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Cinci TIR-uri au luat foc

Sui-mi: II' II în parcarea unei firme din Devag Din cuprins

g Glasul femeii

Cinci autotrenuri care staționau în parcarea unei firme, situată la ieșire din Deva, spre Simeria, au fost cuprinse de flăcări, ieri seară. Mai multe 
echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările. „Se pare că incendiul a izbucnit la unul dintre TIR-urile parcate într-un spațiu amenajat 
și s-a extins la alte patru autotrenuri. Se intervine cu cinci autospeciale, unul dintre TTR-uri este ars parțial, iar celelalte au ars, atât cabinele, cât și 

remorcile. Nu se cunoaște deocamdată cauză izbucnirii incendiului. în urma incendiului nu s-au înregistrat victime”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, locotenentul Anemonda Doda. Fumul gros s-a înălțat la peste zece metri deasupra parcării 

și putea fi văzut de pe Drumul Național 7 de la Simeria.
——---------------------------------,—g———t

Băi bați tâlhăriți 
pe malm Jiului
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Eleganța 
în afaceri

de pupat

Primarul Devei, 
Mircia Muntean

Pentru că, în colaborare cu Serviciul de Salubri
tate, a hotărât achiziționarea de containere speciale 
pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Noile 
tomberoane ecologice regăsindu-se, de la începutul 
acestei săptămâni, în cele mai importante zone 
din oraș.

de blamat..."

Primarul 
municipiului Brad, 

Florin Cazacu 
Pentru că în plină criză econo

mică pleacă la plimbare în SUA, pe 
banii brădenilor, în loc să se ocupe de 

problemele grave cu care se confruntă muni
cipiul pe care îl păstorește.
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t greco-catolic
Sf. m. Flor și Laur

ț romano-catolic
Sf. luliaua, in.

Rață
în cinci culori

Ingrediente:

400 g piept de rață, 2 linguri sos 
de soia, 2 lingură vin de orez, 1 lingură 
rasă amidon, 1 lingură ulei de susan, 1 
linguriță rasă five spice, 1 linguriță 
zahăr brun, 1 cățel de usturoi, 3 linguri 
de ulei, I linguriță cu vârf de ghimbir 
pisat, I mango, 250 g vinete, 1 ceapă 
roșie, 100 g mazăre congelată, 1 mor
cov, garniturii de orez.

Se taie pieptul de rață in felii de 
0,5 cm lățime. Se pun feliile intr-un 
castron împreună cu sosul de soia, 
vinul de orez, amidonul, uleiul de
susan și condimentele. Se amestecă 
bine, se acoperă și se lasă la marinat 
aproximativ o oră.

într-o tigaie se încinge o lingură de 
ulei și se prăjește rața 5 minute la foc 
mare. Când este gata se dă la o parte 
din tigaie și se păstrează la cald.

Se curăță legumele si mango se 
taie in felii egale. Ceapa roșie se taie 
julienne. Se pune la încins restul de 
ulei in aceeași tigaie. Se pisează ustu
roiul și ghimbirul, se pun in uleiul în
cins și se amestecă I minut.

Se adaugă apoi legumele și se pră
jesc ppmtiMflfei I minute. Se pime 
carnea șî feliile de mango; se mai
amestecă isca 9 minute. Se servește cu

y garnitură de-orez.
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Pomenirea Sfinților Mucenici Fior și Lavru
Sfinții Fior și Lavru au fost 

după trup frați gemeni și-aveau 
meșteșugul de tăietori în piatră, 
pe care-1 învățaseră de la Sfinții 
Proclu și Maxim care 
mărturisiseră pentru Hristos. 
După ce au mărturisit dascălii 
lor pentru Hristos, ei s-au dus la 
Iliric, în țara Dardaniei, în 
cetatea Ulpianilor, unde cercând 
pietre de metaluri, își săvârșeau 
meșteșugul lor pe lângă Licon 
ighemonul. Apoi au fost trimiși 
de acesta către Liciniu feciorul 
Elpidiei împărăteasa. Liciniu 
dându-le bani, le-a poruncit să 
zidească o capiște idolească, 
dându-le și planul acesteia. Dar 
sfinții luând banii, i-au împărțit 
la săraci și noaptea se rugau 
către Dumnezeu, iar ziua lucrau 
tare și înfrumusețau locașul. Și 
peste puține zile l-au și isprăvit, 
fiind sfinții ajutați și întăriți de 
îngeri. Atunci îndată Merentie 
popa cel idolesc a crezut în 
Hristos, crezând mai înainte și

fiul său Atanasie, căci îi 
tămăduiseră sfinții ochiul cel 
orb al lui. Și strângând 
mucenicii lui Hristos săracii, 
cărora le dăduseră banii, au 
legat idolii cu ștreanguri de gra
maj i și i-au tras jos.

După aceea, aprinzând 
lumânări multe, au închinat bis
erica lui Dumnezeu și o sfințiră 
lui Hristos, zicând: „Slavă Ție, 
Hristoase Dumnezeule, lauda 
Apostolilor și bucuria muceni
cilor”, înainte-mergând cinstita 
Crace. Iar dacă a aflat Liciniu 
de aceasta, a poruncit să se 
aprindă un cuptor și să bage în 
el pe săracii care luaseră banii și 
sfărâmaseră idolii; în care aceia 
și-au dat sufletele.

Iar Sfinții Fior și Lavru, 
fiind legați la roata unui car, au 
fost bătuți, apoi au fost trimiși 
la ighemonul Licon, care i-a 
băgat într-un puț adânc, unde se 
rugau lui Dumnezeu și pentru 
cei ce aveau să le facă

pomenirea, și pentru bunăstarea 
lumii, pentru încetarea 
prigoanei; și așa și-au dat su
fletele. Peste câțiva ani au fost 
scoase cinstitele lor moaște din 
puț, și așezate cu cinste în racle, 
care izvorau miruri și izvoare de 
tămăduiri celor ce se apropiau 
de ele.

HOROSCOP

Ai de făcut unele modificări la 
locul de muncă, ceea ce te bucură 
foarte mult, având în vedere că îți do
reai o schimbare de ceva vreme. Colegii în
cearcă să afle mai multe, însă tu nu ești dispus
să vorbești cu nimeni.

în jurul tău se petrec tot felul de 
fenomene, care sunt extrem de neplă
cute pentru tine, mai ales că unele 
efecte se răsfrâng și asupra ta.

Te deranjează unele probleme fa
miliale care-ți consumă nervii și-ți ră
pesc foarte mult timp din cel dedicat 
carierei. Iei în calcul inclusiv o soluție
drastică, cum ar fi mutatul în altă locuință. Este
bine să vorbești cu cineva foarte apropiat și de
încredere, înainte de a face ceva.

Nu-ți fă griji în privința a ceea ce 
nu se mai poate repara, ci gândește-te 
mai degrabă la viitor. Ai în tine toate
aptitudinile necesare pentru a reuși să atingi
scopul propus. O persoană în vârstă te încura
jează să mergi mai departe pe drumul tău.

Ai unele nelămuriri în privința 
unor persoane care ți-au ridicat niște 
semne de întrebare prin comportamen
tul lor. Gândește-te bine dacă este
cazul să le ceri socoteală, sau dacă ar fi indicat
să analizezi cu atenție situația.

Te întâlnești cu tot felul de oa
meni, însă nu toate discuțiile sunt 
agreabile. Observi că există oameni în

18 august 
de-a lungul timpului

1572: La Paris are loc căsătoria dintre vi Storul rege Henric 
*1 ® al Franței și Margareta de Valois, fiica lui Henne ai 11-lea 

1812: Bătălia de la Smolensk; Cu mari pierderi, francezi) 
Aia tains armata rusă a lui Kutuzov.

1844: Constituirea „Roatei de Pompieri” printr-un ofis 
3 I semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Depar- 

t. montului Treburilor din Lăuntru *
1868 Astronomul francez Pierre Jules Cesar Janssen 

Mtaseaperă heliu.
• 3877: A apărut "Albina Carpaților".

1920: A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției 
care garantează dreptul la vot al femeilor.
IHBI: Ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler 
g încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a 
spaților.

lg Bancurile zilei
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O tânără se adresează 
vânzătoarei de la un maga
zin de cosmetice:

- Aș dori ca bărbatul 
meu să îmi acorde mai 
multă atenție.

Aveți cumva un parfum 
care miroase ca un com
puter?

© © ©

Sună un client la hot
line: "Bună ziua. Tocmai 
am instalat Windows 98..."

Hotline: "...Și?"
Client: "Păi am o pro

blemă..."
Hotline: "Bine, bine, 

asta tocmai ați spus-o..."

jur care gândesc foarte diferit de tine și care nu
S-au năseutz
1750: Antonio Salieri, compozitor italian (d. 1825)
1857: Eusebie Mandicevschi, compozitor, dirijor de cor 

și muzicolog român (d. 1929)
1860: Dimitrie Popovici-Bayreuth, bariton român (d. 

1927)
1883: Mihai Ciucă, medie bacteriolog și parazitolog (d. 

1969)
1916: Neagu Djuvara, istoric, diplomat și filolog român
1922: Alain Robbe-Grillet, scriitor francez și producător 

de film (d. 2008)
1936: Robert Redford, actor și regizor american

Comemorări:
1642: Guido Reni, pictor italian (n. 1575)
1809: Matthew Boulton, om de știință și industriaș englez 

(n. 1728)
1835: Friedrich Strohmeyer, chimist german, a descoperit 

cadmiu! (n. 1776)
1850: Honore de Balzac, scriitor francei. (n. 1799)
1858: Barbu Lăutarul (Vasile Barbu), cântăreț, cobzar și 

violonist (n. 1775)
1874: Sir William Fairbairn, inventator scoțian (n. 1789)
1891: Luis Paulsen, șahist german (n. 1833)
1998: Iosif Sava, muzicolog, realizata de emisiuni radio 

și de televiziune (n. 1933) . ■ p •
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- Nu știu ce să fac cu 
soțul meu, doctore. Vor
bește în somn.

- Da, este un lucru ne
plăcut.

- Neplăcut? Puțin spus! 
Alaltăieri râdea de el tot Se
natul.

© © ©

Ion se întoarce de la 
câmp. Maria îl ia la între
bări:

- Ai auzit că Leana a 
născut o fetiță?

- Treaba ei.
- Dar am auzit că-i a ta.
- Treaba mea.
- Atunci eu mă arunc în

Dunăre.
- Treaba ta.

sunt deloc dispuși să cedeze.

Ai o discuție serioasă cu unul din
tre părinți și te vezi nevoit să iei o de
cizie care nu vă cade bine, dar care se 
dovedește a fi realmente necesara. Un
prieten îți face câteva sugestii pe care nu le poți 
ignora.

Ai o zi excelentă în compania 
persoanei iubite care nu obosește ni
ciodată când este vorba să te alinte pe 
tine. Problema ar putea surveni în
cazul în care te saturi brusc de prea mult b._ _
așa cum mai obișnuiești Uneori.

Te ferești să-ți arați adevăratele 
sentimente față de o persoană de sex 
opus, fie pentru că nu te-ai lămurit 
nici tu prea bine ce simți, fie pentru 
că îți inspiră neîncredere.

Găsești inutil să te zbați să-i faci 
pe alții să priceapă ceea ce pentru tine
este mai mult decât evident. Ești destul 
de tăios și nimeni nu reușește să te facă să zâm
bești.

Nu te încântă prea tare perspectiva 
unei călătorii, însă se pare că nu ai de 
ales, ești rugat să pleci de urgență în altă loca
litate. Cu ocazia acestui drum, te reîntâlnești cu
unele cunoștințe, însă revederea lor nu-ți este
pe plac.

Te întâlnești cu o persoană dragă 
și stați de vorbă ca doi buni prieteni, 
chiar dacă nu ai mai văzut-o de foarte
mult timp. Te uimește cum unor oameni trece
rea timpului nu reușește să le strice buna comu
nicare. Afli câteva lucruri care te amuză.
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is România și alte opt state membre ale I niunii Europene au transmis Comisiei Europene o 
scrisoare prin care solicită schimbarea modului de calculare a datoriei de {ară. Scrisoarea, 
adresată Comisiei Europene și președintelui l niunii Europene. Herman van Rompuy, a 
fost semnată de miniștrii finanțelor din România, Suedia, Polonia. I ngaria, Bulgaria, 
Cehia, Slovacia, Lituania și Letonia și propune recalcularea alocațiilor acordate sistemelor 
de pensii private.
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Piața imobiliară din județ: povestea unei căderi
cu sfârșit necunoscut

Piața imobiliară din județul 
nostru este în cădere liberă. 

Vânzările de locuințe, terenuri 
sau spații comerciale au scăzut 
dramatic în ultimul an, criza 
din acest domeniu devenind 

din ce în ce mai acută în ulti
mele trei luni.

Agenții imobiliari anunță că 
efectele negative în acest plan se vor 
resimți și mai puternic în iama acestui 
an, când, din cauza creșterii întreținerii, 
foarte puțini vor fi cei ce vor căuta să 
se mute în casă nouă. Totodată, 
reprezentanții agențiilor imobiliare 
speră că luminița de la capătul tunelului 
se va întrezări din primăvară, în urma 

unei eventuale redresări din punct de 
vedere economic. Cu toate acestea, 
iama acestui an se anunță a fi una din 
cele mai grele pentru multe dintre 
agențiile din județ, care nu știu dacă vor 
trece cu bine în 2011.

Lipsa creditărilor 
bancare duce 
la scăderea prețurilor

Vânzările de apartamente și gar
soniere au scăzut cu peste 30 la sută, ra
portat la aceeași perioadă a anului 
trecut, și cu aproape 50 la sută față de 
anul 2008. Explicația experților imobil
iari este una simplă. Aproape 90 la sută 
din cei ce doresc să achiziționeze o 
nouă locuință apelează la credite ban

care, iar numărul tot mai mic al celor 
care mai au posibilitatea să contracteze 
un împmmut bancar face ca piața 
imobiliară să intre ușor-ușor în colaps, 
în ultimele luni, doar apartamentele 
mai vechi au mai avut căutare printre 
hunedoreni, care de cele mai multe ori, 
vin, analizează și merg mai departe. 
Măsurile impuse de Guvern, de la în
ceputul acestei veri, au afectat puterea 
de cumpărare a acestora, astfel că cer
erea a ajuns aproape de zero. Chiar 
dacă prețurile apartamentelor și al gar
sonierelor au scăzut cu până la 40 la 
sută, numărul celor interesați să le 
achiziționeze este foarte mic.

Costul unui metru pătrat, într-o 
locuință situată în zona centrală a 
Devei, ajunge la aproximativ 650 de 
euro pentru un apartament cu două sau 
trei camere și 700 de euro pentru o 
garsonieră. „Ideea este că, la aceste 
apartamente, se poate negocia foarte 
mult cu bani cash. De exemplu, recent, 
la un apartament cu trei camere, pentru 
care s-a cerut suma de 59.000 de euro, 
am reușit să negociem cu proprietarul 
acestuia 9.000 de euro”, spune Rodica 
Mihaiu, agent imobiliar.

Ofertele sunt la tot 
pasul, însă vânzările 
rămân în stand-by

Nici vânzările de teren intravilan 
nu merg mai bine. în doi-ani, terenurile 
din jurul orașelor hunedorene sau cele 
de la sate ori comune și-au pierdut până

la 60-70 la sută din valoare. Potrivit 
experților imobiliari, cutremurul din 
domeniul imobiliar nu se oprește aici. 
Și în următoarele luni prețul terenurilor 
va continua să scadă. Agențiile imobil
iare din Hunedoara se plâng că, în ul
tima perioadă, în județ, nu s-au vândut 
decât câțiva metri pătrați de teren, deși 
prețul acestora a scăzut cu 60-70 la 
sută, față de aceeași perioadă a anului 
2008. „în sectorul imobiliar, prețurile la 
terenuri au înregistrat cea mai mare 
scădere din ultimii ani. Există o gamă 
largă de oferte, dar nimeni nu reușește 
să își vândă proprietatea. Până acum 
terenurile au pierdut aproximativ 70 la 
sută din valoare, însă cutremurul din 
domeniul imobiliar nu se oprește aici. 
Și în următoarele luni prețul terenurilor 
va continua să scadă, din cauza puterii 

de cumpărare reduse a hunedorenilor, 
care de acum înainte se vor orienta 
asupra strictului necesar”, spune Florin 
Negoiță, patronul unei agenții imobil
iare din Deva.

Se prefigurează ca în iama acestui 
an și în primăvara anului viitor, foarte 
multe apartamente să se vândă ca 
adevărate chilipiruri. „Este posibil ca la 
iarnă, sau în primăvară, din nefericire, 
mulți hunedoreni să fie executați silit, 
din cauza neplății datoriilor către bănci 
și, astfel, acestea vor fi nevoite să 
scoată la vânzare multe locuințe. Astfel 
de licitații vor duce prețul locuințelor 
foarte, foarte jos”, afirmă Florin 
Negoiță.

Claudiu Sav

17 grădinițe în județ, fără autorizație de funcționare
Aproape jumătate dintre grădini

țele.din județul Hunedoara nu 
sunt pregătite să înceapă anul 
școlar, dar nici primăriile, nici 
Inspectoratul Școlar Județean 

(IȘJ) nu dispun de banii necesari 
pentru a le aduce la standardele 
impuse de către Direcția de Sănă

tate Publică (DSP).

începerea anului școlar vine cu stres 
pentru administratorii a 17 grădinițe din 
județ. Unitățile pe care le administrează nu 
întrunesc condițiile impuse pentru eliber
area autorizației de funcționare, dar nimeni 
nu le asigură banii de care au nevoie pentru 
țenovări. Mii de copii ar trebui să înceapă 
anul școlar în aceste grădinițe, peste mai 
puțin de o lună, iar pentru ca aceștia să nu 
găsească porțile închise, administratorii se 
zbat să facă rost de finanțări. Criza 
economică le-a închis toate ușile: primăriile 
nu au bani, la IȘJ se așteaptă fonduri de la 
minister, iar agenții economici nu își permit 
să facă sponsorizări.

Nu sunt bani
pentru grădinițe

Sumele de bani de care au nevoie 
grădinițele sunt mari, pentru că și condițiile 
pe care trebuie să le ofere sunt stricte. 
Potrivit directorului adjunct al DSP Hune
doara, Cecilia Birău, o parte dintre unitățile 
care nu au primit deocamdată autorizația de 
funcționare își desfășoară activitatea în 
apartamente de bloc, unde nu se pot face

intrări separate pentru copii și personal, sau 
nu au mobilier corespunzător, punând în 
pericol sănătatea sistemului osos al prichin
deilor. Există, însă, și nereguli 
surprinzătoare pentru secolul în carte trăim. 
„Unele unități nu pot primi autorizația de 
funcționare, deoarece nu au aprovizionare 
cu apă sau instalații sanitare funcționale”, 
declară Cecilia Birău. Cu toate că sunt 
plimbați între primării, IȘJ și DSP precum 
niște mingi de ping - pong, directorii de 
grădinițe nu fac acuzații, ci încearcă să 
rămână optimiști și speră că pe ușa niciunei 
grădinițe din județ nu se va pune lacătul. „în 
Hunedoara există două grădinițe care nu au 
încă autorizația de funcționare. în aceste 
unități sunt înscriși 292 de copii. Noi stăm 
bine, în comparație cu alte localități, dar 
totuși situația mă îngrijorează. Pentru una 
din grădinițe am găsit o altă locație, dar pen

Conducerea Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara este la curent cu prob

tru cealaltă nu avem soluție. Primăria s-a 
angajat să facă igienizarea și amenajările 
minime ca și această unitate să primească 
autorizație de funcționare. Nu avem bani, 
nu suntem ajutați din nicio direcție, dar nu 
aș putea să acuz pe nimeni. Primăria și in
spectoratul au bunăvoință, dar simt 
conștientă că nici ei nu au fonduri”, spune 
directorul Centrului Bugetar - Grădinița nr. 
1, din Hunedoara, Mia Căciulat.

Grădinițele vor începe 
anul școlar, cu sau 
fără autorizație

lema grădinițelor din județ. Zece dintre 
acestea au fost cuprinse în proiecte de mod
ernizare sau chiar de construire a unor 
clădiri noi, dar lucrările sunt blocate de lipsa 
de fonduri a Ministerului Educației. Inspec
torul școlar general adjunct, Marta Mate, 
declară că părinții nu ar trebui să se îngri
joreze, pentru că niciun copil nu va rămâne 
pe din afară, la toamnă. „Grădinițele se vor 
deschide la toamnă, cu sau fără autorizație. 
Toate unitățile vor începe anul școlar, pentru 
că nu au încotro. Copiii trebuie primiți, așa 
că DSP va face probabil niște compro
misuri. Nu cred că se vor aplica sancțiuni, 
fiindcă nu există soluții”, afirmă Marta 
Mate. Inspectorul susține că deși unitățile 
de învățământ fără autorizație nu se ridică 
la standardele impuse de DSP, acestea pot 
primi copiii. „Grădinițele oferă condițiile 
minime necesare. Regulile sanitare s-au 

ANUNȚ PUBLIC
SC RAPID TINY VOIAJ SRL, titular al proiectului “Spălătorie auto și 

platformă betonată”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul pro
cedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, 
pentru proiectul: “Spălătorie auto și platformă betonată”, propus a fi amplasat 
în localitatea Petrila, str.Bobalna, FN, jud.Hunedoara, titular: SC RAPID TINY 
VOIAJ SRL.

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.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la 
data de 23.08.2010.

modificat, sunt tot mai stricte, iar multe din
tre spațiile în care funcționează grădinițe 
sunt vechi de peste 30 de ani. Este foarte 
costisitor să fie modernizate toate deodată, 
dar faptul că sunt vechi nu înseamnă că nu 
se poate învăța în ele”, adaugă inspectorul.

Directorul adjunct al DSP Hunedoara, 
Cecilia Birău, nu se gândește deocamdată la 
situații de compromis. „Noi primim dosare, 
acolo unde sunt probleme eliberăm 
notificări și explicăm directorilor care sunt 
îmbunătățirile pe care trebuie să le facă, 
apoi vom face controale. Am vrea ca toare 
grădinițele să îndeplinească normele nece
sare, pentru a-și începe activitatea la toamnă 
și sperăm ca până atunci să se pună la punct, 
să nu fie nicio problemă care să impună 
sancțiuni”, explică Cecilia Birău.

Doriana Matei
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Acoperiș smuls de vânt și 22 de localități fără curent electric
Bucureștean rănit pe DN7

Un bărbat în vârstă de 35 de 
ani, din București, a fost rănit în 
urma unui accident rutier produs ieri 
dimineață, pe DN7, în municipiul 
Orăștie. Csaba S., din București, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
DU 7, în direcția Sebeș - Orăștie, a 
pierdut controlul volanului și a 
pătruns pe contrasens, unde a fost 
lovit de un autoturismul condus reg
ulamentar din sens opus de Alexan
dra V., de 30 ani, din Târnăveni, 
județul Mureș. în urma ccidentului, 
Csaba S. a fost ușor rănit, fiind trans
portat la Spitalul Municipal Orăștie. 
în cauză, a fost întocmit dosar de 
cercetare penală.

Cercetat pentru vătămare 
corporală din culpă

Șoferul unei motocositoare a 
ajuns la spital în stare gravă, după ce 
a fost implicat într-un accident rutier. 
Dumitru R., de 57 de ani, din Vulcan, 
în timp ce conducea o autoutilitară pe 
1)N 66A, pe direcția de mers Lupeni- 
Vulcan. la intersecția cu drumul de 
acces spre F..M. Paroșeni I-a surprins 
și accidentat pe Vasile B., de 56 de 
ani, din Vulcan, care se deplasa în 
același sens de mers, conducând o 
motocositoare nesemnalizată. în 
urma accidentului, Vasile B. a fost 
accidental grav, fiind internat la Spi
talul de Urgență din Petroșani. In 
cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

S-a răsturnat cu mașina 
în șanț

Două persoane, între care și un 
copil în vârstă de 10 ani, au rănite 
după ce autoturismul în care se aflau 
s-a răsturnat într-un șanț, în afara 
părții carosabile, fa apropiere de lo
calitatea Bulzeștii de Jos. Zaharie D., 
de 39 de ani, din Arad, în timp ce 
conducea un autoturism pe D.J.762, 
din direcția de mers Bulzeștii de Sus 
spre Bulzeștii de Jos, într-o curbă la 
stânga a pierdut controlul mașinii, 
care s-a răstumânat fa afara părții 
CEiosnhile. in urma accidentului, a 
rezultat rănirea ușoară a pasagerilor 
loan S., de 37 de ani, din comuna 
Bulzeștii de Sus, și T.B., de 10 ani, 
din Arad. A fost întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Rănit grav petrecerea 
de pietoni

Un bărbat fa vârstă de 36 de 
ani, din Lupeni, a ajuns fa stare gravă 
la spital, după ce a fost lovit de ,un 
autoturism fa timp ce traversa regu
lamentar strada. Levente fc., de 23 de 
ani, din Lupeni, fa timp ce conducea 
un autoturism pe strada Tudor 
Vladimirescu din Lupeni, l-a sur
prins și accidentat grav pe Viorel B., 
de 36 de ani, din Lupeni, care tra
versa strada pe trecerea pentru 
pietoni semnalizată și marcată 
corespunzător. în cauză, a fost în
tocmit dosar de cercetare penală pen
tru săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Acoperișul unui bloc din Hunedoara a fost smuls de vânt și 22 de localități din județ 
au rămas fără curent electric în urma furtunii de luni spre marți noaptea

După zilele caniculare din ul
tima perioadă și-au făcut apa
riția și furtunile, care nu au 
ocolit județul Hunedoara. 

Vântul puternic a smuls acope
rișul unui bloc din Hunedoara, 
iar în localitatea Peștișu Mare 
pompierii au intervenit pentru 
a stinge flăcările care au cu

prins două clăi de fân.

Pompierii hunedoreni au avut o 
noapte furtunoasă. Vânt puternic, 
trăsnete asurzitoare, fulgere 
amenințătoare și ploaie, a fost tabloul 
nopții de luni spre marți.

în jurul orei 23, pompierii din 
cadrul Detașamentului din Hunedoara 
au fost solicitați să intervină pentru 
îndepărtarea unui acoperiș, căzut pe 
stradă, care a fost desprins de vântul 
puternic de pe un bloc, situat pe strada 
Rândunicii din localitate. O echipă 
formată din șase pompieri a ajuns la 
fața locului și a adunat bucățile de lemn 
și tablă căzute pe stradă în aproximativ 
30 de minute. în tot acest timp, locatarii 
blocului afectat au ieșit în fața imobilu
lui și au stat cu mâinile în sân, în timp

Produse pirotehnice confiscate 
de polițiști —
Administratorul unei societăți 
comerciale din Deva este cer
cetat de oamenii legii pentru 
comiterea infracțiunii de ne- 

respectarea regimului produse
lor pe bază de amestecuri 

pirotehnice.

în urma activităților desfășurate, 
polițiștii din cadrul Serviciului Arme 
Explozivi Substanțe Periculoase au sta
bilit că S.T., în vârstă de 31 de ani, din 
municipiul Deva, administrator al unei 
societăți comerciale din localitate, 
oferea spre vânzare, fără autorizație 
legală, un număr de 474 bucăți 
lumânări" scânteietoare. în urma 
cercetărilor efectuate a rezultat faptul

Dosar penal pentru un șofer băut
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, 

din comuna Hărău, s-a ales cu dosar 
penal, după ce a fost prins de oamenii 
legii în timp ce conducea un autotur
ism, fiind sub influența băuturilor al
coolice.

Incidentul s-a produs luni spre 

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441s

ce angajații ISU strângeau bucățile de 
lemn și tablă căzute pe stradă. 
„Acoperișul, de aproximativ 50 de 
metri pătrați nu a rănit pe nimeni și nu 
a fost avariat niciun autoturism parcat 
în apropierea blocului afectat. 
Pagublele materiale produse de furtună 
au fost estimate la aproximativ 5.000 de 
lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Hunedoara, locotenent 
Anemona Doda.

Noapte albă pentru 
pompierii hunedoreni

După câteva minute de la aplelul 
telefonic prin care se anunța că 
acoperișul unui bloc a fost smuls de 
vânt, în Hunedoara, se anunța un in
cendiu în localitatea Peștișu Mare. In
cendiul a izbucnit în curtea unui 
localnic din Peștișu Mare, în urma unui 
scurtcircuit la o instalație electrică, iar 
vântul puternic a dus scânteile la două 
clăi de fân care s-au aprins. Angajații 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Hunedoara au intervenit la 
timp pentru a opri extinderea incendiu
lui. Nu au fost înregistrate victime, doar 
pagube materiale.

că bărbatul a achiziționat produsele 
pirotehnice, în cursul anului 2010, de la 
un depozit din municipiul București.

în cauză se efectuează cercetări, 
sub aspectul comiterii infracțiunii de 
nerespectarea regimului produselor pe 
bază de amestecuri pirotehnice. Pro
dusele pirotehnice au fost ridicate în 
vederea expertizării, administratorul 
fiind cercetat în stare de libertate.

(M.T.)

marți noaptea, puțin după miezul nopții, 
pe strada Horea din Deva. Polițiști l-au 
depistat în trafic pe Ionel D., în timp ce 
conducea un având o concentrație 
alcoolică de 0,85 mg/1 alcool pur în 
aerul respirat. Bărbatul a fost trans
portat la Spitalul Municipal Deva, unde 
i-au fost recoltate probe biologice de 
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, 
în cauză, polițiștii au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru conducerea 
unui autovehicul sub influența 
băuturilor alcoolice.

(M.T.)

22 de localități fără 
energie electrică

Un număr de 22 de localități din 
județul Hunedoara au rămas fără en
ergie electrică, luni spre marți noaptea, 
în urma unei vijelii. Potrivit unui comu
nicat de presă transmis de Enel 
Distribuție Banat, printre cauzele care 
au dus la producerea incidentelor, pe 
fondul condițiilor meteo deosebite, se

-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- ,---------- -.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bărbați tâlhăriți pe malul Jiului
Doi bărbați, care se aflau pe malul 

Jiului de Est, la plimbare, au fost 
tâlhăriți de doi tineri.

Cei doi bărbați au solicitat ajutorul 
unei patrule de jandarmi din cadrul 
Detașamentului Petroșani, care a trecut 
prin acea zonă. Jandarmii i-au condus la 
sediul Poliției Municipiului Petroșani pe 
Andrei M., de 51 de ani, și Gheorghe 
M., de 67 de ani, ambii din Petroșani. 
Cei doi bărbați au declarat faptul că, 
luni, înjurai orelor 14:00, în timp ce se 
aflau pe malul râului Jiul de Est au fost 
agresați fizic de doi tineri, care le-au 
furat bunurile pe care le aveau asupra 
lor (180 lei și două ceasuri de mână). 
Unul dintre agresori a fost recunoscut de 
victime.

„In urma investigațiilor efectuate 
și a măsurilor întreprinse de către 

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii 
nr.9, închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 
și 3, cu suprafețe de 20 mp fiecare.

Solicitările se depun în scris la secretariatul companiei sau 
la fax nr. 0254-213641. <

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și în 

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalificați în construcții.

Informații la telefon: 0254/ 234.448 sau 0723/154.204, 
de luni-vineri, între orele 8 — 16.

numără izolatori sparți și conductoare 
rupte din cauza copacilor căzuți pe lini
ile electrice aeriene. în județul Hune
doara, au rămas nealimentate total cinci 
linii electrice, afectând alimentarea a 22 
de localități din zonele Orăștie și Sim 
ria. „încă de la apariția primelor avarii, 
toate echipele Enel Distribuție Banat 
din zonele afectate au fost mobilizate 
pentru a acționa în vederea remedierii, 
în cel mai scurt timp posibil, a tuturor 
defecțiunilor”, se arată în comunicat.

(M.T.)

polițiștii Biroului de Investigații Crimi
nale s-a reușit identificarea celor doi au
tori, Vasile R., de 21 de ani și Florin H., 
de 18 ani, ambii din Petroșani. Polițiștii 
au reușit să recupereze de la cei doi 
tineri suma de 130 lei și un ceas de 
mână. In cauză, a fost întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea, 

'infracțiunii de tâlhărie”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hunedoara, in
spector Bogdan Nițu. Vasile R. a fost 
reținut pentru 24 de ore și prezentat, ieri, 
Judecătoriei Petroșani în vederea 
obținerii mandatului de arestare 
preventivă, iar față de Florin H. s-a dis
pus cercetarea în stare de libertate pe 
motiv că acesta are probleme de 
sănătate.

(M.T.)



Franța începe joi expulzarea romilor către România și Bulgaria. Primele expulzări ale romilor 
aflați ilegal în Franța către țările lor de origine. România și Bulgaria, vor avea loc joi, a anunțat 
marți ministru! francez de Interne. Brice Hortefeux. In afară de aceste expulzări în serie, președin
tele Nicolas Sarkozy, care tocmai a anunțat noi măsuri în materie de securitate, a avertizat recent 
că va retrage naționalitatea franceză unora dintre infractorii de origine străină.
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Dispute pe tema câinilor din adăpostul din Călan
Disputele între iubitorii de animale și auto
ritățile locale pe tema câinilor fără stăpân 
nu mai contenesc. Ultimul caz de acest gen 

are ca protagoniști câțiva locuitori din 
satul Crișeni, localitate componentă a Că- 
lanului și edilul orașului Apărătorii câini
lor trimit valuri de petiții către instituțiile 
publice, iar mai nou, înaintează plângeri 

către Parchet împotriva edililor locali Ulti
mele amenințări se referă la postarea pe 

internet a unor filme care reflectă situația 
de la adăpostul pentru câini construit în 
sat. Primarul respinge toate acuzațiile și 
spune că așa-zișii iubitori de animale ar 

putea avea probleme psihice.

Săptămâna trecută la sediul Direcției Sanitar - 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) 
Hunedoara a sosit o petiție adresată directorului 
instituției, doctorului Mihail Rudeanu. Documentul 
este semnat de mai mulți locuitori ai satului Crișeni. 
In cuprinsul documentului sunt formulate mai multe 
acuzații la adresa primarului orașului, Filip Iovănesc, 
cu privire la starea precară în care se află adăpostul

Mihail Rudeanu

în luna august se pot cumpăra 
calculatoare prin programul Euro200

pentru câinii fără stăpân amenajat de Primărie în 
satul Crișeni. In mod concret, contestatarii spun că 
adăpostul este un „loc'de exterminare prin foamete 
și lipsă de apă”, că „zeci de câini morți sunt aruncați 
pe câmp și în râul Strei”, că mâncarea animalelor 
este vândută de îngrijitori pe băutură și că primarul 
a refuzat în luna aprilie oferta unui ONG de a steril
iza gratuit câinii. Pornind de la faptul că adăpostul 
nu are autorizație de funcționare sanitar-veterinară, 
semnatarii îl somează pe directorul Mihail Rudeanu 
să desființeze adăpostul în termen de trei zile.

„Organizarea 
și administrarea 
adăposturilor 
este treaba primăriilor”

în replică directorul DSVSA arată că situația nu 
este nici pe departe așa cum o prezintă petiționarii. 
Rudeanu mai precizează că instituția pe care nu o 
conduce nu are abilitatea de a interveni în aceste 
cazuri, organizarea activității acestor adăposturii 
căzând exclusiv în sarcina autorităților locale. „Im
plicarea noastră în această activitate de protecție a 
câinilor fără stăpân nu se poate face în mod direct 
pentru că nu ne permite legislația, ci doar indirect. 
Noi putem sprijini autoritățile locale cu competențele 
pe care le avem și realațiile cu medicii veterinari de 
I iberă practică. Nu putem lua măsura închiderii aces
tor adăposturi pentru că organizarea și administrarea 
lor este treaba primăriilor. Noi apărăm în primul rând 
sănătatea publică și nu putem lua măsuri decât dacă 
animalele sunt agresive, dacă reprezintă un pericol 
la adresa sănătății oamenilor. Singurul lucru pe care 
îl putem face este să vorbim cu primarii să 
construiască aceste adăposturi, să aibă dotările min
ime necesare și să respecte legislația privind 
protecția animalelor”, a declarat directorul Rudeanu.

20 în cuști, 15 pe afară

Redactorii cotidianului Glasul Hunedoarei s-au 
deplasat la adăpostul cu pricina, unde au constatat că 
lucrurile nu sunt tocmai fondate. Ce-i drept, pe lângă 
cei 20 de câini adăpostiți în padoc, prin curte mai

Un număr de 161 de copii nevoiași din județul 
Hunedoara și-au depus dosarele la Inspectoratul 
Școlar Județean, pentru a primi bonuri în valoare 
de 200 de euro, cu care își pot achiziționa un cal
culator. Programul se derulează la nivel național, 
în fiecare an școlar. în anul 2009 - 2010, 96 de 
dosare din județ au fost aprobate. Copiii care au 
primit bonurile, provin din familii cu un venit de
clarat de cel mult 48,06 lei. Ei își vor putea 
cumpăra calculatorul de la orice magazin din județ, 
până la finalul acestei luni. Dacă prețul va depăși 
suma de 200 de euro, beneficiarii bonurilor vor fi 
nevoiți să plătească diferența. Potrivit inspectorului 
școlar general adjunct, Marta Mate, în fiecare an 
există cazuri în care familiile nu pot suporta această 
diferență, iar bonurile de la Guvern rămân ne
folosite. (D. M.)

mișunau vreo 15 lăsați liberi. Deși unora dintre ani
male li se puteau număra coastele prin piele, majori
tatea câinilor păreau să fie îngrijiți. Și nici urmă de 
câini morți împrejur. Adăpostul era relativ curat, iar 
îngrijitorii puteau să jure că dau apă și mâncare de 
trei ori pe zi animalelor, le spală și dezinfectează 
cuștile. Potrivit acestora, câinii beneficiază și de 
asistență veterinară, iar cea mai mare parte dintre ei 
sunt sterilizați. Desigur, declarațiile lor trebuie luate 
cu unele rezerve, având în vedere faptul că animalele 
„sterilizate” tocmai își „făceau de cap” în apropierea 
adăpostului, punând bazele unei noi generații de 
maidanezi. Totuși, faptul că animalele lăsate libere 
rămân pe lângă adăpost reprezintă o dovadă că ele 
primesc hrană.

Primarul respinge 
toate acuzațiile

Primarul orașului Călan, Filip Iovănesc resp
inge toate acuzațiile cu privire la adăpostirea câinilor 
fără stăpân. „După ce am primit eu câteva scrisori de 
acest fel, am auzit că au început să scrie și pe la alte

ANUNȚ
RNP Rornsilva - Administrația 

Parcului Național Retezat R.A. 
(APNR), cu sediul în Nucșoara, nr. 284, 
com. Sălașu de Sus, jud. Hunedoara, tel. 
0254779969, 0372742024, e-mail: of- 
fice@retezat.ro, organizează concurs în 
data de 31.08.2010, ora 10:00, (la sediul 
administrației parcului) pentru ocu
parea unui post vacant de Agent de 
teren (RANGER), pe perioada 
nedeterminată. în conformitate cu preved
erile Anexei nr. 11, punctul 4 din Contrac
tului Colectiv de Munca în vigoare, la 
această etapă de concurs participă 
numai angajații RNP-Rornsilva și 
disponibilizații.

Dacă postul rămâne neocupat, va fi 
scos din nou la concurs, la o dată ce va fi 
anunțată ulterior.

Bibliografie pentru postul de agent 
de teren:

1) Monografia Retezatului;
2) Regulamentul Parcului Național 

Retezat;
3) Legislație silvică: 1. Legea 

46/2008- Codul Silvic; 2. Legea 171/2010 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice; 3. OUG 59/2000- 
Statutul personalului silvic;

4) Legislație de mediu, arii prote
jate:

1. HG 230/2003, privind delimitarea 
rezervațiilor biosferei, parcurilor naturale 
și naționale și constituirea administrațiilor 
acestora;

instituții, inclusiv la Parchet. Toate lucrurile sem
nalate în acele scrisori sunt niște aberații. Adăpostul 
este acoperit, se face permanent curățenie, animalele 
sunt hrănite, au asistență veterinară. Nu este nici 
aglomerat pentru că de șase luni nu am mai dus câini 
acolo. Nu mai avem personal pentru ecarisaj. Cred 
că cei care au scris acele lucruri au probleme psi
hice”, spune primarul Filip Iovănesc. Nu am reușit 
să luăm și părerea petiționarilor pentru că adresa 
trecută pe plicul trimis la DSVSA Hunedoara nu 
există.

Cătălin Rișcuța

2. Ordinul 552/2003, privind apro
barea zonării interioare a parcurilor 
naționale și a parcurilor naturale, din 
punct de vedere al necesității de conser
vare a diversității biologice;

3. OUG 57/2007, privind regimul ari
ilor naturale protejate, conservarea habi
tatelor naturale, florei și faunei sălbatice;

4. Legea 265/2006- Legea mediului.

Cerințe minime: diplomă de ba
calaureat, stare bună de sănătate, 
rezistență la efort, caracter sociabil. 
Cunoșterea unei limbi străine și posesia 
permisului de conducere constituie avan
taje.

Dosarele pentru înscriere la con
curs se depun la sediul APNR până în 
data de 27.08.2010, ora 12:00 și vor 
cuprinde următoarele documente: cerere 
de înscriere la concurs, curriculum vitae, 
copie după diploma de studii sau copie 
după adeverința de studii, copie după car
net de muncă, certificat de cazier judiciar, 
copie act de identitate, adeverință 
medicală de la medicul de familie, reco
mandare de la ultimul loc de muncă din 
care să rezulte profilul profesional și 
moral.

Relații la telefon 0723.301.096 
(ing. Zoran Acimov - director) 
și 0721.076.374 (ing. Alin Alimpesc- 
șef pază).

mailto:of-fice@retezat.ro
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Adela Popescu
și-a părăsit iubitul

Trei ani și jumătate. Atât a 
durat dragostea de această 
dată pentru Adela Popescu. 
Actrița de telenovele a decis 

să pună punct relației cu 
Marius Kalmar.

Nu a fost însă o decizie luată 
pe neașteptate de vedetă, ci una pe 
care frumoasa o „clocea” de multă 
vreme. Săptămâna trecută, ea și-a 
pus intenția în practică. Și-a strâns 
lucrurile din apartamentul omului 
de afaceri și a plecat, nu înainte de 
a-i înapoia bărbatului darurile 
scumpe pe care acesta i le-a făcut - 
inclusiv mașina de 50.000 de euro.

Motivul real al acestui 
neașteptat final de idilă din show- 
bizul mioritic nu îl știe nimeni, 
poate nici protagoniștii. Prietenii 
spun însă că actrița, aflată pe val, își 
dorea și pe plan personal același 
succes pe care îl avea profesional. 
Din păcate, relația cu Marius nu îi 
oferea destulă satisfacție.

Pentru omul de afaceri, gestul

g Beyonce crede că și-a 
păstrat valorile feminine

Are o carieră de succes și un 
mariaj reușit cu Jay-Z, dar Beyonce 
crede că datorează succesul ei în 
relațiile cu bărbații și faptului că și- 
a păstrat valorile feministe.

Totodată, prietenia ei cu alte 
reprezentante ale sexului slab a jucat 
un rol esențial în faptul că nu s-a 
îndrăgostit niciodată de bărbați 
greșiți.

„Cred că sunt feministă într-o 
oarecare măsură. Nu este ceva ce 
decid în mod conștient că vreau să 
fiu. Probabil pentru că am crescut

iubitei sale este cu atât mai dur cu 
cât a venit pe neașteptate. Cei doi 
își făcuseră planuri de vacanță și 
urmau să plece, spre sfârșitul lunii, 
într-un concediu la Monte Carlo. 
Rămâne de văzut dacă, într-un timp 
atât de scurt, Marius Kalmar va 
găsi cine să îl însoțească în 
călătorie.

într-un cor cu alte femei și asta m-a 
ajutat. M-a ținut departe de prob
leme și departe de relații greșite. 
Prietenia mea cu fetele face parte 
atât de mult din mine, încât sunt lu
cruri pe care nu le-aș face niciodată, 
dacă ar strica această legătură. Nu 
am vrut vreodată să trădez această 
prietenie pentru îmi place să fiu fe
meie și ador să fiu prietenă cu altă 
femeie. Cred că învățam multe de la 
prietenele noastre femei”, a 
mărturisit starul.

Michael Douglas are cancer la gât
Are milioane de fani în toată 
lumea, dar popularitatea de 
care se bucură nu l-a putut 

apăra pe Michael Douglas de o 
veste cumplită: este bolnav de 

cancer la gât.

Din fericire, boala a fost 
descoperită destul de repede, așa că 
sunt motive de optimism. Starul recom
pensat cu două premii Oscar va fi 
supus, în următoarele opt săptămâni, 
unui tratament cu radio și chimioter
apie. Medicii speră ca, după aceea, ac
torul ce va împlini 66 de ani pe 25 
septembrie să fie complet vindecat.

La rândul său, Michael Douglas se 
declară „foarte optimist”, deși a avut 
parte de un an greu. Este a doua mare 
lovitură pe care o primește în 2010, 
după ce, în iunie, și-a văzut fiul cel 
mare, pe Cameron, aruncat în în
chisoare pentru cinci ani, din cauza

Mel Gibson, implicat un accident
de circulație

Actorul și regizorul Mel Gib
son a scăpat nevătămat după 

un accident de circulație 
minor, care a avut loc în 

seara de duminică, după w a 
pierdut controlul automobi

lului său Maserati, pe o 
stradă din Malibu, m Mjb»-

drogurilor. Acum, viața i-a mai dat o sa, Catherine Zeta-Jones, și știe că ea îl 
lovitură fiului lui Kirk Douglas. Din va susține în acest moment delicat al 
fericire, Michael o are alături pe soția vieții lui.

Accidentul, în care nu a mai fost 
implicat niciun alt automobil, a avut 
loc la ora locală 20.35, pe o strada 
din Malibu. "Dintr-un motiv ne
cunoscut. Mel' Gibson a virat la 
dreapta și s-a lovit de stâncile de pe 
marginea șoselei”, a declarat poliția 
rutieră californiană (CH^.

"Mel Gibson a oferit toate 
informațiile necesare ofițerilor de 
poliție sosiți Ia locul accidentului, a 
semnat o declarație și a fost condus 
acasă de către un prieten", a precizat 
CHP.

"Automobilul său a fost remor
cat. Ipoteza conducerii automobilului 
sub influența drogurilor sau a al
coolului a fost îndepărtată", 
precizează poliția rutieră caii torn ian.

Mel Gibson a mai fost în atenția 
presei cu un scandal în 2006, când a 
fost arestat în Malibu, pentru că a fost 
prins conducând automobilul sub 
influența alcoolului, cu o alcoolemie 
de două ori peste limita legală. Ac
torul a fost plasat atunci în regim de 
eliberare condiționată. pentru trei ani. 
și a trebuit să achite o amendă ie 
L.300 de dolari, după o internare 

obligatorie îatr-o clinici ie dezin
toxicare.

■tunai, vedeta a șocat Holly- 
wood-ul după ce i-a spus polițistului 
care i-a reținut că "evreii sunt respon
sabili pentru toate războaiele din 
lume". Actorul originar din Australia 
și-a cerut ulterior scuze pentru 
această afirmație.

In ultimele săptămâni. Mei Gib
son a avut din nou probleme cu 
poliția din Los Angeles, care îl 
anchetează pentru o presupusă agre
siune comisă asupra fostei sale iubite. 
Oksana Grigorieva.

Mel Gibson este catolic practi
cant, a fost crescut în Australiaîr. 
anii '90 a fost unul dintre cei mai 
populari și mai bine plătiți actori din 
lume. El a câștigat două premii 
Oscar, la categoriile "cel mai bun re
gizor" și "cel mai bun film". în 1995. 
cu pelicula "Inimă neînfticati". Cele
brul regizor al filmelor "Patimile lui 
Hristos" și "Apocalypto" a revenit in 
ianuarie pe marile ecrane, după o 
pauză de opt ani, cu rolul din 
thri Herul "Edge @1 Harkness”.



„De-a lungul secolelor femeile uu servit drept ochelari, 
avund însușirea magică și ineântătoai'e de a reflecta figuru 
barbutului de două ori mai mare decât e în realitate" ®
(I iFginiti 11 oolf)
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Sfaturi pentru femei însărcinate
Urmează aceste cinci reguli 

simple pentru a avea sarcina 
ușoară și un bebe sănătos! în 
afară de o alimentație corectă 
și mișcare multă, trebuie să ții 
cont de cinci lucruri esențiale 
pentru o sarcină sănătoasă.

Spune NU toxinelor!

Datorită legăturii demonstrate cu 
malformațiile fetale, avort spontan și 
alte complicații grave, ar trebui să 
evitați pe perioada sarcinii tutunul, al
coolul, drogurile ilicite precum și 
solvenți cum ar fi oxidantul pentru 
opsele sau acetona, dizolvantul pentru 

ojă. Fumatul, de exemplu poate duce la 
naștere prematură sau greutate scăzută 
a fătului la naștere.

în cazul în care nu puteți renunța 
la fumat, consum de alcool sau droguri 
cereți sfatul medicului obstetrician.

I

Ce medicamente iei?

Consultă-ți doctorul înainte de a 
lua orice medicament, supliment sau 
„remediu” natural eliberat fără 
prescripție medicală. Chiar și anti-in- 
flamatoriile nesteriodiene, precum 
ibuprofen trebuiesc evitate deoarece 
studiile au dovedit că ele cresc riscul de 
avort spontan și de distrugerea vaselor 
sangvine ale fătului.

Acordă atenție 
sentimentelor tale

Probabil ai auzit de depresia post
partum, dar se poate să nu fi auzit ca 
10-20 la sută dintre femei prezintă 
simptomele depresiei pe parcursul 
sarcinii, și poate crește riscul nașterii 
premature. Dacă te simți inexplicabil de 
tristă, nervoasă sau vinovată, se 
întâmplă să-ți pierzi interesul pentru 

activitățile de care te bucurai de obicei, 
sau dormi foarte mult, informează-ți 
medicul obstetrician. Terapia, medica
mentele antidepresive sau combinația 
celor două te vor ajuta foarte mult.

Păstrează-ți igiena

Spălarea frecventă a mâinilor 
poate preveni infecțiile cu streptococi 
tip B, citomegalovirus și rujeola('pojar') 
toate acestea putând produce 
malformații sau alte complicații severe 
bebelușului tău. Soluțiile anti-bacte- 
riene ce conțin alcool pot fi o opțiune, 
atunci când nu puteți să ajungeți să vă 
spălați la chiuvetă cu apa și săpun.

Pune-te pe primul 
plan

Poate sună egoist, dar pe perioada 
sarcinii este foarte important să dormi 
destul, să faci exerciții de relaxare și să

știi să spui NU obligațiilor care te 
epuizează. Să te protejezi de orice 
eveniment care iți aduce stres capătă o 
importanță vitală în această perioadă,

deoarece agitația și nervii mamei pot 
să provoace naștere prematură sau 
greutate scăzută a bebelușului la 
naștere.

Elenganța în afaceri
Din fericire, nu mai există reguli stricte pen

tru îmbrăcăminte și încălțăminte. Totul merge - 
doar gusturile contează. Cu toate acestea, se știe 
foarte bine că excepția întărește regula și de acea 
există câteva standarde pentru evenimente spe
ciale sau oficiale legate de serviciu.

•înainte să vă decideți asupra unui anumit 
look, trebuie să vă adaptați la cerințele mediului. 
O agenție de publicitate este mai degajată în 
privința îmbrăcăminții decât o companie de 
consultanță, de asigurări sau o bancă.

• ‘Dacă o femeie de afaceri poartă fustă, cio
rapii sunt obligatorii, chiar dacă simt 30° C în tim
pul verii. Dacă vreți să vă arătați picioarele goale, 
degetele de la picioare trebuie date cu lac și părul 
de pe picioare trebuie înlăturat cu grijă.

•Tocurile mai înalte fac picioarele să pară 
mai lungi, dar pantoful potrivit pentru afaceri nu 
trebuie să aibă un toc foarte înalt. înălțimea stan
dard ar trebuie să fie cam de 3.5 cm.

•Pantofi clasici care se potrivesc cu costumul 
sunt pumps, pantofii de oraș, pantofii cu curelușă, 
stilul college slipper sau balerini. O fustă până la 
gleznă arată bine în combinație cu o cizmă sau o 
cizmă scurtă. Tot look-ul devine mai la modă 
combinând cizme sau bootees cu o fustă până la 
genunchi.

•In timpul verii sandalele sau pumșii sunt o 
bună alternativă la pantofii clasici. Cu toate aces
tea sandalele cu toc înalt ar fi exagerate.

•Un articol potrivit pentru pantalonii de cos
tum sunt pantofii plăți cu șiret în stilul casual, sau 
în stilul clasic și elegant piele întoarsă.

•Ce este genial în modă: faptul că ce era 
înainte considerat taboo devine peste noapte în

vogă. De exemplu, pantofii casual sneakers pot fi 
purtați astăzi și la un costum.

•Culorile trebuie să devină de asemenea mai 
des folosite în afaceri. Ceea ce trebuia să fie 
înainte clasic, unicolorat -în cel mai bun caz 
negru, gri sau maro - poate fi azi un pic mai stri
dent, după culorile de sezon, de exemplu: două 
tonalități orange-khaki sau roșu deschis.

Sfaturi vestimentare pentru femei corpolente
Secretul unei apariți de senzație este să arăți slabă 

și înaltă oricum te-ai îmbrăca și oricâte kilograme în 
plus ai avea. Femeile mai corpolente pot foarte ușor să- 
și accentueze atuurile dacă pun în aplicare câteva tru- 

fi în fashion. Urmând aceste sfaturi poți face ca 
surplusul de kilograme să nu-ți mai fie cel mai mare in
amic în fiecare dimineață când deschizi șifonierul.

1. Alege o singură culoare. O ținută într-o singură 
culoare cum ar fi albastru marin sau negru este cea mai 
simplă cale pentru a arăta că ai mai pierdut cele câteva 
kilograme în plus.

2. Evită carourile mari. Un model în carouri mai 
mici păcălește ochiul și oferă un look mai discret. Un 
alt sfat ar fi să eviți să porți două piese vestimentare în 
carouri. Dacă ai o bluză cu acest model, optează pentru 
o fustă simplă și invers.

3. Alege lungimea potrivită. Optează pentru 
fustele care au tivul deasupra genunchiului. Acestea au 
efectul de a lungi picioarele. Evită-le pe cele care trec 
de genunchi, pentru că acestea nu fac decât să 
evidențieze grosimea pulpei (gambei).

4. Evită fustele scurte și mulate. Accentuează 
forma corpului și scot în evidență defectele unei siluete. 
De asemenea stai departe și de cele tip gogoșar. Poartă 
în schimb fustele în cloch fluide sau cele drepte până 
la genunchi.

5. Poartă tricouri cu decolteu în formă de V. Alege 
tricourile cu un decolteu mai adânc, au menirea de a 
subția gâtul și de a da un aspect armonios bustului. Stai 
departe în schimb de bluzele cu prea multe volane pen
tru că amplifică efectul de volum.

6. Poarta dungile verticale. Fie ca e vorba de o 
bluza, pantaloni sau fusta, alege întotdeauna articolele 
cu dungi verticale care au menirea de a subtia silueta si 
stai deoparte de cele orizontale care au efectul invers.

7. Poartă blugii boot cut sau fiare și alege să-i ac- 
cesorizezi cu o pereche de sandale cu platformă. Jeanșii 
vor masca surplusul de kilograme, iar sandalele vor 
subția picioarele.

8. Poartă tocuri. Fie că vorbim de sandale, 
pantofii eleganți sau cizme, tocurile sunt un „must” în 
aceste cazuri. Alungesc picioarele, subțiază silueta și 
dau impresia de statura impozantă, înaltă.

9. Stai departe de sandalele cu barete care 
scurtează piciorul. Anumite sandale au o baretă groasă 
în jurul gleznei. Acestea se potrivesc doar femeilor 
foarte subțiri. Tocmai de aceea, este mai bine să te 
oprești asupra acelora care nu au baretă, iar dacă au să 
fie una subțire și discretă.

10. Alege geanta de dimensiunea potrivită. 
Mignionelor le stă foarte bine cu gențiile micuțe și del
icate, în timp ce femeilor mai corpolente le vin foarte 
bine gențile de dimensiuni medii.
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O Ml Petrom (SNP) u redus, ieri, prețul benzinei cu trei buni pe litru, și pe cel ul mo
torinei eu șase bani pe litru, a anunțat compania petrolieră.
Benzinele Premium fără plumb. Top Premium fură plumb 99+, O.Ml' Carrera 95 și 
O Ml Carrera 100 vor costa 4,39 lei, 4,~~ lei, 5,53 lei și respectiv 5,19 lei pe litru. 
\oile prețuri ale motorinelor OMC Premium Diesel. OMl Sprint Diesel, Euro Diesel 
și Top Euro Diesel vor ft 4,9 lei, 4,58 lei, 4,36 lei și 4.56 lei pe litru.

Europa e obligată să 
renunțe la taxele vamale 
pe produsele electronice

Presa străină scrie despre serviciile 
medicale precare din România,
după incendiul de la maternitate

UE a impus taxe vamale pe 
monitoarele de calculator, pe 
imprimantele multifuncțio
nale și pe terminalele TV 

fără a ține cont de reglemen
tările Organizației Mondiale 

a Europa, obligată să re
nunțe la taxele vamale pe 

produsele electronice.

O comisie a Organizației Mon
diale a Comerțului (OMC) a dat 
dreptate Japoniei, Statelor Unite și 
Taiwanului, în litigiul cu Uniunea 
Europeană referitor la taxele vamale

Cursa Zero a început
Echipele de pe trei conti

nente au pornit din Place des 
Nations din Geneva cu mași
nile lor electrice în cea mai 

lungă și cea mai verde cursă 
a tuturor timpurilor, denu

mită Cursa Zero.

Mașinile electrice vor face 
ocolul globului în 80 de zile, trecând 
prin Moscova, ajungând la Shanghai 
și, în cele din urmă, se vor urca pe 
vapor până la Vancouver. De acolo, 
vor continua pe coasta de vest a 
Americii de Nord către Cancun, în 
Mexic.

în luna decembrie, mașinile se 
vor urca pe navă,din nou, pentru a 
ajunge în Portugalia și vor călători 

aplicate produselor electronice și a 
cerut Bruxelles-ului să respecte 
reglementările internaționale.

Comisia a constatat că UE a 
impus taxe vamale pe monitoarele de 
calculator, pe imprimantele 
multifuncționale și pe terminalele TV 
fără a ține cont de reglementările 
OMC referitoare la comerțul cu pro
duse IT&C, scrie publicația franceză 
Les Echos. Comisia Europeană a crit
icat deja decizia OMC, reafirmând 
dorința unei revizuri globale a acor
dului referitor la comerțul cu produse 
IT&C. Totuși, oficialii europeni au 
spus că încă nu s-a decis dacă Brux- 
elles-ul va contesta oficial decizia.

prin Europa de sud-vest pentru a ter
mina călătoria. După 80 de zile, 
30.000km prin 16 țări și prin 150 de 
orașe, cursa se va sfârși în ianuarie 
2011, tot în Geneva, Elveția.

"Vrem să arătăm că există 
soluții, precum mașinile electrice și 
energie regenerabilă", a declarat 
Louis Palmer, organizatorul cursei.

"Cred că cele mai mari prob
leme o să fie legate de condițiile dru
murilor, de trafic și de găurile în 
asfalt de prin China sau Kazakhstan", 
a precizat unul dintre șoferi, Frank 
Loacker.

Organizatorii Cursei Zero spun 
că emisiile de gaze cu efect de seră 
ale navelor, inevitabile din păcate, 
vor fi compensate prin investiții în 
proiecte de energie regenerabilă.

Presa internațională scrie des
pre incendiul de la Maternita

tea Giulești, menționând că 
spitalul este considerat printre 
cele mai performante din Ro
mânia, o țară ale cărei servicii 
medicale sunt privite ca fiind 

printre cele mai precare din în
treaga Uniune Europeană.

Potrivit agenției France-Presse, 
care citează Ministerul român al 
Sănătății, trei nou-născuți au murit luni 
și alți opt au fost răniți - unii fiind în 
stare critică -, în urma unui incendiu 
izbucnit la secția de terapie intensivă a 
unei maternități din București.

Un alt bebeluș rănit luni. în ex
plozia de la Maternitatea Giulești a de
cedat după ce fusese internat în Spitalul 
Grigore Alexandrescu din Capitală, a 
declarat, marți, agenției Mediafax sub
secretarul de stat Raed Arafat.

Autoritățile au demarat o anchetă, 
dar potrivit primelor informații, la orig
inea accidentului s-ar afla o instalație 
de aer condiționat defectă, notează site- 
ul RTL Info.be.

Peste 70% dintre părinți își bat copii
Bătaia e ruptă din rai nu e doar o 

vorbă veche, ci e un adevărat principiu 
de viață pentru foarte mulți români. 
Peste 70% dintre părinții români re
cunosc că-și bat copiii, iar 20% dintre

Potrivit CNN, toate persoanele Referindu-se la acest incendiu.
aflate în spital au fost evacuate, printre agenția Reuters scrie că România este
care și cinci femei în travaliu, alte 26 de 
femei însărcinate și șase care născuseră 
recent.

Agenția germană DPA subliniază 
că Maternitatea Giulești este 
considerată printre cele mai perfor
mante la nivel național și a fost 
renovată și modernizată recent.

minori nu sunt bătuți cu mâna goală. 
Sunt copii chinuiți, pentru care 
violența, inconștient, devine model.

Potrivit specialiștilor, bătaia este 
modalitatea prin care un părinte frustrat 

una dintre cele mai sărace țări ale Uni
unii Europene, iar serviciile sale med
icale sunt considerate printre cele mai 
precare la nivelul blocului comunitar. 
Standardele de siguranță și igienă au 
rămas aproape neschimbate din pe
rioada comunistă la multe dintre spi
talele sale, comentează Reuters.

încearcă să rezolve o problemă, v 
rezolvă pe termen scurt, dar palma, 
pumnul, urletele sau obiectele cu care 
peste 70% dintre părinții își e ă 
odraslele lasă răni adânci. Și pentru 
multă vreme.

Cazurile copiilor maltratați ajung 
mai devreme sau mai târziu în atenția 
autorităților. Copiii sunt luați imediat 
din așa-zisa familie dacă ea prezintă un 
pericol pentru ei și sunt dați în grija 
statului. încep ședințele de consiliere, 
dar mai toți își doresd să se răzbune, 
mai ales că sunt uitați acolo.

Din păcate, nu toți pot fi salvați. 
10 copii au fost uciși anul trecut de 
mamă sau de tată, iar 7 au fost la un pas 
de moarte.

Cifrele poliției arată că 62 de mi
nori au fost violați, însă adevărul este 
mult mai dureros pentru că unul dintre 
părinți ajunge să fie complice nera
portând abuzul la poliție.

Info.be
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Drumurile lui Rossi și Yamaha se despart! "II Dottore" îi ia locul lui Stoner la Ducati. Constructo
rul japonez Yamaha a anunțat, la lirno, că își va încheia, la finalul acestui sezon, colaborarea cu pi
lotul Valentino Rossi, care a semnat un contract pe doi ani cu italienii de la Ducati. Valentino Rossi, 
în vârstă de 31 de ani, de nouă ori campion mondial, dintre care de șapte ori la categoria regină 
(500cc sau MotoGP), îi va lua tocul australianului Casey Stoner.

X"

Scandal de proporții în Liga a 2 a, seria vestică Cum arată Liga 1 după patru etape
Deși noul sezon al ligii a 2 a 

debutează cu o săptămână mai 
târziu decât data stabilită ini
țial, din cauza temperaturilor 
ridicate în ultima perioadă, in
certitudinea planează asupra 

seriei a doua. Dacă în cele din 
urmă județul Hunedoara va 

avea două reprezentante în cel 
de-al doilea eșalon fotbalistic, 
Minerul Lupeni și Mureșul 
Deva, situația celorlalte clu

buri care vor completa seria de 
vest este încă neclară.

Astfel, după ce Mureșul Deva a 
luat locul celor de la Internațional 
Curtea de Argeș, UTA va evolua și ea
1 mult ca sigur în a doua ligă, după 
ce oficialii clubului au operat câteva 
modificări de ordin juridic, pentru ca

- echipa arădeană să scape de datorii. 
„Bătrâna doamnă” se va numi din acest 
sezon UTA 1945, noua societate pre
luând și palmaresul vechiului club de 
pe :reș. Odată cu această mutare, 
arădenii au căutat să rămână și în liga a
2 a, astfel că, în decursul zilei de ieri, 
Federația Română de Fotbal a hotărât

i ca noua grupare să joace în locul celor 
de la Fortuna Covaci. Deși Fortuna și- 
a câștigat la FRF dreptul de a juca tot 
în Liga a Il-a, aceasta a cedat locul 
arădenilor, patronul Florin Macavei va 

. deține astfel 20% din noua societate 
i UTA. în aceste condiții, cea mai micuță 

localitate din istoria eșalonului secund

Mario Balotelli poate debuta joi,
chiar împotriva Timișoarei

Chiar dacă echipa antrenată de 
ita' 'ui Roberto Mancini nu duce lipsă 
de vedete, gruparea din Manchester 
poate deplasa, joi, la Timișoara, pentru 
partida din play-off-ul Europa League 
și proaspăta achiziție Mario Balotelli. 
Astfel, debutul acestuia în echipa en
glezilor de la Manchester City ar putea 
avea loc mai devreme decât se aștepta. 
UEFA i-a anunțat marți dimineața pe 
oficialii clubului englez că pot face o 
schimbare în lista oficială a jucătorilor 
pentru preliminariile Europa League.

Câștigător al Ligii Campionilor 
sezonul trecut cu Inter Milano, Mario 
Balotelli a fost transferat prea târziu la 
Manchester City pentru a mai putea 
face parte din echipă în meciurile din 
preliminarii. UEFA i-a anunțat însă 
marți dimineața pe englezi că au șanse

va juca cel mai probabil în Campi
onatul Municipal Timișoara prin echipa 
secundă, anunță timișenii pe siteul lor 
oficial.

înțelegerea dintre cele două 
formații bănățene a stârnit 
nemulțumirea unei alte echipe care 
„poftea” la un loc în a doua ligă, cu atât 
mai mult cu cât UTA nu apelează pen
tru prima dată la un astfel de artificiu 
pentru a rămâne în elita fotbaluilui, 
știut fiind faptul că ultima promovare 
în prima ligă a arădenilor a survenit în 
urma unei fuziuni cu Liberty Salonta. 
Deși oficialii arădeni mizau pe faptul că 
grupările îndreptățite să preia locul 
echipei UTA vor refuza înscrierea în 
Liga a Il-a din cauza investițiilor pe 
care ar trebui să le facă, aceștia nu au 
luat în calcul o altă formație din Banat.

mari să îl poată folosi pe italian încă de 
la meciul cu FC Timișoara, de joi.

Oficialii lui Manchester City au 
puțin timp, la dispoziție pentru a obține 
dreptul de joc al lui Balotelli, înregis
trarea jucătorului de 20 de ani trebuind 
a fi aprobată atât de UEFA cât și de 
Federația Engleză de Fotbal până mier
curi la miezul nopții.

în altă ordine de idei, Timișoara se 
pare că va fi încurajată de cel puțin 20 
de mii de fani. Până ieri se vânduseră 
aproape 18 mii de bilete pentru partida 
de joi cu Manchester City, prețurile în
cepând de la 25 de lei la peluze, 50 de 
lei la tribunele 1 și 2 și 75 de lei la tri
buna zero. încă nu se știe ce post de 
televiziune va transmite partida, în 
cursa pentru drepturile de televizare, 
care se învârt în jurul sumei de 100.000 

Gruparea de ligă a.treia, ACS Recaș 
solicită și ea Federației Române de Fot
bal locul din Seria a Il-a a Ligii a Il-a 
pe care clubul UTA va fi obligată prin 
regulament să îl elibereze după trans
formarea din societate non-profit în so
cietate pe acțiuni. loan Miculaș, 
finanțatorul grupării bănățene care a 
încheiat sezonul trecut al Ligii a IlI-a 
pe poziția a treia (Seria a V-a), a de
clarat că așteaptă, joi, un răspuns din 
partea oficialilor federației legat de so
licitarea clubului pe care îl conduce de 
a evolua în liga secundă. Mikulas 
susține că ACS Recaș este pregătită fi
nanciar și valoric pentru a face față în 
Liga a Il-a.

Claudiu Sav

de euro, rămânând până ieri, TVR și 
DigiSport.

Meciul dintre FC Timișoara și 
Manchester City contând pentru prima 
manșă a play-off-ului pentru accederea 
în grupele Europa League, are loc pe 
stadionul Dan Păltinișanu, joi, de la 
21.45.

Magia lui Eric și inteligența 
lui Puștai conduc Liga 1

După primele patru runde, un 
pluton de patru formații departajate 
de golaveraj s-a instalat în fruntea 
clasamentului. Gaz Metan Mediaș s- 
a impus fără probleme în duelul cu 
studenții bucureșteni și a detronat Di
namo de pe locul 1, alb-roșii fiind, 
totuși la înălțime prin evoluția și 
spectacolul arătat în derbyul cu 
Rapid. Oțelul a învins la limită și și- 
a păstrat poziția pe podium, pe 4 
aflându-se Steaua, echipă ce a 
câștigat partida de debut a lui Ilie Du
mitrescu pe banca tehnică din 
Ghencea, în fața nou-promovatei Vic
toria Brănești. Timișoara a egalat în 
extremis și a rămas neînvinsă, în 
vreme ce Vasluiul lui Adrian Porum- 
boiu a obținut primul succes în ediția 
curentă. Tot la prima victorie se află 
și U Cluj, ardelenii câștigând pe 
terenul unei echipe de “nerecunos
cut”, Unirea Urziceni. Ialomițenii au 
ajuns în zona retrogradării, acolo 
unde se mai află alte trei formații (U 
Craiova, Astra, Pandurii) care nu au 
cunoscut încă gustul succesului în se
zonul 2010/2011.

CFR Cluj a rulat până acum 21 
jucători, 15 din ei fiind străini. 
Privind declarațiile conducătorilor, 
dar și cifrele celor din teren princi
pala întrebare care rămâne este cât de 
obosiți sunt dacă doar patru fotbaliști 
au bifat toate minutele (Nuno Claro, 
Cadu, Piccolo, Culio).

In altă ordine de idei, cinci noi 
jucători au evoluat pentru Astra, 
echipă ce a început jocul cu șapte 
fotbaliști aflați la primul meci titulari 
în ediția curentă. La capitolul inedit 
punctează Pandurii Târgu-Jiu, 
formația lui Badea, nereușind până 
acum să obțină nici un punct în isto
ria confruntărilor cu Bistrița, pe 
terenul ardelenilor.

De asemenea, de remarcat și 
faptul că Vasluiul a reușit prima vic
torie în fața Brașovului, de la 
revenirea în prima ligă.

Surprize și deziluzii

Feroviarii clujeni, prin cele cinci 
puncte acumulate, se află la cel mai 
slab start de sezon după revenirea lor 
în Liga 1, în vara lui 2004. în plus, 
ultima oară când campionii au încasat 
cel puțin cinci goluri pe durata a două 
partide consecutive fără a le câștiga

pe niciuna din ele s-a întâmplat în 
ediția 2006/2007, etapele 10 și 11, 
atunci când au remizat (2-2) cu 
Vaslui și au pierdut (2-4) în Ghencea.

Penultima campioană, Unirea 
Urziceni, bifează și ea cel mai slab 
început de campionat din cele cinci 
sezoane de prezență pe prima scena 
fotbalistică a țării. De menționat că 
formația condusă de israelianul Rony 
Levi a rămas singura echipă care nu 
a izbutit să perforeze poarta adversar
ilor. Interesant este că înfrângerea 
suferită în fața „șepcilor roșii” (ul
timul succes al clujenilor în deplasare 
pe prima scenă - 23 feb 2008, Rapid- 
U 1:2) este prima suferită de 
ialomițeni pe teren propriu în luna 
august din momentul când au promo
vat în prima ligă.

La polul opus se postează Gaz 
Metan Mediaș, liderul stabilind o 
premieră meritorie: niciodată echipa 
sibiană nu a ocupat locul întâi în cele 
șase sezoane petrecute pe prima 
scenă.

De departe marele minus al 
acestui start de campionat o 
reprezintă prestațiile arbitrilor, ultima 
ispravă a unui cavaler al fluierului pe- 
trecându-se în Ghencea, unde cen
tralul Sebastian Colțescu a acordat 
eronat două penaltyuri, mai întâi pen
tru oaspeți, apoi, în compensație pen
tru bucureșteni.

în aceste condiții, președintele 
Ligii, Dumitru Dragomir a anunțat că 
din iarnă există posibiliatea ca în liga 
1 să fie aduși arbitrii din străinătate.

Claudiu Sav

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- pollș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon : 0761 - 973.940

- 5 spălări ti gratis!
- legitimație (exterior + interior 16 ronly

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
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J După multi ani, detectivul Costello se întâlnește cu Hurt, care este 
boxer și se pure că are necazuri. încercând să îl ajitte.iJack Costello îl 
ia în grifă pe fiul acestuia, un puști poreclit io &. .Muncicânit Hurt 
dispare?Jack'îlsuspectează pe proprietarul clubului dehox. dar nti are 
dovezi. (Prinia-Tl; 2373(1; ISi detectiv cu t;ri'iit(iti’:yoyoT-
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Telejurnal; Sport; Meteo 
Cu 80 de tablouri la capătul 

lumii (reportaj) 30' Monumentul 
Prizonierilor de la SPASSK
Armăsarul sălbatic (1998 - 17.) 
Noah și Saskia (australian-en- 

glez serial, 2004 - 6.)
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vezi România! Episodul 15 
Transformarea (rel.) 
Dovadă de iubire (33.) 
Fotbal UEFA (rel.) 
Călător pe viață (rel.) 
Cronicile frumoasei luptătoare 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Palatele lumii Episodul 7 
Planeta arborilor (7.) 
Amintiri din istorie
Vezi România! (rel.) 15
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean mini-serial, 2003 - 
14.) 180' Ultimul episod
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Werder Bremen - Sam- 

pdoria
Studio fotbal UEFA Cham

pions League

07-50 
,08:00

18:^0

18: Io
is: 15
18 JO 
19:00

20:00

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 15.)
învinge apele!
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui (rel.)
Darul ( serial, 1997 - 9.)

; Telejurnal; Sport
ș Poate nu știai
| Timpul chitarelor (rel.)

Vorbe peste timp
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008)
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa 
Cercul vieții (rel. - 15.)
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Vorbe peste timp
Povești din sălbăticie
Starhunter (canadian S.F., 

2003 - 20.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 8.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt
Bazar (documentar)
Bugetul meu (reportaj)

' Ora de știri (show de întâlniri)
: Un monstru... în amor (SUA
i comedie, 1999) 97' cu Măriei
i Hemingway, Mike Binder,
1 Kevin Pollak, Stephen Baldwin

TV'? 2
06:00 Observator
C$:00 Liber la vacanță (matinal,

J 2010)
10:00 Xena: prințesa războinică (film 

j serial de aventură, 1995)
11:15: Moartea unui star rock (SUA

1 polițist, 1991)
Observator

I4:00j Cenușăreasă la New York
| (SUA comedie romantică, 2006) 

Observator
Bun de cinste (reality show) 
Să te prezint părinților 
Observator
Comoara lui Da Vinci (SUA 

thriller de acțiune, 2006) 90' cu 
C. Thomas Howell, Nicole 
Sherwin, Lance Henriksen, 
Elvis Naumovski
Observator

16:CCi
37:CC
17:4S( 

,19:00 
|2(i:3O

■ s

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

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere

20:00

21:50

23:25

36:00
0700
09:55
10:00
12.00
13:00
13:45

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

Happy Hour (rel.) 
Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea
Asasin în noapte (rel.)
Tânăr și neliniștit (rel. - 3802.) 
Știrile Pro TV
9 luni și o crimă (SUA dramă, 

2006) 92' cu Tilda Swinton
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3803.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

Știrile Pro TV
Serviți, vă rog! (rel.)
Știrile Pro TV
Blestemul comorii (film de ac

țiune, 2007) 95' cu Dolph Lund
gren, William Shriver, Nan Yu

Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 21.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

19:30 
20:30 
21:30

îngerașul (2000)
Săracii tineri bogați (rel.)
Legământul (rel.)
Predestinați (rel.) 
împreună pt totdeauna (rel.)
Marina (serial, 2006)
Victoria (serial, 2007)
Vremea de ACASĂ
Legământul (2008)
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
Săracii tineri bogați (2009) 
Predestinați (2009)
Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

Poveștiri de noapte
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Marcio Garcia, Tania Khalil

07:00
07:30
08:20 
09:15 
09:45 
11:45 
13:15 
14:30 
15:30
16:00

Camera de râs
Gazdă de profesie (rel.)
Sport cu Florentina
Nimeni nu-i perfect (19.)
Avalanșa (rel.)
Galileo'
Camera de râs
Prima zi (reality show)
Nimeni nu-i perfect (rel. - W.) 
Calvar pe munte (SUA aven

tură, 1994) cu Meredith Baxter
Focus 18 90'
Focus Sport
Gazdă de profesie
O clipă de adevăr (1998)
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 47.) 45'
Mondenii Show
Un detectiv cu greutate: yo yo 

(SUA-german-italian acțiune- 
comedie, 1991) 91' cuBud 
Spencer, Andrew Stevens, Phi
lip. Michael Thomas

14:55 Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen Stewart 
16:55 Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) 
18:35 întâlnire cu spartanii (SUA comedie, 2008)

Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică, 2009) 109' cu 
Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen
Gamer - Jocul supraviețuirii (SUA S.F., 2009) 95' cu Michael C. Hall, 

Gerard Butler, Kyra Sedgwick, John Leguizamo
Predator 2 (SUA film de acțiune SF, 1990) 108' cu Danny Glover, 

Gary Busey, Adam Baldwin, Maria Conchita Alonso

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

22:00

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/16.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 6.)
Jaf în stil italian (SUA acțiune-comedie, 1969)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 13.)
CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 21.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 1.) 30' cu Laura San Giacomo, Ge

orge Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
Șarpele (francez thriller, 2006) 119' cu Clovis Comillac, Yvan Attal, 

Pierre Richard, Simon Abkarian
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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
țele 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

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarfchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

șef departament 5 frezor universal 1
coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

dulghefrexclusiv restaurator)
1 șef raion/adjunct șef raion de măr

furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni

electromecanic 2
maistru ind. textilă,pielărie 1

femeie de serviciu 2
șofer de autoturisme și camionete

2
mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

harman 1

fierar betonist I

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase 
m 2

inspectorțrcfercnt) resurse umane
1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

tehnicean electromecanic 1

•^iner construcții civile, industriale
.gncole 1

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

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

ospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

zidar samotor

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la dcmil.clădiri, zidă
rie,mozaic, faianță^resie 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

io

8

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgherfexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
5

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
1« «mărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej- 

_,lcu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
O745.656.454, 0764.075.470

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728-049.989

P i fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85^_^i. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

1 operator mase plastice 7fierar hetonist

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,gresie,parchet

]

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de ao to turisme 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 cusător piese din piele și înlocuitor
11

ospătarfchelner)

văzător

sub inginer mecanic automobile
1

operator calculator electric și rețele
1

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

lansator produse

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

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

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

conducător imm,patron(girant)-co
merț 1

1

Ilia

1

3

lucrător gestionar 1

motorist la moto agregate și mașini 
în silvicultură 1

munc. radi oe le cronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

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

Aninoasa

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

Telefon: 0755.999.927

lucrător gestionar

man i pul an t mărfi iri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

1
agent securitate

ospătar (chelner) 3 asistent medical

paznic 1 femeie de seviciu I fierar betonist

tălpuitor industrial 514 munc.necai.în silvicultură 6

Călău

Telefon: 0755.999.924montator subansamble

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal. Ia asamblarea, monta
rea pieselor 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

electricean de întreținere și repara
ții I

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

cusător piese din piele și înlocuitori
1

administrator

munc:necal.la demol. clădiri.mo-

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisohde

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarketcabanova.ro

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.

DIVERSE

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568
Vând vin alb 31ei/litni En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Caut chiriași în Deva, serioși, pt. apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat TeL 
0734.957.389

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg. TeL 0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. TeL: 0755851962 I

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, DowinADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535,0254/230.451, 0752.201.008, flynei07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962. Vând 2 căței Huski Siberian Ia 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel 0743.832.083

Schimh casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 Iei neg. 
Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097

Vând motor tăiat lemne cu moară maci nat pe ef rafturi de fier, mese fier suțjor* brtoăe, cfjunere fier, 
piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, forstre dm lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărp. radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicuri ai muzică. Lichidez gospodărie. Crrtad Trușcă Cnnaantin, 
Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu apar
tament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 10lei buc. Vând mașină de spălat automată, combină frigo
rifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

Sc^'Tjb casă în Bretea Mureș ană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină, 
S. oOOmp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.0001ei .Tel. 
0721.805.675

Consultanță pentru S.R.L., PEA., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-englcză și engleză-română. E-mail: 

■ luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. TeL 0723.409007, e-mail: 
nicutrufas@yahoo.com

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria Preț 4001ei/lună_ Tel.0722.582.097

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la des- 
tianție, cu mașini modeme climatizate. TeL 0721.285.100

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădmăSt_l 500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 

,95.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

AUTO

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajai, instalație apă, canal separat 
sau schimh cu casă. Preț 70.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț l.OOOlei. Tel.O745.494.954

Vând 2 buc. Pompe de injecție pt. tractor U 650 și Aro, preț neg. TeL 0757.595.380

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.0001ei. Tel 0730.346.219

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia.

Tel. 0254.236.555

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

nr.

Prenume
.Nr.

Județul

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, henzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro neg. TeL 
0740.593.108

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bL45, sc.A, ap. 6, Deva

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:

i
i

i
I
i
l
•
I
i
i
i
•

■ Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1închiriez garsonieră decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobilată și 
utilată (termopane, frigider, aragaz, tv., mașină spălat automată). Nu sunt agenție imobiliară. 
TeL 0722.252.603

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarketcabanova.ro
mailto:flynei07@yahoo.com
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Supremația cvlfâții

apoltu Mare

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma,:

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

Sort spălat 4 - 8nim

Sort spălat 8 • 16mm

Piatră concasatâ (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

22.00 lei/ton%

23,00 lei/tonă

23.00 lei/tonă

25.00 lei/lonă

25,00 lei/tonâ

•1 
L
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ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 o, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA 1 BAZA 

PISCICOLA RAPQLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 02B4 234 448 MOBIL: 0723 1S4 204


