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► DN 7 Deva - Sântuhalm
' — ►DJ 687 Cristur- Hunedoara
i “ ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat

► DN 66 Călan - Băcia
j < ►DN 7 Mintia -Vețel
~‘ ► DN 7 Vetel - 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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Cakwtiar
f greco-catolic
Sf. pi. Iiie Tesviteanul.

j romano-catolic
Ss. ^polinar, ep. m. *; Ilie,

Salata
cu legume, 
portocale 
și couscous

Ingrediente:

1 ceapă medie, 1 lingură de ulei, 
250 g couscous, 1/2 cub de supă, 
125 g mazăre din conservă sau 
’’mange tout”, 1 ardei gras roșu, 3 
portocale, zeamă de lămâie după 
gust.

Mod de preparare:

Se taie ceapa cubulețe. Se că
lește în ulei până se înmoaie și de
vine translucidă. între timp se taie 
ardeiul și ’’mange tout” julienne. 
Dacă folosiți mazăre, aceasta se 
clătește bine în apă rece. Portoca
lele se cojesc, se curăță de sâmburi 
și se taie în felii.

Jumătatea de cub de supă se fă
râmițează și se pune în 250 ml ue 
apă (se verifică ne ambalaj dacă 
este cantitatea corectă pentru 250 
ml de apă). Se face supa pe foc sau 
ia microunde. Când ceapa este că
lită se adaugă couscous-ul și se 
amesteacă la foc mic câteva se
cunde. Se dă tigaia de-o parte și se 
toarnă supa peste couscous. Se 
acoperă și se lasă 5 minute.

Se amestecă couscous-ul cu o 
furculiță pentru a se aera. Se 
adaugă mazărea sau „mange tout”, 
ardeiul și portocala tăiate și se 
amestecă. Se pune zeama de lă
mâie și se amestecă din nou. Se 
servește imediat.

k_________ y

VWTv
...... . JRL.Hd.P

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

Sfântul Ilie Tesviteanul
Numele Ilie (alternativ Elie) în limba 

română provine de la numele ebraic Eliyah 
(Eliiah), ceea ce înseamnă „Al cărui Dum
nezeu (El) este Iahve”. în sinaxare și mar- 
tirologii e pomenit pe 20 iulie, iar Biserica 
Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la 
cer a Sfântului Mare Proroc Ilie 
Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți 
prooroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie 
este celebrat ca un mare făcător de minuni 
și aducător de ploi în vreme de secetă. Sfân
tul și marele Prooroc Ilie, înger întrupat în 
came ce a primit de la Dumnezeu puterea 
de a deschide și închide cerurile, era de 
origine din Tesvi în Galaad. încă din 
copilărie, ținea strict toate poruncile Legii 
și se ținea în permanență în fața lui Dum
nezeu printr-o feciorie indiferentă, post 
neîncetat și rugăciune arzătoare, care îi 
făcură sufletul ca focul și făcură din el mod
elul vieții mănăstirești. Proorocul Ilie a ac
tivat în Regatul de Nord, în timpul regelui 
Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă 
păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el 
să cadă în idolatrie. Lipsa de pioșenie și de
pravarea predecesorilor săi ajunse la culme, 
încurajat de soția sa, respingătoarea Isabel, 
el îi persecuta pe Prooroci și pe toți oamenii 
rămași credincioși lui Dumnezeu și se 
închina idolilor Baal și Astarte. Sfântul și 
Marele Prooroc Ilie l-a abordat în chip di
rect purtând o aprigă luptă pentru dreapta 
credință a poporului care prin exemplu mai 
marilor săi era târât în idolatrie. La cuvin
tele Profetului, o secetă groaznică se abătu

atunci, ca febra, asupra pământului: totul fu 
secat, devastat, ars. Bărbații, femeile, copiii, 
animalele domestice și animalele sălbatice, 
toate mureau din lipsa hranei, izvoarele 
secau, plantele se ofileau și nimic nu scăpa 
urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranța 
că foametea va face pe poporul lui Israel să 
se căiască și să se întoarcă la credință.

Din porunca lui Dumnezeu, 
Proorocul, acoperit cu o piele de oaie și 
înveșmântat cu piele de vițel, părăsi ținutul 
lui Israel și se duse la râul de Chorrath (Ker- 
rith), aflat dincolo de Iordan. Se adăpa cu 
apa cascadei, iar Domnul îi trimise corbi - 
animale pe care evreii le considerau impure 
și care aveau reputația unei mari cruzimi 
față de progeniturile lor - pentru a-i duce 
pâine dimineața și came seara, ca să 
trezească în prooroc mila pentru poporul 
care suferea. Când cascada secă, Dumnezeu 
își trimise slujitorul său la Sarepta din 
Sidon, lăsându-1 să vadă de-a lungul drumu
lui efectele dezastruoase ale secetei, pentru 
a trezi încă o dată în el milă. Ilie ajunse la o 
văduvă săracă, păgână, care aduna lemne 
pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei. în 
ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate da
torate ospitalității și îndată ce Proorocul i-o 
ceru, ea îi pregăti o pâine, cu făina și uleiul 
pe care le mai avea. Primi fără întârziere 
răsplata ospitalității sale: la cuvântul 
Proorocului, covata sa cu faină și urciorul 
cu ulei nu se mai goliră până la revenirea 
ploii. Trecuseră câteva zile de când Ilie era 
găzduit la aceasta văduvă, când fiul ei muri.

Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul 
lui Dumnezeu ca ar fi adus nenorocirea 
asupra casei ei, Ilie îl luă pe copil, îl urcă la 
etaj acolo unde locuia el și după ce a suflat 
de trei ori asupra trupului neînsuflețit 
chemându-1 cu strigăte puternice pe Dum
nezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu 
mamei sale, profețind astfel învierea 
morților.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea 
mai de sus a virtuții, Sfântul Prooroc Iiie nu 
a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la 
cer fiind considerat demn de a vedea față în 
față slava Dumnezeului întrupat, alături de 
Moise și de cei trei Apostoli în ziua 
Schimbării la față (Matei, 17). Sfârșitul lui 
Ilie este prezentat ca o minune care s-a pe
trecut cu puterea lui Dumnezeu, pe Care Ilie 
L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că, 
simțind el că zilele pe pământ sunt 
numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei. 
Atât de mare a fost personalitatea lui, încât 
Domnul i-a făcut aceasta favoare de a se 
muta din viața aceasta pământească la viața 
cea cerească, fără a trece prin poarta morții, 
înălțându-se cu trupul la cer. Minunea a fost 
văzută de către ucenicul său, iar el s-a 
înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de cai.

HOROSCOP
Este bine ca în această zi să îți 

pui la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin timp 
la dispoziție. Organizarea va fi cheia 
succesului pentru tine.

Ar fi bine să petreci mai mult 
timp pe acasă și să profiți de timpul 
liber care îți mai rămâne pentru a ieși 
la o plimbare sau întâlnește-te cu pri
etenii la bar și lucrul acesta îți va reîncărca b;
teriile.

Devii poruncitor cu cei din jur, 
iar acest lucru poate să-i 
nemulțumească pe aceia care suportă 
comportamentul tău. Familia îți aduce 
mari mulțumiri.

din punct de vedere financiar și sentimental.

Este o zi bună pentru reorgani
zarea finanțelor. Ai ocazia să primești 
sfaturi prețioase de la specialiști în 
domeniu. Ai niște întâlniri profitabile

Trăiești exclusiv la nivel afectiv, 
lăsându-te pradă intuiției. Deși îți cam 
lipsește obiectivitatea, lucrurile s-ar 
putea să iasă bine până la urmă, măcar 
pentru tine.

Ești plin de energie și de entuzi
asm la locul de muncă, dar nu-ți asumi 
riscuri inutile. Cei care doresc să scape 
de cele câteva kilograme în plus, tre
buie să renunțe la pâine, alcool și alte lucru 
care îngrașă.

c

de-a lungul timpulu'

1810 Celăteirii din Bogota, Columbia declară 
ependența față de Spania. .

1896: A apărut ziarul „Liga ortodoxă”, sub conducerea 
lexandru Macedonsk.
1927: La numai cinci ani, Mihai I devine Regele 

anilor în urma morții regelui Ferdinand I.
' 1940: Danemarca părăsește Liga Națiunilor.

1944: Al doilea râzboi mondial: Adolf Hitler 
iețuiește complotului de la 20 iulie într-o încercare de 

condusă de Glaus von Stauffenberg.
1969: Primul pământean, astronautul american Neil 

strong, membru al echipajului „Apollo-ll ”, coboară pe 
ța Lunii, la 10:56 PM, și rostește cuvintele „este un pas 

un om, dar un salt gigantic pentru omenire''
1976: Nava spațială americană „Viking—1” a atins 
fața planetei Marte

g Bancurile zilei
Ce diferență este între 

poliție și vânt? Poliția bate 
mai tare...

© © ©

Un tip cu soția sa merg 
la farmacie să cumpere câ
teva pilule Viagra. El re
clamă: - Cum!? 10$ o 
pastilă!

La care soția sa: - Lasă,

40 $ pe an nici nu e așa de 
scump...

© © ©
Un oltean e condamnat 

la moarte prin electrocutare. 
Este așezat pe scaunul elec
tric și întrebat care e ultima 
lui dorință. Olteanul răs
punde:

. - Să mă țineți de mână.
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S-au născut:
1304: Francesco Petrarca, poet italian (d. 1374)
1847: Max Liebermann, pictor german (d. 1935)
1868: Miron Cristea, primul patriarh al BOR (d. 1939)
1906: Gălin Alupi, pictor și profesor de pictură român 

(d. 1988)
1940: Dan Voiculescu, compozitor român
1943: Adrian Păunescu. poet, piozator. ziarist, politician 

român
1947: Gerd Binnig, fizician german, laureat al Premiului 

Nobel

Comemorări:
1514: Gheorghe Doja, conducătorul războiului țărănesc 

de la 1514, din Transilvania (ucis)
1927: Ferdinand I, rege al României (n. 1865)
1937: Guglielmo Marconi, fizician italian, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1874)
1945: Paul Valery, poet francez (n. 1871)
1990: Serghei Paradjanov, regizor georgian de film (n. 

1924)
2004: Antonio Gades, renumit dansator și coregraf span

iol de flamenco (n. 1936)
2007: Kai Siegbahn, fizician suedez (n. 1918)
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Boxerul campion vine la 

poliție:
- Un tip m-a jefuit. M-a 

amenințat și mi-a luat cei 
300$ pe care îi aveam la 
mine.

- Și nu v-ați apărat?
- Pentru numai atâția 

bani?!

© © ©
Doi polițai discută:
- De ce îți tot freci mâi

nile?
- Că mi-e frig...
- Da' de ce nu-ți bagi 

mâinile în buzunar?
- Acolo mi-s mănușile.
© © ©

Va trebui să faci eforturi pentru a 
menține un climat liniștit, bazat pe 
înțelegere și încredere. Astăzi ai nevoie 
de calm, ca să-ți pui în aplicare pla
nurile și să-ți atingi obiectivele.

Nativii singuri se îndrăgostesc u 
ușor, însă tot atât de repede le scade jfîȘî: 
interesul pentru persoana în cauză.

Se poate însă să lege frumoase 
prietenii.

Ai putea să fii iritat de ati- /y» 
tudinea unui prieten care nu pare să ț* 
înțeleagă ambițiile tale.

Ca să eviți certurile, evită 
subiectul, mai ales că în realitate, tu ești singi 
rul interesat de el.

Purtat de elan, riști să arunci cu
vinte usturătoare, pe care le vei regreta 
mai târziu.

Este important să știi să te bucuri 
de ceea ce ai, în loc să te uiți la ceea ce au alți 
Profită la maxim de ce-ți oferă viața.

Pe plan financiar optimismul tău 
poate cădea în imprudență în unele 
cazuri.

Este adevărat că-ți vor intra niște bani: 
cont, însă acest lucru nu înseamnă că trebu 
neaparat să-i cheltuiești înainte de a-i fi primi

Curiozitatea ta specifică te 
stimulează să găsești soluții prob
lemelor profesionale cu care te 
confrunți.

Nu neglija sfaturile celor care au m 
multă experiență decât tine.
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Hidrologii au decis să mențină avertizarea de inundații pe râul Prut 
până la sfârșitul lunii iulie, din cauză că apa oprită în acumularea 
Stânca Costești trebuie acum evacuată, astfel că nivelul râului se va 
menține peste cotele de atenție, inundație și chiar de pericol.
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Peste 20 de profesori de nota 1
Mai mult de 20 dintre profeso
rii care au participat la exame
nul de titularizare, desfășurat 
săptămâna trecută, au obținut 

' nota 1, în timp ce un singur 
candidat a fost de nota 10.

Concurența acerbă pentru pos
turile titularizabile din învățământul 
hunedorean s-a mai domolit până la 
încheierea examenului. Dintre cei 
1.153 de candidați înscriși, doar 875 
au susținut proba scrisă. Ceilalți, fie 
nu s-au prezentat deloc la centrele 
de examinare, fie au abandonat 
„h’^ta” după ce au văzut subiectele, 
iat patru au fost eliminați din exa
men, pentru că au fost descopriți 
copiind.

Potrivit inspectorului de 
resurse umane din cadrul Inspec
toratului Școlar Județean Hune- 
dc ., Camelia Beșleagă, procentul 
de promovabilitate al examenului 
de titularizare de anul acesta a fost 

de 72,34%.
Un număr de 633 de profesori, 

aspiranți la un loc stabil la cateră, au 
obținut note peste 5. Cu toate aces
tea, nu toți se vor putea titulariza 
anul acesta, deoarece nota lor este 
mai mică de 7, pragul minim pentru 
titularizare. Acești candidați vor 
ocupa posturi de suplinitori 
calificați.

Niciun profesor nu a 
promovat la Chimie

O situație deosebită se 
înregistrează la disciplina Chimie. 
Niciunul dintre cei nouă profesori 
participanți nu a luat nota de tre
cere. Cea mai mare notă la această 
materie a fost 4,3. Astfel, posturile 
disponibile vor fi ocupate de profe
sorii care au susținut examenul de 
titularizare anul trecut sau în anul 
2008. Ei vor fi selectați în ordine 
descrescătoare a notelor și vor fi 
încadrați ca suplinitori.

Peste 200 dintre cei care 
doreau ca, începând din luna sep
tembrie, să îi învețe pe alții s-au 
dovedit a nu fi ei înșiși suficient de 
învățați. Profesorii care au căzut ex
amenul de titularizare au obținut 
chiar și note de 1 și 2.

Un singur profesor 
de nota 10

Rezultatele arată că, în județ,
există un singur profesor debutant,

de nota 10. Este vorba despre Si
mona Sabău, di« Orăștie, care a 
obținut nota maximă la proba pen
tru ocuparea postului de profesor de 
limba latină.

Doriana Matei

Edilii liberali vor protesta împotriva măsurilor 
adoptate de Guvern

Președintele Consiliului Jude
țean (CJ) Hunedoara, Mircea 
Moloț, a sunat ieri adunarea 
generală în rândul primarilor 
liberali. Aproximativ jumătate 

din edili liberali hunedoreni au 
dat curs apelului lui Mircea 

Moloț. Președintele CJ Hune
doara intenționează să dema

reze un protest comun 
împotriva măsurilor adoptate 
de Guvern, care afectează di

rect administrațiile 
publice locale.

Aproximativ jumătate din primarii 
liberali din județul Hunedoara s-au re
unit, ieri, la Casa de Cultură din Deva, 
la chemarea președintelui CJ Hune
doara, pentru a-și spune nemulțumirile 
în ceea ce privește trei acte normative 
adoptate de Guvern.

Nemulțumirea liberalilor vine ca 
urmare a intrări în vigoare a Ordinanței 
de Urgență 55/2010 - care vizează re
ducerea cheltuielilor publice, Legea 
118/2010 privind unele măsuri necesare 
în vederea restabilirii echilibrului buge
tar, respectiv OUG 63/2010 privind 

finanțele publice locale, precum și pen
tru stabilirea unor măsuri financiare.

Primarii liberali 
sunt nemulțumiți de 
măsurile Guvernului

Edilii liberali sunt de părere că 
cele trei acte normative încalcă autono
mia administațiilor locale, totodată per
iclitând capacitatea lor de a-și îndeplini 
sarcinile. Cea mai mare doleanță a 
edililor liberali este reducerea de per
sonal din cadrul administraților publice 
locale.

Primarii sunt nemulțumiți că noua 
organigramă trebuie supusă la vot în 
Consiliul local, iar criterile de disponi
bilizare nu sunt clar stabilite. Mai mult, 
aceștia reclamă faptul că există posibil
itatea ca noua organigramă să nu 
primească vot favorabil din parea con
silierilor, iar în acest caz primarul este 
cel care va suporta consecințele.

Totodată, primarii sunt de părere 
că în urma restructurărilor de personal, 
angajații rămași pe posturi nu vor face 
față volumului mare de muncă.

„Din ‘90 încoace s-a creat un 
cadru legislativ ca autonomia locală să 

se manifeste. Guvernul actual vrea să 
distrugă această autonomie. Oamenii 
vor munci dublu, salarile vor fi mai 
mici, vor suporta și inflația, doar pentru 
ca să fie favorizată clientela politică. 
Guvernul simulează reducerea person
alului, atâta vreme cât sunt 
disponibiliazați secretari de stat și 
subprefecți, dar sunt mutați de fapt pe 
alte posturi la fel de călduțe”, a precizat 
primarul municipiului Hațeg, Nicolae 
Timiș.

Vor ataca
la Consiliul Europei

Printre alte nemulțumiri ale pri
marilor liberali din județ se mai numără 
și scăderea cotei lunare de combustibil, 
dificultatea accesări fondurilor eu
ropene, neaplicarea acestor măsuri și în 
cazul companiilor de stat, precum și 
restricționarea folosirii banilor din tre
zorerie doar în ultima săptămână a lunii 
în curs. Edilii liberali, în frunte cu 
Mircea Moloț, intenționează să sem
naleze aceste aspecte la Consiliul Eu
ropei. „Toate aceste lucruri nu vor 
rămâne tară urmări în plan european, 
înainte, Băsescu. care era portdrapelul 
descentralizării, salva aparențele con- 
vocându-ne la ședințe în care se discu
tau măsuri ce vizau administrațile 
locale. Acum, la adoptarea acestui set 
de măsuri nu ne-a întrebat nimic. O să 
facem scandal la Consiliul Europei, 
când va avea loc Congresul Puterilor 
Locale și Regionale. Asta nu va rămâne 
fără urmări în plan european”, a de
clarat Petru Păun Jura, primarul 
Simeriei, totodată membru al Consiliu
lui Director al Asociației Orașelor din 
România și în Congresul Puterilor Lo
cale și Regionale.

Irina Năstase

Anunț angajare
Societate Comercială din Deva angajează inginer cu experiență în 

construcții și instalații, maistru cu experiență în construcții și instalații, echipe 
de muncitori cu experiență în construcții și în amenajări de teren.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, strada George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22, parter (vis a vis de magazinul Billa) și la telefon: 
0254/234.448 de luni până vineri între orele 8-16.

ANUNȚ PUBLIC
SC VIOMAR AGREMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pensiune turistică de 3 stele și structura de 
agrement în localitatea Nandru, comuna Peștișu Mic, județul Hunedoara”, propus a fi am
plasat în localitatea Nandru, nr.84, comuna Peștișu Mic, județul Hunedoara..

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de 
luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC VIOMAR 
AGREMENT SRL, din localitatea Nandru, nr.84, comuna Peștișu Mic, județul Hunedoara, 
în zilele de luni -vineri între orele 10,00 - 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

ANUNȚ PUBLIC
SC FERMA DENIS SRL, titular al proiectului “Construire și dotare fabrică de lapte - 

ALEX - sat Peșteana, comuna Densuș, județul Hunedoara” anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Construire și dotare fabrică de lapte - ALEX - sat Peșteana, comuna Densuș, 
județul Hunedoara”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00, 
precum și la următoarea adresă de internet: www.ap.hd.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SC EDY LAND SRL cu sediul în localitatea Brad, str.Decebal, nr.7, jud. Hunedoara, 

anunță elaborarea primei versiuni a planului / programului “PUZ-Ansamblu de locuințe în 
extravilanul municipiului Deva” în localitatea Deva, zona Deva Sud, jud.Hunedoara și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului / programului se poate realiza Ia Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, localitatea Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud. 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.Amur- 
gului, nr. 1, jud.Timiș, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SC TRION PREST SRL cu sediul în localitatea Orăștie, str.N. Bălcescu, nr.2, jud.Hunedoara, 

anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Hotel - restau
rant”, situat în localitatea Căstău, f.n., 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 rcclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului.

http://www.ap.hd.ro
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Accidente rutiere pe banda rulanta

Prin două hotărâri succesive Executivul a aprobat indicatorii tehnico - economici ai 
obiectivelor de investifii „Autostrada Lugoj — Deva " fi „Autostrada Orăștie — Sibiu ”. Finanța
rea celor două obiective de investifii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia 
Europeană prin Fondul de coeziune, în proporfie de 85 la suta ți 15 la sulă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor ți Infrastructurii Sumele destinate pentru 
aceste investifii nu au fost făcute publice. (C.R.)

La mulți ani, Ilie!

Numele Ilie este unul dintre 
cele mai frecvente și populare

Patru accidente rutiere, soldate cu un mort și șase răniți, s-au produs duminică 
pe drumurile din județ, în decurs de aproximativ patru ore

prenume românești care derivă 
din vechiul nume ebraic „Eli- 
jah(u)”, purtat de un cunoscut 
profet biblic, personaj al Cărții 
Regilor din Vechiul Testament. 
Peste 127.900 de români își 
serbează ziua numelui de 
sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie 
Tesviteanul. Statisticile Minis
terului Administrației și Inter
nelor arată că nu mai puțin de 
127.944 de români își sărbătoresc 
onomastica în 20 iulie. Dintre 
aceștia 113.932 sunt bărbați, ma
joritatea purtând numele de Ilie 
(110.632). Vor sărbători însă și 
cei care poartă numele de Iliuță 
(3202), Iliuț (83) și Iliuș (15). 
Dintre cele 14.012 femei care își 
sărbătoresc ziua"în aceeași dată, 
cele mai multe poartă numele de 
Ilinca (13.927), alături de care 
vor petrece și persoanele care 
răspund la numele Ilia (85).

Inconștiența șoferilor, neres- 
pectarea regulilor de circulație r 
și conducerea autovehiculelor 
sub influența băuturilor alcoo

lice sunt doar câteva dintre 
motivele pentru care o per

soană și-a pierdut viața și alte 
șase au fost rănite, în urma ac
cidentelor rutiere produse du

minică, pe șoselele 
hunedorene.

Țigări confiscate, 
la Orăștie

30 de pachete cu țigări au 
fost confiscate, de polițiști, în 
Piața Agroalimentară din Orăștie. 
în urma unui control, oamenii 
legii l-au depistat pe Sorin M., de 
21 ani, din Orăștie, în Piața 
Agroalimentară de pe strada Pri- 
cazului, în timp ce oferea spre 
vânzare țigări netimbrate și fără 
documente de proveniență. 
Polițiștii au ridicat 30 pachete de 
țigări în vederea confiscării, iar 
tânărul a fost sancționat 
contravențional cu amendă în 
valoare de 1.000 de lei.

Dosare penale pentru 
alcool la volan

Doi hunedoreni s-au ales cu 
dosare penale, după ce au fost 
prinși de oamenii legii, în trafic, 
sub influența băuturilor alcoolice. 
Unul dintre șoferii turmentați a 
fost prins de polițiști pe o stradă 
din Deva. Sorin G., de 31 de ani, 
din Simeria, conducea un auto
turism pe bulevardul 22 Decem
brie. în urma testării cu aparatul 
etilotest s-a constatat că bărbatul 
avea o concentrație alcoolică de 
0,99 mg/1 alcool pur în aerul ex
pirat. La Sântămăria Orlea, oa
menii legii l-au depistat în trafic 
pe Emilian R., de 52 de ani, din 
localitate, în timp ce conducea un 
autoturism, pe DJ 668, între 
localitățile Subcetate și 
Sântămăria Orlea, având o 
concentrație alcoolică de 0,80 
mg/1 alcool pur în aerul expirat, 
în ambele cazuri, oamenii legii 
au întocmit dosare de cercetare 
penală pentru conducere sub 
influența băuturilor alcoolice.

Unul dintre accidente, soldat cu 
doi răniți grav, s-a produs în jurul 
orei 17:30. Ionel L, de 28 ani, din 
Hunedoara, în timp ce conducea un 
autoturism din direcția Mânerău 
spre Hunedoara, într-o curbă la 
dreapta a pierdut controlul volanu
lui, a pătruns pe contrasens și s-a 
răsturnat în afara părții,carosabile.

Tânărul nu avea permis de con
ducere și se afla sub influența 
băuturilor alcoolice. în urma acci
dentului, șoferul autoturismului și 
Andreea B., de 20 ani, din Hune
doara, pasageră în autoturism, au 
fost răniți grav.

în cauză s-a întocmit dosar de 
cercetare penală, pentru comiterea 
infracțiunilor de vătămare corporală 
din culpă, conducere fără permis și 
conducere sub influența băuturilor 
alcoolice.

Zeci de străzi din Hunedoara,
w wfara apa

Furnizarea apei va fi între
ruptă mâine, în municipiul 

Hunedoara, între orele 08.00- 
16.00, pe străzile Cocs arilor, 

Corvin (parțial — între G. 
Enescu și bulevardul Dacia) și 

G. Enescu (parțial — între I. 
Creangă și bulevardul Corvin), 

din cauza montării unor hi- 
dranți pe strada Corvin numă

rul 4.

De asemenea, mâine și poimâine 
în intervalul orar 22.00 și 08.00, hune- 
dorenii nu vor avea apă potabilă la robi
net, pe străzile, Bogdan Vodă, Rotarilor 
- parțial, 1 Mai, Popa Șapcă, Timotei 
Cipariu, Aurel Vlaicu, Cloșca, 
Libertății, Piața Libertății, Iancu de 
Hunedoara, Dragoș Vodă, Crișan, 
Carpați, Romanilor, Gheorghe Doja, 22 
Decembrie (între Republicii și poarta 
zgurii), Ansamblul Ciocârlia (str. Mier
lei, Parcului, Ciocârliei), Revoluției, 
Ștefan cel Mare - parțial, Nicolae 
Bălcescu - parțial, Victoriei - parțial, 
C.D. Gherea, iar cei ce locuiesc în mi- 
croraioanele I - inclusiv strada Ghe. 
Barițiu, M II, M III, M V 1, Ceangăi - 
strada Panait Cema, Dorobanților,

Microbuz,
implicat în accident

După 20 de minute de la pro
ducerea accidentului din apropiere 
de Hunedoara, în jurul orei 17:50, 
pe DN7 se produce alt accident de 
circulație, în urma căruia trei per
soane au fost rănite. Conducătorul 
unui autoturism, Marius D., de 31 
ani, din județul Prahova, care cir
cula pe DN 7, din direcția Deva spre 
Orăștie, a efectuat manevra de 
depășire a unei coloane de autove
hicule, în zona de acțiune a indica
torului „depășirea interzisă” și peste 
marcajul longitudinal continuu, in
trând în coliziune cu un microbuzul 
condus regulamentar de Sorin C., 
de 40 de ani, din comuna Buceș. în 
urma impactului microbuzul s-a 
răsturnat în afara părții carosabile, 
iar trei pasageri aflați în microbuz 
au suferit leziuni ușoare. în cauză a 
fost întocmit, dosar de cercetare 
penală, pentru vătămare corporală 
din culpă

Biciclist rănit grav, 
la Cristur

Un copil, în vârstă de opt ani, a 
fost grav rănit în urma unui accident 
produs în aceeași zi, în jurul orei 
19:30, pe’ o stradă din localitatea 
Cristur. Minorul a pătruns pe partea

Carpați, Buituri - parțial, E. Varga; bd. 
Traian, sat Peștiș vor avea presiune 
scăzută la robinet. Motivul întreruperii 
este eliminarea unei avarii apărute în 
zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu 
și Victoriei.

Tot miercuri, între orele 07.00 și 
22.00, hunedorenii din zona Microraion 
VI și VI Nord nu vor avea apă potabilă 
din cauza montării unor robineți pe 
Bulevardul 1848 și strada Prutului.

în cele din urmă, joi, 22 iulie, apa 
potabilă se sistează, între orele 07.00 și 
17.00, în Hunedoara, pe Trandafirilor, 
Pinilor, Viorele (parțial), Lătureni, Bui
turi (parțial), motivul sistării fiind 
montarea unor apometre pe strada 
Trandafîrfior și a unor vane pe strada 
Valea Seacă.

(C.S.)

carosabilă pe bicicletă, de pe un 
spațiu verde, fără să se asigure. A 
fost surprins și accidentat grav de 
un autoturism condus de Ioan D., de 
29 ani, din comuna Moșnița Nouă, 
județul Timiș. în cauză s-a întocmit 
dosar de cercetare penală, pentru 
vătămare corporală din culpă.

Accident mortal
la Baru

Un bărbat din comuna Baru
a pierdut viața după ce a căzut cu

P \
A furat peste 1.000 de euro, 
dintr-o casă de schimb valutar

Un bărbat, a cărui identitate nu 
a fost deocamdată stabilită de oam- 
neii legii, a reușit să fure suma de 
1.750 de euro, dintr-o casă de schimb 
valutar din Vulcan. Acesta a profitat 
de faptul că gestionarul casei de 
schimb valutar nu are experiență, în 
ceea ce privește manipularea valo
rilor monetare, și a fugit cu banii.

Polițiștii au întocmit dosar de

Taxe aplicate fără acordul clientului
Operatorul de servicii RCS - 

RDS a introdus, în facturile către 
clienți, o taxă de mentenanță în val
oare de cinci lei. în urma nu
meroaselor sesizări, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consuma
torilor (ANPC) a comunicat că 
această taxă nu este legală deoarece 
perceperea sa nu a fost făcută cu re
spectarea legislației în vigoare. 

mopedul, pe care îl conducea, pe 
partea carosabilă. Accidentul s-a 
produs, în jurul orei 22:00, pe strada 
Dr. Prof. Ștefan Gârbea, din locali
tatea Baru.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, 
nu purta cască de protecție. Corpul 
neînsuflețit al bărbatului a fost 
transportat la morga Spitalului 
Județean Deva în vederea efectuării 
necropsiei și stabilirii cauzei morții.

Mihaela Tămaș

cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat și 
continuă cercetările în vederea 
identificării autorului. Persoane.,, 
care pot da relații cu privire la iden
titatea autorului furtului sunt rugate 
să anunțe polițiștii prin intermediul 
Sistemul Național Unic pentru 
Apeluri de Urgență 112.

(M.T.)

ANPC arată că orice nouă taxă poate 
fi cerută doar după notificarea 
prealabilă a consumatorilor și, în 
consecință, a cerut operatorului RCS 
- RDS să intre în legalitate. „Astfel 
de taxe pot fi percepute numai cu no
tificarea prealabilă a consumatorilor 
și după obținerea acordului din partea 
acestora”, se arată intr-un comunicat I 
de presă al ANPC. (C.R.)



Is Dacia va majora producția modelului Duster de la 20 de unități 
pe oră în prezent la 25 de SW-uri în octombrie și ulterior la 35 
de mașini la începutul anului viitor, pentru a reduce perioada 
de așteptare a clienților, care în Europa de Vest ajunge 
până la șase luni.
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Procedura de înregistrare a firmelor la ONRC se va simplifica
Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de către Ministerul Justiției va simplifica operațiunile 

de înregistrare a firmelor la Registrul Comerțului dacă va fi adoptat în Parlament

Proiectul de act normativ re
glementează statutul registra
torului comercial, persoană cu 
statut special, investit cu prero

gative de autoritate publică, 
care efectuează controlul ad
ministrativ pentru înregistra
rea în Registrul Comerțului și 
care va înlocui pe directorul 

Oficiului Registrului Comerțu
lui de pe lângă tribunalul 

județean.
'■■■-------------------------------------

Potrivit actului normativ, 
această funcție este supusă unor 
exigențe care să asigure competența 
profesională a acestuia, probitatea 
sa morală, imparțialitatea în analiza 
d relor și pronunțarea încheierii. 
„Iircadrul procedurii de înregistrare 
a unei firme solicitantul nu se va 
mai adresa judecătorului delegat al 
tribunalului județean, ci registra
torului comercial. Registratorul 
comercial trebuie să fie absolvent 
de studii superioare juridice și o 
vechime în domeniu de minim cinci 
ani la Registrul Comerțului. Potrivit 
legislației, până la 1 ianuarie 2010 
oficiile pentru Registrul Comerțului 

au fost conduse de către un director 
care era judecător delegat al tri
bunalului județean competent. 
Această situație a fost prelungită 
până la ocuparea prin concurs a 
postului de registrator comercial, 
care va fi angajat al Registrului 
Comerțului și va prelua conducerea 
oficiului județean”, afirmă direc
torul Oficiului pentru Registrul 
Comerțului Hunedoara, Viorica 
Vălean.

Buletin electronic

Noul act legislativ prevede și 
înființarea unui buletin electronic al 
Registrului Comerțului. în buletinul 
electronic vor fi publicate^ toate 
actele, faptele și mențiunile, precum 
și hotărârile judecătorești înregis
trate în Registrul Comerțului, pen
tru care legea prevede și obligația 
publicității printr-o gazetă oficială. 
Acestea vor fi publicate pe baza 
unui tarif fix. „Avantajul este că se 
elimină obligația publicării și taxele 
către Monitorul Oficial și se reduc 
substanțial termenele de publicare. 
Până acum, se aștepta mult până la 
apariția în Monitorul Oficial și până 
la intrarea în vigoare a hotărârilor,

dar în noua formulă timpul se re
duce la câteva zile”, mai spune 
Viorica Vălean.

Comercianții trebuie să ceară, 
înainte de începerea activității eco
nomice, înregistrarea în Registrul 
Comerțului și publicarea în bulet
inul electronic. Cererea de înregis
trare va putea fi transmisă, ca și 

până acum, online. Actul normativ 
stipulează că meseriașii și țăranii 
care comercializează produsele din 
gospodăria proprie nu trebuie să 
ceară înregistrarea în Registrul 
Comerțului.

Nu în ultimul rând, noua lege 
are calitatea de a unifica într-un sin
gur act normativ o serie de preved

eri referitoare la operațiunile de în
registrare în Registrul Comerțului 
cuprinse acum în alte reglementări, 
unele dintre ele contradictorii sau cu 
conținut normativ similar, ori chiar 
identic.

Cătălin Rișcuța

Up an de mandat european

La un an de la debutul noului mandat de europarlamentar, 
președintele UDMR Hunedoara Iuliu Winkler 
a făcut un bilanț al activității sale

într-o conferință de presă sus
ținută ieri, Winkler a expus câ

teva dintre coordonatele 
activității sale la Parlamentul 

European (PE). Astfel, în anul 
care a trecut europarlamenta- 
rul hunedorean a fost cooptat 
în mai multe comisii ale PE: 

comisia pentru comerț interna
țional, comisia pentru dezvol

tare regională și în comisia 
specială a PE privind criza fi
nanciară, economică și socială 

-CRIS.

Winkler a avut o activitate 
intensă în forurile din care face 
parte, contribuind la elaborarea 
unor documente emise de către PE. 
în cadrul activității parlamentare a 
avut intervenții privind întreprinder
ile mici și mijlocii, problemele en
ergetice, politica de dezvoltare 
regională și cea agrară comună. în 
calitate de europarlamentar român 
din partea UDMR, partid afiliat 
popularilor europeni (PPE), Win

kler a participat la Congresul PPE 
de la Bonn, contribuind la elabo
rarea unor documente emise de 
populari. Winkler a ținut să facă 
unele aprecieri și în ceea ce privește 
situația actuală din țară: „în Româ
nia mai mult decât cu criza 
economică, avem de-a face cu o 
criză morală, cu o lipsă de încredere 
generalizată față de persoane și 
instituții, ceea ce constituie o 
situație periculoasă. Avansul unei 
societăți se poate realiza doar dacă 
aceasta este solidară, dacă în interi
orul său există coeziune. Uniunea 
Europeană este și un teren de 
competiție între statele europene și, 
în acest context, politicile comu
nitare sunt mai bune pentru statele 
mai adaptate și mai coerente”.

Winkler este pentru 
menținerea 
cotei unice

Unul dintre subiectele abordate 
de Iuliu Winkler a. fost problema 
menținerii cotei unice. Europarla- 
mentarul a făcut o comparație între 

cele două modele, respectiv cota 
unică de impozitare și impozitul 
progresiv. în opinia sa menținerea 
cotei unice asigură un climat favor
abil pentru investiții, generează mai 
mulți bani la buget, conferă pre- 
dictibilitate și ușurință în ges
tionarea mecanismelor financiare. 
Dimpotrivă, adoptarea impozitului 
progresiv nu aduce mai multe 
încasări la buget, creează dificultăți 
de gestionare și contribuie la 
sporirea muncii „la negru”. în 
opinia sa, deși impozitarea 
progresivă pare un model mai 
echitabil din punct de vedere social, 
adoptarea sa ar fi doar o măsură 
populistă, fără rezultate economice 
benefice. „Renunțarea la cota unică 
este o greșeală majoră. Noi nu 
dorim să se renunțe la cota unică de 
impozitare. Mă voi lupta cu toată 
influența și persuasiunea de care 
dispun eu, ca economist în cadrul 
UDMR, pentru menținerea cotei 
unice”, a declarat Winkler.

Cătălin Rișcuța
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Diana Dumitrescu este noua imagine
lui Cristiano Ronaldo
este o ospătăriță din Los Angeles
Mama copilului internațio
nalului portughez Cristiano 

Ronaldo este o ospătăriță din 
Los Angeles, pe care fotbalis

tul a sedus-o cu cuvintele 
"Eu, tu, sărut! " și a cărei 

identitate ar urma să fie dez
văluită de către jucător fiului 
său când acesta va împlini 18 

ani, informează publicația 
Sunday Mirror.

Cristiano Ronaldo a avut o 
aventură de o noapte cu tânăra care a 
dat naștere unui băiețel", la 17 iunie . 
Ulterior, fotbalistul i-ar fi plătit ospă
tăriței 12 milioane de euro, pentru ca 
aceasta să renunțe la drepturile pa
rentale și să rămână în anonimat.

Potrivit Sunday Mirror, inițial 
Ronaldo a încercat să îi atragă atenția 

■ tinerei cu o propunere sexuală clară: 
"Eu, tu, f... f.„". Inițial, femeia nu a 
înțeles ce dorea fotbalistul, astfel că 
Ronaldo a desenat o inimă pe o fe
reastră aburită de lângă masa sa și a 

; spus: "Eu, tu, sărut".
"Așa este Ronni. Se face că 

nu vorbește bine engleza atunci când 
îi convine și țintește la fix. Era doar 
o aventură de o noapte ca oricare alta 
și Ronnie se gândea că nu o va mai 
vedea niciodată", a declarat un prie
ten al jucătorului.

După ce a realizat că este în
sărcinată, tânăra l-a contactat pe Cri
stiano Ronaldo prin intermediul 
agentului jucătorului, Jorge Mendes. 
Mendes i-a spus lui Ronaldo, iar 
acesta le-a anunțat imediat pe mama 
sa și pe surorile sale. împreună, au 
stabilit ca atunci când se naște copilul 
să se facă un test de paternitate și, în 
cazul unui rezultat pozitiv, fotbalistul 
să îi susțină financiar pe mamă și pe 
băiețel. Ulterior, mama fotbalistului, 
Dolores, a insistat că soluția cea mai 
bună este că fiul lui Ronaldo să fie

Căprioara și Cici 
de la Sistem divorțează

*

crescut în Portugalia, de ea și de fii
cele ei. Dolores este de părere și că 
mama nepotului său trebuie să aibă o 
situație financiară foarte bună. "Ar fi 
jignitor pentru Dolores ca băiatul să 
își găsească mama trăind în sărăcie. 
Este o sumă imensă, cea oferită de 
Ronnie mamei copilului său, dar el 
insistă că nu este mare lucru, deoa
rece el valorează 100 de milioane de 
lire sterline și are o mare parte a ca
rierei în față", a precizat prietenul ju
cătorului.

Apropiatul lui Ronaldo a afir
mat că fotbalistului îi place că a de
venit tată, deși nu plănuia

să facă un copil. "Nu le-a spus 
nici măcar celor mai apropiați prie
teni cine este mama. Credeam că este 
o «Bunny Girl» din Vegas, dar ea nu 
este o petrecăreață celebră sau o fe
meie bogată. Aproape că nu avea ni- 
ciun ban până când i-a primit pe cei 
de la Ronni".

"Mă simt ca Boris Becker", 
le-ar fi spus Ronaldo prietenilor săi 
după ce a aflat că este tată. Becker a 
devenit tatăl unei fetițe, în anul 2000, 
după ce a făcut sex cu o ospătăriță 
într-un restaurant din Londra, aven
tură ce l-a costat 20 de milioane de 
lire sterline.

Bebelușul născut la 17 iunie 
se află în prezent în Portugalia, la bu
nica sa.

Victoria’s Secret pentru România,
Cehia, Ungaria și Slovacia

Este frumoasă, sexy și mai nou 
imaginea celebrei case de lenjerie 
intimă, Victoria’s Secret pentru Româ
nia, Cehia, Ungaria și Slovacia. Diana 
Dumitrescu, căci despre ea este vorba, 
a făcut deja o serie de fotografii într-o 
ședință care a durat 12 ore și în care 
vedeta din telenovele românești a 
schimbat 100 de ținute, pentru 3.000 de 
cadre.

„Ședința foto la care am purtat 
lenjeria intimă Victoria’s Secret a fost 
extraordinară! în primul rând a fost o 
onoare pentru mine, fiindcă nu mă 
așteptam să fiu aleasă pentru o cam
panie atât de importantă și cred că, pen
tru orice femeie, să poarte produsele 
Victoria’s Secret este o onoare și un 
răsfăț în egală măsură. A fost o 
experiență extrem de provocatoare, mai 
ales pentru că a fost prima data când am 
pozat în lenjerie intimă”, a declarat 
actrița pentru Acasă.

în plus, pentru a fi în formă 
maximă, Diana a trecut și la cură de 
slăbire. „Am ținut o dietă, am renunțat 
la băuturile acidulate și am făcut mult 
sport. Totul pentru ca lenjeria să arate 
perfect atunci când o voi îmbrăca. Și vă 
mai spun un secret - nu m-am putut 
abține și mi-am cumpărat câteva piese 
de lenjerie intimă pe care le-am 
îmbrăcat la ședința foto și care m-au 
făcut să mă simt foarte sexy”, a com
pletat actrița.

Steven Seagal a scăpat de procesul 
de hărțuire sexuală

i Cazul prin care o veche anga- plicat în traficul cu came vie. Femeia
jată îl acuza pe Steven Seagal 
de hărțuire sexuală a fost anu
lat. Starul fusese dat în jude

cată de o fostă asistentă 
personală, Kayden Nguyen, 

care îi cerea despăgubiri de un 
milion de dolari.

Fostul model pretindea că ac
torul a abuzat-o sexual și că era im- 

susținea totodată în documentele de
puse că a trebuit să îi facă un masaj 
lui Seagal, 58 de ani, la prima lor în
tâlnire.

De asemenea, că era folosită ca 
o Jucărie sexuală” și că starul așteptă 
să îl satisfacă, deși era asistenta lui.

Deocamdată nu se știe de ce a 
renunțat Kayden Nguyen la proces și 
nici dacă a căzut la un acord cu 
vedeta.

Păreau să aibă o relație perfectă, 
dar iată că, după numai doi ani de la 
căsătorie, Georgiana Rogojan, sau 
Căprioara, după cum este cunoscută, 
și Cici de la Sistem își spun adio.

Vestea unui iminent divorț a fost 
lansată de presă în urmă cu câteva 
luni, după ce s-a speculat că muzi
cianul ar fi călcat strâmb.

Dar, dacă recent coregrafa 
mărturisea că nu o să își strice 
căsnicia chiar dacă partenerul ei de 
viață ar avea o amantă, decizia se 
pare că i-a aparținut lui Cici.

Potrivit Secret Life, membrul 
trupei Sistem a depus actele de divorț 
în cursul după-amiezii de vineri, pre
cizând că mariajul lor a început să 
„scârțâie” încă de anul trecut și din 
cauza posesivității soției lui, dar și a 
programului încărcat care i-a ținut 
separați. Prima înfățișare are loc pe 
22 octombrie.

Un sfârșit de poveste care a 
venit mult prea repede. Semn că bas
mele cu final fericit au rămas doar în 
cărțile pentru copii.
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Elevii români au obținut o medalie de argint 
și una de bronz la Olimpiada Internațională
de Biologie

Elevii români au obținut o medalie 
de argint și una de bronz la Olimpiada 
Internațională de Biologie de la Chang- 
won - Coreea de Sud, la care au partic
ipat peste 200 de concurenți din 58 de 
țări, a anunțat, duminică, Ministerul 
Educației.

Mihaela Georgescu, de la Liceul 
Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din 
București, a câștigat medalia de argint, 
iar Paula Enache, de la Colegiul 
Național "Ion C. Brătianu" din Pitești, 
pe cea de bronz, se arată într-un comu
nicat al Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului.

Din lotul olimpic de biologie al 
României care a participat la ediția XXI 
a Olimpiadei Internaționale de Biolo
gie, desfășurată în perioada 10-18 iulie, 
la Changwon, au mai făcut parte Alina 
Săcărescu, de la Colegiul Național 
"Emil Racoviță" din Iași și Emilia 
C pana Pascu, de la Colegiul 
Național "Carol I" din Craiova.

Britanicii se plâng că Traian Băsescu 
bagă moldovenii în UE pe ușa din dos
Mizând pe mai vechea fobie a 

presei tabloide britanice în pri
vința unui val de imigranți es
tici aducători de "rele", The 
Daily Telegraph și Daily Ex

press avertizează că mii de - 
moldoveni ar putea cere bene

ficii sociale în Marea Britanie, 
i ovărând și mai mult o eco
nomie aflată în recesiune. Der 
Spiegel publica zilele trecute 

un text asemănător.

După ce publicația germană Der 
Spiegel a publicat săptămâna trecută 
un articol în care afirma că România, 
prin simplificarea legii cetățeniei, bagă 
moldovenii în UE prin ușa din spate, 
este rândul presei britanice să preia 
ideea, cu un titlu similar, dar con
cretizat pentru cazul Marii Britanii.

Articolul din Telegraph amintește 
de perioada dinaintea aderării 
României la UE, când presa tabloidă 
britanică scria cu regularitate despre 
perspectivele sumbre ce așteptau 
>' tea Britanie - pe plan social, dar și 
pe plan infracțional - odată cu intrarea 
în UE a României și Bulgariei. Cele 
două țări au fost, de altfel, singurele 
pentru care Londra și-a închis piața 
muncii, • temându-se de un nou 
fenomen de tip "instalatorul polonez".

Statisticile au infirmat ulterior 
valul migrator de care se temeau 
tabloidele britanice din partea 
românilor, care au preferat să se în
drepte spre țări "latine", Italia și 
Spania. Pe plan infracțional însă, presa 
britanică relatează periodic despre 
"isprăvi" ale românilor, care, pe terito
riul Regatului Unit, par să se fi special- 

’ izat în fraude informatice, dar și în 
traficul cu ființe umane. Este celebru 
cazul "Țăndărei" - o vastă schemă de 
cerșetorie, trafic de copii și fraudare a 
sistemului britanic al asigurărilor so
ciale. Autoritățile române au colaborat

La Olimpiada Internațională de 
Biologie din Coreea de Sud au partici
pat 233 de concurenți din 58 de țări.

Elevii români au revenit în țară în 
noaptea de duminică spre luni, pe Aero
portul Internațional "Henri Coandă".

însă foarte bine cu cele de la Londra 
pentru anihilarea acestei rețele, fapt re
marcat, cu alte ocazii, și de presa 
britanică.

în acest context, articolul publicat 
duminică seara în ediția online a cotid
ianului The Daily Telegraph atrage 
atenția că "România a deschis o ușă din 
dos a drumului către UE, care îi va 
îndreptăți pe sute de mii de emigranți 
din Moldova, o fostă republică 
sovietică săracă, să muncească și să 
ceară beneficii sociale în Marea Bri
tanie".

Mai mult de 900.000 de 
moldoveni cu origini românești au 
cerut în România pașapoarte, un docu
ment care le va permite libera 
circulație în Marea Britanie, scrie 
Daily Telegraph. Până la 120.000 de 
solicitări de pașapoarte românești au 
fost deja rezolvate și alte 800.000 sunt 
în procesare, ceea ce alimentează 
temerile unei migrații în masă înspre 
Vest dinspre Moldova, una dintre cele 
mai sărace țări din Europa de Est, 
situată între România și Ucraina, 
explică publicația britanică.

Traian Băsescu, președintele 
României, a promis tuturor moldove
nilor care se consideră români, adică 
majoritatea în țara cu o populație de 
3,6 milioane, că vor putea să circule 
liber atât în România, cât și în UE. El 
a cerut să fie primite pe lună 10.000 de 
cereri de acordare a cetățeniei 
României dintr-o țară unde PIB-ul pe 
cap de locuitor este echivalent cu cel al 
Sudanului, scrie Daily Telegraph. 
Salariul mediu lunar în Republica 
Moldova, care nu este țară UE și unde 
șomajul este ridicat, este de doar 130 
de lire sterline (cca. 155 de euro) și 
peste un milion de moldoveni deja 
lucrează în străinătate, majoritatea ca 
imigranți ilegali în economia neagră a 
Europei, adaugă cotidianul britanic.

"Moldovenii tocmai au câștigat la 
loterie", scriu și jurnaliștii de la 
tabloidul Daily Express la rubrica "Co
mentariul nostru", referindu-se la 

pașapoartele UE pe care le-au primit 
din partea României. "Dacă numai 
jumătate dintre ei își exercită dreptul 
de a trăi, munci și de a cere beneficii 
aici (în Marea Britanie - n.r.), asta va 
pune o presiune masivă pe țara și-așa 
greu încercată", scrie tabloiul de 
dreapta.

Jurnaliștii de la Daily Express 
oferă chiar o soluție pentru oprirea 
potențialului val de imigranți 
moldoveni: anihilarea "culturii ben
eficiilor sociale".

"Este o chestiune care ține de gu
vernul nostru, care poate că nu are 
posibilitatea de a le lua cetățenilor UE 
dreptul la liberă circulație, dar poate 
face în schimb un lucru ce va întrerupe 
afluxul de imigranți din Europa de Est 
- să pună capăt culturii iraționale a ben
eficiilor sociale, care a făcut ca Marea 
Britanie să devină un asemenea mag
net", se precizează în scurtul comen
tariu.

Și ziarul The Telegraph îndeamnă 
guvernanții la acțiune. Publicația îl 
citează pe Sir Andrew Green, 
președinte al organizației neguvema- 
mentale Migration Watch, un grup de 
presiune antiimigrație, care a spus: 
"Este uimitor că aproape un milion de 
moldoveni au aplicat pentru cetățenia 
română. Este esențial ca Marea Bri
tanie să reacționeze, împreună cu 
partenerii ei din UE, altfel ne vom con
frunta cu un nou val de forță de muncă 
ieftină care ar fi cel mai neplăcut lucru 
în vremuri de recesiune".

Problema se răspândește, după ce 
UE s-a extins la țările din regiunea est- 
europeană și balcanică, în 2004 și 
2007, adaugă cotidianul.

The Daily Telegraph mai 
amintește că Ungaria și-a schimbat re
cent legile pentru a le permite etnicilor 
maghiari din întreaga Europă de Est să 
ceară cetățenie, iar Bulgaria a emis 
peste 60.000 de pașapoarte macedone
nilor.

Tony Blair riscă o anchetă 
parlamentară din cauza 
costurilor cu securitatea

Fostul premier, Tony Blair, emis
arul Cvartetului în Orientul Mijlociu, 
riscă o anchetă parlamentară privind 
creșterea costurilor cu securitatea, 
după ce șase polițiști au fost 
fotografiați păzind spatele locuinței 
acestuia,-relatează The Sunday Ex
press.

Vecinii săi afirmă că prezența 
unui număr atât de mare de polițiști 
înarmați creează nervozitate și 
afectează atmosfera, anterior calmă, a 
acestui cartier exclusivist.

Mark Field, un parlamentar con
servator, va adresa, în Camera Co
munelor, o interpelare pe tema 
costurilor suportate cu protecția lui 
Blair, estimate la șase milioane de lire 
sterline anual (peste 7,1 milioane de 
euro), în creștere. în opinia lui Field, 
statul ar trebui să plătească doar pen
tru protecția uneia dintre locuințele 
acestuia, iar pentru restul locuințelor 
plata să fie suportată din câștigurile pe 
care Blair le-a obținut ca premier.

Acest scandal survine în contex
tul în care fostul premier este întrebat

Cpa mai veche șampanie din lume 
a fost descoperită pe fundul Mării Baltice

Un cufăr cu cel puțin 30 de sticle 
de șampanie veche de 220 de ani a 
fost descoperit lângă o epavă din 
Marea Baltică, la 60 de metri 
adâncime. Se pare că șampania i-ar fi 
fost trimisă țarului Rusiei de către 
regele Ludovic al XVI-lea, cu puțin 
înainte de izbucnirea Revoluției 
Franceze, relatează
independent.co.uk.

Epava a fost identificată de 
scafandrii suedezi, în largul coastei 
insulei finlandeze Aaland. Autoritățile 
locale vor decide în cursul zilei de 
luni cu îi aparține comoara găsită pe 
corabia de la fundul mării.

Potrivit primelor infrmații, 
șampania a fost produsă în intervalul 
1772 - 1789, de către compania care 

care a fost scopul unei întâlniri pe 
care a avut-o, luna trecută, cu liderul 
libian, Muammar Kadhafî, în timpul 
căreia ar fi fost primit "ca un frate".

în contextul în care poliția se 
confruntă cu reduceri importante de 
personal, vecinii lui Blair din cartierul 
londonez Connaught Square, unde 
acesta deține o casă în valoare de 
patru milioane de lire sterline (peste 
4,7 milioane de euro), se declară 
surprinși de mărimea dispozitivului 
înarmat care-i asigură protecția.

Un ofițer înarmat a stat de gardă, 
miercuri, în fața casei, iar alți trei în 
spatele imobilului. Alți trei polițiști au 
sosit, miercuri după-amiaza, în 
spatele acestei proprietăți, posibil 
pentru a asigura schimbul cu ceilalți 
trei sau pentru consolidarea 
securității. "Polițiștii înarmați stau în 
spatele (casei) la vedere, cu pistoalele 
pe masă, bând cafea. Lucrează în 
schimburi, așa că noi credem că în 
total sunt vreo 20", a declarat unul 
dintre vecini.

și-a luat mai târziu numele de Veuve 
Clicquot. în condițiile în care a fost 
depozitată în condiții perfecte (frig și 
întuneric), șampania este bună pentru 
consum.

Mai mult, dacă identificarea 
inițială se va dovedi corectă, sticlele 
descoperite pe fundul mării conțin cea 
mai veche șampanie din lume, în- 
trecând astfel în vârstă șampania Per- 
rier-Jouet (1825) analizată de experți 
anul trecut în Londra.

Dacă se va confirma că 
șampania a fost trimisă de către Lu
dovic al XVI-lea, fiecare sticlă de 
șampanie de secol 18 valorează 
câteva milioane de euro, a declarat ex
perta în vinuri Ella Gruessner 
Cromwell-Morgan.

independent.co.uk
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Tenismanul Victor Hănescu a coborât șase poziții și se află pe locul 43 (940 de puncte) în clasa
mentul ATP dat publicității luni, el fiind cel mai bine situat jucător din România în această ierar
hie. Adrian Ungur se menține pe poziția 131, cu 396 de puncte, în timp ce Victor Crivoi a coborât 
opt locuri, până pe 190, cu 250 de puncte. La dublu, Horia Tecău a urcat două poziții și se află pe 
locul 24, cu 3.064 de puncte. în fruntea clasamentului ATP se află spaniolul, Rafael Nadal, urmat 
de sârbul Novak Djokovici și de fostul număr unu mondial, Roger Federer.

Martin Joi va prelua 
pe Fulham

Olandezul de 54 de ani, a 
renunțat la Ăjax Amsterdam după 
numai un sezon și va reveni în Pre
mier League, pentru a conduce final
ista din acest an a Europa League, 
Fulham. Londonezii căutau un 
antrenor după despărțirea de experi
mentatul Roy Hodgson, care a ales în 
acest an să antreneze cea mai titrată 
echipă engleză, FC. Liverpool. Joi nu 
se află la prima „descălecare” în 
insulă, acesta antrenând trei ani o 
altă formație din capitala Angliei, 
Tottenham Hotspur, în perioada

„Stejarii”, tot mai aproape 
de Cupa Mondială la rugby

Reprez.entantiva României a 
obținut o victorie la scor în 
fața Tunisiei, meci care a 

contat în recalificările pentru 
Cupa Mondială din 2011 din 
Noua Zeelandă și au dedicat 
victoria lui Alexandru Grădi- 
naru, rugbystul de 19 ani de 

la CSU Arad care a murit 
miercuri noapte, la Oradea.

Absența unor jucători 
importanți - Tincu, Toniță, Socol, 
Paulică Ion, Florea, Bgdan Bălan,

2004-2007.
Sezonul trecut, Ajax a obținut 

locul doi în Eredivisie, după FC 
Twente. Joi s-a asigurat că va avea un 
buget important de achiziții la clubul 
londonez, mai ales că Mohamed 
Fayed a obținut un preț uriaș pentru 
vânzarea magazinului Harrods către 
familia regală din Quatar.

Antrenorul olandez a mai antre
nat în cariera sa pe Roda Kenkrade, 
RKC Waalwijk, devenind cunoscut 
odată eu venirea sa la cârma nemților 
de la Hamburger SV în 2008.

Dima, Sîrbu, Zebega - nu a împiedi
cat echipa României să obțină o vic
torie clară în fața Tunisiei, în 
penultima fază a recalificărilor pentru 
Rugby World Cup 2011. în 2010 
"stejarii" au câștigat toate meciurile 
cu excepția celui cu Namibia, pierdut 
în ultimul minut, și al celui din Rusia, 
terminat la egalitate (21-21). La 
toamnă, România va lupta cu 
Uruguay pentru calificarea la Cupa 
Mondială - primul meci va avea loc 
la Montevideo, iar returul la 
București. Sud-americanii au câștigat 
sâmbătă, cu 44-7, meciul cu Kaza
khstan.

Liverpool îi oferă cinci milioane de euro, 
pe sezon, lui Joc Gole

După ce „cormoranii ” și-au 
găsit un nou antrenor, în per
soana lui Roy Hodgson, omul 
care a dus Fulham până în fi
nala Europa League în acest 
sezon și după ce au reușit să 
îl înregimenteze pe fostul ata

cant a lui Standard Liege, 
Milan Jovanovic, Liverpool 
vrea să dea lovitura: fostul 

număr zece a celor de la Chel
sea, Joe Cole, căruia clubul 

din orașul Beatelșilor este pre
gătit să îi ofere cinci milioane 

de euro pe sezon.

\Mega-oferta celor de la Liverpool 
presupune semnarea unui contract pe 
trei ani cu gruparea de pe „Anfield 
Road”, în schimbul căruia, mijlocașul 
englez va primi în jur de 100.000 de 
euro pe săptămână. Joe Cole este dorit 
insistent de către noul manager Roy 
Hodgson, care vede în acesta un în
locuitor perfect în eventualitatea 
plecării lui Javier Mascherano la Inter. 
Totodată acesta crede că un mijloc for
mat din Steven Gerrard și Joe Cole ar 

putea concura drept cea mai bună linie 
mediană din Premier League.

Arsenal, Tottenham și West Ham, 
fostul club al jucătorului în vârstă de 28 
de ani, sunt și ele în cursa pentru Joe 
Cole. Liverpool nu îi poate oferi 
mijlocașului șansa de a juca în Liga 
Campionilor, însă salariul oferit de 
„cormorani” pentru următorii trei ani 
este foarte ispititor. Carlo Ancelotti, 
antrenorul lui Chelsea, a spus că decizia 
lui Cole de a nu-și prelungi contractul 
cu campioana Angliei are legătură cu 
pretențiile financiare ale mijlocașului. 
„Problema este una de natură 
economică, iar atunci când este așa, nu

aaaiMM

este problema mea", a spus Ancelotti, 
adăugând: "Așa este viața fotbaliștilor. 
Cole, asemenea lui Michael Ballack sau 
Juliano Belletti, a făcut multe pentru 
echipă, însă a venit vremea despărțiri "" 

în altă ordine de idei, Liverpoob^ 
a cedat pe mijlocașul argentinian Emil- 
iano Insua, în această săptămână, la 
Fiorentina contra sumei de 2,5 milioane 
de euro. Liverpool încearcă în această 
perioadă să-l păstreze pe unul din cei 
mai râvniți jucători ai momentului, at
acantul spaniol, Fernando Torres, pen
tru care, Manchester City a oferit, 
recent, 60 de milioane de euro.

încă un trofeu pentru 
perechea Tecău-Lindstedt

Perechea Horia Tecău/Robert Lind- 
stedt (România/Suedia) a câștigat finala 
probei de dublu din cadrul turneului de la 
Bastad, dotat cu premii în valoare totală 
de 450.000 de euro, informează site-ul 
oficial al competiției. Tecău și Lindstedt 
au învins în finală perechea italiană An
dreas Seppi/Simone Vagnozzi, scor 6-4, 
7-5.

Cu acest nou trofeu adjudecat, cei 
doi tenismeni au urcat trei trepte în topul 
celor mai bune perechi din acest sezon, 
ajungând pe poziția a șasea la general. 
Dacă cei doi se vor menține în primele 
opt cupluri din lume, Horia Tecău și 
suedezul Robert Lindstedt au mari șanse 
să obțină calificarea la Turneul Campi
onilor, turneu care se va desfășura între 
21 și 28 noiembrie, acest an, la Londra.

Horia Tecău a cîștigat patru turnee 
ATP în acest sezon, trei împreună cu 
Robert Lindstedt (la Bastad și Casablanca 
pe zgură și la s'Hertogenbosch pe iarbă), 

\ în timp ce la Auckland a făcut pereche cu

Daniell Marcus, din Noua Zeelandă. Cei 
doi au ajuns și în finala turneului de 
Grand -Slam de la
Wimbledon. Constanțeanul se află, în 
această săptămînă, pe locul 24 ATP la 
dubiu. „Cu siguranță, performanța de la 
Wimbledon ne-a adus în situația în care 
să putem spera la participarea la Turneul 
Campionilor. Este scopul nostru principal 
al anului. Trebuie să fim umili și 
profesioniști la fiecare turneu și, dacă 
putem să continuăm în acest ritm, cred că 
putem face o figură frumoasă”, a declarat 
suedezul la capătul finalei de la Bastad.

„Inter nu era cea mai bună echipă, 
de aceea am muncit dublu”

A realizat tripla cu Inter în se
zonul trecut (Campionat, Cupa 
Italiei si Champions League), 
dar a precizat că formația din 
Serie A nu a fost cea mai bună 

din Europa.

Jose Mourinho a uimit 
asistența, din nou, afirmând că 
munca sa a fost dublă la Milano, 
acolo unde a lucrat cu jucători care 
nu ajunseseră nici în sferturile de 
finală ale competițiilor majore, 
informează Gazzetta dello Sport.

„Era un grup fantastic la Inter, 
dar nu era cea mai bună echipă. Și

din această cauză a trebuit 
muncim dublu. Nu erau jucători 
care să fi câștigat trofee, unii dintre 
ei nici în sferturile de finală nu 
ajunseseră”, a precizat Jose Mour
inho pentru televiziunea TVI. Sosit 
la Internazionale în 2008, Jose 
Mario dos Santos Felix Mourinho a 
cucerit în două sezoane petrecute la 
Milano de două ori titlul in Serie A, 
Cupa Italiei si Champions League, 
în vara acestui an, lusitanul a plecat 
la Real Madrid, deoarece dorința sa 
este de a câștiga campionatul în trei 
țări diferite, pentru ca mai apoi să 
încerce cucerirea unui trofeu cu o 
echipă națională.



Presa italiană a scris că gruparea Lazio Roma, unde este legiti
mat fundașul Ștefan Radu, este interesată de achiziționarea 
mijlocașului echipei Dinamo București, Gabriel Torje.
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CFR Cluj a câștigat Supercupa României
Echipa CFR Cluj a câștigat 

Supercupa României, după ce 
a învins, duminică, pe stadio
nul Dr. Constantin Rădulescu, 
din Cluj-Napoca, cu scorul de 
4-2, după loviturile de departa
jare, formația Unirea Urziceni.

Este cea de-a doua Supercupă a 
României câștigată de clujeni, după cea 
de anul trecut, cucerită tot după o dispută 
cu Unirea Urziceni și încheiată tot la 
penaltiuri. Pe teren propriu, trupa lui 
Mandorlini a început mai bine întâlnirea 
și a deschis scorul în minutul 12, prin an
golezul născut în Olanda, Kivuvu, care a 
marcat cu un șut de la 25 de metri, după 
o degajare greșită a lui Arlauskis. 
jlomițenii s-au aruncat apoi în atac, însă 

Matei, Bilașco și Onofraș n-au reușit să-l 
învingă pe Nuno Claro. De partea 
cealaltă, clujenii au preferat jocul pe con
traatac și au fost aproape de a duce scorul 
la 2-0, prin Bjelanovici, a cărui lovitură 
de cap a fost, însă, reținută de goalkeepe- 

Unirii Urziceni. La pauză, s-a intrat, 
u.,ifel, cu scorul de 1-0 și complexul 
ialomițenilor în fața clujenilor părea să 
continue. Repriza a doua a început cu 
Unirea în atac, care avea să egaleze scorul 
pe tabela de marcaj după numai opt 
minute de la startul părții secunde. 
Același Kivuvu a marcat, de data aceasta

Mărmăneanu și Gherghe Ia Lupeni
Oficialii de la Minerul Lupeni se 

declară mulțumiți de stagiul de pregătire 
susțiut de echipa din Valea Jiului la Târgu 
Jiu. „Minerii au jucat un meci amical, în 
-ompania formației Pandurii Târgu Jiu, 
pe care l-au pierdut cu scorul de 4-0.

„După 8 zile de pregătire nu puteam 
■ ppiite mari pretenții. A fost chiar bine 

itru început”, spun „minerii” care, în 
acest amical, au rulat întreg lotul de 
jucători. Din formula de bază nu a lipsit 
Dorin Gherghe, mijlocașul dreapta venit 
de la Dinamo 11. Acesta urmează să sem
neze un contract cu gruparea din Vale, iar 
lui i se va alătura și colegul său 
Mărmăneanu.

Ionel Augustin a declarat că, dacă 
cei doi jucători vor rămâne la Lupeni, vor 
semn^ contracte pe o perioadă 
îndelungată, tehnicianul nefiind adeptul 
contractelor sub formă de 
împrumut. „Avem nevoie de jucători pe 
care să ne bazăm, nu jucători în care să 
investim și să ne fie luați oricând. Așa se 
întâmplă în cazul jucătorilor veniți sub 
formă de împrumut. Așa ceva nu vreau”, 
a afirmat tehnicianul.

Andrei Cean

în propria poartă, cu un luft de zile mari. 
Cele două echipe s-au remarcat apoi doar 
prin intrări dure, ocaziile de gol lipsind cu 
desăvârșire. După 90 de minute, CFR 
Cluj - Unirea Urziceni a fost 1-1. Au 
urmat prelungirile, în care s-au marcat tot 
atâtea goluri ca-n timpul regulamentar. 
Primii care au înscris au fost băieții 
antrenați de Ronny Levy, prin Marinescu, 
în minutul 97, cu un șut de la 15 metri. 
Avantajul vicecampioanei României a 
durat doar opt minute, pentru că în minu
tul 105, Bjelanovici a trecut ca prin 
brânză de apărătorii ialomițenilor și i-a 
pasat decisiv lui Deac, care a îndeplinit o 

simplă formalitate. Repriza a doua de pre
lungiri n-a mai fost la fel de spectaculoasă 
ca prima, așa că au urmat penaltiurile, la 
fel ca și în ediția din 2009. La penaltiuri, 
clujenii au marcat de două ori și au ratat 
tot de atâtea ori, (Piccolo și Dică au în
scris; Mureșan și Deac au ratat). De 
partea cealaltă, ialomițenii au executat 
patru penaltiuri, toate ratate: Marinescu, 
Maftei, Brandan și Petre Marin au trimis 
fie peste poartă, fie au fost blocați de 
Nuno Claro. CFR Cluj a câștigat, astfel, 
pentru a doua oară Supercupa României 
și a ajuns la 7 trofee cucerite în istorie.

Schimb de jucători 
între Dinamo și Rapid

Agentul FIFA, Victor Becali, 
a declarat că transferul dina- 

movistului lanis Zicu la 
Rapid, la schimb cu Ștefan 
Grigorie, tranzacție ce ur
mează să includă și un îm

prumut al lui Hristu Chiacu, 
de la Dinamo la FC Timi

șoara, urma să realizeze ieri.

„Deocamdată nu s-a realizat 
acest schimb. Tratativele continuă și 
e posibil ca schimbul de jucători să se 
facă în această după amiază (ieri - 
n.red.)”, a spus Becali. Președintele 
FC Rapid, Dinu Gheorghe, a precizat, 
la sport.ro, faptul că schimbul de 
jucători șe poate realiza doar în cazul 
în care ambii jucători și clubul FC 
Timișoara sunt de acord: „După mine 
schimbul acesta se poate realiza doar

Cupa Amiral
Etapa a II a:

Team Amiral - Team 
Fantasy 6-2

Marcatori: Indrei, Vasiu două 
goluri și Drănciuc trei goluri pentru 
Team Amiral, iar pentru Team Fan
tasy a înscris Gavrilă și Țânțăreanu.

Golden Botău - IGO 4-3
Marcatori: Matei - trei goluri și 

Bărăștean - un gol, pentru Golden 
Botău, iar pentru IGO au punctat Taș, 
Bunea și Almășan

Brătișa - Footbal Team 
Alpin 1-5

Marcatori: Oprean, iar pentru

Clasament
1. Footbal Team Alpin 2 2 0
2. Team Amiral 2 2 0
3. P.D.L 2 2 0
4. Red Devils 2 1 1
5. U.M 010995 Armata 2 1 1
6. TEBA 2 1 0
7. Golden Botău 2 ] 0
8 Speranța Brad . 2 1 0
9.IGO 2 0 0
10. Brătișa 2 0 0
11. Team Juniorii 2 0 0
12. Team Fantasy

X.
2 0 0

0 18-4 6p
0 11-6 6p
0 8-4 6p
0 13-5 4p
0 8-6 4p
1 9-4 3p
1 8-8 3p
1 5-13 3p
2 4-6 0p
2 4-10 °P
2 6-14 0p
2 4-16 Op

dacă sunt jucătorii de acord și în plus 
mai trebuie să fie de acord și cei de 
la Timișoara”. Conform unei clauze 
din acordul -de transfer al 
mijlocașului Ștefan Grigorie la 
Rapid, clubul FC Timișoara trebuie 
să avizeze trecerea jucătorului la o 
altă grupare. Pentru ca schimbul Zicu 
- Grigorie să se realizeze, în baza 
acestei clauze jucătorul dinamovist 
Hristu Chiacu ar urma să fie împru
mutat la FC Timișoara.

Footbal Team Alpin a înscris Stoica, 
de patru ori, și Iordache.

Team Juniorii - P.D.L 3-5
Marcatori: Vizitiu - două goluri, 

Ciocan - un gol, pentru Team Ju
niorii, iar pentru P.D.L au punctat 
Imbre - trei goluri, Rostaș - un gol și 
Draia — autogol.

Speranța Brad - Teba 2-0
Marcatori: Țânțăranu, Hașiu.

U.M. 010995 Armata - Red
Devils 3-3

Marcatori: Rostaș - două goluri, 
Boldor - un gol, pentru Red Devils a 
marcat Iga un gol și Costea două 
goluri.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?|
Deva, Calea Z-aranduIui 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simerîa, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servîci curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

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

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

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

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O .
- Persoane fizice - 

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bL D 4, 

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

sau 0354/882.101

X.

sport.ro


Marti, 20 iulie 20109 7

Julie Cosgrove, un agent special care a participat la cele mai ris
cante operațiuni guvernamentale și care afost implicată în cele 
mai violente misiuni posibile, consideră că este momentul să pună 
punct activității sale cînd logodnicul ei este ucis.
(Pro TV; 20:30; Operațiune riscantă)

Dicționar: Teica, ici.

AscrijeliUrsuză

Artistă

Indivizi

Citrice

încăpere Camă! A ocoli Alăturat

Patroni
sprijini

Calciu

în voce!

A alege

Loc de 
odihnă

Bianca 
Pavel

Măsura 
iui Cuza

Podoabă 
capilară

Tania 
Andrei

Tari ia 
puncte

Puiul 
caprei

Gest 
nervosMamifere 

carnivore

TV/ț’l
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Altă viață! (australian serial,

■ 07:30 La prima oră 2001 -44.)
08:00 O familie numeroasă ‘ 07:55 învinge apele!
08:30 Beaver rezolvă tot (SUA serial 08:00 Povești din Paris (francez se-

de comedie, 1984 - 12.) rial de comedie, 2008, rel. - 57.)
08:00 Amintiri din istorie 09:00 Călători în lumi paralele (cana-
09:05 Transformarea dian film . 2002 - 17.)
09:55 Concert de deschidere Cam- 10:00 Telejurnal; Sport

If / pionatul Mondial de Fotbal , 10:20 întâlnire la malul mării
FI FA 2010 Selecțiuni 12:00 Telejurnal

: 10:10 Verde-n față 12:45 Popasuri folclorice (2008)
10:15 Dovadă de iubire 14:30 Intre cer și pământ

Restaurare (rel.) Episodul 2 15:00 împreună în Europa
12:05 Amintiri din istorie 16:00 Altă viață! (australian serial.
12:15 Vizor monden 2001, rel.-44.)
12:45 Giuvaierul palatului (sud-co- 17:00 Povești din Paris (francez se-

reean serial. 2003. rel. - 46.) î rial de comedie, 2008 - 59.)
. 14:00 Telejurnal; Sport; Meteo : 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-

14:45 Omenia ne scoate Ia liman mânia
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 18:10 învinge apele!

. 15:30 Rom european (rel.) 18:20 Poate nu știai
16:00 Kronika (magazin cultural) .18:30 Orașele lumii Malta
17:00 Atunci și Acum 19:00 Starhunter (canadian S.F.,
17:55 Viața și banii 2003 - 10.) cu Clive Robertson
18:25 Giuvaierul palatului (sud-co- 20:00 Fiica Eltsei (italian serial. 2007

reean serial, 2003 - 47.) - 10.) cu Paolo Seganti, Anna
M 19:40 învinge apele! Safroncik, Alessandra Barzaghi,
□ 19:45 Sport Giorgio Borghetti
3 i 20:00 Telejurnal; Meteo £21:00 D'ale Iu' Mitică (reportaj) 45'
- 21:10 Egipteanul (SUA dramă. 1954) 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

139’ cu Edmund Purdom. Jean 23:10 Străzile din Laredo (SUAMM) Simmons. Victor Mature mini-serial. 1995) cu James
Bi 23:30 Circ și iluzionism (SUA serial Garner, Sissy Spacck. Ned
<1. - reality. 2008) Beatty. Sam Shepard

Hayden Panettiere, Jack Cole- - 7.) cu Charlie Sheen, Jon
man Cryer, Angus T. Jones

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro T (20091
08:00 Liber la vacanță 09:55 Omul care aduce cartea
10:00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat
11:15 Furtună în plină vară (SUA 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

dramă, 2000) 93' cu Peter Falk 1973, rel.- 3781.)
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
14:00 Secrete în Paradis (grec serial, 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA

2008) 45' cu Danis Katranidis, serial de comedie, 2006 - 6.)
Panagiotis Bougiouris, Faye 14:00 Serviți, vă rog!
Xila, Vana Pefani 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial.

16:00 Observator 1973-3782.)
17.00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV
19:00 Observator 18:00 Mesaje de dincolo (SUA serial,
20:30 Călători prin timp (SUA film 2005 - 2.)

de catastrofă, 1999) 88' cu Cas 19:00 Știrile Pro TV
per Van Dien, Catherine Bell, 20:30 Operațiune riscantă (acțiune,
Theresa Saldana, Peter Outer 2002) cu Cynthia Rothrock.
bridge Seamus Dever, Jeff Wincott,

22:30 Observator Jessica Stier
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' .ffi2:30 Știrile Pro TV

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 23:00 Doi bărbați și jumătate (serial.

■ 15:45 Paul, mare polițist la mall
17:15 Strania poveste a lui Benjamin Button
20:00 Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox (co

medie) cu John C. Reilly, Jenna Fischer, Raymond J. Barry
21:30 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 3.) 30'
22:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 5.) întâlnirea cu Anna Paquin. Step

hen Moyer, Ryan Kwan ten, Rutina Wesley
23:45 Amuzament (SUAhorror, 2009) 85' cu Keir O'Donnell, Katheryn 

Winnick, Laura Breckenridge, Jessica Lucas

HI

07:00 Îngerașul
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Legământul
11:15 Predestinați
12:30 împreună pentru totdeauna 
14:00 Cele două fețe ale Anei 
15:30 Victoria
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Predestinați
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez. Victor Co
rona. Jose Guillermo Cortines

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

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

07:00 Camera de râs
07:30 Frați și surori
08:20 Sport cu Florentina

'09:15 Nimeni nu-i perfect
09:45 Eu și Mark Twain
11:45 Galileo
13:00 ‘Camera de râs
14:00 Clinica (SUA serial, 2007-6.)
15:00 Cine știe...câștigă!
16:00 Blândul Ben: teroare pe munte 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Aventuri la Casa Albă
22:30 Trăsniții (serial de comedie. 

2007 -30.) 45'
23:15 Mondenii Show (emisiune de 

divertisment) 105' Best Of
. 23:30 Jocul decisiv (SUA acțiune-co- 

medie, 2001) 86' cu Brooke 
Smith, Michael Kaycheck, Ma- 
rylouise Burke. Richard Venture

mul episod cu Julianna Margulies. Ben Shcnkman, Keith Robinson
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.) cu Jennifer Aniston 
22:00 Cu nașu' la psihiatru (SUA comedic, 1999) 103' cu Robert De Niro,

Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli

16:30 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 6.) 
17:00 Crimă în trei acte (SUA polițist, 1986) cu Peter Ustinov 
19:00 Până când moartea ne va despărți (SUA serial de comedie,

2006 - 3.) 30' cu Brad Garrett. Jocly Fisher, Kat Foster
20:00 Legea lui Canterbury (SUA serial polițist. 2008 - 6.) Ulti
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
lele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cameristă hotel 1
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusălor piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
J

bucătar șef 2 șef de sală restaura nt(m a itre
d'hotel) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgherțexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

■ liner construcții civile, industriale 
«agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura.pescuit, vânat

2

1florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/neali men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi aii mentare/neali men tare 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 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman

bucătar I

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie jnozaic, faianță, greș ie 1

inspectori referent) resurse umane
1

ospătar-chelner

Hunedoara

munc.necal. la asamblarea,montarea 
pieselor 1

lucrator bucătărie (spălător vase
7^3 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor
------- --------------------

Vulcan

1

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

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 dulgherțexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
■^eur/mp. Tel. 0740.965.191

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, 
amenajat, preț 85.0001 ei neg. Tel.0730.346.219

imb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru 
casă în Simeria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, 
hol, grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 
65.OOOlei neg. Tel. 0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra lav2 km de Simeria. Case din cărămidă,
4 camere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire 
centrală, grădină, sf=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Ofertă specială! Vând casa în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate 
utilitățile, grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț
250eur/lună. Tel. 0730.287.975

Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, 
hol, subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P‘+l). Preț 135.000euro. 
Tel.0720.222.418

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
Tel.0732.727.786

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
jOeur/lună. Tel 0751.176.178

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=1.000mp, preț 25eur/mp neg. 
Tel. 0726.319.204

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, de
pendințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, 
pomi fructiferi, viță de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 
0745.164.594

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La bâltuțe”, 1.200mp, fs=23m, 
preț 7euro/mp. Tel.0745.368.700

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, 
bucătărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 
2 camere în Deva sau Simeria. Tel.0743.832.083

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

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

i operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane 
1

operator mașini de fragmentare (pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozaic, faianță, greș ie,parchet 

ț

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

cusălor piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrator gestionar 1

manipulant mărfuri 14

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

montator subansamble 47

închiriez casa în Brad, Str. Horia. Nr.45.Bucătărie, 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557

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

I
DIVERSE

k
Vând set de 3 sfeșnice de sticlă, nefolosote, preț 45 ron neg. Tel. 0254.228.748

Vând pătuț de lemn și saltea pentru pătuț. Contact Zamonița Mihaela, Str. Teilor,*bl. 19, 
sc.E, ap. 69, Simeria.

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el. rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, româ
nești; uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și 
camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe el. tip mobilă tra- 
viata plus lOOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Tnișcă Constantin. Str. 
C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat auto
mată, combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmarian. Tel 0743.832.083

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A.. înființări acte adiționale, diverse suspendări tempo
rare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română- 
englezăși engleză-română. E-mail: lucațăjj o buri detop.ro. tel. 0741.910.207

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

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 
0723.409007, e-mail: nicutrufasțâ^yahoo.con]

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania. Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda 
șî Germania ia destianție, cu mașini modeme climatizaie. Tel. 0721.285.100

A-' AUTO

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

Vând Dacia Papuc 4*4, an 2005, motorină, motor 1,9, lan 30.000, 5 locuri, acoperită cu 
fibră. Mașina este la Fântoag lângă Ohaba. Tel.0734.192385

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut Preț 400euro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închidere cen
tralizată, alarmă, linie audio “Ford", 2 airbags, stare excepțională. Preț 11.000 ron. Tel. 
0744.114.390

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe 
frâna 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, sc.A, ap. 6, Deva.

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) ]

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic^idărie.faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.dnimuri,po- 
duri,baraje 1

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

operator calculator electric și rețele lansator produse 1

lucrător gestionar ]
ospătar(chelner) I

motorist la motoagregaie și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1
munc.radioeiecronist 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 medical ]

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

3

paznic

tăi pui tor industria] 5 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

ospătar (chelner)

Telefon: 0755.999.924 munc.necal. la demol.clădirkmo-

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT
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.

Angajăm distribuitor ziare
Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva.
Informații suplimentare la nr. de tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Nr. 212-20 iulie 2010
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Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
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str. Minerilor, nr. 5-7;
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape outonivelante

Supremația calității
r

Nisip

Piatra concasată (criblura) 8 - 16mm

Piatra concasatâțcnbluri; 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Publicitate
__  Murii, 20 iulie 20 i

Pui cal. I

icon get;

7,99 lei/ k

Fabrica de mortare uscate 
și adezivi Hunedoora

Pulpe superioar

0,35 lei/ buc.
\npi de pu

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

Relații în Deva, sir. George Enescu, bl.2/22
22,00

23,00

23,00

25,00

25,00

lei/toni

lei/tonâ

lei/tonâ

lei/tonâ

lei/tonâ

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


