau să vadă lovituri 
de la unsprezece metri. însă germano- 
tunisianul Sami Khedira nu a fost de acord, 
și după o bâlbâială generală în apărarea 
„celeștilor” la un corner bătut de Ozil, 
colegul lui Marica a înscris golul care a sal
vat poate viața caracatiței oracol. Așadar, 
naționala Mannschaftului termină pentru a 
doua oară la rând pe locul trei la un Cam
pionat Mondial, în timp ce selecționata 
antrenată de Oscar Tabarez, una care 
reprezintă numai 3,4 milioane de oameni, 
se poate lăuda ca fiind echipa din America 
de Sud clasată cel mai sus în Africa de Sud, 
peste echipe ca Brazilia sau Argentina.

Germania, locul trei la Mondial

SOUIK 
MUU
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Golgheteri după finala mică
Uruguayanul Diego Forlan, germa
nul Thomas Muller, olandezul We- 

•y Sneijder și spaniolul David 
Vuia se află în fruntea clasamentu

lui golgheterilor Cupei 
Mondiale din Africa de Sud, 

după finala mică a competiției, 
toți cu câte cinci reușite.

Clasamentul golgheterilor înainte 
de finala competiției, dintre Olanda și 
Spania, este următorul:

5 goluri: Muller (Germania), Forlan 
(Uruguay), Villa (Spania), Sneijder 
(Olanda)

4 goluri: Higuain (Argentina), Vit- 
tek (Slovacia), Klose (Germania)

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

2 goluri: Elano (Brazilia), Eto'o 
(Cameroun), Hemandez (Mexic), Holman 

(Australia), Honda (Japonia), Lee Chung- 
yong (Coreea de Sud), Lee Jung-soo 
(Coreea de Sud), Podolski (Germania), 
Robben (Olanda), Robinho (Brazilia), 
Tevez (Argentina), Tiago (Portugalia), 
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), Cavani (Uruguay), Cristiano 
Ronaldo (Portugalia), De Rossi (Italia), 
Defoe (Anglia), Demichelis (Argentina), 
Dempsey (SUA), Di Natale (Italia), 
Drogba (Coasta de Fildeș), Endo 
(Japonia), Friedrich (Germania), Gelson 
Fernandes (Elveția), Gerrard (Anglia), 
Mark Gonzalez (Chile), Heinze (Ar
gentina), Huntelaar (Olanda), Iaquinta 
(Italia), Iniesta (Spania), Jansen (Germa
nia), Ji Yun-nam (Coreea de Nord), Jo- 
vanovici (Serbia), Juan (Brazilia), Kalou 

(Coasta de Fildeș), Khedira (Germania), 
Khumalo (Africa de Sud), Kopunek (Slo
vacia), Koren (Slovenia), Kuyt (Olanda), 
Liedson (Portugalia), Ljubijankici (Slove
nia), Maicon (Brazilia), Malouda (Franța), 
Marquez (Mexic), Millar (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), Puyol (Spania), Quagliarella 
(Italia), Raul Meireles (Portugalia"), Reid 
(Noua Zeelandă), Riveros (Paraguay), Ro- 
maric (Coasta de Fildeș), Rommedahl 
(Danemarca), Salpingidis (Grecia), Simao 
(Portugalia), Smeltz (Noua Zeelandă), 
Tomasson (Danemarca), Torosidis (Gre
cia), Yaya Toure (Coasta de Fildeș), Tsha- 
balala (Africa de Sud), Upson (Anglia), 
Van Persie (Olanda), Van Bronckhorst 
(Olanda), Vera (Paraguay), Yakubu (Nige
ria).

Câștigătoarea Cupei Mondiale 
va primi 23,8 milioane de euro
Câștigătoarea Cupei Mondiale de 

fotbal, care se va stabili între 
Olanda și Spania, va fi recompen
sată cu 23,8 de ntilioane de euro 
(30 de milioane dolari) dintre cei 
333 de milioane de euro (420 mi
lioane dolari) care vor fi reparti

zați echipelor participante la acest 
turneu final

Toate cele 16 de echipe care au 
rămas în afara competiției după faza 
grupelor vor primi câte 4,8 milioane de 
euro, suma crescând progresiv în 
funcție de faza competiției în care a t 
ajuns fiecare selecționată. în luna de
cembrie 2009, FIFA a anunțat că fiecare 
din cele 32 de echipe calificate la CM 
a primit un milion de dolari (800.000 

de euro) în vederea pregătirii pentru 
competiția din Africa de Sud și că val
oarea totală a sumelor alocate 
cluburilor de fotbal pentru că și-au pus 
la dispoziție jucătorii echipelor 
naționale pe perioada Cupei Mondiale 
va fi de 40 de milioane de dolari (31,7 
milioane de euro).

Suma pe care o va primi fiecare 
club depinde de numărul jucătorilor 
trimiși la loturile naționale, precum și 
de numărul de zile petrecute de 
fotbaliști la Cupa Mondială.

Comparativ cu ediția precedentă a 
Cupei Mondiale, cea din 2006, suma 
totală a premiilor acordate echipelor 
participante a crescut cu peste 65%. La 
ediția din Germania, echipele partici
pante și-au împărțit 237 de milioane de 
euro.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DNJZ)
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREI

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

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

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

N.

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,
LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS ..

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

OFERTĂ
ABONAMENTE

- 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
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După moartea părinților lor într-un accident de mașțjfaî Ruby și fratele ei 
mai mic, Rhett, sunt încredințați unor prieteni defami'ie, Erin fi Terry- 
Glass . Intențiile cuplului Glass ("sticlă”) nu sunt însă nici pe departe la 
fel de ranspareHte ca pereții somptuoasei vile de sticla in care trăiesc, 
(Pro TV'tBifhSOf-'Casa de sticlă)

Laicii

Distan- 
w

Calciu

Cu greu

Prostuț y

Cuta

în bloc!

Năpustit

Loc de 
odihnă

Ardoare

A aban
dona 
cursa

Dânsul

Dafin

Dicționar: ira, Stas, Spre, Stră, Laur.

Aduce

Răvaș

Calfe!Firesc

Către Distrați

A sui

A de
teriora

Alcool 
etilic

Soare 
antic

Recon
diționat

Se 
rrinde 
le oaie

Puși în 
libertate

Suspin

Aceasta '

Docu
mente

Mișcat y 
din loc

Normă

Cui bontk

Caro! Tell

Văzduh

1 ?(..■)
1 Acon- 
| centra

1 L
1 h■ /1

Din nou

Mioară If
|!Armate

Sportivi 
cu discul

Acut

Cârlion
ța

Punere 
în circu- 

iație

Centru 
rural

Prefix 
de ve
chime

Emis de 
Soare

Ager la 
minte

Produs 
vulcanic 

A cu
noaște

Firav la 
trup!

Și-a început cariera muzicală In 1991, 

la vârsta de 15 ani, ca vocallstă a unei 

——— trupe de punk. Trupa a câștigat o compe- 

Lucrare liî*8 ,ocal^ a f°st as^el invitată să 

agricolă cânte în deschiderea concertului Ramo- 

____ nes.

• La acest spectacol l-a cunoscut pe

Brendan Canning și pe Kevin Drew, cu 

................. care, 10 ani mai târziu, forma trupa Bro

ken Social Scene.
în 1995, este forțată să renunțe o peri- 

________  oadă la muzică pentru a-și reface vocea 

și se mută din Calgary ia Toronto. N 

rezistat prea muit timp departe de sce

nă și a revenit mai întâi ca basistă a tru- 

pei Noah's Arkwald, iar apoi ia chitara 

formației By Divine Right, cu care plea

că în câteva turnee între 1998 șl 2999.

/ TV^72 /
07:0@ Telejurnal; Sport; Meteo 
@7:30 La prima oră 
(WBP '• O familie numeroasă 
08®- Beaver rezolvă tot (SUA serial 

3 de comedie, 1984 - 6.)
Q8:55 Verde-n față Episodul l 
09:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 (rel.) Olanda -
. Spania

Ifhââ Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA 2010 (rel,) 
înainte și după (rel.) Partea a 

Ls.'l' șaptea
11:45 Profil, poveste, personaj (2009) 
12:>M Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 41.) 
14-00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate ia liman
14 ‘'O Pur și simplu delicios (rel.)
15 ’30 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Noile Paradisuri
17:55 Echipa verde (2009) 
18:20 Prințesele lumii 
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

s . recan serial. 2003 - 42.)
19:40 Spori
20:0(1 Telejurnal: Meteo
21:10 Extravagantul Raines (s, - 1.) 
22:00 Să mănânce cozonac! (englez 

serial de comedie, 1999 - 1.) 
23:00 Portretul unei căsnicii (mini- 

serial. 1990 - 1.) cu Janet 
McTeer. David Haig, Cathryn 
Harrison. Diana Fairfax

TV K

07:00 Altă viață! 
07:55 învinge apele!
08:10 Secretul talismanului (ceh

. aventură, 2007, rel.) 
10:00 Telejurnal 
10:20 întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment, 2010) 90' 
11:30 Telejurnal 
1M5 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 - Olanda - Spania
>14-30
15:00
16:00

e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 38.) 17:00 Povești 
din Paris (francez serial de co
medie. 2008 - 49.) cu Mărie
Fugain, Renaud Bernard, Char
lotte Desert, Nicolas Van Beve-
ren

18^)0 Jurnalul Euronews pentru Ro-
: mânia

18-10 învinge apele!
18:20 Descoperă românii
18:30 Orașele lumii Berlin
19:00 Starhunter (canadian S.F., 2003

- 5.) cu Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem, Paul Fox

20:00 Fiica Elisei (italian serial, 2007
- 5.) cu Paolo Seganti, Anna

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

(matinal)
10:00 în gura presei
11:15 Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010, rel.)
13:00 Observator
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 

2008 - 15.) 45' cu Danis Katra- 
nidis, Panagiotis Bougiouris, 
Faye Xila, Vana Pefani

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Ascensiune periculoasă (film 

de acțiune) cu Antonio Sabato 
Jr., Heidi Lenhart. Patrick Mul
doon, Jurgen Prochnow

22:30 Observator
23:30 Eroii (serial, 2006) 45' cu 

Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panctticrc, Jack Cole
man

20:00
Safroncik. Alessandra Barzaghi, I 
Giorgio Borghctti

21:00 Arena Leilor (reality show)
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

21:45

23:25

( 10
07:00 Știrile Pro TV (20091.....
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000. rel. - 4.)

11:00 Gemenele Olsen în acțiune 
(desene animate, 2001. rel. - 3.) 

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel.- 3775.) x

13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 26.)
1 4:(h) Serviți, vă rog!
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3776.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Casa de sticlă (thriller, 2001) 
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Terminatorul: Războiul conti

nuă (SUA serial, 2008 - 21.) cu 
Lena Hcadey, Summer Glau

l itanie (dramă, 1997) 194 cu Leonardo DiCaprio 
Liceul muzical: Anul absolvirii (film muzical, 2008)

14:30
17:40
19:30 Pe platourile de filmare 26'

Petrecere acasă (SUA comedie muzicală, 1990) cu Christopher Reid, 
Robin Harris, Christopher Martin, Martin Lawrence
Teroare in paradis (canadian-SUA thriller, 2007) cu Gregory Smith, 

Mila Kunis. Peter Stormarc, Christopher Jacot
Războiul lui Charlie Wilson (SUA comedie, 2007) 105' cuTom 

Hanks, Julia Roberts. Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

15:15 Duelul (roman thriller, 1981, rel.) cu Sergiu Nicolaescu
17:30 Smallville (SUA film serial de acțiune. 2001 -18.)
18:30 Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 13.)
19:00 Noi toți (SUA serial, 2003 - 13.) 30' cu Duane Martin
20:00 Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 3.)

07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori
09:45 Legământul 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Al șaptelea cer 09:00 Specialiștii (talk show, 2010)
12:30 împreună pentru totdeauna 10:00 Nimeni nu-i perfect (român se-
14:00 Cele două fețe ale Anei rial de comedie - 56.)
15:30 Victoria 10:30 Micuțul Panda
16:25 Vremea de ACASĂ 12:00 Vrăjitorul din Oz
16:30 Legământul 13:1» Camera de râs
17:30 Poveștiri adevărate 14:00 Clinica (SUA serial, 2007 - 1.)
18:30 împreună pentru totdeauna 15:00 Prințul și băiețelul
19:30 Săracii tineri bogați 17:00 Cine știe...câștigă!
20:30 Predestinați (mexican serial, J 8:00 Focus 18 90'

2009)45' cu William Levy Gu- 19:00 Focus Sport
tierrez, Jacqueline Bracamontes 19:30 Cireașa de pe tort

21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 20:30 întâlnire pe întuneric
serial, 2008) cu Martin Karpan, 22:00 Focus Monden
Elizabeth Gutierrez 22:15 Trăsni ții (serial de comedie,

22:30 Poveștiri de noapte 2007-25.) 45’
23:30 India (brazilian-indian film se

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

23:15 Micul dejun cu Dick și Do
rothy (polițist, 2001) cu Came
ron Daddo. Fiona Loewi. Stacey 
DePass. Marcia Diamond

21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 21.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc

22:00 Invazia Americii (SUA film de acțiune, 1985) 107' cu Chuck Norris, 
Richard Lynch, Melissa Prophet. Alexander Zale

■I
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bucătar 1

LOCURI DE MUNCA - Disponibile A.J.O.EM. Hunedoara

Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhuiiedoarei.blogspot.com/

Deva muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarf chelner) 4

cusâtor piese din piele și înlocuitor
29

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comerciala 
!

bucătar șef 2 șef de sală restaurant! mai tre 
d'hotel) 1

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgheif exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inginer construcții civile, industriale
i agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura  ̂escuit, vânat

2

1fi orar-dec orator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen
ta re/neali menta re 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 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

zidar pietrar 1 montat or aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9
inspector(referent) resurse umane

1
ospatar-chelner 1

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

(aistru 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 in domeniul calității 1
ambalator manual 4

sudor manual cu arc electric 5

î operator mase plastice 7fierar betonist

Telefon: 0755.999.918
inspector (referent) resurse umane

1
operator mașini de fragmentare(pro- 
du.se chimice) 1

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cameristă hotel 1
mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14conducător autospecială 2

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal.la demol.clădiri,zida- 
ri e,mo zaic, fa ianță, g res j e,p arch e t

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

inginer mecanic I șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2mecanic utilaj 1
tâmplar universal 1

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2

Brad
Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923
Telefon: 0755.999.919

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

barman 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18bucătar 1 ștanțator 1

confecționer tâmp lan c din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele șî înlocuitor
11

munc.necal.la demil cladin, zida
ri ejnozaic.fajanță^resie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3munc.necal.la asamblarea.mon tarea 

pieselor 1
munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1zidar rosar-tencuitor 1 ospătar (chelner) 3

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale ]

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

bucătar 1 manipulanț mărfuri 14 tălpuiiorindustrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

munc.necal in ind. confecțiilor
12

zaic,zi dane, 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 în treț. drumuri,  po
duri, baraje I

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 silvicultura 1sub inginer mecanic automobile

]
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: .0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medica] 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

munc.necal.la în treț. drumuri. șo
sele, poduri,baraje 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

Călan

Telefon: 0755.999.924 ■munc.necal.la demol.clădiri.mo-

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

R dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47zidar samotor

f.

la robinet treasă în curte, grădină st=1500mp, zonă pitorească. Preț 35.0001ei. Tel. 
^30.346.219

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2,60mp, balcon, centrală termică, 
preț 60.000euro neg. Tel.0744.118.773

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsol, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj .încălzire centrală, grădină, anexe, curte betonată, complect mobilată în Ceangăi-Deva; 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba Iulia, Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. Tel. 0733.955.115, 
0722.479.215
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TALON DE MICA PUBLICITATE
Vând apartament 2 camere în Deva lângă Unitatea Militară. Preț 83.0001ei neg. Tel. 
0726.523.486

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, fân
tână. viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate din că
rămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 2 5.ooo euro neg. Tel. 0745.656.454

g DIVERSE

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000 euro. Tel. 0744.513.201.0744.671.110

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări 
temporare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri 
din română-engleza și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, 
tel. 0741.910.207

Dau în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. 
Tel. 0726.523.486

Ofertă specială! Vând casa în Simeria. din cărămidă, 2 camere, bucătărie, hol, gră
dină, st=210mp, toate utilitățile, apă, gaz, curent. Preț 60.0001ei neg. Tel.0721.805.675

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă+ abonament
Orange. Preț pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605

Cumpăr urgent apartament 2 camere în Orăștie, zonă bună și etaj intermediar. Ofer 
prețui pieței. Tel. 0721.805.675

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal.
Tel. 0723.409007, e-mailrnicutrufas@yahoo.com

Oferta specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, parter, in
stalații, apă, canal separat. Preț 70.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386. 
0734.310.133 (text maxim 50 de cuvinte)

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, 
anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 2 camere Deva plus 
o mică diferență.Tel 0721.805.675

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

Vând/schimb apartament 2 camere în Simeria, et.l, decomandat, bloc de cărămidă, 
amenajat, cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 0729.015.069

Vând/schimb apartament 4 camere în Simeria, amenajat, 2 băi, zonă ultacentrală sau 
schimb cu apartament 2 camere plus diferența. Tel.0748.689.532

g AUTO

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

.. Prenume.......

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

Sc......Ap.

nr........... ........................
......DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut Preț 400euro. Tel. 0745.494.954 Semnătura
Vând în 2 rate casă ia 7km de Simeria, Rapolt, 3 corpuri, 5 camere, bucătărie, pivniță, 
garaj, șură, grădină, apă de la rețea, curent, zonă bună. Preț 130.0001ei neg. 
Tel.0722.5 82.097

Vând Ford KA, a.f.2002, vișîniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închi
dere centralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. Preț 
ll.OOOron. Tel. 0744.114.390

închiriez apartament 2 camere, nemobilat în Simeria, ultracentral. Preț lOOeur/luna. 
Tel. 0730.287.975

Ofertă specialăîVând casă în Brad, zonă liniștită și pitorească, 2 camere, hol, pivnița, 
gradină. Este ideală pentru casă de vacanță. Preț 8.000euro. Tel. 0729.015.069

Vând motocicletă Honda CBR 9OOrr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț 
nou, plăcuțe frână față —spate noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, 
înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400cur Contact: Maeraș Andrei, Str. 
M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

Vând casă în Simeria. zona pieței, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, grădină, 
st=270mp. toate utilitățile. Preț 120.0001ei neg. Accept plata în 2 rate. 
Tel.0735.066.695

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

închiriez apartament 2 camere în Simeria, semimobilat, uitacentral, are centrală. Preț
100cur/lun[. Tel.0722.582.097

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

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

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu cnenar: 5 lei, Preț anunț cu jttnaălî7^eî.

http://glasulhuiiedoarei.blogspot.com/
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:e-mailrnicutrufas@yahoo.com
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Sort spălat 4 - Smm

Sort spălat 8 - 1Smm

Piatră

Nisip

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

I*

; Piatră concasată (criblură) 8 -16mm 25,0*

n Pui senil
D32 Ici/ Inie. V 8.69 lei/ kg

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

SI LV 
LEMNTEX 

produce $1 comerclilUeert 
timplărie din lemn triplu stratificat 

uși șl ferestre de 
parchet din lemn de fag. 

paltin sau frasin.
S.C.SIl.VA LEMNTEX S.R.L.
»at Lhimimlitt, nfJ2iDt anntintt IlărtUu,

0.354/501021.'22> lilni^nmunjFo

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?"


