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Au fost aleși 
câștigătorii campaniei 

de colectare 
a deșeurilor

FC Hunedoara 
a bifat a doua 

victorie, acasă, 
din acest sezon
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g Din cuprins

Proteste, încă din prima zi 
de școală, la Hunedoara

„Timiș este candidatul cel
mai șantaj abil!”

Clopoțelul a sunat 
și în limba maghiară

UDMR-iștii hunedoreni 
se pregătesc de Congres
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Social

Cinci mii de cărți, donate 
de hunedoreni pentru 

școlile din sate

Pentru că un sondaj de opinie încheiat recent arată că 
dintre toate instituțiile din județul Hunedoara, pompierii se 
bucură de cea mai mare încredere din partea populației. 
Acest sondaj demonstrează că, în ciuda tinereții sale, șeful 
ISU Hunedoara a reușit să obțină rezultate deosebite pe 
plan profesional.

de blamat

Președintele PSD Hunedoara, 
Florin Cazacu

Ca să se afirme în fața șefilor de la 
București, cu o săptămână înainte de alege
rile din PSD Hunedoara, Cazacu a plătit câ

țiva oameni să huiduie reprezentanții 
puterii la Țebea. Cele trei persoane care au 
huiduit delegația oficială chiar lângă mor

mântul lui Avram Iancu și-au primit recom
pensa materială din partea șefului PSD la cortul 
amenajat de acest partid pe platoul de la Țebea.
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ț greco-catolic
înălțarea Sfintei Cruci

ț romano-catolic
înălțarea Sfintei Cruci

cu ciuperci
Ingrediente:

- 600 g piept de gâscă
- 400 g ciuperci
- 100 g ficăței de gâscă
- 100 g pâine albă
- 100 g ceapă
- 3 ouă
- 100 ml vin alb
- 50 g unt
- 1/2 legătură de pătrunjel
- 10 ml ulei
- 20 g nesmet
- 20 g sare
- 2 g piper alb

Mod de preparare:
Pieptul de gâscă se trece de 

două ori prin mașina de tocat îm
preună cu pâinea. Ceapa se toacă 
mărunt, se călește cu puțin unt și 
se pune peste carnea tocată, se 
adaugă și gălbenușurile, se codi- 
mentează, după care se omogeni
zează.

Ficatul de gâscă se taie în bu
căți potrivite, se condimentează și 
se prăjește puțin într-o tigaie cu 
puțin unt.

Compoziția din piept de gâscă 
se așează într-o tavă tapetată eu 
pesmet,astfel:

- un strat de tocătură un rând de 
ficăței, deasupra din nou tocătură, 
se ornează cu feliuțe de ciuperci, 
după care se introduce în cuptorul 
încins la 150 de grade C pentru 20 
de minute.

Ciupercile se taie în 2 sau în 4, 
se călesc în unt, se condimentează 
cu sare și piper, se stropesc cu vin 
, se presară cu pătrunjel și se ser
vesc alături de pieptul de gâscă.

Pieptul de gâscă nu trebuie ru
menit foarte tare,deci în primele 10 
minute de coacere va fi acoperit cu 
o folie de aluminiu, care va fi în
depărtată ulterior.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CER 0254.212.725
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înălțarea Sfintei Cruci
Constantin cel Mare, întâiul împărat al 

creștinilor, avea război, după cum zic unii istorici, 
la Roma împotriva lui Maxentiu, până a nu lua 
împărăția. Iar alții zic că la apa Dunării, împotriva 
sciților.

Văzând că mulțimea potrivnicilor era mai 
multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire 
și frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul 
Crucii cu stele pe cer, și litere romane împrejurul 
Crucii, care și acelea erau închipuite cu stele și 
ziceau: „întru aceasta vei birui”. Făcând numaid
ecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se 
arătase, și poruncind să fie purtată înaintea 
ostașilor săi, au dat război cu vrăjmașii, dintre 
care cei mai mulți au pierit, iar alții au fugit.

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea 
Celui ce a fost răstignit pe Cruce, și crezând că 
Acesta este Adevăratul Dumnezeu și întărindu-se 
cu Botezul împreună cu maică-sa, a trimis-o la 
Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Și a 
aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, 
pe care fuseseră răstigniți tâlharii; și nu numai 
crucile, ci și piroanele le-au aflat. Neștiind 
împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, S-a 
arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă 
moartă, de care s-a atins Crucea a înviat; iar cele

lalte două cruci ale tâlharilor nu au arătat niciun 
semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat 
și a sărutat Crucea, împreună cu toată suita. Și 
neputând încăpea tot poporul să se închine s-a 
rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul 
Macarie, patriarhul Ierusalimului și a înălțat dea
supra amvonului Cinstita Cruce, și văzând-o 
poporul, a început a striga: „Doamne miluiește!” 
Și de atunci a început a se ține sărbătoarea 
înălțării Cinstitei Cruci.

HOROSCOP
Visezi cu ochii deschiși cât e ziua 

de lungă. Ar fi bine să revii cu picioa
rele pe pământ și să încerci să te
ocupi de activitățile zilnice, altfel riști să 
pierzi multe. Spre seară, partenerul va reuși
să te surprindă în mod plăcut.

Azi vei face o călătorie în interes 
de serviciu. Deși vei fi foarte ocupat, 
acest lucru te va relaxa. în viata de
cuplu e posibil să existe mici dispute cu par
tenerul în ceea ce privește educația copilului.

O problemă de familie te face să 
ai multe dificultăți în comunicarea cu 
unele cunoștințe. Riști să-ți verși ner
vii pe alții, deși nu ți-au greșit cu 
nimic. Ar fi bine să-ți iei o zi liberă și să re
zolvi problemele.

Se anunță o nouă călătorie, una la 
care nu te așteptai. Deși acest lucru 
îți va schimba planurile, reușitele te
vor binedispune și în scurt timp vei reuși să
faci ceea ce ți-ai propus de mult timp.

încerci să-ți găsești timp pentru a 
rezolva unele probleme personale 
însă nu vei avea prea mari sorți de iz
bândă. Ți s-a cerut să faci noi proiecte pe 7 
trebuie să le termini rapid.

Azi ești foarte autoritar cu fami
lia și cu persoanele din jur. Din cauza 
aceasta vei avea mari probleme de
comunicare și e posibil chiar să-i îndepărtezi
de tine. Ascultă și părerile lor și nu mai fii au
toritar când nu este cazul.

14 septembrie 
de-a lungul timpului

1895: Inaugurarea pudului peste Dunăre între Fetești și 
Cernavodă (proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny), 
care era Ia acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa 
Continentală și al treilea pod din lume.

1922: Jean-Francois Champollion, orientalist, a descifrat 
b inscripție egipteană din epoca lui Ramses al II-lea, rămânând 
în istorie ca cel care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică

1926: Terminarea primei locomotive cu aburi, construită 
Ia Reșița

1940: A început guvernarea Ion Antonescu.
1996: LaTârgu Jiu a avut loc, sub auspiciile „Fundațiilor 

internaționale Constantin Brâncuși", solemnitatea deschiderii 
șantierului de dezasamblare a „Coloanei fără sfârșit"

S-au născut:
II. 1760: Luigi Cherubini, compozitor italian (d. 1842)

1778: Costache Conachi, scriitor român (d. 1849)
1848: Adolf Albin, șahist și teoretician român

' ’ 1849: Ivan Pavlov, fiziolog rus, laureat al Premiului

Nobel pentru Medicină pe 1904 (d. 1936)
Simion Stoilov, matematician român, membru al Acade

miei Române (d. 1961)
1924: Iosif Conta, dirijor și profesor român (d. 2006) 
1926: Michel Butor, poet, romancier și eseist francez 
1929: Hans Clarin, actor german (d. 2005) 
1938: Horia Bemea, pictor român (d. 2000)
1947: Dida Drăgan, interpretă româncă de muzică ușoară

Comemorări:
407: loan Gură de Aur, scriitor creștin și patriarh de Con- 

stantinopol
775: Constantin V, împărat bizantin (n. 718)
1321: Dante Alighieri, dramaturg italian
1851: James Fenimore Cooper, scriitor american (n. 

1789)
1927: Isadora Duncan, dansatoare americană (n. 1877) 
1984: Paul Sterian. poet român (n. 1904)
1993: Geo Bogza. poet, prozator și ziarist român (n. 1908) 
2002: Eugenio Coșeriu. filolog român (n. 1921) 
Jean Roussel, critic literar (n. 1910)
2006: Silviu Brucan. politician român (n. 1916)
2008: Ștefan Iordache. actor român de teatru și film (n. 

1941)

Problemele financiare din ultimul 
timp par să se rezolve. încerci să gă
sești timp și energie pentru partenerul
de viață, însă acesta tot îți va reproșa că îl ne
glijezi. încearcă să fii mai drăgăstos.

îți sacrifici o parte din timpul tău 
liber pentru a ajuta un prieten într-o 
problema sentimentală. în viața de
cuplu totul îți merge foarte bine. Este posibil 
să primești un cadou la care nu te așteptai, 
care te va face foarte fericit.

încearcă să fii mai cumpătat în 
ceea ce faci dacă vrei să-ți iasă totul 
bine. Azi e posibil să câștigi niște 
bani la loto. însă nu-ți forța norocul.

Muncești prea mult și pur și sim
plu nu mai ai timp să te odihnești. 
Chiar dacă tu nu simți oboseala, cor
pul tău o simte și e posibil să ai ceva

Bancul zilei
© © ©

Un puști vine revoltat de 
la școală și îi spune tatălui 
său că acolo îl pun să învețe 
numai inutilități. Tatăl îl în
treabă uimit:

- Cum adică?
- Păi la istorie ne pune 

să memorăm niște ani: 
1848/ 1877-1878/ 1907/

1944/ 1989. Cică sînt im
portanți!

-Altceva...
- Păi la geografie tot așa 

trebuie să reținem tot felul 
de denumiri, ca de exemplu: 
Carpații "Scurburii", Strîm- 
toarea "Fosfor" și Darda- 
nele, de parcă mi-ar folosi la 
ceva chestiile astea! Dacă 
mă întrabă careva merg re

pede la un Internet Cafe, 
dau search pe Google și 
aflu... simplu, nu?

- Da, fiule, da' să zicem 
că ieși și tu cu o fată, și cum 
vă țineți voi așa, de mînă, ea 
te întreabă ce înălțime are 
vîrful Chomolugma?

- Nu-i problemă! Merg 
repede la un Internet Cafe, 
că-i deschis non-stop, dau

search pe Google, aflu și mă 
întorc să-i spun...

- Da, da' pînă te întorci 
tu să-i spui că are 8848 m s- 
ar putea să o găsești ocu
pată!

- Cu cine?
- Păi, tot cu un prost așa 

ca tine, da' care are laptop!

© © ©

probleme de sănătate. Pentru a le evita în
cearcă să te odihnești.

îți pare rău că vara s-a terminat și 
nici nu ai apucat să te bucuri de va
canța pe cât sperai. încearcă să profiți
de timpul liber, ia-ți familia și plecați la munte
sau în orice alt loc unde vă puteți odihni.

Ai o zi destul de agitată astăzi, 
pentru că în urmă cu ceva timp ai luat 
o decizie ce nu poate fi aplicată din 
cauza unor nici neclarități. încearcă să îți păs
trezi calmul și să discuți cu persoanele indi
cate despre rezolvarea acestor mici probleme.
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Actualitate 3PNL-iștii se opun impozitării persoanelor cu venituri din drepturile de autor. De
putatul de Hunedoara, Rngdun Radu Țântpău. a unuuțat ieri că PXI.-ul va inip'a 
o niofiune simplă împotriva ministrului Muncii, care să aibă in vedere schimba
rea politicii de guvernare pe unumite sectoare. Marți, 14 septembrie 2010

Proteste, încă din prima zi de școală,
la Hunedoara
Zeci de părinți de mână cu 
copiii lor au protestat, ieri 
dimineață, în curtea Școlii 

Generale Nr. 10, din munici
piul Hunedoara, nemulțu
miți de faptul că trebuie să 
se mute la alte două școli 

din oraș, în urma comasării.

„Această decizie, de comasare, 
a fost luată în urmă cu două 
săptămâni și asta în condițiile în 
care, în luna februarie, Primăria și 
Inspectoratul Școlar au decis ca ele
vii să rămână în această clădire”, a 
declarat, fostul director al Școlii 
Generale Nr. 10, Didina Roșculeț.

Cei peste 180 de elevi, ai aces
tei școli ar fi trebuit să meargă de 
ieri la o școală dintr-un alt cartier, 
însă părinții nu au fost de acord cu 
acest lucru. Aceștia au declarat că 
nu-și vor trimite copiii la școală 
dacă problema nu se va rezolva.

Comasarea nu este acceptată 
nici de cadrele didactice, care susțin 
că Școala Nr. 10 are dotările nece
sare pentru a funcționa, față de cele
lalte două școli.

„Decizia de comasare a școlilor 
a fost inițial aprobată de Primăria 
Hunedoara, care, acum, s-a 
răzgândit și susține poziția 
părinților”, a declarat inspector 
școlar adjunct, din cadrul IȘJ Hune
doara, Ilie Pârvan.

Primăria Hunedoara și Inspec
toratul Școlar se acuză reciproc pen
tru această decizie.

„Inspectoratul a trimis o 
adresă, prin care aduce modificări și 
ar fi bine să nu mai mintă și să ac
cepte că această decizie îi aparține”, 
a susținut primarul municipiului 
Hunedoara, Ovidiu Hada.

Părinții, elevii și profesorii de 
la această școală au protestat și 
săptămâna trecută în curtea unității, 
din același motiv. Dacă nu se va 
ajunge la o înțelegere, părinții spun 
că nu își vor mai trimite copiii la 
școală și vor intra chiar în greva 
foamei.

Petronela Tămaș

Conflictul mediat de subprefect
Prezent ieri la sediul școlii Generale nr. 10, printre protestatari, subpre

fectul județului Hunedoara, Dorin Gligor s-a angajat să medieze el disputa din
tre reprezentanții părinților a Primăriei Hunedoara și a Inspectoratului Școlar. 
"Am invitat mâine (azi - n.red) la sediul prefecturii reprezentanții părților im
plicate în disputa de Ia Școala Generală nr. 10 lin Hunedoara. Trebuie să găsim 

, cea mai bună soluție pentru copii, pentru eă ei trebuie să fie permanent în cen
trul atenției când vorbim despre reforma învățământului. Sunt convins că vom 
găsi o soluție acceptabilă pentru toată lumea în așa fel, încât să păstrăm spiritual 
reformei, dar să apărăm interesele copilite. Am propus medierea conflictului 
pentru că nu este corect să învățăm copiii de mici cu proteste și manifestări vi
olente”, a declarat subprefectul Dorin Gligor.

Clopoțelul a sunat și în limba maghiară

Grupul Școlar „ Teglâs 
Gâbor”, din Deva, și-a deschis, 
ieri, porțile pentru aproximativ

660 de elevi și preșcolari, atât 
de naționalitate maghiară, cât 
și română. Printre bobocii din 

clasa întâi s-a regăsit și fiica 
prefectului de Hunedoara, 

Attila Dezsi.

Cu toate că s-a dorit ca anul 
acesta să nu fie prezenți politicieni 
la festivitatea de deschidere a noului 
an școlar, Grupul Școlar „Teglâs 
Gâbor”, din Deva, și-au făcut 
apariția mai multe oficialități de- 
vene, printre care europarlamen- 
tarul UDMR, Iuliu Winkler, 
deputatul Gheorghe Firzack și pre
fectul județului Attila Dezsi.

în deschidere, Iuliu Winkler a 
discutat despre criza morală și 
socială în care se află societatea. 
„Lipsa de modele, dispariția încred
erii în instituțiile statului și față de 
propriile instituții, maghiare, îi 
determină pe tineri să devină 
egoiști și răi. Toate aceste lucruri 
trebuie schimbate de o persoană sau 
de o instituție”, a susținut Winkler.

Această unitate de învățământ 
activează de cinci ani.

„Primii cinci ani au fost anii 
consolidării instituționale, iar 
următorii cinci trebuie să devină un 

far călăuzitor. Există cadre didactice 
venite din mai multe școli, care tre
buie să educe, dar să și învețe, să 
redea tradițiile maghiare”, a conchis 
Winkler.

Premierul României, Emil 
Boc, a trimis o scrisoare prin care 
relateză, faptul că dorește ca în 
școlile românești, elevii să fie în 
siguranță, orele să se desfășoare în 
condiții optime și că tinerii ar trebui 
să facă mai mult sport.

Au existat multe emoții și pen
tru prefectul județului, Attila Dezsi, 
care a fost alături de fiica sa în 
prima zi de școală. „Am fost foarte 
emoționat, în timpul discursului, 
știind că fiica mea începe școala. 
Această școală este un simbol și tre
buie să ne mândrim cu ea, deoarece 
este una din cele mai modeme”, a 
declarat prefectul Attila Dezsi.

Petronela Tămaș

Au fost aleși câștigătorii 
de colectare a deșeurilor

Campania „Locul deșeurilor nu este în casă. Trimite-le la 
plimbare!”, desfășurată la-sfărșitul săptămânii trecute în Deva a de
semnat, ieri, câștigătorii celor 55 de premii puse în joc. în cadrul 
campaniei de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice, 
organizată de Asociația Româna pentru Reciclare RoRec, cu spri
jinul Primăriei Deva au fost strânse peste 17 tone de deșeuri.

Ieri, la sediul Primăriei muncipiului Deva, a avut loc ex
tragerea câștigătorilor celor 55 de premii puse în joc în cadrul cam
paniei, la care a participat viceprimarul municipiului Deva, Cosmin 
Costa, precum și elevi, voluntari în cadrul campaniei, de la Colegiul 
Tehnic Dragomir Hurmuzescu. Toți cei aproape 500 de deponenți 
au participat la tombola cu premii și au avut șansa să câștige unul 
din cele 50 de tichete de cumpărături în valoare de 100 de lei, sau 
una din cele cinci biciclete. Tichetele pot fi folosite la achiziționarea 
oricărui produs electrocasnic mare, marca Finlux (frigider, conge
lator, mașină de spălat rufe, mașină de spălat vase) de la magazinul 
Metro din Deva, în perioada 13 septembrie - 15 octombrie 2010. 
De asemenea, celor 45 de voluntari care au contribuit la reușita 
evenimentului, le-au fost înmânate diplome. Lista completă a 
câștigătorilor este afișată începând de azi, pe holul Primăriei Deva.

campaniei

Premiile pot fi ridicate începând de azi, de la Primăria municipiului 
Deva, zilnic, între orele 10-13.30, la camera 5.

lrina Năstase

Societate Comercială din Deva
angajează

Lista câștigătorilor celor cinci biciclete:
Chris Hoban Andra-Denisa, localitatea Bârcea Mică
Diaconeasa Carmen, localitatea Timișoara
Haraci Radu, localitatea Deva
Sobea Silvia, localitatea Deva
Vizitiu Andrei, localitatea Deva

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea de
vizelor în construcții și construcții hidrotehnice. Se 
oferă salar motivant.

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.
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S
Ajutor financiar pentru 

producătorii agricoli care 
își asigură culturile 

și animalele

Din a treia decadă a lunii au
gust a intrat în vigoare actul nor
mativ care prevede acordarea 
ajutorului de stat în agricultură 
pentru plata primelor de asigurare. 
Astfel, producătorii care încheie 
polițe de asigurare pentru culturile 
agricole și/sau animale, păsări, 
familii de albine, beneficiază de 
ajutor de stat care reprezintă o cotă 
procentuală din costul primelor de 
asigurare plătite de către 
producători agricoli. Cuantumul 
ajutorului este de 70 la sută din 
costul primelor de asigurare pen
tru polițele care prevăd acoperirea 
pierderilor cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile care 
pot fi asimilate dezastrelor natu
rale (îngheț, grindină, polei, 
ploaie, secetă).

Dacă asigurarea a fost făcută 
pentru a acoperii nu doar daunele 
provocate de dezastrele naturale, 
ci și pierderile cauzate de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de 
infestări parazitare, atunci spri
jinul acordat acoperă 50 la sută din 
valoarea poliței. Schema de ajutor 
este implementată prin inter
mediul Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) Hunedoara și se aplică sub 
formă de rambursare către benefi
ciari. (C. R.)

Trei hoți minori, 
prinși de polițiști

Vulcan. O patrulă de 
siguranță publică din cadrul 
Poliției Municipiului Vulcan i-a 
surprins pe C. S., de 16 ani, I. K., 
de 13 ani, și A. P., de 15 ani, toți 
din Vulcan, în timp ce furau un 
casetofon dintr-un autoturism par
cat pe strada Parângului din Vul
can. Prejudiciul cauzat, în valoare 
de 300 lei, a fost recuperat în to
talitate și restituit părții vătămate, 
în cauză, a fost întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt. (M.T.)

Dosar penal pentru 
prostituție

Orăștie. O tânără în vârstă de 
19 ani, din Orăștie, s-a ales cu 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de 
prostituție. O patrulă de siguranță 
publică din cadrul Poliției Mu
nicipiului Orăștie, a surprins-o pe 
Alexandra B., de 19 ani, din 
Orăștie, în timp ce se afla într-o 
autoutilitară parcată pe strada 
General Zărnescu din Orăștie, 
unde întreținea raporturi sexuale 
cu conducătorul auto.In schimbul 
favorurilor sexuale, tânăra a 
pretins și a primit de la 
conducătorul autoutilitarei suma 
de 50 lei. în cauză, a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de 
prostituție. (M.T.) 4

Ziua pompierilor a fost sărbă
torită, ieri, la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență 

„Iancu de Hunedoara”printr- 
o serie de activități, printre 

care un exercițiu demonstrativ 
de intervenție în cazul 

producerii unor situații de ur
gență și decernarea unor 

premii onorifice.

Activitățile au fost prezentate 
interactiv, dând posibilitatea pub
licului vizitator, în special copiilor, 
de a-i urmări pe salvatorii de vieți 
în acțiune.

Astfel, după slujba religioasă, 
oficiată de reprezentanți ai Epis
copiei Devei și Hunedoarei, au fost 
avansați în grad înainte de termen 
un ofițer și patru subofițeri din 
cadrul ISU Hunedoara, care s-au 
distins prin modul de îndeplinire a 
atribuțiilor precum și pregătire 
profesională.

Parada militară a fost susținută

Europarlamentarul Iuliu Winkler 
susține cauza țiganilor

Europarlamentarul Iuliu Winkler 
va susține cauza persoanelor de 

etnie rromă în Parlamentul Euro
pean. Acesta a discutat în cadrul 
conferinței de presă, care a avut 
loc ieri, la sediul UDMR, despre 
problema minorității de etnie 

rromă, ca urmare a dezbaterilor 
aprinse ce au avut loc în ultima 

vreme în Parlamentul European, 
generate de expulzarea rromilor 

din Franța. 

A plecat la furat, dar a adormit
la locul faptei

După ce a adormit la „locul faptei”, 
un suspect de furt a fost trezit de polițiștii 

petrileni cu un dosar penal
Angajatul unei societăți comerciale din Petrila a alertat polițiștii, după 

ce, în momentul în care a deschis magazinul, a găsit în interior un bărbat în 
stare avansată de ebrietate.

Oamenii legii, ajunși la locul incidentului, au constat că bărbatul, Grigorc 
A., de 42 de ani, din Petroșani, a reușit să intre în magazin după ce a forțat o 
ușă amplasată în partea laterală a încăperii, iar după ce a consumat două sticle 
cu băutură a adormit.

Prejudiciul cauzat este de 140 de lei și nu a fost deocamdată recuperat, 
în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat, suspectul fiind cercetat în libertate. (M.T.)

de către o parte din cadrele Inspec
toratului pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara” al Județului 
Hunedoara sub comanda prim ad
junctului inspectorului șef, 
căpitanul Achim Claudiu.

Exercițiu demonstrativ de 
intervenție în cazul producerii unor 
situații de urgență le-a stârnit in
teresul copiilor prezenți la acest 
eveniment.

„Suntem conștienți că odată cu 
trecerea timpului situațiile la care 
este necesară intervenția pompier
ilor vor deveni din ce în ce mai 
complexe iar pentru soluționarea 
acestora va fi necesară o temeinică 
pregătire profesională- Pe această 
cale ținem să-i asigurăm pe cei care 
au privit cu încredere spre noi că și 
pe viitor ne vom îndeplinii 
atribuțiile la aceleași standarde 
înalte ca și până acum”, a declarat 
inspectorul șef al ISU Hunedoara, 
maiorul Viorel Demean.

Mihaela Tămaș

Iuliu Winkler este de părerea că 
problema minorităților nu trebuie tratată 
cu indiferență, ci ar trebui să se acorde un 
mai mare interes acestui subiect.

în ceea ce privește problemele 
minorității de etnie rrome, europarlamen
tarul susține că este necesară elaborarea 
unei strategii la nivel european, care să 
aibă în vedere integrarea rromilor, pre
cum și realizarea unui cadru normativ 
care să fie implementat în întreaga comu
nitate europeană și adoptat de guvernarea 
statelor membre.

„Pasarea acestei probleme nu 
înseamnă soluționarea acesteia. Este 
nevoie de o poziție comună, de un cadru 
de reglementare care să fie aplicat de Gu
vernul fiecărui stat-membru al Uniunii 
Europene. Niciun Guvern nu se poate de
barasa de această problemă, iar pe prin
cipiul solidarității trebuie găsită o 
strategie, aprobat un buget concret și de
marate programe de specialiști, iar dacă 
nu avem acești specialiști, ei trebuiesc 
formați”, a precizat europarlamentarul 
Iuliu Winkler.

Irina Năstase

Premiile onorifice decernate:
- Inspectorul de prevenire ai anului: „lt.col. Francisc Szemsuk”;
- Subunitatea cu cel mai mare număr de intervenții în anul 2010 - 

Detașamentul de Pompieri din Deva;
- Paramedical anului 2010: Mihai Drăgăncsc:
- Echipajul de pompieri al anului 2010: Detașamentul de Pompieri 

din Petroșani;
- Cel mai bun echipaj de descarcerare: Detașamentul de Pompieri din 

Orăștie;
- echipajul de prim ajutor al anului 2010 din cadrul Detașamentului d 

Pompieri Deva;
- Pompierul anului: sergentul major Daniel Călin, din cadrul 

Detașamentului de Pompieri Petroșani.

Hoți prinși în timp ce furau cablu 
de telefonie

Deși se afla în concediu de odihnă, un agent de poliție 
a intervenit pentru a prinde în flagrant doi bărbați care 

furau cablu de telefonie
Un agent de poliție din cadrul 
Biroului de Investigații Crimi
nale al Poliției Municipiului 

Hunedoara, aflat în concediu la 
o cabană din zona de agrement 
a lacului Cinciș a prins în fla
grant doi bărbați care furau 

cablu de telefonie.

Agentul de poliție, în vârstă de 31 
de ani, se deplasa cu autoturismul pe DJ 
687 D, spre o cabană din Zona de Agre
ment Cinciș și a constatat că drumul era 
blocat de un stâlp, din lemn, de susținere 
a cablurilor de telefonie.

Știind că pe raza comunei Teliucu 
Inferior, în special în zona de agrement 
Cinciș-Cema, au fost comise mai multe 
furturi de cabluri de telefonie, care fac 
obiectul unor dosare penale aflate în 
lucru, polițistul a coborât din autoturism 
și a observat în zona stâlpului două per
soane, care purtau pe cap lanterne de 

k_______________  

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 03547501021.

miner. Polițistul i-a întrebat, pe cei doi 
bărbați, care este motivul prezenței lor în 
acel loc, însă aceștia s-au îndreptat spre 
agent cu intenția de a-1 ataca.

Cercetați în libertatate 
pentru furt calificat

Polițiștul a reușit să-l prindă și să-1 
imobilizeze pe unul dintre bărbați, mo
ment în care celălalt a fugit. După imobi
lizarea suspectului, agentul de poliție a 
solicitat sprijinul colegilor din cadrul 
Poliției Municipiului Hunedoara. în scurt 
timp, la fața locului s-au deplasat agenții 
postului de Poliție Teliucu Inferior, care 
i-au identificat pe cei doi suspecți, Alin 
A., de 20 de ani, și Eugen L., de 33 de 
ani, ambii din Hunedoara. Cei doi sunt 
cercetați în libertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat, prejudiciului 
cauzat în urma comiterii acestei 
infracțiuni urmând a fi stabilit.

Mihaela Tămaș



g începând cu 15 septembrie persoanele c are urmează tratament de recuperare 
la Centrul de Recuperare de la Raia Sărută. îfi vor putea stabili programarea 
pe tot parcursul unei ~‘u'- <ftn aula a> i > st-membrie, la Centrul de recuperare 
de la Raia Sărata st va luna ui (tnua'i hmniurî

Social 5
Marți, 14 septembrie 2010

Cinci mii de cărți, donate de hunedoreni
pentru școlile din sate
Hunedorenii au donat cele mai 

multe cărți pentru școlile din 
mediul rural, în campania „O 
carte deschide o nouă lume”, 
organizată de Poșta Română, 
reușind să surclaseze județele 
Timiș, Arad și Caraș-Severin. 
Astfel, în județul Hunedoara, 
Direcția Regională a Poștei 
Romane (DRPR) a strâns 

5.000 de volume, în timp ce ce- 
lelelte trei județe au reușit să 

colecteze, împreună, 
tot atâtea cărți.

Directorul general al DRPR, 
Nelu Balaș, alături de directorul 
județean, Dana Damian, au distribuit 
cele 5.000 de cărți la școala veche din 
Călan.

Poșta Română a derulat, în pe
rioada 1 iunie - 1 septembrie 2010, 
campania „O carte deschide o lume 
nouă”. Campania a lansat o invitație 
atât salariaților, cât și clienților com
paniei, de a participa la o donație de 
carte pentru biblioteci ale unor școli 
din mediul rural.

Din totalul de 47.128 de cărți 
colectate, de-a lungul campaniei, prin 
cele 350 de oficii poștale urbane, 
39.241 au profil literar, 3.859 fac 

parte din categoria disciplinelor 
tehnice și 3.778 sunt manuale școlare. 
Cărțile colectate la nivelul 
subunităților poștale din țară vor fi 
distribuite, la începutul acestui an 
școlar, unui număr de peste 40 de bib
lioteci din școlile aflate în mediul 
rural.

Prin această acțiune, Poșta 
Română și-a propus să participe la 
îmbogățirea fondului de carte a 
școlilor din mediul rural. Campania se 
înscrie în seria acțiunilor prin care 
Poșta Română se implică în susținerea 
comunităților în care își desfășoară 
activitatea.

Diana Negrescu

Taberele școlare vor fi trece 
>a administrațile locale
Reorganizarea Direcției de Ti
neret și Sport, care prevede și 

reducerea numărului de perso
nal de la 202 aganjați la 167, 
va duce și la descentralizarea 
tabereleor școlare din țară.

La nivel de județ, vor fi desființate 
cinci posturi, personalul reducându-se 
de la 17 angajați la doar 12. în organi
grama Direcției de Tineret și Sport a

UDMR-ul va sprijini noul proiect de lege 
m învățământului

Noul proiect de lege al învăță
mântului, care se dorește a fl fi
nalizat până la începerea anului 
școlar viitor va fi susținut de re

prezentanții Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România. Euro- 
parlamentarul Iuliu Winkler, a 
precizat în conferința de presă, 

care a avut loc ieri, că finalizarea 
acestui proiect de lege care pre
vede descentralizarea în sistemul 
de învățământ este o prioritate. 

județului Hunedoara nu va fi prevăzut 
postul de director executiv adjunct, dat 
fiind faptul că în județ nu există o uni
tate de administrare a bazelor sportive. 
La nivelul Direcției de Tineret și Sport 
se va face descentralizarea taberelor 
școlare. Cele 181 de tabere școlare din 
țară, dintre care 80 funcționale, vor fi 
predate Consiililor locale sau Consiliu
lui Județean. în județ, există nouă 
tabere școlare, dintre care sunt 
funcționale doar două, tabăra de la

Noul proiect are în vedere trecerea 
unităților școlare către comunitatea 
locală. Totodată va fi încurajată 
concurența școlară pozitivă, precum și 
promovarea valorilor. Europarlamen- 
tarul Iuliu Winkler a mai precizat că 
pentru a fi prevenită boicotarea acestui 
proiect, la fel ca și în cazul legii 
minorităților, Guvernul își va asuma re
sponsabilitatea în fața parlamentului. 
„UDMR-ul va sprijini descentralizarea 
unităților de învățământ, astfel încât 
comunitățiile locale să aibă posibili
tatea să-și numească directorii școlilor, 

Căprioara și cea de la Costești. Tabăra 
școlară de la Lăpușnic, din comuna 
Dobra, a fost deja transferată către con
siliul local al comunei. Taberelor 
școlare nefuncționale vor fi predate 
administrațiilor locale, însă acestea nu 
vor avea obligația să le mențină activi
tatea. Cele funcționale, vor fi predate în 
funcție de solicitări administrațiilor lo
cale sau vor fi concesionate. Veniturile 
realizate vor fi investite în programe so
ciale. (I.N.).

pentru că reprezentanții locali cunosc 
mai bine problemele din teritoriu. în ul
timii 20 de ani au fost făcute multe re
forme, efectul este că mediocritatea și 
lipsa de performanță este la loc de cin
ste. învățământul din România trebuie 
dus la nivelul Uniunii Europene. De
sigur, odată cu descentralizarea se va 
observa la fel ca și în sistemul de 
sănătate care unități școlare sunt sau nu 
viabile.”, a declarat președintele 
Organizației Județene UDMR Hune
doara, Iuliu Winkler.

Irina Năstase

i

Relația cu clienții,
prima măsură 
în reformarea Poștei

Directorul regional al Poștei 
Române, Nelu Balaș, intenționează 
să reformeze radical instituția pe care 
o conduce. în Regiunea V Vest, care 
cuprinde județele Arad, Timiș, Caraș 
și Hunedoara, oficiile poștale vor fi 
evaluate în ceea ce privește gradul de 
rentabilitate. în vederea creșterii 
eficienței muncii factorilor poștali, 
aceștia vor distribuii pe lângă pensie 
și corespondență, încă un număr de 
aproximativ 30 de produse poștale, 
printre care transferuri de bani și val
ori, poștă rapidă sau coletărie. De 
asemenea, Balaș este hotărât să 
îmbunătățească relația instituției pe 
care o conduce cu clienții. în acest 
sens, va fi înființată o linie telefonică 
tip „hotline” unde clienții vor putea 
reclama toate neajunsurile din activ
itatea poștei. Plângerile vor fi înreg
istrate, iar persoanele nemulțumite 
vor primi răspuns atât telefonic cât și 
în scris. De asemenea, directorul Ofi- 

k_______________________________

ciului Județean de Poștă (OJP) Hune
doara, Dana Damian, va avea 
săptămânal un program de audiențe. 
La nivelul județului Hunedoara, OJP 
are 750 de angajați a căror activitate 
va fi supervizată de patru echipe de 
inspectori.

Diana Negrescu

„Timiș este candidatul 
cel mai șantaj abil!”

Președintele Organizației Județene a PNL Hunedoara, Mircea 
Moloț, a confirmat ieri, susținerea candidaturii, fostului ministru 
al Muncii în timpul guvernării Tăriceanu, Mariana Câmpeanu, pen
tru postul de deputat al Colegiului nr 3 Hațeg.

Candidatura Marianei Câmpeanu a fost desemnată în urma 
unui vot secret, atât din rândul primarilor PNL — 12 voturi, cât și a 
mebrilor BTJ - 18 voturi.

Mircea Moloț a precizat, ieri, că Mariana Câmpeanu este can
didatul cel mai benefic pentru partid. Totodată acesta a menționat 
că încă nu s-a pus problema excluderii din partid a primarului din 
Hațeg, loan Timiș, dar în cazul în care acesta va încălca statutul, 
va fi suspendat. „Nu am pornit de la ideea că este candidat din zonă 
și .cunoaște problemele mai bine. Desigur că i-am chemat la vot și 
pe cei care fac parte din acea circumscripție electorală, pentru că 
până la urmă ei, împreună cu noi, vor face campania. Pe noi ne 
interesează cel mai mult atragerea de fonduri pentru județul Hune
doara și cred că Mariana Câmpeanu este omul cel mai potrivit, 
loan Timiș' este candidatul care la ora actuală este cel mai ușor 
șantajabil”,a precizat președintele Organizației Județene a PNL 
Hunedoara, Mircea Moloț. (I.N.)

UDMR-iștii hunedoreni 
se pregătesc de Congres

Membri UDMR își vor alegere președintele la Congresul 
care va avea lor în perioada 25 - 26 februarie 2011. Potrivit 
președintelui Organizației Județene a UDMR Hunedoara, la 
congresul din februarie se vor discuta atât modificări ale statu
tului UDMR, cât și adoptarea unui nou program al partidului. 
Până în prezent nu s-a decis locația în care se va desfășura Con
gresul UDMR, membrii partidului urmând să aleagă între Mier
curea Ciuc sau Oradea.

La sfășitul săptămânii acesteia, va avea loc o întâlnire între 
reprezentanții Organizației Județene UDMR Hunedoara, în 
urma căreia se vor decide membrii delegației care vor participa 
Ia Congres. Președintele Organizației Județene UDMR Hune
doara, Iuliu Winkler, a menționat în cadrul conferinței de presă 
de ieri, că va activa personal în trei comisii: Economico- 
financiară, de dezvoltare regională și politică externă. Totodată, 
acesta a precizat că UDMR-iști hunedoreni au în vedere și de
semnarea unui candidat pentru postul de deputat al Colegiului 
nr. 3 Hațeg, însă persoana desemnată va fi aleasă după va- 
cantarea postului prin Hotărâre de (niveni. </..V.J

ANUNȚ PUBLIC
S.C. AUTOWASH COMPLEX S.R.L., cu sediul în localitatea Deva, str. 

Horea, nr.47, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto”, situat în localitatea 
Deva, str. Horea, nr.91, jud. Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC

Pricop Adina Daniela., cu domiciliul în localitatea Orăștie str. Erou Nicolae 
Ovidiu Muntean, nr.3, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Punct de colectare materiale re- 
ciclabile”, situat în localitatea Orăștie, str. Plantelor, nr.56, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.
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Actorul Kevin McCarthy a decedat
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Iris, Urma și Byron dau startul
Zilelor Bucureștiului

Zilele Bucureștiului 2010 vor fi 
sărbătorite între 17 și 19 septembrie, prin 
diverse manifestări. De luni și până pe 26 
septembrie, va fi prezentat la Curtea 
Veche Salonul Municipal de Artă 
Medievală, o expoziție ce cuprinde 
lucrări realizate în variate stiluri și tehnici 
de artiști plastici contemporani, invitați 
să ambienteze arhitectura medievală de 
excepție a fostei reședințe domnești. Ex
ponatele fac referire la iconografia 
creștină, la tehnicile artistice consacrate 
în perioada medievală (bizantină, 
romanică și gotică), la patrimoniul cul
tural național și la contextul european de 
ieri și de azi, se arată pe site-ul ArCuB.

Pe 17 septembrie, Asociația pentru 
Promovarea Filmului Românesc 
organizează, în cadrul Zilelor 
Bucureștiului, Noaptea Albă a Filmului 
Românesc. Cele peste 30 de filme auto
htone selectate vor fi proiectate între 
orele 18.00 și 2.00 în Piața "George 
Enescu", la Uranus 144, pe Terasa Clubu
lui Fabrica, la Noul Cinematograf al Re
gizorului Român (MȚR) și MȚR Open 
Air, precum și la Cinema Patria, Cinema 
Studio, Sala "Elvira Popescu" și Cinema 
Eforie.

Astfel, Muzeul Țăranului Român 
(MȚR) va găzdui un program special de 
proiecții intitulat "Maeștrii", ce cuprinde 
titluri intrate în patrimoniul de aur al cin
ematografiei românești, precum "Valurile 
Dunării" de Liviu Ciulei, "Secvențe" de 
Alexandru Tatos, "O vară de neuitat" de 
Lucian Pintilie sau "Nunta de Piatră" de 
Mircea Veroiu și Dan Pița. Cinematogra
ful Patria va deveni în seara zilei de 17 
septembrie locul în care va putea fi 
vizionată o selecție a primelor filme de 
lungmetraj ale unor regizori români 
recunoscuți pe plan internațional, precum 
"Marfa și banii" de Cristi Puiu sau "A fost 
sau n-a fost?" de Comeliu Porumboiu. De 
asemenea, publicul va putea viziona la 
MȚR și Patria cea mai recentă premieră 
de film românesc, "Marți, după Crăciun" 

de Radu Muntean. La Club Fabrica, 
pasionații de filme se Vor putea bucura de 
un program maraton de scurtmetraje orig
inale și recompensate la prestigioase fes
tivaluri internaționale de film printre care 
"Colivia" de Adrian Șitaru, "Nunta lui 
Oii" de Tudor Cristian Jurgiu și "Oxigen" 
de Adina Pintilie.

Pe 18 septembrie, în Piața 
Constituției, va fi prezentat, de la ora 
21.00, concertul "Rock Loves Chopin", 
ce presupune un "featuring" al celor mai 
celebre lucrări ale compozitorului într-o 
interpretare rock, susținut de Orchestra 
Stoieczna Estrada din Varșovia. După 
concerte susținute la Chicago, Paris, 
Berlin, Cairo (chiar lângă piramidele din 
Ghiza) sau la Expoziția Mondială din 
Shanghai, "Rock Loves Chopin", proiect 
care celebrează împlinirea a 200 de ani de 
la nașterea pianistului și compozitorului 
Frederic Chopin, ajunge și la București.

Tot pe 18 septembrie, va avea loc 
cea de-a treia ediție a Zilei Chitarelor, la 
Sala Izvor a Teatrului Bulandra, unde vor 
susține un master class și vor concerta uni 
dintre cei mai renumiți chitariști ai mo
mentului: Andreas Oberg (colaborator al 
lui Eros Ramazzoti), Dave Martone (co
laborator al lui Joe Satriani, J. Batten si 
Greg Howe), Jennifer Batten (chitarista 
lui Michael Jackson), Michael Lee 
Firkins (unul dintre cei mai valoroși pro
fesori de rock blues de la GIT, Los Ange
les), Stuart Hamm (basistul celor mai 
importanți chitariști ai lumii, Joe Satriani, 
Steve Vai si Frank Gambale). Vor de
schide concertul Damjan Pejcinoski 
(câștigătorul concursului ediției trecute), 
Dragiani (locul 2) și românul Marius Pop 
(locul 3).

Pe 19 septembrie, grupul italian a 
capella Neri per Caso va susține un con
cert în Piața "George Enescu", de la ora 
21.00. Cei șase membri ai grupului mas
culin, colaboratori ai Studiourilor Disney, 
au fost recompensați cu șase discuri de 
platină și numeroase trofee la San Remo.

Actorul american Kevin 
McCarthy, unul dintre vetera
nii de la Hollywood, celebru 

pentru rolul din filmul horror 
"Invazia jefuitorilor de tru
puri/ Invasion of the Body 
Snatchers" (1956), a murit, 
sâmbătă, la vârsta de 96 de 

ani, informează Los Angeles 
Times.

Actorul a murit din cauze naturale, 
la spitalul Cape Cod din statul american 
Massachusetts.

Kevin McCarthy, născut în 1914 
în orașul Seattle, a jucat în peste 50 de 
lungmetraje și în numeroase serialele 
de televiziune și piese de teatru.

McCarthy a debutat pe scena unui 
teatru de pe Broadway la sfârșitul anilor 
'30 și a fost unul dintre fondatorii Ac
tors Studio din New York.

în 1949, el a interpretat rolul Biff

Lady Gaga e marea câștigătoare la gala
MTV Video Music Awards 2010

Lady Gaga a fost desemnată 
marea câștigătoare la gala MTV Video 
Music Awards pe anul 2010, care a avut 
loc duminică la Nokia Theater din Los 
Angeles, cântăreața americană 
câștigând opt trofee, inclusiv pentru cel 
mai bun videoclip al anului.

Lady Gaga împarte cu grupul 
norvegian A-ha, marele câștigător al 
galei din 1986, locul al doilea în clasa
mentul artiștilor care au câștigat cele 
mai multe trofee MTV Video Music la 
o singură ediție. Muzicianul britanic 
Peter Gabriel deține recordul, cu nouă 
premii MTV Video Music, grație 
videoclipului său revoluționar din 1987 
pentru piesa "Sledgehammer".

Cele mai multe dintre statuetele 
primite de Lady Gaga i-au fost decer
nate pentru videoclipul piesei "Bad Ro
mance" - la categoriile "cel mai bun 
videoclip al anului", "cel mai bun clip 
al unei artiste", "cel mai bun clip pop", 
"cel mai bun videoclip dance", "cea mai 
bună coregrafie", "cea mai bună regie" 
și "cel mai bun montaj". Lady Gaga a 
mai câștigat un trofeu pentru cea mai

Loman în piesa de teatru "Moartea unui 
comis voiajor" de Arthur Miller, un rol 
pe care l-a reluat doi ani mai târziu în 
adaptarea pentru marele ecran a acestei

bună colaborare, cu Beyonce Knowles, 
pentru "Telephone".

Cântăreața newyorkeză în vârstă 
de 24 de ani, celebră pentru costumele 
sale de scenă originale, a avut cele mai 
mai multe nominalizări -13 - și a purtat 
trei costume diferite cu ocazia celor trei 
discursuri de acceptare a trofeelor prim
ite.

Eminem a primit două premii 
MTV Video Music pentru piesa "Not 
Afraid", la categoriile "cel mai bun clip 
al unui artist" și "cel mai bun clip hip- 
hop".

Taylor Swift, care primise o 
singură nominalizare, a plecat acasă cu 
mâna goală, gala din 2010 fiind cate
goric dominată de Lady Gaga.

Justin Bieber, idolul adolescenților 
nord-americani, a fost desemnat cel mai 
bun artist debutant, pentru piesa 
"Baby", pe care o interpretează în duet 
cu rapperul Ludacris.

Printre ceilalți câștigători ai galei 
de duminică se numără trupa rock 30 
Seconds to Mars, al cărei solist este ac
torul Jared Leto, premiată la categoria 

piese, în regia lui Lăszlo Benedek, care 
i-a adus în 1951 o nominalizare la 
Oscar și un Glob de Aur.

Rolul care i-a adus celebritatea a 
fost cel al doctorului Miles Bennell din 
lungmetrajul "Invazia jefuitorilor de 
trupuri/ Invasion of the Body Snatch
ers", regizat de Don Siegel în 1956. Fil
mul, în care identitățile locuitorilor 
unui orășel american sunt furate de 
către clone lipsite de emoții și senti
mente, a devenit, în plin Război rece, 
un veritabil film cult și a rămas până în 
zilele noastre una dintre capodoperele 
cinematografului horror/ science-fic
tion.

Kevin McCarthy a jucat, de 
asemenea, în "Inadaptații/ The Misfits" 
de John Huston (1961) și în "Peștii 
ucigași/ Piranha" de Joe Dante (1978?

în domeniul producțiilor de tele
viziune, actorul a putut fi văzut în seri
alele "Zona Crepusculară/ The Twilight 
Zone", "Arabesque" și "Flamingo 
Road".

"cel mai bun videoclip rock" ("Kings 
and Queens"), în timp ce Muse, The 
Black Keys, Jay-Z și Alicia Keys și 
Florence & The Machine au câștigat 
câte un MTV Video Music Award la di
verse categorii tehnice.

dailyutaiLco.uk
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Inventatorii români au fost premiați 
la Salonului Internațional de Inovații 

și Investiții de la Moscova
China are 22% din
populația activă în șomaj

România a câștigat 27 de medalii 
și premii speciale la cea de-a X-a ediție 
a Salonului Internațional de Inovații și 
Investiții de la Moscova pentru cele 20 
de invenții cu care Autoritatea 
Națională pentru Cercetare Științifică 
(ANCS) a fost prezentă la eveniment.

"Inventatorii români au reconfir
mat că sunt capabili de rezultate spec-

Irmele românești sunt folosite la trafic 
din SUA în Mexic

Puști de asalt AK.47 fabricate în 
România și carabine Bushmaster AR- 
15 sunt cele mai importante tipuri de 
arme aduse ilegal din SUA în Mexic și 
utilizate de cartelurile de droguri din 
această țară, avertizează un raport 
american privind traficul cu arme, citat 
de Washington Post în ediția online.

Acest raport oferă detalii despre 
abundența de arme provenind din 
Statele Unite livrate cartelurilor mexi
cane, lucru care cât de "neadecvate" 
sunt eforturile Washingtonului de a 
stopa traficul de arme către Mexic, 
comentează publicația.

Potrivit autorilor raportului, Colby 
Goodman și Michel Marizco, cel puțin 
62.800 din cele peste 80.000 de arme 
de foc confiscate de autoritățile mexi
cane, din decembrie 2006 și până în 

taculoase. Mi se pare excepțional că am 
reușit cu doar 20 de invenții să câștigăm 
27 de medalii și premii speciale. Româ
nia demonstrează încă o dată, la un 
salon internațional de prestigiu, așa 
cum este cel de la Moscova, că este o 
țara a premianților. Ne dorim ca rezul
tatele cercetării să ajungă mai repede în 
economie și pentru aceasta, corelat cu 

februarie 2010, provin din Statele 
Unite. Traficul transfrontalier se ridică 
la o rată de până la 5.000 de arme pe an, 
iar principalele două tipuri de puști sunt 
pușca de asalt AK47 produsă în Româ
nia și carabina Bushmaster AR-15, 
potrivit raportului.

Aceste arme sunt utilizate de 
traficanții mexicani de droguri pentru a 
produce pierderi foarte importante în 
rândul poliției mexicane și altor forțe de 
securitate, care uneori sunt mai prost 
înarmate. Peste 2.000 de polițiști și 
agenți federali se află între cele 28.000 
de persoane ucise în ultimii patru ani, 
în violențele legate de traficul de 
droguri. Autorii raportului, care au fost 
sprijiniți de Woodrow Wilson Center și 
de Universitatea din San Diego, 
precizează că un singur magazin de 

planul de inovare al Europei, lucrăm la 
planul de inovare al României, aceasta 
fiind în responsabilitatea ANCS", arată 
prof. univ. dr. ing Adrian Curaj, 
președintele ANCS, într-un comunicat 
remis agenției MEDIAFAX.

După opinia profesorului, 
eficiența și eficacitatea în. utilizarea 
fondurilor publice pentru cercetare și 
dezvoltare, simplificarea
administrativă, parteneriatul public-pri- 
vat, ajutorul pentru IMM-uri inovative 
și o mai bună lege a invențiilor de ser
viciu sunt doar câteva dintre elementele 
pe care le are în vedere pentru planul de 
inovare.

"Avem proiecte mari precum 
Gușterul de dezvoltare socio- 
economică / Hot-Spotul High-tech 
Măgurele în jurul infrastructurii pan- 
europene de cercetare ELI Nuclear 
Physics, dar și Centrul Internațional de 
Studii Avansate Dunăre-Delta Dunării- 
Marea Neagră. Aceste proiecte, ce pre
supun concentrări mari de fonduri 
structurale, pentru inovare și competi
tivitate economică, vor determina mii 
de locuri de muncă high-tech, vor duce 
la dezvoltarea parteneriatului public- 
privat și vor contribui esențial la dez
voltarea economică a României pe 
termen mediu și lung. Cercetarea 
înseamnă transformarea banilor în 
cunoaștere, inovarea înseamnă transfor
marea cunoașterii în bani', afirma 
Adrian Curaj.

arme din Houston (statul Texas, în 
sudul Statelor Unite) a furnizat 
cartelurilor 339 de arme de asalt, puști 
și pistoale în doar 15 luni, cu care au 
fost uciși 18 ofițeri și civili.

De-a lungul frontierei Statelor 
Unite cu Mexicul funcționeză aproxi
mativ 7.000 de magazine de arme. Ma
joritatea nu sunt obligate să notifice 
autoritățile, chiar dacă o persoană 
cumpără zeci de arme de asalt într-o 
perioadă scurtă de timp. în anul fiscal 
2009, agenții americani au revocat 
licențele a 11 magazine, din cauza unor 
ilegalități. Imediat ce sunt cumpărate, 
de obicei de către persoane utilizate de 
intermediari ai cartelurilor, armele sunt 
trecute ilegal și cu ușurință peste 
frontieră.

China are peste 220 de milioane 
de șomeri, reprezentând 22% din 
populația activă a țării, care depășește 
un miliard de persoane, conform 
datelor guvernamentale.

Potrivit datelor oficiale, numai 
780 de milioane de chinezi au un loc 
de muncă.

"China se confruntă cu o mare 
problemă pe piața muncii, în prezent 
și în viitorul previzibil", a declarat Yi 
Chengji, purtător de cuvânt al Minis
terului Resurselor Umane și Securi
tății Sociale, citat de Wall-Street..

El a arătat că pe măsura ce ur
banizarea Chinei se accelerează, pre
siunile de pe piața muncii, din partea 
numeroșilor lucrători inactivi din 
mediul rural, sunt tot mai puternice.

"în prezent, există circa 100 de 
milioane de lucrători rurali fără slu
jbe care vor să obțină locuri de 
muncă în orașe", a spus Yi.

g —
50% dintre români 
nu și-au luat 
concediu anul acesta

Un studiu al unui site de re
crutare a scos la iveală faptul că 
nesiguranța locului de muncă și 
schimbările tot mai dese de pe piața 
muncii i-a determinat pe români să 
renunțe la concedii. Jumătatea dintre 
participanții la studiu n-au plecat în 
vacanța de vară.

Peste jumătate dintre cei 11.700 
de repondenți au recunoscut că în- 
trega vară și-au petrecut-o la serviciu

Situația de pe piața chineză a 
muncii este de mult timp neclară, în 
condițiile în care guvernul nu a pub
licat decât statistici privind șomajul 
din zonele urbane. China traversează 
o fază de urbanizare inedită, în care 
sute de milioane de oameni sunt 
atrași de dezvoltarea puternică a 
orașelor.

Populația urbană a țării va crește 
la peste 700 de milioane de persoane 
până în 2015, depășind pentru prima 
oară populația rurală, a declarat, în 
iulie, Li Bin, șeful agenției de plani
ficare a populației. în China, țara cu 
cea mai numeroasă populație din 
lume, de peste 1,3 miliarde de 
locuitori, a avut loc o creștere 
semnificativă a forței de muncă, cu 
mai mult de 112 milioane persoane în 
ultimul deceniu, depășind un miliard 
de oameni, potrivit datelor oficiale.

sau au fost nevoiți să-ți caute un alt 
serviciu. Doar 49,3% dintre cei 
interievați au cerut angajatorului zile 
libere. Studiul arată însă că dintre 
aceștia, 16,5% au stat acasă și doar o 
treime și-au mai permis să plece prin 
țară sau în străinătate.

Cercetarea a fost realizată de 
site-ul de recrutare BestJobs, în pe
rioada 19 august - 9 septembrie.
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Ioan Andone: Din pacate,

Echipa feminină de tenis de masă a României a câștigat, luni, cu scorul de 3-2, în
tâlnirea cu reprezentativa Germaniei din sferturile de finală ale Campionatelor 
Europene de la Ostrava si va evolua în semifinale împotriva Poloniei, aar tricolo
rele au deia asigurată medalia de bronz la această probă.

z
Procesul în cazul uciderii
handbalistului Marian
Cozma a început luni 
la Veszprem

ăsta e Dinamo, trebuie să suferim

Procesul în cazul uciderii hand
balistului român Marian Cozma, în
junghiat în februarie 2009, a început, 
luni, la Tribunalul din Veszprem, 
principalul acuzat susținându-și 
nevinovăția.

Acuzatul, Sandor Raffael, nu s- 
a exprimat direct în fața tribunalului, 
însă a menținut declarațiile date la 
poliție, a anunțat judecătorul Balazs 
Nemeth, citat de MTI. "Acuzatul 
susține în continuare că nu a în
junghiat pe nimeni, nici în barul Pa
triota, nici pe stradă, și că nu avea 
cuțit", a declarat Nemeth. Marian 
Cozma, care juca la MKB Veszprem, 
a fost înjunghiat mortal, în data de 8 
februarie 2009, la restaurantul Patri
ota, din orașul Veszprem, în altercație 
fiind implicați alți doi coechipieri,

Franck Ribery: Nu mă mai 
gândesc la Real Madrid

Mijlocașul francez al echipei 
Bayem Munchen, Franck Ribery, a 
declarat că nu mai ia în considerare 
un eventual transfer la formația Real 
Madrid, după ce, în timpul verii, își 
manifestase dorința de a juca la 
clubul din capitala Spaniei.

"Știu că domnul Mourinho (n.r. 
- antrenorul echipei Real Madrid) 
apreciază mult jocul meu, dar sunt 
convins că pentru mine cel mai bine 
este să rămân la Munchen până în 
2015, iar asta contează cel mai mult", 
a spus Ribery pentru publicația 
germană Kicker.întrebat dacă "marea 
sa dragoste față de Real Madrid" s-a 
consumat, francezul care și-a prelun
git contractul cu Bayem până în 
2015, a răpuns clar: "Da, a trecut". 
Mijlocașul a mai declarat că vrea să 
redevină la nivelul la care era în urmă 
cu doi-trei ani, pentru a ajuta din nou 
''•hipa sa de club și reprezentativa 
Franței: "Am petrecut la FC Bayem 
doi ani magnifici și unul dificil. Tre
buie să revin și să muncesc pentru a- 
mi recăpăta zâmbetul. Sunt foarte 
dezamăgit de suspendarea pe care am 
primit-o de la Federația Franceză, 
însă ard de nerăbdare să revin și să

Zarko Sesum și Ivan Pesic, grav 
răniți și ei. Handbalistul român în 
vârstă de 26 de ani a fost înjunghiat 
în inimă, fiind singurul dintre cei trei 
care și-a pierdut viața. Mai multe per
soane sunt puse sub acuzare în acest 
caz: doi bărbați pentru complicitate 
la omor, alți doi pentru tentativă de 
omor, precum și un bărbat și o femeie 
pentru că i-au ajutat pe acuzați să 
părăsească țara. Doi dintre ei au fost 
arestați de poliția austriacă și 
extrădați în Ungaria. Alte 25 de per
soane vor fi audiate pentru tulburarea 
ordinii publice. Verdictul va fi 
anunțat peste mai multe săptămâni, 
judecătorul prevăzând 29 de zile de 
audieri.

dau totul în tricoul echipei naționale. 
Cred că îl veți revedea pe vechiul 
Ribery". Franck Ribery a fost sus
pendat trei meciuri de la echipa 
națională, de către federația Franceză 
de Fotbal, după greva 
internaționalilor din lotul francez par
ticipant la turneul final al Cupei 
Mondiale din Africa de Sud. Sus
pendarea lui Ribery expiră după 
meciul Franța - România, programat 
la 9 octombrie, în preliminariile 
Campionatului European din 2012.

Antrenorul formației Dinamo, 
Ioan Andone, a declarat, du
minică seară, că dinamoviștii 
trebuie să sufere pentru a ob
ține puncte, deoarece greșesc 
și primesc prea repede gol, așa 
cum a fost și la meciul cu FC 
Brașov, scor 2-2, în etapa a 

Vil-a a Ligii I.

"Se poate spune că e un rezultat 
echitabil, un punct câștigat. Știam 
că va fi foarte greu, Brașovul este o 
echipă care joacă foarte bine, sunt 
foarte organizați și deși au pierdut 
mulți jucători, nu se vede acest 
lucru. Din păcate, ăsta e Dinamo, 
dacă nu suferim... Greșim repede și 
luăm gol ușor. Brașovul este o 
echipă care nu va avea probleme cu 
retrogradarea, l-au trasferat pe 
Viveiros, care a jucat neașteptat de 
bine, de altfel toată echipa este 
foarte bine organizată, le-au plecat 
11 jucători, această echipă juca lejer 
cupele europene, s-a bătut cu Steaua 
de la egal la egal, cu noi la fel și 
când mi-a zis Munteanu la 
vizionare că le-a plecat aproape o 
întreagă echipă nu mi-a venit să 
cred", a afirmat Andone. întrebat ce 
părere are despre faptul că Sorin 
Cârțu va prelua CFR Cluj în locul 
italianului Andrea Mandorlini, An

Sorin Cârțu este noul antrenor
al echipei CFR Cluj

Tehnicianul Sorin Cârțu îl va înlocui pe 
antrenorul italian Andrea Mandorlini la conduc
erea campioanei României, CFR Cluj,
să pregătească echipa ardeleană încă de la meciul 
cu FC Basel, din Liga Campionilor.

Potrivit prosport.ro, Cârțu s-a înțeles 
duminică seară pentru un contract pe doi ani cu 
formația campioană și va fi prezentat oficial luni.
Vineri, după eșecul cu Rapid, finanțatorul CFR
Cluj, Arpad Paszkany, declarase că nu exclude
posibilitatea înlocuirii antrenorului Andrea Man
dorlini, ca urmare a rezultatelor din ultimele
etape, însă nu se pune problema demiterii aces
tuia până la meciul cu FC Basel, din Liga C. 
pionilor.

done a răspuns: "îl felicit pe Cârțu, 
unii au șansa să joace în Liga Cam
pionilor". Andone nu a dorit să co
menteze arbitrajul: "Dacă e să 
reproșez ceva, pot reproșa și eu, așa 
cum face și Brașovul. Au fost faze 
atât la ei cât și la noi. Sunt mulțumit 
că jucătorii mei nu cedează, oricum 
dacă am fi câștigat era cu noroc", 
loan Andone a menționat că nu le-a 
promis niciun ban jucătorilor, 
deoarece nici el nu și-a luat salariul: 
"Și la noi sunt două luni de în
târziere, de ce să ne ascundem după 

deget, vă spun sincer am avut 
miliard și jumătate de împărțit 
Rapid, a venit cam 70 de milioane 
de lei vechi de titular. Cred 
echipele cu salariile la zi vor i 
cele mai mari șanse la titlu, dar 
este, chiar și în Arabia Saudită se 
plătește cu întârziere și cred că peste 
tot în Europa". Formația Dinamo 
București a remizat duminică, în de
plasare, scor 2-2 (0-1), cu echipa FC 
Brașov, într-un meci cc 
etapa a VH-a a Ligii I.

prosport.ro


CSM Cetate Deva a obținut prima victorie din acest se;otl, după succesul de la Caracal. în fața noii-promirvutci 
SCAI Craiova. Fetele antrenate de Alexandru Weber au dispus de oltenee cu 27-28, la capătul unei partide cu un 
final incendiar. Astfel, formația de sub cetate, obține primele două puncte in noua ediție a Ligii Saționale fi «ș- 
tcaptă. duminica viitoare, virila handbalistelor de Io Rulmentul Brașov. antrenate de Mariana Târcă.
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FC Hunedoara a bifat a doua victorie, acasă, din acest sezon
Dacă „vecinii” de la CFR Si- 

meria au pierdut cea de-a doua 
partidă de pe teren propriu, FC 
Hunedoara a obținut alte trei 
puncte pe „Michael Klein ”, 
consolidându-și astfel poziția 
secundă în clasament, fiind la 
doar două lungimi de surpriza, 

Luceafărul Oradea.

Băieții antrenați de Eusebiu 
Șuvagău au trecut, vineri, cu mari 
emoții de bănățenii de la Millenium Gi- 
armata, la capătul unei întâlniri în care, 
centralul sibian, Andrei Țiții, a acordat 
un penalty gratuit, hunedorenilor, la 
scorul de 0-0. Alb-albaștrii s-au impus, 
în final, cu 3-0, jucătorul de culoare, 
f •bitimi Gideon, revenind cu gol, pe 
arena hunedoreană.

Ajutor de Ia arbitrul 
întâlnirii

Scorul înscris la finalul celor 90 de 
m _ .te de joc, pe vechea tabelă a 
arenei, nu a fost în concordanță cu jocul 
prestat de către gazde. „Corbii” au 
părut obosiți după partida din Cupă, și 
după primele 45 de minute păreau că au 
irosit toate „săgețile” în partida contra 
oltenilor de la CFR Gaz Metan. Primul 
mitan s-a desfășurat sub amprenta unui 
joc modest, prestat de ambele echipe, 

la cârma căruia, gazdele s-au instaurat 
încă de la început, fără a pune prea 
multe probleme adversarilor veniți din 
Banat. Primele șuturi pe poartă le-au 
revenit lui Hodor (minutul 6) și Blănaru 
(minutul 11), nici unul dintre acestea nu 
au dat emoții celor doi portari. După o 
primă jumătate de oră, marcată de un 
joc confuz la mijnlocul terenului, 
gazdele încep să „încline” terenul în 
favoarea lor. Gazdele intră la cabine cu 
avantaj minim după ce, Zelencz 
transformă un penalty gratuit, acordat 
de centralul întâlnirii în urma unei 
simulări a lui Șandor.

Repriza secundă îi regăsește pe 
hunedoreni în avanposturi, acolo unde, 
„el torro” Zelencz, trece pe lângă ma
jorarea avantajului, la doar un minut de 
la reluare, șutul acestuia, din 12 metri, 
fiind respins de către portarul 
oaspeților. Oboseala avea să își intre 
însă, imediat în drepturi, astfel că 
bănățenii trec ușor-ușor la cârma jocu
lui, fiind chiar foarte aproape de 
egalare, când, Leuca expediază un șut 
violent de la 30 de metri, mingea fiind 
cu greu respinsă de Moldovan. în ciuda 
dominației sterile a oaspeților, tot 
gazdele sunt cele care punctează. Cu un 
sfert de oră înainte de final, Trăscan îl 
lansează ideal, pe nou-intratul Gideon, 
iar acesta rămas singur cu Nariță, îl 
execută cu un șut sec la firul ierbii. La 
doar patru minute după reușita nigeri
anului, Trășcan înclină definitiv balanța 
în favoarea gazdelor, cu un șut deviat,

„ Ultras Korp ” a sărbătorit cinci ani de activitate, 
cu o coregrafie deosebită

care poposește cuminte în poarta 
adversă.

Hunedoara obține a doua victorie 
din acest sezon, fiind în acest moment 
echipa cu cel mai bun atac din serie, cu 
nouă reușite în primele trei etape. Mil
lenium Giarmata este la a doua înfrân
gere pe „meleagurile” hunedorene, 
după cea suferită la Simeria (2-4), în 

.etapa inaugurală a acestui sezon.

Aniversare a cinci ani 
de existență a „Ultras 
Korp”

Cei aproximativ 700 de suporteri 
care au venit, vineri, la meciul de „sub 

furnale” au asistat și la un adevărat 
spectacol, din partea uneia dintre 
grupările clubului de pe Cema. O parte 
din ultrașii hunedoreni au sărbătorit 
cinci ani de activitate, motiv pentru 
care, în debutul întâlnirii, la Peluza 
Sud, au afișat un banner gigant, care 
înfățișa o scenă de luptă, în prim-plan 
aflându-se un soldat care purta cu mân
drie steagul Corvinului. Coregrafia 
inedită a fanilor hunedoreni a fost 
însoțită și de un mesaj „războinic”: 
„avem armele îndreptate spre cei ce ne 
vor împiedica să ducem steagul mai de
parte!”.

Claudiu Sav

FC Hunedoara: iil'.ldrrvan - Oltean, A. 
Rus (c). Geacă. Costea - Ban. Hodor. 
Păcurar. Trăscair Zelencz, Șandor Au mai 
jucat: Corobea. Sabot! Doroi. Gideon. 
Antrenor: Eusebiu Șuvagău
Millenium Giarmata: Nariță - Slubu, 
jocaru le), Onct,Toma - S Mihaî. Leuca, 
Călin. Minecan - Blănaru, Miculeseu. Au 
mai jucat: Itu, Marincu, Roman, Bonda. 
Antrenor: Adrian Sâvoiu
Omul meciului: Trăscan (FC Hunedoara)

Rezultatele etapei a treia:

Școlar Reșița - Gloria Arad 1 -0
Terme Tr. Severin - FC Timișoara II2-1 
Auto Caransebeș - B. Mic 2-0 
Luceafărul Oradea - ACS Recaț 1 -0
Unirea Sârmicolau Mare și S®auri Beîuș 
au stat

CLASAMENT:

1. Ljceafărul Oradea
2. FC Huneaaar»
J. TenuoTi. Severin
4. Național Sebiș
5. Auto Caransebeș
6. CFR Simeria
7. Gloria Arad
S. Școlar Reșița
9. Unirea g. Mare
10. FCTim. II
11. Nova Mam. Mia
12. Mill. Giarmata
13. ACS Recaș
14. Bihorul Beiuș

33OO5-29p
3 2 1 0 9-1 7p
3 2 10 5-3 7p
321 02-0 7jț
3 201 5 1 6p
3 111 7-64p
3 I 0 2 Si 3r
2 10 1 1-1 3p
20 1 I 1-2 Ip
3 0 1 2 4-8 Ip
30121-51p
3 0 1 2 4-9 Ip
10 0 1 0 1 Op
S 0 0 1 0-5 Op

G0EG»®»: BtaMtrai PIR Sime
ria) - 4 goluri, Blănaru (Millenium Giar
mata) - 3 goluri, Zelencz (FC Hunedoara) 
- 3 goluri, Pepenar (WR Simeria) - 2 
goluri. Petrovici (lermo Bt Severin) - 2 
goluri

CFR Simeria, la prima înfrângere din acest sezon
r,R Simeria a pierdut, vineri, 
th etapa cu numărul trei a ligii 
a treia, în fața unui adversar 

re s-a apărat exemplar și 
care a știut să fructifice puți
nele faze de poartă pe care și 
le-a creat. Național Sebiș a 

produs prima înfrângere pen
tru băieții antrenați de Gheor- 

ghe Cornea, 0-1, la capătul 
unuia din cele mai slabe jocuri 

făcute de hunedoreni până 
acum.

Cei aproximativ 300 de suporteri 
veniți, vineri, la Simeria au avut parte 
de un meci în care spectacolul fotbalis
tic a lipsit cu desăvârșire. „Autobaza” 
adusă în fotbalul românesc de Sorin 
Cârțu, a fost prezentă și la Simeria, 

acolo unde formația antrenată de 
Adrian Abrudean a fost preocupată mai 
mult să nu primească gol nici după 
această etapă, decât să pericliteze 
poarta lui Dragotă. Cu toate acestea, la 
finele celor 90 de minue de joc, 
sebișenii au bifat cea de-a doua victorie 
din acest sezon.

Sistemul 5-4-1 folosit de oaspeți a 
dat roade, simerienii neavând decât 
puține ocazii de a marca pe întreaga 
durată a meciului. Aflați la, probabil, 
cel mai slab joc de până acum, CFR- 
iștii nu au reușit să atace poarta apărată 
de Pașcalău, decât o singură dată, în 
primele 45 de minute ale jocului. 
Primul și singurul șut pe poarta adversă 
i-a aparținut veteranului Pepenar, care 
după mai bine de jumătate de oră de 
joc, se hotărăște să ia o acțiune pe cont 
propriu, pătrunde în careu și șutează cu 
efect, mingea trimisă de acesta lovind 
bara din stânga porții goalkeeperului 
oaspeților.

Băieții lui Comea încep ceva mai 
deciși cel de-al doilea mitan, și la doar 
patru minute de la reluare, același Pepe
nar țintește pentru a doua oară bara în 
acest meci, după o lovitură liberă, „spe
cialitatea casei”, de la aproxmiativ 25 
de metri. Oaspeții își arată pentru prima 
dată colții, după o oră de joc, când 
tânărul Leucuța trage puțin peste din 
apropierea careului, după o pasă venită 
de la nou-intratul Budur. Acesta din 
urmă avea să joace un rol important în 
obținerea celor trei puncte de către cei 
de la Național. Fostul portar al 
arădenilor de la ACU, Pașcalău, iese la 
rampă pentru prima dată, în minutul 66, 
când, cu un reflex de senzație, respinge 
mingea trimisă cu capul de Bud din 
zece metri.

Și cum fotbalul ține uneori să te 
pedepsească, oaspeții deschid scorul cu 
exact un sfert de oră înainte de final, la 
primul șut pe spațiul porții. Budur 
pătrunde pe partea stângă, întoarce un

fundaș al gazdelor, centrează 
pentru Lengyel, acesta reia cu 
capul, mingea este respinsă în 
bară de către Dragotă și apoi 
împinsă din doi metri de către 
veteranul oaspeților, Luca. 
Gazdele se năpustesc în atac 
în ultimele zece minute de joc, 
dar se lovesc de un portar aflat 
în zi de grație. Pașcalău își 
salvează echipa în două rân
duri, mai întâi la lovitura de 
cap a lui Chelariu și apoi la 
cea a lui Buta din finalul jocu
lui.

Fluier final și Simeria 
pierde prima partidă din actu
ala ediție, în fața unei echipe 
pragmatice, a cărui joc defen
siv face ca micuța echipă 
arădeană să rămână, în contin
uare fără gol primit.

CFR Simeria:

Dragotă - Vîrtan, Zaha, Buta, 
Ungureanu - Riviș, Bud, Vișan (c), 
Făgărășanu - Pepenar. Dăscălescu. 
Au mai jucat: Suciu, Goronea, 
Chelariu și Găceanu.

Antrenor: Ghcorghe Hsbbm

Național Sebiș:

Pașcalău - Țuculea, Comea, 
Lung, Lengyel (c), Pavel - Leucuța, 
Sabău, Leucuța Al, Iambor - Luca. 
Au mai jucat: Buuur, 1vancea, Feieș, 
Malancu.

Antrenor: Adrian Abrudean
Omul meciului:

Pașcalău (Național Sebiș)
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- 5 spălări (1 gratis!
m - legitimație (exterior + interior, 16 ronl .

tVTeftniî - 973.940

OFERTA
ABONAMENTE

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101



Maxime... DtoționanOvă, Saga, tot Reconstituire...
Multe lucruri aș fî fost 

capabil să înțeleg dacă nu

(Mark Twain)

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster}
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Vlorel Naahi - Vladlmirescu

iscoadă

Cupa 
Spaniei!
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Poveste

Parte de 
cuvânt

Contrafort
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Acrobațl

Refăcut 
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> V

>

Pană de 
lemn
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Forme 
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Tras pe 
stânga! 
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> V
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Punct 
cardinal

Reverie

Presat

Leu!

A cu
noaște

Tania 
Eliade

Platou

Fără de
osebiri

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS,
AȚÂȚĂTOARE, BOȚ, CÂȘTIGAT COLET,
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABA, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚ!

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ RC, SOȚII, TAC, 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD

Ase 
așeza 

Tare de 
cap!

Atac 
montai

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5

anter^S

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Cercul vieții Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de temeie 07:00 Camera de râs
07:30 La prima oră (matinal) 07:55 învinge apele! 08:00 'Neatza cuRăzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect
08:00 Armăsarul sălbatic 08:00 Tandem de șoc (matinal) 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Legământul 08:00 Galileo
08:30 Contur RO Episodul 2 , 09:00 Arabela (cehoslovac serial, 10 00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Predestinați 08:20 Sport cu Florentina
09:00 Banca de alimente i 1979 - 13.) Ultimul episod 11:15 Crima din restaurant (SUA comedie - 71.) 12:30 O mare de pasiune 09:15 Povestea Ivanei Trump
09:05 Verde'n față (rel.) Episodul 20 | 09:30 Arabela se întoarce (cehoslo- polițist, 1978, rel.) 12 i *11 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 11:30 Căminul de 5 stele
09:10 
09:40 
10:15 
11:15 
12:00
12:15
12:50

U
2
CC

13:50 
14:00 
14.45 
14:50 
15:30 
16:00 
17:00 
17:55 
18:00 
18:25 
18:35

S.

■Z)

19 35
19:40 
20:00
21:05

{£
21:40

23:50

Palatele lumii Episodul 6 
Mari evenimente în natură 
Dovadă de iubire 
Restaurare (rel.) Episodul 9 
Iubiri dincolo de ecran Ep. 8 
Vizor monden 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 17.)
Istorii de buzunar
Telejurnal; Sport; Meteo 
Banca de alimente
Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.)
Krdnika (magazin cultural) 
Atunci și Acum (rel.)
Istorii de buzunar (rel.) 
Viața și banii (rel.) 
învinge apele!
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 18.)
Banca de alimente
Sport
Telejurnal; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Manchester United - 

Glasgow Rangers
Studio fotbal

10:00
10:20
11:15
11:45 
11:55 
12:00 
12:45 
14:30
15:00
16:00

17:00
18:00

18:15
18:30

10:00

20:00

21:00
22X10
23.10

vac serial, 1993 - 1.)
Telejurnal; Sport
Liber pe contrasens
Viața cu sânge rece
Raliu Raliul "Drumul mătăsii"
Vorbe peste timp
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
între cer și pământ 
împreună în Europa
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 34.)
Tandem de șoc
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Viața cu sânge rece (englez se

rial documentar despre natură, 
2008 - 10.) Ultimul episod
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 12.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 22.)
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Dragoste și furie (german-ir- 

landez dramă, 1998) 100' cu 
Greta Scacchi, Daniel Craig

1300
14.00

16.00
17:00
19:00
20:30

2230
23 30

70' cu Peter Falk, Louis Jour
dan, Shera Danese, Richard A. 
Dysart
Observator
Comanda la mine

(reality show, 
2010, rel.)

Observator
Acces Direct
Observator 
Plasă de stele

(emisiune
de divertisment, 2010) 
Observator
Un Show Păcătos 

(emisiune 
de divertisment)

18:15
20:00
22:00

23:55

17:90
17:45
19.00
20:30

Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 - 3822.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Asasinul din Bangkok (SUA 

thriller de acțiune, 2008) 99' cu 
Shahkrit Yamnarm, Nicolas 
Cage, Panward Hemmanee, 
Charlie Yeung

Știrile Pro TV
Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 14.)

Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
O mare de pasiune 
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

2213 ui Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007) 

23i0th India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) Ultimul 

i; episod cu Juliana Paes, Rodrigo 
,! Lombardi, Mârcio Garcia

15:30
16:25
16:30
17:30
18:30
19:30 
20:30 
21:30

7:00
18.00
19.00

19:30
20 30
?l .30

-î- I*

23:00

Camera de râs
Mama (comedie, 1996, rel.)*"’’!
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.) 60'
Trăsniții
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian 
îmblânzirea scorpiei
Incognito (reality show, 2010)
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009) 30'
Trăsniții (serial de comedie,

2007 - 6.) 45’
Adâncimile (SUA thriller, 

2005) 93' cu Lucas Black, Peter 
Coyote, Mia Maestro

16:10 Trenul foamei (român film de scurt metraj, 2009) 
16:40 Secrete fatale (SUA comedie de familie, 2001) 96' cu 
Evan Rachel Wood, David Gallagher, Michael Angarano

Un tată responsabil (australian-englez dramă, 2009) 
Dezonoare (australian-sud-african dramă, 2008)
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 9.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzello, Jon Se'da, Scott Gibson
Anaconda 3 (SUA-român film de acțiune, 2008) 91' cu John Rhys- 

Davies, Crystal Allen, David Hasselhoff, Zoltan Octavian Butuc

17:00
18:00

19:00
20:00
21:00

22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 9.)
Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 6.) cu

Treat Williams, Kari Matched, Chris Martin
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 1.)
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 1.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 11.) 25' cu Jennifer Anis

ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mad LeBlanc
Filiera corsicană (francez acțiune-comedie, 2004) 92' cu Christian 

Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, Didier Flamand
MM I
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betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher( exclusiv restaurator)
4

dispecer

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații ciienti
5

îngrijitor clădiri 10

învățător 1

F
L comercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon-
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i
rebele 3

os> chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-di stribuitor materiale si
scule 2

tractorist 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

munc.necal.la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

1

1gestionar depozit

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol* 1

g

mecanic utilaj

operator instalații dincentrale elec
trice 4

munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

tâmplar manual ajustor montator
12

șofer autocamion/masina de mare- 
tonaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

cusator piese din piele si înlocuitori
10

asfaltator

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

zidar rosar-tencuitor

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.ia amb.prod.solide si
semisolide 7

șofer autocamion, mașina de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

zidar pietrar î

Călan
lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

Simeria

Telefon:0755.999.921

Orăștie

0

Telefon: 0755.999.922

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.9273

mecanic utilai
controlor calitate 2

femeie de serviciu
cusator articole marochinarie

dispecer

finisor terasamente
munc.necal.în ind.confectiilor

încarcator-descarcator

Vând garsonieră în Simeria, et. 1, decomandată, amenajată.Preț 65.0001ei. Tel.0740.965.191

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

„sQtletar, vând spațiu în Deva în complex Romarta , lângă Mail, st=20mp. Preț 20.000 eur 
neg. Și în 12 rate. Tel.0728.049.989

Vând casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, 
st=' IrijgOmp, gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOleî neg. Tel.0748.347.128

Ofertă specială! Vând casă lângă Brad, în Ribița, casa este din cărămidă, 2 camere, bucătărie, 
pivniță, hol, bucătărie de vară, teren st=900mp. Preț 32.0001ei neg..Tel.0748.689.532

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

Vând loc de casă în Simeria, zonă liniștită,st=960mp, apă, gaz, current trase pe teren. Preț 
12.000 eur. tel.0721.805.675

Vând la preț de criză! Casă în Bretea Mare, la 5 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie izo
lată la exterior, la interior amenajata, centrală termică, grădină st=500mp, apă, gaz, curent, 
canalizare. Preț 160.0001ei neg. Tel.0729.015.069

Vând casă în Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, grădină, 
st=600mp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.582.097

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.0735.066.695

închiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la 
tel. 0740.239234 și 0740.025052

Vânn'garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 Iei neg. 
Tel.0748.689.532

Vând loc de casă în Totia, st=4.200mp, apă, gaz, curent, zonă deosebită. Preț 5,5euro/mp neg. 
Tel.0722.582.097

Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015.069

cusator articole marochinarie
20

bucatar

camerista hotel
lacatus montator

r
k anexe

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774

s
Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certei S.A

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.3 64

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, DowelADHD. 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752J201.008, flynet07@yaboo.com

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.Pricazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Vând Banzic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, au to încărcător cu cupă 
Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. Tel.0740.593.108

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: ac- 
tivmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din eL preț 5Oron neg.Tel. 
0254.228.748

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.

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

Mică publicitate

OBIUARE Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, 
Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 

Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

Vând casa cu grădină in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 

gospodărești.
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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Vr teren în Simeria st=1.600mp cu cabană nefinisată și magazie, zona parcului. Preț 
'*5,40 lei. Tel.0735.066.695

Vând casă în Banpotoc, 4 camere, livadă, grădină, st-2ha. Preț 200.0001ei. tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj intermediar, zona Poliție. Preț 95.0001ei. Tel. 
0721.805.675

Vând garsonieră în Simeria, neamenajată, balcon, etaj intermediar, zona pod-Profi. Preț 
45.0001ei. Tel.0721.805.675

Vând casă în Băcia, I cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei.
Tel.0748.347.128*

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
st=540mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128

Vând casă în Simeria, modestă, 2 camere, hol, grădină, apă, gaz, curent. Preț 55.0001ei. 
Tel.0748.689.532

Vând apartament în Orăștie, str.N.Bălcescu, bl.53, ap.52, sc.D, et.III. Trei camere, două băi, 
două balcoane, hol central, 61,62 mp. Preț negociabil. Tel.: 0724 227 338.

Persoană fizică, vând teren intravilan în Orăștie, zona „La Băltuțe” Unic proprietar, ridicare 
topografică, intabulat. Suprafață: 1200 mp, F.S.: 23 m. Preț: 8500 euro. Tel.: 0745 368 700

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675
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Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707
Strada

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Se citează domnul MALI OVID1U COSMIN, domiciliat în satul Valea Sângiorgiului, nr.l 5, județul 
Hunedoara, în dosar nr.822/243/2010 cu termen de judecată în data de 20.09.2010, ora 8,30 la Jude
cătoria Hunedoara.
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Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500 eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg. 
Tel.0723.239.203

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de

Semnătura

.Nr. Bl. Sc......Ap. ...
Județul

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

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

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț l.OOOlei. Tel.0745.494.954

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț
16.000Iei. Tel.0740.593.108

Tarife mică publicitate persoane juridice:

mailto:flynet07@yaboo.com
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


Fabrics de mortare uscate
și adezivi Hunedoora.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a cosei tale.
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SILVA^ 

LEMNTEX 
produce si comercializează

pîărie din lemn triplu stratificat 
■șl șl ferestre de cea mai bună calitate, 

parchet din lemn de fag, 
panic sau frasin.

WWW. f pSilvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante
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S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat C.himimlia, «r.I2iî>, cemiuut Ih'trău, 
let/fax: 03S4/S01021 /22, e-rnuih silvu(a)snmrl.rti

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “ DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR I^TRA IN RENOVARE.

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonte

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

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

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


