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Din cuprins

Locuitorii din Dobra
au acces liber la internet

Festival medieval
la Deva

A început Campionatul 
Național de fotbal de sală

Eveniment

Toamna se numără 
premiile

la Palatul Copiilor

Orgoliile din Consiliul Local Deva 
trec peste interesele cetățenilor

„...de blamat..." * *

Gheorghe Șuiaga
Pentru că începând de ieri, locuitorii din Dobra pot să 

acceseze intemetul gratuit la biblioteca din comună. Impli
carea primarului în acest proiect face ca localitatea pe care 
o conduce să fie printre primele 10 din județul Hunedoara 
cu astfel de facilități.

Consilierul local 
în CL Deva, 

Vasile Țonea 
Pentru că este un permanent focar 

de scandal, un adevărat „Gică Contra” în 
forul local. Consilierul PSD se opune, fără 

discernământ și excepție, tuturor proiectelor 
ate de primarul Mircia Muntean fiind o sim

plă trompetă a fostului viceprimar PNL, Florin Oancea.
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ț greco-catolic
Sf. ep. m. Foca.

ț romano-catolie
Ss. Tom a din Villanova, ep.; 
Mauriciu, ofițer m. R

Ciorbă
de văcuță

Sfântul Teodosie 
de la Brazi

Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea, în ținutul Vrancei. A intrat de 
tânăr în monahism. Datorită culturii sale a fost numit sec
retar la cancelaria mănăstirii Bogdana. Mai târziu, în cal
itate de egumen, s-a ocupat de reconstruirea acestui 
așezământ. în anul 1670 a fost hirotonit episcop de 
Rădăuți, iar în 1671, episcop de Roman.

Din cauza plecării Sfântului Dosoftei în Polonia, 
scaunul de Mitropolit al Moldovei a devenit vacant. 
Moldova era condusă la acea vreme de domnitorul 
Dumitrașcu Cantacuzino, care se arăta supus otomanilor. 
La cererea domnitorului, episcopii din Moldova l-au ales 
ca mitropolit pe Teodosie. Păstorirea sa în calitate de mit
ropolit nu a durat decât un an, din cauza faptului că i-a 
cerut domnitorului să pună capăt asupririi otomane.

La revenirea Mitropolitului Dosoftei, ierarhul Teo
dosie a plecat la Focșani. Aici s-a ocupat cu reconstruirea 
Mănăstirii Brazi. La cererea sa a fost adus egumenul Za- 
haria, din Muntele Athos, o persoană instruită în tainele 
monahismului. în anul 1688, pe când se afla la Focșani, 
ierarhul a fost răpit de oamenii domnitorului Dumitrașcu 
Cantacuzino și dus în Țara Românească. Acolo a fost 
chinuit timp de zece săptămâni. în toamna anului 1694, 
tătarii au năvălit și la schitul Brazi. Aceștia i-au cerut să 
le predea avutul și obiectele de preț. Pentru că Sfântul 
Teodosie a refuzat, aceștia i-au tăiat capul.

Arhimandritul Dimitrie mărturisește într-o 
însemnare din 20 februarie 1842, că săpând în curte mor

mântul său, a aflat sicriul cu moaștele Sfântului Teodosie. 
Capul era așezat alături, cu fața în jos, pe o cărămidă. 
Moaștele erau întregi și răspândeau un miros foarte 
plăcut, ceea ce confirmă evlavia credincioșilor care l-au 
considerat sfânt încă din timpul vieții. La 6 mai 1842, 
moaștele Sfântului Teodosie au fost așezate într-un mor
mânt nou, zidit în partea de nord a paraclisului subteran 
de la Mănăstirea Brazi. După scurt timp, capul său a fost 
scos din mormânt și așezat spre închinare în biserică. El 
a rămas în paraclisul subteran până la desființarea 
așezământului, în 1959, când a fost pus înapoi în mor
mânt. După redeschiderea mănăstirii, în urma lucrărilor 
de restaurare, maica Iustina a redescoperit, la 20 martie 
2000, moaștele Sfântului Teodosie. Hotărârea canonizării 
sale s-a făcut în ședințele Sfântului Sinod din 4-5 martie 
2003. Slujba de proclamare a canonizării a avut loc la 5 
octombrie 2003, la Mănăstirea Brazi din județul Vrancea. 
Este sărbătorit în fiecare an, la 22 septembrie.

HOROSCOP
Ești fericit, că ai mai trecut peste 

un hop. Cu toate acestea, îți vei pe
trece ziua în fața calculatorului pen
tru a termina un proiect pentru serviciu. 
Persoana iubită te va surprinde în mod plăcut.

Te bucuri de compania celor 
dragi pe tot parcursul zilei. Aceștia te 
vor binedispune și îți vor reda cheful 
de viață. încearcă să îți faci un pro
gram bine stabilit pentru următoarele zile 
pentru a evita eventualele probleme ce pot
apărea.

Azi ai o zi liniștită, fără eveni
mente majore. Copiii e posibil să-ți 
ceară ajutorul la temele pentru 
școală. încearcă să-i ajuți, chiar dacă nu ai 
răbdarea necesară.

încă o zi plină de activități în in
teres de serviciu. Deși sperai să ai 
ceva timp la dispoziție, nu ai avut 
nicio zi liberă. încearcă să te odihnești în pu
ținul timp liber pe care-1 ai, pentru a nu avea 
probleme cu sănătatea.

îți petreci ziua făcând cumpără
turi și analizând ofertele din maga
zine. Fă-ți o listă cu priorități,
deoarece ai tendința de a cheltui prea mulți
bani.

Ingrediente:
1 os de vacă de 1 kg cu ceva came,
1 ceapă mare, 2 morcovi,
1 țelină mică cu tulpină, 1 pătrun
jel, 1 păstâmac, 100 g fasole verde,
100 g varză, 100 g fidea sau orez, 
1 lingură de pastă de roșii, 1/2 le
gătură pătrunjel, 1 1 borș, sare, 
piper, leuștean

Mod de preparare:
Se spală foarte bine osul de așchii. 

Se pune la fiert osul tăiat în 2-3 bucăți 
în apă cu sare cât sa-1 acopere. Se Iasă 
să fiarbă până se formează spuma. Se 
înlătură spuma, se adaugă cam o jumă
tate de linguriță de sare și se Iasă să 
fiarbă la foc foarte mare 1 oră. Oala se 
acoperă cu un capac. Se verifică din 
când în când dacă are suficientă apă să 
fiarbă.

Se spală, curăță și taie legumele 
după preferință (cubulețe, rondele, 
etc). Se dă focul la mediu și se adaugă 
legumele tăiate. După 20 minute se ve
rifică dacă sau fiert legumele și se 
pune fideau. Se mai Iasă să fiarbă încă 
10-15 minute. La sfârșit trebuie sa 
aveți cam 2 1 de ciorbă. Nu uitați de li
trul de borș.

Se pune pasta de roșii și se mai 
lasă sa fiarbă alte 5 minute. Se pune și 
borșul, leușteanul și pătrunjelul tocat 
și se mai lasă sa dea într-un clocot. Se 
gustă și se potrivește de sare și borș.

Se servește caldă, ornată cu pă
trunjel verde tocat, alături de ardei iuți 
în otet. ____ J

22 septembrie
de-a lungul timpului

1499: Elveția devine stat independent.
1792: Convenția stabilește Republica Franceză.
1862: Abraham Lincoln decretează sfârșitul sclaviei 

în statele din sudul SUA
1869: Premiera mondială, la Munchen, a operei 

"Aurul Rinului", de Richard Wagner.
1904: Cursă automobilistică, organizată de ACR, pe 

traseul București-Giurgiu-București
1976: Adeziunea Portugaliei la Consiliul Europei
1980:. Irak invadează Iranul, începând Războiul din 

®olf.
L 1981: Deschiderea oficială a trenului de mare viteză 
francez Train â Grande Vitesse (TGV).

S-au născut:
1701: Anna Magdalena Bach, a doua soție a lui Johann 

■«Bastian Bach
1791: Michael Faraday, fizician și chimist britanic (d.

1831: Grigors Gobfdcescu, geolog și paleontolog 
român, membru al Academiei Române (d. 1892)

1914: Alice Botez, prozatoare româncă (d. 1985)
1920: George Zamea, medic și biolog român, membru 

al Academiei Române
1929: Dinu Cocea, regizor și scenarist român, stabilit 

la Paris în 1985
1932: Algirdas Brazauskas, președinte al Lituaniei (d. 

2010)
1938: Augustin Buzura, scriitor român, membru al 

Academiei Române
1943: Ionel Valentin Vlad, fizician român
1958: Andrea Bocelli, tenor italian

Comemorări:
1916: Adolf Âgai, scriitor, jurnalist, redactor maghiar 

de origine evreiască și poloneză (n. 1836)
1914: Henri Alain-Foumier, scriitor francez (n. 1886)
1919: Alexandru Șuțu. medic psihiatru, membru core

spondent al Academiei Române
1975: Enrico Bompiani, matematician, unul dintre 

fondatorii Uniunii Internaționale de Matematică, membru 
de onoare străin al Academiei Române (n. 1889)

1934: Gheorghe Bala, inginer și istoric de artă român;

lg Bancurile zilei
Badea Gheorghe a înce

put să repare acoperișul casei.
Partea bună e că a ajuns 

în vârful casei.
Partea proastă e că a înce

put să alunece.
Partea bună e că s-a prins 

de burlanul casei.
Partea proastă e că burla

nul s-a rupt.
Partea bună e că sub el 

era o căpiță de fân.

Partea proastă e că în că
piță era o furcă cu țepii în sus.

Partea bună e că n-a căzut 
pe.furcă.

Partea proastă e că nici pe 
căpiță n-a căzut...

© © ©
Gheorghe și Vasile, pe 

drumul Clujului, văd o 
broască țestoasă:

- Vasile, ce-o fi asta?

Stă Vasile și cugetă, și cu
getă...

- Gheorghe, asta ori îi 
ceva, ori mere undeva.

© © ©
Ion și Gheorghe se întâl

nesc la un colț de stradă. în
treabă Ion pe Gheorghe:

- Unde meri, mă?
- Nu știu! Da' tu unde 

meri, mă?

- Nu știu!
- No. atunci hai p-aci că-i 

mai aproape...
© © ©

Culmea cutremurului: să 
chemi liftul și să vină etajul.

© © ©

Culmea politeții: să stai 
în picioare într-un autobuz 
gol.

Telefoane utile

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

Hunedoarei

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela 19@yahoo.com)

Editor coordonator: Irina NĂSTASE

O zi potrivită pentru sporturile în 
aer liber. încearcă totuși să nu depui 
prea mult efort fizic deoarece e posi
bil să faci febra musculară.

Vei face o vizită părinților. Ace
știa e posibil să-ți reproșeze lipsa ta 
de atenție, neînțelegând cât de ocupat 
ai fost în ultima vreme. încearcă să
eviți discuțiile aprinse.

îți petreci ziua învățând pentru 
un examen important. încearcă să te 
odihnești spre seară, la o ieșire cu 
prietenii. Dacă înveți până în ultimul
moment, riști să te stresezi și să uiți tot ce ai
învățat.

Vei încercă să închizi un capitol 
din viața ta și să ai parte de noi rea
lizări. Partenerul de viață te va sus
ține în tot ceea ce faci. Ai parte de
multe idei bune pe care le poți pune în prac
tică. încearcă totuși să fii cumpătat și să nu te 
avânți în prea multe lucruri odată.

E posibil ca azi să fii nevoit să 
faci lucruri care nu-ți plac. Acest 
lucru te va indispune. Ai grijă și nu 
face excese alimentare, e posibil să ai 
probleme cu digestia.

Nu este o zi potrivită pentru afa
ceri. E posibil ca partenerii să încerce 
să profite de naivitatea ta. Spre seară 
vei acorda toată atenția familiei și în
special copiilor. E posibil să primești un 
cadou din partea partenerului.

Ai parte de o zi liniștită și încerci Xi, 
să te relaxezi în compania persoanei ■]' 
iubite. E posibil să ți se facă o ofertă 
de a pleca într-o excursie. înainte de a te de
cide dacă mergi, află toate detaliile legate de 
aceasta, pentru a nu avea surprize neplăcute.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. l,Ap. 1

f 0354 882100, 
0354 882101
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O a na Timiș va mai petrece a lună după gratii. Magistralii Curții de Apel Alba 
lulia au admis recursul Parchetului după ce judecătorii Tribunalului Hune
doara au decis eliberarea fiicei primarului din Hațeg. Mandatele de arestare 
pentru 30 de zile au fost prelungite pentru întreg lotul "Ketamina "

Orgoliile din Consiliul Local Deva
trec peste interesele cetățenilor
Consiliul Local din Deva seamănă din ce în ce 

mai mult cu un câmp de bătălie. în „tranșee”se 
află două tabere, care teoretic ar trebui să mun
cească în folosul cetățenilor. în realitate orgo
liile personale și lupta politică este mai presus 
de bunul mers al lucrurilor în Deva. Oricărei 
inițiative a primarului Mircia Muntean i se 

opune unui cor de declarațiipopuliste și dema

gogice ale fracțiunii liberale unite în jurul fos
tului viceprimar Florin Oancea și a consilieri
lor PSD. înființarea unor parcări între blocuri, 

concesionarea parcărilor publice în vederea 
modernizării acestora și ajustarea tarifelor la 

transportul în comun, apă și salubrizare în 
funcție de creșterea TVA, au stârnit dispute 
aprige între cele două tabere. (Irina Năstase)

Proiect de interes 
local - boicotat 
din ambiție

Concesionarea parcărilor din mu
nicipiul Deva a fost din nou blocată de 
grupul de consilieri PNL și PSD uniți 
în jurul fostului viceprimar Florin 
Qancea. Cu toate că Primăria Deva 
.. ^nționa să organizeze o licitație 
publică pentru concesionarea spațiilor 
de parcare din zonele publice ale mu
nicipiului, elaborând în acest scop și un 
caiet de sarcini, iar licitația urma să fie 
postată pe SEAP, proiectul nu a fost 
agreat de o parte a consilierilor. Resp
ingerea acestui proiect va aduce un 
prejudiciu major la bugetul local al 
Devei. Proiectul inițial prevedea 
predarea spre concesiune a 17 zone de 
parcare, concesionarul având obligația 
să plătească o redevență lunară în val
oare de 15.000 lei, iar în primele luni 
de la încheierea contractului să facă 
investiții de peste 100.000 de euro. Mai 
ftșilt firma care ar fi câștigat licitația ar 
fi avut obligația să întrețină toate 
spațiile de parcare, lucrările de amena- 
j a și salubrizarea acestora. Proiectul 
nu a primit vot favorabil de la două 
treimi din numărul de consilieri, așa 
cum cere legea pentru a fi aprobat. 
Doar 13 aleși locali au fost de acord cu 
concesionarea parcărilor.

Se scumpesc biletele de călătorie, apa potabilă 
și tariful de canalizare - epurare
Prețul unei călătorii cu mi

jloacele de transport în comun de pe 
raza municipiului Deva va fi majorat 
cu zece bani. Datorită creșterii cotei 
TVA de la 19 la 24 la sută, consilierii 
locali au aprobate ieri modificarea 
prețului unul bilet. Astfel, devenii 
care folosesc transportul în comun, 
vor scoate din buzunar mai mult cu 
zece bani, prețul biletelor majorându- 
se de la 1,5 lei la 1,6 lei. De aseme
nea, în ședința de ieri, au fost 
aprobate noile tarife pentru apa 
potabilă și canalizare - epurare. 
Proiectul de hotărâre a generat din 
nou dispute între consilierii locali ai 
Devei. Cu toate că majorarea tarifelor 
pentru apa potabilă și canalizare -

Gunoaiele din Deva - motiv de ceartă în Consiliul local
Majorarea tarifelor pentru salubri

tate a încis din nou spiritele în Consiliul 
local. Deva. Având la bază majorărea 
TVA-ului, creșterea ratei inflației, a 
prețului carburanților și a primelor de 
asigurare, firma care asigură salubri
tatea a propus Consiliului local Deva o 
majorare a prețurilor cu 17 procente. 
Mai mult, prețul este influențat și de 

epurare a fost votată odată cu imple
mentarea programului ISPA în Deva, 
iar creșterea prețurilor se aplică în
cepând cu luna iunie a fiecărui an, 
consilierul PSD, Vasile Țonea, s-a 
opus acestui proiect pe motiv că ast
fel încurajează „incompetența Guver
nului”. Noile tarife care se vor aplica 
începând cu facturările din luna oc
tombrie se vor mări cu 11,6 procente. 
Astfel prețului unui metru cub de apă 
va costa 2,86 lei, pentru persoanele 
fizice, iar restul utilizatorilor vor plăti 
2,31 lei/mc. Aceeași majorare se 
aplică și pentru canalizare-epurare. 
Devenii vor plăti 1,08 lei/mc, iar per
soanele juridice 0,87 lei/mc.

normele Uniunii Europene care impun 
un tratament special al deșeurilor, pre
cum și selecția acestora, fapt care duce 
la pierderi majore ale agentului eco
nomic. Unii consilieri locali s-au opus 
noului proiect care prevede majorarea 
arifelor pentru servicile de salubritate. 
Totodată aceștia au comentat amplasa
mentul pubelelor pentru colectarea

Consilierii locali dau interesul public pe ambițiile personale

selectivă a gunoaielor. „E absurd să te 
aștepți ca patronul sp vină să-ți ia 
gunoiul de la poartă și el să lucreze în 
pierdere. Faptul că nu votați înseamnă 
că nu vreți să conștientizați noile norme 
care ni se impun pentru tratarea 
deșeurilor. începând din 90, majoritatea 
apartamentelor din Deva au fost reno
vate, spuneți-mi unde este molozu și cât 

s-a plătit pentru depozitarea lui? în 
plus, servicile de salubritate se taxează 
în funcție de numărul de persoane. 
Deva are aproape 70 de mii de 
locuitori, atunci de ce figurează ca plat
nici doar 50 de mii? De aici și din multe 
alte motive rezultă pierderile firmei de 
salubritate”, a declarat consilierul local 
al Devei, Ioan David.

Locuitorii din Dobra au acces liber la internet
Locuitorii comunei Dobra au, 
începând de ieri, acces gratuit 
la internet. Acest lucru a deve
nit posibil odată cu inaugura
rea centrului BiblioNet, din 

cadrul Bibliotecii comunale, la 
Rare au participat și reprezen
tanți ai Bibliotecii Județene 

„ Ovid Densușianu ” din Deva.

Biblioteca comunală din Dobra a 
fost implicată într-un program derulat 
prin intermediul Bibliotecii Județene 
din Deva, care își propune să trans
forme bibliotecile publice în centre de 
acces gratuit la multiplele facilități 
oferite de calculator, implicit accesul la 
internet. Centrul Biblionet din Dobra a 
fost dotat cu echipament IT de ultimă 
generației: patru computere echipate in
clusiv cu webcam-uri, imprimantă și 
scaner, videoproiector și ecran de 
proiecție. Valoarea echipamentului IT 
cu care a fost dotat centrul Biblionet din 
Dobra se ridică la 25.000 lei. De altfel, 
bibliotecara din Dobra, Maurica Bota a 
participat la un curs de instruire, care a 
fost susținut tot prin programul derulat

Este o zi deosebită în viața Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” 
și, sperăm, o zi specială pentru comunitatea locală a comunei Dobra și 
pentru Biblioteca comunală din Dobra care, începând de azi, va fi 
conectată la informație datorită centrului Biblionet pe care-1 inaugurăm 
acum. Trăim într-o lume a interdependențelor, intr-o lume în plin di
namism în care accesul la informație este vital iar circulația informației 
trebuie să fie rapidă și eficientă. Până în 2013 ne propunem ca toate 
bibliotecile din județ să fie dotate cu astcfl de echipament de ultimă 
generației”, directorul Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”, 
Sebastian Bara.

de Biblioteca Județeană. Pentru a putea 
beneficia de noile dotări biblioteca tre
buia să aibă la dispoziție un spațiu 
adecvat, amenajat cu birouri pentru 
calculatoare. De asemenea era necesară 
și montarea unui sistem de alarmă, 
conexiune la internet și încălzire 
centrală. Toate acestea au fost puse la 
dispoziție de administrația locală. 
Locuitorii Dobrei vor putea beneficia 
de accesul liber la internet în cadrul 

orarului de funționare al bibliotecii co
munale. „Sunt foarte bucuros să 
participăm azi la inaugurarea centrului 
Biblionet. Din partea administrației lo
cale am acordat tot sprijinul de care a 
fost nevoie. îmi doresc ca toți elevi și 
locuitorii Dobrei să se poată bucura de 
aceste facilități”, a precizat primarul co
munei Dobra, Gheorghe Vasile Șuiaga.

Irina Năstase

Societate Comercială din Deva
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor 
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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Președintele Traian Băscscu a declarat, mărfi, în Parlament, referindu-se la adera
rea României la spațiul Schengen, că țara noastră arc de trecut și obstacole de 
ordin politic,'ridicate de anumite state membre.

g Săptămâna Mobilității Europene marcată de preșcolari
Suspect de furt reținut 

de polițiști

Polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Deva, în 
colaborare cu polițiștii din cadrul 
Inspectoratului de Poliție 
Județean Buzău, l-au reținut pe 
CIPRIAN E., de 23 ani, din mu
nicipiul Deva, care în cursul 
nopții de 26/27.12.2009, 
împreună cu VASILE S., de 24 
ani, din localitatea Glodeanu- 
Siliștea, județul Buzău, a pătruns 
prin escaladarea unui geam în in
cinta unei societăți comerciale 
din Deva, de unde au sustras mai 
multe bunuri (laptop, aparat de 
fotografiat și telefoane mobile). 
Prejudiciul cauzat, în valoare de 
aproximativ 4.700 lei, a fost re
cuperat în proporție de 90 la 
sută. CIPRIAN E. este cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
furt calificat, și riscă o pedeapsă 
cu închisoarea de la 3 ani până 
la 15 ani.

Grădinița cu program prelun
git Nr. 7 - structura Grădinița 
cu program normal, din Deva, 
în colaborarea cu Agenția pen
tru Protecția Mediului (APM) 
Hunedoara, au organizat ieri, 

un concurs de biciclete, 
trotinete și triciclete, 

pentru cei mici.

Cu ocazia „Săptămânii Mobilității 
Europene”, desfășurată în acest an, sub 
sloganul „Călătorind inteligent, trăim 
mai bine!”, cadrele didactice, din cadrul 
grădiniței cu program normal, 
împreună cu APM, au reușit să-i mobi
lizeze pe cei mici și să-i scoată, pentru 
aproximativ o oră, în curte. „Această 
colaborare a început acum patru ani. în

fiecare an facem astfel de activități cu 
copiii, iar aceștia sunt foarte încântați 
și participă cu mare drag. Este o activ
itate foarte bună pentru cei mici, 
deoarece trebuie să înțeleagă și ei, că 
mișcarea în aer liber, înseamnă sănătate 
”, a declarat șef catedră, Rodica 
Anghea. La concurs au participat 
aproximativ 90 de copii. Au fost copii 
care au participat și cu biciclete și cu 
trotinete. Cei mici au fost premiați cu 
dulciuri, jucării, iar premiul cel mare a 
fost o bicicletă.

Astăzi, la ora 12.00, în fața Casei 
de Cultură Drăgan Muntean, din Deva 
se va organiza un nou concurs de bici
clete. Vor fi prezente și câteva gimnaste 
de la Colegiul Național Sportiv Cetate 
din Deva.

Petronela Tămaș
Copii de la grădinița Nr. 7 s-au întrecut în concursuri 

de triciclete și biciclete

Pietonii un pericol 
pentru șoferi

Luni după masă, șoferul 
RADU B., de 48 de ani, din 
Oradea, județul Bihor, a acciden
tat într-o parcare din petroșani 
un copil în vârstă de șase ani. 
Copilul a fost lăsat nesupraveg
heat de părinți și a traversat 
strada prin loc nepermis și fără 
să se asigure. în cauză a fost în
tocmit dosar de cercetare penală 
pentru comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Tot lupi, în jurul prânzului 
doi minori de 10 respectiv 7 ani, 
din Deva, s-au angajat în traver
sarea Căii Zarandului dinspre 
strada Horia spre strada Balata, 
prin loc nepermis, fiind acroșați 
de un autoturism care circula din 
direcția Arad spre Simeria. După 
producerea accidentului G. M. s- 
a deplasat la domiciliu unde i-a 
povestit mamei cele întâmplate, 
aceasta sesizând ulterior 
ambulanța și organele de poliție. 
Din declarațiile verbale ale celor 
doi minori a rezultat faptul că 
autoturismul în cauză este marca 
Dacia model 1300 sau 1310 de 
culoare alb sau gri, care în mo
mentul producerii accidentului 
era condusă de o persoană de sex 
masculin. Polițiștii efectuează 
cercetări în vederea identificării 
autorului și luarea măsurilor 
legale împotriva sa. Persoanele 
care pot da informații despre au
toturismul implicat în acest 
eveniment rutier cât și cu privire 
la identitatea conducătorului 
auto sunt rugate să Ie furnizeze 
organelor de poliție prin apelarea 
numărului unic pentru apeluri de 
urgență 112.

Toamna se numără premiile 
la Palatul Copiilor

Festival medieval la Deva

O parte dintre elevii ce acti
vează la cercurile, din cadrul 
Palatului Copiilor din Deva, 

au participat de-a lungul verii, 
la diferite concursuri, festiva

luri și expoziții, din diferite 
domenii.

Cele mai importante premii aduse 
acasă, la sfârșitul lunii august, de elevii 
din cadrul Palatului Copiilor, sunt la 
cercul Foto - Cineclub, unde, la nivel 
internațional au fost cinci tineri care au 
obținut locul întâi, iar la nivel național, 
au fost 13, care au obținut același loc, 
fruntaș. Tinerii înscriși la Cercurile de 
Dansuri populare / Ansamblul Folcloric 
au dansat la Festivaluri Internaționale 
din Turcia, Serbia, Italia și la Festivalul 

„Carpatica”, organizat chiar de 
acești tineri, și care anul acesta a ajuns 
la cea de-a 11-a ediție. Aceștia și-au

îmbogățit palmaresul cu multe trofee și 
diplome, astfel se reflectă adevărata 
valoarea a copiilor și munca depusă. 
Nici micii informaticieni nu s-au lăsat 
mai prejos, participând la Concursul 
Național de Informatică de la Satu - 
Mare, de unde s-au întors cinci, cu pre
miul întâi, iar patru, au ocupat locul doi. 
Cercul de Navomodele a participat și 
el, cu un echipaj, la concursurile cu 
expoziție de la Corabia, din județul Olt, 
Râmnicu Vâlcea și la „Cupa priete
niei”, care s-a desfășurat în județul 
Hunedoara. Tinerii navomodeliști au 
obținut premii importante și la această 
categorie, dovedind încă o dată, cât sunt 
de talentați. „Până la 1 octombrie 2010, 
activitatea la cercuri se desfășoară cu 
elevi care au deja vechime în unitatea 
noastră, urmând ca la 1 octombrie să se 
deschidă porțile și pentru boboci”, a de
clarat consilier educativ, Palatul Copi
ilor Deva, prof. Rodica Pleșa.

Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC
S.C.TRADINGOLFER S.R.L., cu sediul în localitatea 

Gurasada, sat Gothatea, nr.76 A, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“INSTALAȚIE PRELUCRARE MASĂ LEMNOASĂ”, situat în 
localitatea Gurasada, sat Gothatea, 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.

Festival, 
renascentist

ediția a IV-a

24-26 septembrie 2010

Organizai or

Asociația culturală Del-Erdelyert în 
colaborare cu Fundația Sf. Francisc din 
Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Ro
mane Deva și Castelul Corvinilor Hune
doara organizează în perioada 24-26 
septembrie 2010, Festivalul Renascentist 
ediția a IV-a.

Festivalul se deschide vineri, 24 
septembrie, ora 19, la Castelul Magna 
Curia din Deva, cu un spectacol de dans

DKVA MiigriM Curia

AII l> —Cetate

HIMDOARA
Castelul Corvinilnr

ALBA IULIA

— «»•’*-- «t» ii-

ii IA ChiMvIul Beii» hm

medieval intitulat "Curtea principelui 
Bethlen Gabor", susținut de formația 
Renaissance din Deva. Sâmbătă, 25 sep. 
tembrie, formația de muzică veche Codex 
va concerta la Castelul Corvinilor din 
Hunedoara. Festivalul va continua 
Aiud-Cetate și la Catedrala romane 
catolică din Alba Iulia, în zilele de 25 și 
26 septembrie.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. CLETOROM S.R.L cu sediul în localitatea Hunedoara, 

str.Avram Iancu. nr. 18/1, jud. Hunedoara, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul "COMPLEX TURISTIC OVI”, situat în Zonal ac Cinciș, 
F.N.. 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).

E^enrualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 1° 
zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Societate comerciala 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr. 121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.
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Parlamentul European a adoptat o rezoluție ce asigură 
independența anchetelor privind accidentele aviatice, pasagerii, 
înaintea zborului, nrmunil a indica o persoană de contact în cazul 
unei catastrofe, iar companiile trebuie să dea lista călătorilor 
în termen de două ore de la eveniment.

■
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Cercetătorii români lucrează la un medicament anticancer
Departe de finanțarea Guvernului, în 

laboratoarele lor cu aparate vechi de câteva 
decenii, cercetătorii români nu renunță la 
proiectele de calitate. După ce au descoperit 
telocitele, celulele ce repară mușchiul inimii 
afectat de infarct, oamenii de știință români 
s-au apucat de tratarea cancerului. 
Cercetătorul Mircea Leabu, de la Institutul 
"Victor Babeș" lucrează deja la două 
proiecte de cercetare în domeniul oncolo
giei.

Banii alocați cercetării sunt din ce în 
ce mai puțini, medicii care părăsesc Româ
nia, din ce în ce mai mulți, dar, în ciuda unor 
auspicii nu tocmai fericite, cercetarea din 
domeniul medical face progrese reale.

La sfârșitul lunii trecute, cercetătorii 

români au descoperit telocitele, un tip de 
celule ce ar putea ajuta al refacerea 
mușchiului inimii după infarct.

Telocitele sunt celule care există prac
tic în fiecare organ, în afară de creier. Spre 
deosebire de celulele stem, pot fi recoltate 
oricând și, alături de acestea din urmă, pot 
reface mult mai ușor un organ bolnav.

Cercetătorii români spun că telocitele 
ar putea fi cheia regenerării inimii. Infarctul 
miocardic este principala cauză de mortali
tate în lume. Cei care au probleme cu inima 
au șanse de vindecare dacă sunt injectați cu 
telocite.

După ce a participat la descoperirea 
telocitelor, Mircea Leabu s-a apucat de 
cercetarea unor medicamente împotriva 

cancerului. în prezent, lucrează la două 
proiecte, ambele cu aplicabilitate în oncolo
gie.

Acesta spune că, dacă testele vor fi 
pozitive, descoperirea va ajuta la tratarea 
cancerului. Pentru a ajunge în acest stadiu, 
cercetătorul are nevoie însă și de finanțarea 
adecvată.

Al doilea proiect își propune să 
studieze la nivel de mecanism fundamental 
modalitățile de a controla motivitatea 
celulară.

Cercetătorul Mircea Leabu a lucrat 
doi ani în Canada. După experiența 
occidentală a decis să se întoarcă în țară și 
să aplice aici ceea ce a învățat printre 
cercetătorii de talie mondială.

Peste 460 de posturi de medici și asistenți medicali 
sunt scoase la concurs în spitalele din Capitală

Ministerul Sănătății a postat, luni 
seară, pe site-ul instituției, lista pos
turilor care vor fi scoase la concurs 

de către MS și autoritățile locale care 
au spitale în administrare.

Potrivit Ministerului Sănătății, în 
Capitală vor fi scoase la concurs 464 de 
posturi, din care 172 pentru medici (18 în 
ultimul an de rezidențiat, 132 medici 
specialiști, 22 medici primari), opt pentru 
farmaciști, 232 pentru personal sanitar 
mediu și asistenți medicali cu studii supe
rioare, 49 pentru persoanl sanitar mediu și 
trei posturi de șofer pe autosanitară sau 
ambulanțier.

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, 
care are nevoie de 20 de medici, alte 10 
locuri fiind pentru personal sanitar mediu și 
asistenți medicali cu studii superioare, iar 
unul pentru personal mediu auxiliar.

La Spitalul Univeristar de Urgență 
București (SUUB) este nevoie de 25 de pos
turi, dintre care 11 pentru medici, 10 pentru 
personal sanitar mediu și asistenți medicali 
cu studii superioare, alte patru locuri fiind 
pentru personalul auxiliar.

La Spitalul "Marie Curie" vor fi

scoase la concurs 20 de posturi, din care 
șapte pentru medici, nouă pentru personal 
sanitar mediu și asistenți medicali cu studii 
superioare, trei pentru personal mediu aux
iliar și unul pentru șofer/ambulanțier. Insti
tutul Oncologic scoate la concurs 19 
posturi, dintre care șapte pentru medici,

nouă pentru personal sanitar mediu și 
asistenți medicali cu studii superioare și trei 
pentru personal mediu auxiliar.

Alte trei institute -Institutul pentru 
Ocrotirea Mamei și Copilului (IOMC), In
stitutul Național de Boli Infecțioase "Matei 
Balș" și Institutul de Boli Digestive și 
Transplant Hepatic Fundeni - au nevoie de 
câte 18 posturi, Institutul de Pneumof- 
tiziologie "Marius Nasta" scoate la concurs 
17 posturi, Spitalul de Urgență "Sfântul 
Pantelimon" 16 posturi, iar Spitalul de 
Urgență "Bagdasar-Arseni", Spitalul de 
Copii "Victor Gomoiu" și Institutul de 
Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni 
câte 15 locuri. La Institutul de Boli Cardio
vasculare și la Institutul Național de Recu
perare Medicină Fizică și Balneologie vor 
fi scoase la concurs câte 14 posturi, la Spi
talul de Copii "Grigore Alexandrescu" -13, 
la Institutul de Boli Neurologice și Neu- 
rovasculare -12, la Spitalul de Nefrologie 

"Carol Davila, Spitalul Colentina, Spitalul 
de Ortopedie "Foișor", Spitalul Filantropia 
- câte 11, iar Spitalul Colțea, Institutul "N. 
Paulescu" și Institutul Clinic Fundeni au 
nevoie de câte 10 locuri. Ministrul Sănătății, 
Cseke Attila, a solicitat, în ședința Guver
nului din 18 august, deblocarea a 5.000 de 
posturi necesare sistemului medical, însă 
premierul a spus atunci că nu se poate de
bloca decât un post la șapte eliberate, ceea 
ce înseamnă 1.00'0, iar eventuale 
suplimentări vor trebui negociate în toamnă 
cu FMI. în 9 septembrie Ministerul 
Sănătății anunța că peste 3.000 de posturi 
din sistemul sanitar vor fi deblocate până la 
sfârșitul anului. Propunerea ministrului 
Sănătății de deblocare a posturilor a fost 
făcută în urma incendiului care a avut loc în 
16 august, la Secția de Terapie Nou-Născuți 
de la Maternitatea Giulești, în urma căruia 
cinci bebeluși au murit și șase au fost răniți 
grav.

NOI RUTENII

Rutenii sau rușinii sunt locuitori 
din Europa Central Răsăritene, la nord 
și la sud de Munții Carpați. Teritoriul 
de baștină, cunoscut și sub denumirea 
de Rusia Subcarpatică, teritoriu ances
tral care azi se regăsește în Ucraina, 
Slovacia și Polonia. Denumirile sub 
care mai sunt cunoscuți sunt multiple: 
ruteni, rusini, ruși carpatini, rusini 
carpatini, ruteni transcarpatini. Orig
inea lor este și astăzi, în parte, 

neelucidată. Este evident că rutenii fac 
parte din ramura slavilor, desprinsă din 
marele trunchi indo-european. Există o 
teorie care susține că rutenii sunt 
urmași ai unei populații celtice slav
izate. Sunt pomeniți de Caesar în Co- 
mentario de bello Gallico, ca trib celtic 
din Gallia. Afirmația sa este confirmată 
în antichitate de Pliniu cel Bătrân. 
Mărturii scrise din Evul Mediu tim
puriu continuă să îi ateste distinct și 

exact. Gesta Hungarorum sau Cronica 
Notarului Anonim a Regelui Bela al IV- 
lea, Almanahul Hildersheim, Ystoria 
Mongalorum pomenesc exact rutenii și 
țara lor Rutenia, chiar dacă aceasta nu 
este delimitată exact. Urmează alte și 
alte mărturii ale unor autori 
binecunoscuți, ca Enea Silvio Piccolo
mini, celebrul papă umanist Pius al II- 
lea sau Georg Reicherstorffer. în 
secolul al XH-lea existau formațiuni 
prestatale ale rutenilor, aflate în conflict 
cu regatul maghiar, care reușește, pe 
parcursul a două secole să impună su
veranitatea Ungariei asupra Ruteniei. 
își păstrează denumirea etnică de 
ruteni, la care se adaugă și cea de rusini 
fiind parte componentă a familiei de 
popoare slave. Explicația este 
prezentată de acad. Paul Robert 
Magocsi în Encyclopedia of Rusyn 
History and Culture, care arată că 
primul termen, rutean, este folosit de 
popoarele neslave, iar cel de rusin este 
folosit de slavi, definind o populație 
distinctă slavă locuind în Regiunea 
Transcarpatică. între anii 1401-1600 
rutenii se răspândesc pe un areal impre
sionant al Europei Central Răsăritene. 
Prin pacea de la Karlovitz din anul 
1699, Austria devine mare putere, 
reușind să ocupe integral succesiv Un
garia, căreia îi aparținea atunci Pod- 
karpatska Rus, Croația, Transilvania și 
Bucovina. O importantă parte a rute
nilor este integrată în imperiu prin 
Diplomele Leopoldine, care fac referire 

la românii, grecii și rutenii din Ungaria, 
Croația, Slavonia și Transilvania. 
Revoluția din anii 1848-1849 a deter
minat o zguduire a Austriei. 
Conducătorul rutenilor, Aleksander 
Dukhnovici (1803-1865) prezintă 
Vienei un plan pe baza căruia trebuia să 
se constituie un stat independent Rute
nia, dar înnăbușirea revoluției 
zădărnicește acest plan. A doua 
jumătate a secolului al XIX-lea 
consacră, datorită industrializării, o 
răspândire a rutenilor în spațiile aus
triece, apoi austro-ungare. în anul 1918 
s-au constituit Consilii Naționale 
Rutene la Ungvar, Presov și Sighet. 
Rutenii au rămas despărțiți, în mai 
multe state ale Europei Central 
Răsăritene, fără a reuși să-și constituie 
un stat național. Doar în Cehoslovacia, 
între anii 1919-1938, a funcționat o 
regiune autonomă a rutenilor, numită 
Rusia Carpatică și care corespunde în 
mare cu regiunea denumită Pod- 
karpatska Rus, devenită după anul 1948 
Zakarpatia, în urma anexiunii sovietice 
postbelice.

Uniunea Culturală a Rutenilor din 
România a luat ființă în anul 2000, ca 
o necesitate imediată de organizare a 
minorității rutene/rusine, înregistrându- 
se juridic. Activitatea ei este consistentă 
și prin victoriile electorale din anii 
2000,2004 și 2008. Renașterea ruteană 
este posibilă datorită acțiunilor noastre 
culturale care- se bucură de sprijinul 
Președenției, al Guvernului și Parla

mentului, instituții fundamentale în 
peisajul democrației românești. Partic
iparea rutenilor la multiple și diverse 
acțiuni culturale, la viața de ansamblu 
a uniunii noastre este o realitate de 
necontestat. Subliniem că fără generoz
itatea poporului român, care prin 
instituțiile fundamentale ale statului, 
sprijină afirmarea identității 
minorităților naționale, deci și a rute
nilor, nu s-ar fi putut realiza nimic. Sunt 
deosebit de fericit să pot sublinia că și 
la discuțiile purtate la sediul nostru cu 
ocazia aniversării a unui deceniu de ac
tivitate a U.C.R.R., domnul Vladimir 
Protivneak, secretarul Consiliului Mon
dial al Rutenilor și reprezentantul rute
nilor din Slovacia a relevat un fapt 
semnificativ. Minoritățile poartă 
discuții cu autoritățile slovace. Acestea 
primesc propuneri privind 
perfecționarea juridică și practică a 
statutului minorităților din țara lor. 
Domnia Sa, când s-a solicitat punctul 
de vedere al rutenilor a menționat că 
trebuie studiat modelul românesc, 
acesta fiind unul demn de urmat. Iată că 
eforturile noastre de a prezenta imag
inea țării noastre printre rutenii de pre
tutindeni are consecințe mai mult decât 
pozitive. Activitatea noastră este 
consacrată afirmării identității rutene 
dar și promovării imaginii României pe 
plan mondial în funcție de mijloacele 
de care dispunem.

Dr. Gheorghe Firczak
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Adela Popescu va concura în 
noul sezon al emisiunii

Cântârea(a Pink le-a cerut fonilor ei să boicoteze magazinele cu animale de companie, îndemnându-i să 
își adopte prietenii necu vântători de ta adăposturile pentru animale abandonate fi să evite să ii cumpere 
de la crescătorii lipsifi de scrupule, informează contactmusic.com. Cântăreafa a participat, duminică, la 
"Puppy Mill Awarness Day", un eveniment organizat în zona La Hrea Iar Pits din Los Angeles pentru a 
promova campania "Adopt, Don't Shop" {Adoptă, nu cumpărat.

Pamela Anderson este de acord să cânte 
cu Loredana pentru a sprijini

"Dansez pentru tine" cauza câinilor vagabonzi
Adela Popescu, actrița din telenov- 

ela "Iubire și onoare", de la Acasă, va 
concura în cel de-al zecelea sezon al emi
siunii "Dansez pentru tine", care va în
cepe la jumătatea lunii octombrie, la Pro 
TV, informează postul de televiziune.
' Cu un look nou, foarte sexy, Adela 

Popescu a acceptat propunerea de a par
ticipa în noua competiție a visurilor atât 
din plăcerea de a dansa, cât și din bucuria 
gândului că ar putea schimba în bine des
tinul unui om necăjit.

Adela va intra cu dedicare într-o 
lume pe care a urmărit-o cu atenție până 
acum și pe care a admirat-o atât din 
culise, cât și din fața televizorului. "Real
mente sunt fan al emisiunii «Dansez pen
tru tine», iar în pauzele de masă dintre 
filmări invariabil eram în platoul unde se 
făceau repetițiile pentru emisiune. 
Admirația este și mai mare știind cât de 
mult se muncește pentru acei oameni care 
luptă pentru o viață mai bună", a spus 
Adela Popescu.

îndrăgostită de mică de muzică și 
dans, Adela a participat alături de fratele 
ei în calitate de spectator la toate 
competițiile importante de dans sportiv 
din România și, chiar dacă nu a urmat 
niciodată cursuri profesioniste, simte că

Prințul Harry s-a despărțit 
de iubita sa, Chelsy Davy, din nou

Prințul Harry a luat decizia de a se 
despărți de Chelsy Davy, deoarece 
distanța care îl separa de iubita sa s-a 
dovedit a fi mult prea mare, informează 
femalefirst.co.uk.

Prietenii prințului Harry, în vârstă 
de 26 de ani, susțin că relația dintre cei 
doi, care a durat aproape șase ani, s-a 
încheiat deoarece distanța dintre ei s-a 
dovedit a fi un obstacol mult prea mare.

Prințul Harry și iubita sa în vârstă 
de 24 de ani s-au despărțit în luna iunie, 
după ce Chelsy Davy a luat hotărârea de 
a se muta înapoi în țara ei natală, Africa 
de Sud, renunțând la ideea de a deveni 
avocat și de a lucra în Londra.

însă cei doi s-au revăzut după doar 
câteva săptămâni, prințul Harry fiind fo
tografiat de paparazzi în timp ce fuma și 
stătea de vorbă cu fosta lui iubită, cu 
ocazia unei vizite pe care a făcut-o în 
orașul sud-african Cape Town.

și-ar putea exprima foarte bine creativi
tatea prin dans.

Chiar dacă promite să-și canalizeze 
întreaga atenție și energie în lupta pentru 
transformarea visului partenerului său în 
realitate, Adela are mari emoții la toate 
stilurile de dans din concurs: "Mi-e frică 
de toate dansurile, însă prefer să nu mă 
gândesc la asta, nu mi se pare constructiv. 
Mai importantă este determinarea mea și 
echipa perfectă pe care sper să o fac 
împreună cu coregraful și partenerul 
meu".

Prințul Harry, care, în prezent, se 
antrenează pentru a deveni pilot pe eli
coptere din gama Apache, înainte de a 
reveni pe frontul din Afganistan, a luat 
hotărârea de a se concentra asupra cari
erei.

La începutul anului, prietenii cuplu
lui au declarat în presa britanică că 
distanța prea mare dintre cei doi iubiți a 
reprezentat principalul motiv care a de
terminat ruperea relației dintre prințul 
Harry și Chelsy Davy: "Deși în cea mai 
mare parte a timpului a existat întot
deauna un continent între ei, amândoi 
erau pe atunci studenți liberi de alte an
gajamente - de această dată, însă, ei se 
află în stadii diferite ale vieților și cari
erelor lor".

Prințul Harry, în vârstă de 26 de ani, 
fiul cel mic al prințului Charles și al 
prințesei Diana, este al treilea pe lista suc
cesorilor la tronul Marii Britanii.

Pamela Anderson a fost de 
acord cu propunerea Loreda- 

nei de a cânta în duet, pentru a 
sprijini cauza câinilor vaga

bonzi din România, a declarat 
cântăreața luni, în emisiunea 

"Happy Hour", după ce i-a 
luat un interviu starletei cana

diene, vineri, la petrecerea 
Playboy Mansion 
de la București.

Pamela Anderson a declarat că nu 
a mai fost în România, deși presa 
română a scris că aceasta a vizitat țara 
noastră anterior: "Din câte am înțeles, 
oamenii au impresia că am mai fost pe 
aici, dar nu este adevărat".

întrebată care este secretul bunei 
sale forme fizice, Anderson a răspuns: 
"Cred că sunt pur și simplu foarte 
norocoasă. Sunt și foarte organizată. N- 
aș spune că sunt ambițioasă sau 
calculată, dar încerc să profit de orice 
îmi oferă viața și să valorific orice 
șansă".

Pamela Anderson a vorbit și de
spre faptul că sprijină cauza femeilor 
abuzate, recunoscând că atât ea, cât și 
mama ei s-au numărat printre acestea: 
"Trebuie să ai forța de a-ți lua viața în 
propriile mâini și trebuie să faci propri
ile alegeri, să înțelegi că nu e nevoie să 
rămâi într-o relație nepotrivită".

Starleta a mai spus că, pentru ea, 
"o persoană sexy înseamnă una care se 
implică și în cauze sociale, cineva care 
se dedică întrajutorării celor mai puțin 
norocoși". Totodată, ea a povestit că, pe 
când juca în "Baywatch", s-a gândit că,

Mariah Carey va lansa în toamnă 
o linie de pantofi, parfumuri și bijuterii

Cântăreața americană Mariah Carey 
a anunțat că va lansa în această toamnă o 
linie de lifestyle, ce va conține pantofi, 
parfumuri și bijuterii, realizate în colabo
rare cu lanțurile de magazine HSN din 
Statele Unite, informează people.com.

Această linie de lifestyle va fi 
lansată pe 29 noiembrie și va include 
pantofi, bijuterii și parfumuri create și

dacă tot intră într-o lume "atât de 
superficială", trebuie să profite de acest 
lucru pentru a promova cauza ani
malelor, să facă ceva care contează, 
care să fie amuzant și care să-i ofere 
echilibru în viață. De asemenea, ea a 
declarat că le sfătuiește pe playmate- 
urile cu care lucrează că trebuie să 
găsească o cauză în viață pentru care să 
lupte, pentru a schimba ceva în bine și 
a da un echilibru vieții lor. "Poți să te 
distrezi cât vrei, să fii cât de sexy și de 
frumoasă vrei, dar este necesar să ai un 
echilibru", a spus aceasta.

Pamela a vorbit și despre cât de 
greu este statutul de mamă singură și 
despre faptul că cei doi fii ai ei sunt 
tachinați pentru că ea a pozat în Play
boy: "Când pozezi, nu te gândești că vei 
avea un copil și că el va fi tachinat. Asta 
este partea grea". Totodată, ea a spus că 
nu va mai poza pentru publicația Play
boy pentru că în prezent sunt multe 
femei frumoase care să facă acest lucru.

Diva a spus că vrea să 
îmbătrânească natural, fără a mai apela 
la operații estetice, adăugând că "fe
meile din Europa știu să îmbătrânească

coneepute de renumita cântăreață 
americană.

Deși detaliile colaborării dintre 
artistă și lanțul de magazine HSN nu sunt 
cunoscute în totalitate, presa americană a 
aflat totuși că această linie de lifestyle va 
include bijuterii cu prețuri cuprinse între 
40 și 200 de dolari, în formă de fluturi - 
motivul preferat al artistei. Pantofii creați 

cu mai multă grație decât cele di> 
America".

în finalul interviului, Pamela a 
spus că, în prezent, este interesată mai 
mult să promoveze drepturile ani
malelor și să stea mai mult în țara 
natală, Canada, "cu câinii și pisicile ei".

După difuzarea interviul 
Loredana a intrat în direct prin telefon 
la "Happy Hour" pentru a povesti de
spre întâlnirea cu Pamela Anderson.

Astfel, întrebată de prezentatorul 
Cătălin Măruță ce au discutat în afara 
interviului, Loredana a spus că i-a pro
pus Pamelei Anderson o colaborare 
pentru a strânge bani pentru a ajuta 
câinii abandonați din România - starleta 
americană fiind o activistă în domeniul 
drepturilor animalelor și împotriva 
cruzimii -, și anume să facă împreună 
un duet, unul "destul de neobișnuit". "A 
rămas șocată când i-am spus că știu că 
a studiat saxofonul timp de șase ani în 
copilărie și, la întrebarea mea dacă st 
facem un cântec împreună, a fost extra
ordinar de entuziasmată", a spus 
Loredana.

de cântăreață vor avea prețuri cuprinse 
între 70 și 170 de dolari, iar din colecție 
va face parte și parfumul Lucscious Pink, 
lansat de cântăreață în ediție limitată.

Printre ceilalți artiști care au colab
orat în trecut cu magazinele HSN se 
numără cântăreața Mary J. Blîge, care a 
lansat parfumul My Life.
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Cred ca bărbații cure an cercel în ureche Mint 
mai bine pregătiți pentru căsătorie. Au suferit 
și au cumpărat bijuterii. — Rita Rudner

Tendințele toamnei
în materie de machiaj și accesorii 

pudră fină, transparentă și îndepărtează 
surplusul cu o perie bogată. Deși nu 
oferă aceleași rezultate, anticearcănul 
poate fi înlocuit cu un fond de ten 
lichid, într-o nuanță ceva mai închisă.

Pentru un look proaspăt, folosește 
farduri cu textură sidefată, în culori lu
minoase: bej, auriu, bleu-gri, argintiu.

Bine de știut: rimelul negru 
înăsprește trăsăturile și îmbătrânește și 
mai mult un chip obosit. Folosește mai 
bine unul maro sau chiar unul 
auriu.Evită pe cât posibil: fardurile 
grena, maro roșcat, roz și mai ales pe 
cele albastre sau pe cele din paleta 
mov-violet, pentru că vor accentua 
cearcănele.

Atunci când vara este pe sfârșite și 
temperaturile ridicate încep să scadă 
ușor, trebuie să știi că și machiajul tău 
are nevoie de o schimbare. Toamna 
necesită un machiaj cu o finisare opacă. 
Deși, exact așa cum îți updatezi garder
oba, așa trebuie să îți updatezi și machi
ajul.

1. Treci la o bază de machiaj mai 
ușoară, mai deschisă. Totuși, vei vrea 
să faci asta gradat, mai ales dacă te-ai 
bronzat.

2. Dă bronzer-ul pe culorile mai 
vii din obraji, precum roșu și roz.

3. Aplică pe gene fard de pleoape 
în culori opace.

4. Aplică niște culori închise și 
conturează-ți ochii pentru a-ți scoate în 
V dență ochii.

5. Definește-ți sprâncenele 
folosind un creion special pentru con
turarea lor.

6. Luminează-ți arcada folosind 
culori deschise.

7. Aplică un balsam de buze neu- 
tfr_-

Gene lungi și curbate

Genele lungi, subțiri și curbate 
înfrumusețează foarte mult ochii unei 
femei și îi fac fața mai sclipitoare. în 
timp ce pe piață sunt disponibile sute de 
produse cosmetice pentru gene, precum 
rimei, și extensii de gene false, există 
de asemenea și câteva moduri naturale 
în care îți poți îmbunătăți frumusețea 
genelor tale. Uleiurile naturale pot 

• •

stimula creșterea și întărirea genelor. 
Aplică puțin ulei de măsline sau ulei de 
migdale pe gene înainte de culcare. Fii 
atentă să nu îți intre uleiul în ochi, pen
tru că poate crea o senzație deranjantă

Sfaturi pentru 
un machiaj perfect

-Aplică întotdeauna pudră după 
aplicarea cremei.

-Atunci când alegi o nuanță adu-ți 
aminte că acele nuanțe aprinse îți vor 
accentua ridurile.

-Nu aplica fondul de ten numai pe 
obraji. Vei crea un efect de mască.

-Nu aplica crema după ce ai apli
cat pudra.

-Creionul de ochi trebuie să fie 
aplicat întotdeauna cât mai aproape de 
gene, pentru a crea un efect de continu
itate.

Cum maschezi 
cearcănele

unTrebuie să folosești: 
anticearcăn lichid ales într-o nuanță 
naturală de bej, pe care să-l aplici în 
puncte, de jur împrejurul ochilor, pe 
pleoapă superioarș și inferioară. 
Masează apoi cu degetele, pentru a 
intra cât mai bine în piele. Dacă nu a 
acoperit perfect cearcănele, mai pune o 
cantitate mică. înainte de a aplică fardul 
de pleoape, pudrează ușor zona cu o
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Accesorii pentru 
toamnă - șalurile

Toamna a sosit în acest an foarte 
devreme. De obicei mai așteptam până 
în octombrie, dar acum s-a grăbit să 
vină cu ploi și cu temperaturi scăzute 
încă de pe 1 septembrie. Prea devreme 
am scos sacourile și gecile din șifonier. 
Umbrelele sunt prăfuite, cizmele la fel. 
Eșarfele sunt prea subțiri. Ca să nu 
riscăm să răcim, le-am înlocuit cu 
șaluri. Fularele le păstrăm pentru la 
iarnă.

în afară de faptul că sunt 
călduroase, șalurile sunt și foarte chic. 
Nu se demodează niciodată, pot fi pur
tate la orice ținută, fie că este vorba de

una business, casual sau eleganta. Le 
poți accesoriza cu o broșă sau le poți 
purta pe umeri. Le poți purta înfășurat 
în jurul gâtului, cu ambele capete în 
față, răsucite de doua ori în jurul gâtului 
sau cu un capăt în fată și unul în spate. 
Le puteți purta și ca sa vă protejați 
capul de frig, asezand-o sub formă de 
batic.

Noi vă recomandam colecția de 
șaluri din vâscoză, cu franjuri. Sunt 
disponibile mai multe culori, și anume: 
negru, roz, roșu, galben deschis, galben 
închis, grena deschis, maro deschis. Au 
un look foarte elegant, sunt perfecte

atât pentru birou cât și pentru eveni
mente mai deosebite. Vă invităm sa Ie 
încercați, nu veți fi dezamăgiți!

Oferte de criză, în saloanele
c' 2 înfrumusețare

Criza financiară se resimte și în saloa- 
ale de înfrumusețare din Deva. Astfel 

cele mai multe saloane vin cu tot felul 
de oferte promoținale pentru a atrage 
clienții. Prețurile au ajuns să scadă cu 
10-15 procente față de anul trecut, iar 

saloanele sunt nevoite să își atragă 
clienții cu cât mai multe 

oferte promoționale.

Prețuri cu 10-15 la sută 
mai mici

Discounturile și ofertele speciale au devenit 
o obișnuință în industria serviciilor de 
înfrumusețare de la debutul crizei economice 
datorită creșterii competivității pe piață.

„Clientele sunt tot mai puține, de obicei vin 
când au anumite ocazii speciale, astfel am redus 
prețurile cu 10 la sută față de anul trecut, dar am 
venit și cu oferte tentante. De exemplu, la trei 

tratamente cosmetice oferim incă unul gratis, 
clientele primesc tot gratis mostre de șampon și 
balsam și două săptămâni garanție la unghiile cu 
gel. Pentru machiajul mireselor am introdus gene 
false pe perioada de o zi inclus în prețul serviciilor 
de bază” a declarat Curiac Emanuela (foto) pa
troana unui salon de înfrumusețare din Deva. 
Dacă la începutul anului cel mai ieftin tuns costa 
19 lei acum, în unele saloane, același serviciu este 
oferit în schimbul sumei de 15 lei.

Tarife mai mici sunt practicate și pentru 
manichiură și pedichiură. O manichiură simplă 
costă în jur de 11 lei, iar acolo unde se solicită și 
aplicarea de ojă 14 lei. Pentru aplicarea de gel pe 
unghii nu se fac reduceri din cauza scumpirii pro
duselor necesare acestei operații. Astfel că prețul 
unei manichiuri cu gel costă înjur de 75 de lei, 
iar întreținerea 40 de lei. „Chiar dacă este criză 
femeile vin la manichiură multe dintre ele 
renunțând spre exemplu la un machiaj sau la un 
masaj’’spune coafeza Costea Maria.

Diana Negrescu
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Rafael Nadal este liderul autoritar al clasamentului ATP dat publicității 
luni, ibericul având un avantaj consistent față de Novak Djokovic, următo
rul clasat. Roger Federer se află pe trei, iar Andy Murray pe patru. Victor 
Hănescu a înregistrat o urcare de două poziții, românul fiind acum pe 52.

Ilie Dumitrescu, medie de zece meciuri 
pe echipă ca antrenorRomânia va avea

1300 de suporteri 
pe Stade de France

1300 de suporteri romani și-au 
achiziționat bilete pentru partida din
tre Franța și România (care se va dis
puta pe 9 octombrie), contând pentru 
Grupa D a preliminariilor pentru 
Euro 2012. Informația a fost 
confirmată de Paul Zaharia, 
purtătorul de cuvânt al FRF. Prețul 
biletelor a fost cuprins între 22 și 105 
euro.

„Suporterii echipei naționale au 
comandat 1.300 de tichete prin inter
mediul site-ului biletefotbalonline.ro:

Cristiano Ronaldo criticat
în direct la TV: „Un egoist 
și un individualist pe teren”

Nu a mai marcat de 48 de zile, 
iar evoluțiile sale din ultima perioadă 
nu sunt dintre cele mai bune. Cris
tiano Ronaldo a fost acuzat de 
jurnaliștii iberici că joacă prea mult 
pentru el și prea puțin pentru echipă. 
De aceeași părere este și Sara Car- 
bonero, iubita lui Iker Casillas, 
vedeta de televiziune precizând în di
rect în cadrul unei emisiuni că por
tughezul este "un egoist și un 
individualist pe teren", informează 
Marca.

„Ăsta a fost mereu comporta

Naționala masculină 
de baschet, nu există
în clasamentul mondial!

Federația Internațională de 
Baschet a dat publicității noul clasa
ment, primul după Campionatul 
Mondial recent încheiat cu victoria 
Statelor Unite. Pe prima poziție a 
revenit SUA, în urcare un loc, pe doi 
se situează surpriza neplăcută a 
turneului final, Spania, tot în urcare 
un loc, în timp ce podiumul este 
încheiat de Argentina, care la prece
dentul clasament ocupa locul 1.

Turcia, finalistă la CM 2010 a 
avut o urcare impresionantă de 12 
locuri până pe locul 6, în timp ce Al

1.100 la peluză și 200 la tribuna 0. 
Acestora li se vor mai adaugă mem
brii familiilor fotbaliștilor. FRF-ului 
i-a revenit o cotă de 3.700 de bilete 
pentru fanii români", a declarat Paul 
Zaharia.

După 1-1 cu Albania și 0-0 cu 
Belarus, România va da piept cu 
Franța pe Stade de France, în data de 
9 octombrie, meci capital pentru vi
itorul selecționerului Răzvan 
Lucescu la cârma tricolorilor.

mentul lui Ronaldo, egoist și individ
ualist pe teren. Așa l-a și cumpărat 
Realul. Singurul lucru important a 
fost faptul că a fost adus pentru 96 de 
milioane de euro. Nu a făcut ceva 
special în așa fel încât să-ți rămână în 
minte", a precizat Sara Carbonero în 
direct la Tele 5.

Declarația jurnalistei poate fi 
interpretată (conform Marca) drept 
părerea unora dintre jucătorii de la 
Real Madrid, ținând cont de faptul că 
Sara are legături directe cu vestiarul 
echipei de pe Santiago Bemabeu.

geria a avut cea mai drastic deficit, de 
24 d elocuri, până pe 58. în clasa
mentul mondial, sunt cuprinse 75 de 
națiuni, însă naționala României nu 
se regăsește în ierarhie, dovadă rezul
tatele dezastruoase la nivel de echipă 
națională masculină. Sunt însă 
prezente țări, să le spunem exotice, 
Insulele Virgine (39!!), Insulele Ca
pului Verde (54), sau Taipei (41). 
Alte țări, ca de exmplu Angola (13), 
Panama (28), Republica Dominicană 
(30), sau Kazakhstan (40) sunt nume 
respectate în baschetul mondial.

Expresia favorită a lui Ilie Du
mitrescu înaintea unui meci era "să 
subordonăm adversarul", însă din 2000, 
de când s-a apucat de antrenorat, a avut 
ocazia de prea puține ori să o 
folosească, el trecând pe la 13 formații 
și având în total 143 de meciuri la activ, 
adică o medie de 10 meciuri pe echipă.

"Când nu vom mai avea șanse să 
câștigăm titlul, îi voi întinde mâna lui 
Gigi Becali și ne vom primi în ochi", 
spunea Ilie Dumitrescu la instalarea lui 
în funcția de antrenor al Stelei. Dar Ilie 
Dumitrescu nu a mai așteptat să-l 
privească în ochi pe finanțatorul stelist, 
plecat la Strasbourg în calitate de eu- 
roparlamentar, și a renunțat la postul de 
antrenor imediat după egalul cu Astra 
de pe teren propriu, deranjat de 
scandările suporterilor "Demisia, 
demisia!" din ultimele cinci minute ale 
meciului. Cariera de tehnician a lui Ilie 
Dumitrescu părea să atingă apogeul 
când i-a fost propusă și a acceptat 
funcția de antrenor la Steaua, în urmă 
cu 40 de zile. Propunere venită oare
cum anormal din punctul de vedere al 
tehnicianului, el antrenând în ultimii 
patru ani o singură echipa Pan- 
thrakikos, din Grecia, în 2009, pentru o 
singură etapă.

Din punct de vedere sentimental, 
Ilie Dumitrescu, un produs al centrului 
de copii și juniori ai Stelei, părea soluția 
firească într-o situație de criză la 
Steaua, cu managerul Victor Pițurcă și 
staful său tehnic plecat după trei etape 
ale Ligii I din cauza neînțelegerilor cu 
finanțatorul Gigi Becali.

Suporterii steliști, mai ales cei de 
la Peluza Sud, cunoscuți pentru antipa
tia lor față de finanțatorul Gigi Becali.

l-au avertizat pe Ilie Dumitrescu că nu 
va fi susținut în noua postura, în opinia 
lor "refuzând să mai vadă încă o glorie 
stelistă plecată pe ușa din spate a clubu
lui".

Ajuns la Steaua din postura de 
consultant al unei emisiuni sportive, 
Ilie Dumitrescu a acceptat de la prima 
conferință că nu va fi susținut de fani 
însă a sperat că îi va aduce pe aceștia 
aproape mai ales datorită contractului 
său inedit cu clubul, "în valoare de un 
leu", iar rezultatele echipei îi vor face 
să se răzgândească.

După primul meci din postura de 
antrenor la Steaua, 2-1 pe teren propriu 
cu Victoria Brănești, Ilie Dumitrescu a 
ținut să mulțumească suporterilor care 
au venit pe stadion și mai ales cei 
cărora au susținut echipa, adică cei de 
la cele două tribune și fanii de la Peluza 
Nord a stadionului. Egalul cu ultima 
clasată, Astra Ploiești, meciul cu 

numărul opt pentru Ilie Dumitrescu la 
Steaua, și primul pas cu adevărat greșit 
pe teren propriu, i-a înfuriat pe supor
terii de la Tribuna I, care au încer' să 
strige "Demisia" din minutul or al 
meciului, scandare preluată apoi de 
fanii de la Peluza Nord.

în cariera de jucător, Ilie Du
mitrescu a adunat 172 de prezențe în 
Liga I și 33 în cupele europene pentru 
Steaua. Ca antrenor la Steaua, Ilie Du
mitrescu a stat pe banca tehnică cinci 
meciuri în Liga I și trei în cupele eu
ropene.

Antrenorul Ilie Dumitrescu a 
anunțat, luni seară, după remiza cu 
Astra Ploiești, scor 1-1, că renunță la 
funcția de tehnician al echipei Steaua, 
precizând că nu poate să stea într-un loc 
în care un este dorit. Ilie Dumitresț ~a 
preluat echipa Steaua la 11 august, "31 
locul lui Victor Pițurcă.

r
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Prestăm:
- polș culoare;
- poNș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări (1 gratis)
- legitimație [exterior -+- interior, 16 ron)
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- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei 

12 luni - 100 lei Ol
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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

biletefotbalonline.ro


Campionatul \ational de I itcză pe Traseu Montan revine în județul nostru. Sâmbătă, impărimiiii vitezei pot 
participa ta cea de-a treia etapă a Cupei Lupeni-Straja, care se va desfășura pe drumul județean 644A, ce 
teapă t.upcniul de stațiunea montană. Traseul concursului, recunoscut caftind unul din cele mai dificile din 
calendarul compctițional anual, are o lungime de 3,1 kilometri, având sase viraje la dreapta, șase fu stânga 
S'i patru ace de pâr. Competiția este organizată de către ACR Hunedoara si Club Sportiv Auto-Karting Hune
doara, cu sprijinul Consiliului Județean. Pe toată durata concursului traficul in "ană este închis
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A început Campionatul Național de fotbal de sală
Singura reprezentantă a județului 

Hunedoara, în Campionatul Națio
nal de fotbal de sală, CS Dava Deva, 

a debutat în acest week-end 
în liga a H-a.

Trupa antrenată de fostul tehnician al 
campioanei CIP Deva, Karoly Gașpari, a în
vins în prima partida din acest sezon, din 
cadrul primului turneu desfășurat la Târgu 
Mureș, pe CSS Roșiorii de Vede, cu 4-2, 
pentru ca, în cel de-al doilea joc din orașul 
campioanei naționale, devenii să cedeze în 
fața echipei secunde a celor de la CITY’US 
Târgu Mureș, cu 4-1.

Sâmbătă, 18 septembrie:

Rezultatele obținute de singura echipă 
de futsal a județului sunt cu atât mai nota
bile cu cât, gruparea deveană a reușit să se 
închege pe finalul acestei veri. Noua echipă 
s-a format prin aducerea unor jucători care 
au activat la Olimpic Simeria sau Quasar 
Deva, astfel că, principalul obiectiv este for
marea unei echipe care să cuprindă jucători 
din județ și care să atace promovarea în 
prima ligă a Campionatului Național.

Campionatul ligii secunde de futsal 
aliniază la start în acest an, șase echipe și se 
va desfășura sub formă de turnee, în rotație, 
unul dintre acestea urmând să aibă loc la 
Deva în luna decembrie.

Duminică, 19 septembrie:

CSS Roșiorii de Vede - CS Dava Deva 2-4 CS Dava Deva - CS City’us Târgu Mureș 1-4
FC Metropolis București - CS Inforpress SE 0-3 CS Inforpress SE - Futsal Ceahlăul 2-5
Futsal Ceahlăul - CS City’us Târgu Mureș 7-8 CSS Roșiorii de Vede - FC Metropolis București

nu s-a disputat

Clasament:
1. CS City’us I firgu Mureș 2 0 0 12-8 6p
2. Futsal Ceahlăul 2 2 0 0 12-10 6p

3. CS Inforpress SI 2 1 0 1 5-5 3p
CS Dava Deva 2 1 0 1 5-6 3p

5. CSS Roșiorii de Vede 1 0 0 1 2-4 Op

6. FC Metropolis București 1 0 0 1 0-3 Op

Fotbal cu zâmbetul pe buze
în campionatul județean

Fotbal pe gratis la Petrila

A doua etapă a campionatului 
județean a adus, așa cum era de 
așteptat, o nouă serie de meciuri în care 
s-au marcat goluri cu nemiluita. Per
formerele etapei recent încheiate vin 

în zona Mureșului, acolo unde, Dacia

Boșorod le-a umplut căruța celor de la 
Vețel, marcând nu mai puțin de opt 
goluri, în vreme ce băieții de la Ghelari 
și Lunca Cernii au învins la scor de 
tenis, 6-0 și 6-1, adversarii din Băcia și 
Sântandrei. De remarcat că nici unul

din cele 15 jocuri desfășurate în cadrul 
acestei etape, nu s-a încheiat la egali
tate.

Până acum, în cele două etape 
scurse din campionatul județean s-au 
înscris 266 de goluri!!

| Rezultate etapa a H-a, seria Strei:

oargeția Bretea Romană - Narcisa Sălașu de Sus 3-1
Roben Hațeg - Măgura Pui 2-0
Streiul Baru Mare - Cetate Răchitova 2-3
Unirea General Berthelot - Retezatul Râu de Mori 2-3
AS Sântămăria Orlea a stat

CLASAMENT:

1. Roben Hațeg 2 2 0 0 7-2 6p
2. Cetate Răchitova 2 2 0 0 7-3 6p
3. Retezatul Râu de Mori 2 2 0 0 6-4 6p
4. Sargeția Bretea Romană 1 1 0 0 3-1 3p
5. Măgura Pui 2 1 0 2-3 3p
6. Streiul Baru Mare 2 0 o ; 3-5 0p
7. Narcisa Sălașu de Sus 2 0 0 2 3-6 0p
8. AS Sântămăria Orlea 1 0 0 2-5 0p
9. Unirea Grai Berthelot 2 0 0 2 3-7 0p

Etapa a H-a, seria Mureș:
Unirea Vețel - Dacia Boșorod 1-8
Cema Lunca Cernii - Real Sântandrei 6-1
Streiul Simeria Veche - Silva Miracol Hărău 0-2
Goanță Ghelari - Agrocompany Băcia 6-0
CS Ghelari - Berianul Beriu 1-0
CFRII Simeria - Minerul Teliuc 4-0

CLASAMENT:

1. Dacia Boșorod 2 2 0 0 15-2 6p
2. Goanță Ghelari 2 2 0 0 11-1 6p
3. Cema Lunca Cernii 2 1 1 0 7-2 4p
4. Silva Miracol Hărău 2 1 1 0 3-1 4p
5. CS Ghelari 2 1 1 0 1-0 4p
6. Agrocompany Băcia 2 1 0 1 5-7 3p
7. CFR Simeria II 2 1 0 1 5-7 3p
8. Minerul Teliuc 2 0 1 1 0-4 1P
9. Real Sântandrei 2 0 1 1 3-8 lp
10. Unirea Vețel 2 0 1 1 3-10 1P
11. Berianul Beriu 2 0 0 2 1-6 0p
12. Streiul Simeria Veche 2 0 0 2 1-7 0p

Etapa a H-a, seria Brad:

Unirea Șoimuș - Unirea Buceș 0-1
Recolta Bucureșci - Santos Boz 1-2
Mureșul Brănișca - Voința Vălișoara 3-2
Șoimul Băița - Ponorul Vața 2-1
Sprint Luncoiu de Jos a stat

CLASAMENT:

Agenția Județeană de Fotbal a stabilit programul celor 
16 partide din etapa a Il-a Cupei României - faza județeană, 
2010-2011. Meciurile se vor desfășura în două zile, miercuri, 
29 septembrie de la ora 16.00, respectiv, 6 octombrie, de la 
ora 15.30. Primele echipe extrase din urne sunt gazdele meci
urilor care se vor disputa în sistem eliminatoriu.

1. Mureșul Brănișca 2 2 0 0 7-5 6p
2. Sprint Luncoiu de Jos 1 1 0 0 6-2 3p
3. Ponorul Vața 2 1 0 1 3-2 3p
4. Șoimul Băița 1 1 0 0 2-1 3p
5. Santos Boz 2 1 0 1 5-5 3p
6. Unirea Șoimuș 2 1 0 1 3-3 3p
7. Unirea Buceș 2 1 0 1 1-2 3p
8. Recolta Bucureșci 2 0 0 2 3-5 0p
9. Voința Vălișoara 2 0 0 2 4-9 0p

lată programul complet dl etapei a ll-a
Miercuri, 29 septembrie, ora 16.00 

Retezatul Râu de Mori -Imer Petrila 
Măgura Pui - „U” Petroșani 

Cetatea Răchitova Minerul Aninoasa 
Jiul Petroșani Minerul Lfricani 

Sfcreîul Simeria Veche - CNS Getate Deva 
Silva Hărău Aurul Brad 

Unirea Buceș - Victoria Gălan 
găinau] Băița ^arandui Cfâșcior 

Sprint Luncoiu de Jos - Dacîcus Orăștie 
CS Ghelari - Gloria Geeagiu 
Goanță Ghelari Aurul Certej 

Minerul Teliuc - Metalul ș&rișdor 
Unirea Vețel - Santos Boz

Miercuri, 6 octombrie 
Streiul Baru Mare - Retezatul Hațeg 
FC Hunedoara 11 - Voința Vălișoara 
Agrocompany Băcia ~ CS Vulcan

Formația de liga a patra din Valea 
Jiului joacă, în acest sezon, fotbal de 
plăcere. încă de la debutul campionatului 
jucătorilor le-a fost adus Ia cunoștință 
faptul că vor juca practic pe gratis, clubul 
asigurându-le însă deplasările și mesele 
de dinaintea acestor partide. Criza acută 
pe care o traversează fotbalul românesc 
se resimte în ligile inferioare. Dacă la 
Petrila jucătorii joacă din pasiune, la 
Petroșani, copii Jiului, echipă aflată în 
aceiași ligă, joacă pe prime de câte 40-50 
de euro la victorie. Astfel de situații se 
regăsesc la tot pasul în fotbalul românesc, 
cazurile în care jucătorii sunt plătiți la fi
nalul jocului în bere, mici sau alte cele 
fiind din ce în ce mai actuale. Cu toate

acestea, fotbalul pe stomacul gol nu pare 
să afecteze performanțele jucătorilor. 
Inter Petrila a reușit prima victorie din 
acest campionat, chiar în această etapă, 
după victoria în fața „vecinilor” de la 
Vulcan, la capătul unui meci cu scântei. 
Președintele clubului, Florin Nițescu a 
declarat pentru liga2.ro că nu există bani 
pentru ca jucătorii să fie plătiți așa cum 
se cade. „La noi jucătorii intră pe teren 
din plăcere. Nu se pune problema sâ ia 
salarii pentru că nu avem de unde. Păcat 
însă că avem de a face cu jocuri urâte pre
cum cel dintre noi și CS Vulcan, când de 
pe teren a lipsit fair - play-ul", spune ofi
cialul Inter-ului din Petrila.

Știința Petroșani, învingătoare 
într-un turneu din Ungaria

Studenții antrenați 
de Alexandru Lupu au 
câștigat, în urmă cu 
două zile, un turneu de 
rugby în șapte, 
desfășurat în Ungaria, la 
Esztergom, lângă Bu
dapesta. Petroșenenii, 
care și-au amânat par
tida cu CSM București 
din etapa IX-a a Play-

out-ului Diviziei Naționale de Seniori, pentru a participa la acest sezon, s-au 
clasat primii la finele „Danubia Express International Rugby Sevens Cup”, 
surclasând naționalele de Rugby VII ale Ungariei, Austriei, Slovaciei, Slove
niei, precum și o echipă regională din Moravia (Cehia).

Succesul echipei din Valea Jiului este cu atât mai important cu cât rugby- 
ul în șapte nu are o valoare atât de ridicată în țară. La finalul turneului, 
antrenorul hunedorenilor a declarat că este mulțumit de evoluția jucătorilor, 
cu toate că nu a fost unul din cele mai puternice turnee la care a participat. 
„Sunt mulțumit de evoluția băiețiilor mei. Chiar dacă turneul nu a fost unul 
dintre cele mai puternice este un început foarte bun pentru rugby-ul în șapte 
românesc. Am reprezentat cu succes România peste hotare. îmi doresc, ca pe 
viitor, să participăm la cât mai multe turnee de genul acesta, mai ales că am 
luat toate premiile puse în joc”, a spus tehnicianul rugbyștilor.

în Play-out-ul DNS de rugby, cu două etape înainte de final, Știința 
Petroșani ocupă locul cinci cu 22 de puncte și urmează să întâlnească liderul 
grupei, CSM București, miercurea viitoare, la Petroșani.

Claudiu Sav -
________________________________________________________________'

liga2.ro
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Deși plânuiește să ajungă în Wyoming pentru a-și pune pe pii -inure o fermă. Val 
ajunge în orașul Deepwater alături de Finch, care se ocupă de casinoul local și u>. 
legături eu mafia. Finch îl angajează pe Nat pentru a se ocupa de restaurarea mote
lului unde îngrijitoare este Iris, soția primului personaj.
(Prima TVț 23:00; Adâncimile)

Campionul.
Harnici

Moluscă

Hepatită
telefon

A refuza

Laude!
Cereală

Poveste

Fac dez
văluiri

Rezistent 
la boli

Trecut 
prin foc

Semi 
vocala
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8S:QB Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră (matinal) 
08:00 Desene animate 
08:30 La pas
09:00 Banca de alimente 
09:03 Verde-n față Episodul 21 
09:10 Palatele lumii Episodul 12 
09:40 Mari evenimente în natură 
10:1S Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 58.)
11:15 Miezul zilei
12:05 Iubiri dincolo de ecran Ep. 14 
12:15 Călător pe viață (rel.)
12:50 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 23.) 
13:50 Istorii de buzunar 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Banca de alimente 
14:30 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
17:00 Generația contra (rel.) 
1M5 Eu, tu, noi 
18:25 învinge apele!
18:35 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 24.) 
19:35 Banca de alimente 
19:40 Sport 
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:00 Ediție specială 
22:00 învinge apele!
23:00 CSI - Crime și investigații (se

rial -11.) 45' cu Marg Helgen- 
berger, George Eads

TV<?2
07:00 Fii bărbată, Grace! (francez se

rial de comedie, 2006 - 1.)
08:00 Tandem de șoc (serial, rel. - 

10.) cu Paul Gross
09:00 Arabela se întoarce (cehoslo

vac serial, 1993 - 10.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 Liber pe contrasens
11:20 Aromânii (rel.)
11:50 Vorbe peste timp 
12:00 Telejurnal; Sport 
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Zon@ IT (2007, rel.) 
15:00 împreună în Europa
16:00 Fii bărbată, Grace! (francez se

rial de comedie, 2006. rel. - 1.)
17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 -11.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 învinge apele!
18:30 Aromânii
19:00 Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 17.) 
20:00 Vorbe peste timp 
20:1-5 Futsal: România - Brazilia 
21:30 Bugetul meu (reportaj) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 O cafea în miez de noapte (en

glez comedie, 2001) 91' cu 
Luke de Woolfson, James 
Lance, Kate Ashfield, Enzo Ci- 
lenti

, — 1 Fl «1 -—» M 11

Jr anter£? fI aC3S3 z
06:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV l2("?9 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect

(matinal) 09:55 Omul care aduce canea 09:45 Legământul ! 08:00 Galileo
10:00 în gura presei 10:00 Cadillacul roz (SUA acțiune- 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Fiorentina
11:15 Canionul blestemat (SUA-ca- comedie, 1989. rel.) 12:30 O mare de pasiune 09:15 Avalanșa (canadian-SUA film

nadian aventură, 1998) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA seriai. 14:00 Marina de acțiune, 1994, rel.)
13:00 Observator 1973, rel.-3827.) 15:30 Victoria 11:30 Cu lumea-n cap
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile Pro TV 16:30 Legământul 12:00 Levintza prezintă

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:45 Eroi adolescenți (Sl;A film de 17:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs
Katey Sagal. Christina Apple- aventuri de familie, 20041 17:30 Poveștiri adevărate 14:00 Moartea unui înger (SUA
gate, David Faustino 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 O mare de pasiune dramă, 1986)

14:30 Plasă de stele 1973 -3828.) 19:30 Săracii tineri bogați 16:00 Cireașa de pe tort
16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Iubire și onoare 17:00 Trăsniții
17:00 Acces Direct 17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:00 Focus Sport
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 20:30 Fotbal Cupa României: Di- Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 19:30 Cronica Cârcotașilor (emisiune

concurs) namo - Ceahlăul, Sport rona, Jose Guillermo Cortines de divertisment) 165'
22:00 Narcisa sălbatică Cu: Tania 22:30 Știrile Pro TV 22:3(1 Poveștiri de noapte 22:15 Trăsniții (serial de comedie,

Budi, Alina Pușcaș. Andrei Ara- 23:00 Supernatural: Aventuri în 23:30 7 păcate (brazilian serial de 2007- 11.) 45'
dits. Cristi Popa Episodul 4 lumea întunericului (serial de dramă, 2007) 45' cu Gabriela 23:00 Adâncimile (SUA thriller,

23:00 Observator acțiune, 2005 - 18.) 60' cu Jared Duarte, Clâudia Jimenez, Gio- 2005) 93' cu Lucas Black, Peter
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Padalecki. Jensen Ackles, Jef- vanna Antonelli, Reynaldo Gia- Coyote, Mia Maestro, Lesley

divertisment) ffey Dean Morgan, Nicki Aycox necchini Ann Warren

13:05 Nopți în Rodanthe
14:40 Despre fericire și alte nimicuri
16:40 Busola de aur (SUA film de aventuri de fa

milie, 2007) 114' cu Nicole Kidman, Daniel Craig
18:35 Călătorie cu peripeții (SUA comedie, 2008) 83' cu Martin Lawrence
20:00 O noapte la muzeu 2 (SUA-canadian acțiune-comedie, 2009)
21:45 Charlie Bartlett (comedie) cu Anton Yelchin, Robert Downey Jr.
23:20 Intrușii (SUA-canadian-german horror, 2009) 87' cu Maya Massar, 

David Strathaim, Arielle Kebbel, Elizabeth Banks

15:30 Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 1.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 6.)
17:00 Tycus, cometa ucigașă (SUA film de acțiune, 1998)
19:00 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 7.) cu

Thomas Cavanagh, Jason Priestley, Christopher Wiehl
20:00 Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 7.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 21.) 30' cu Laura San Giacomo 
22:00 Ținta răzbunării (englez thriller, 2007) 80' cu Gillian Anderson 
23:45 Dinastia Tudorilor (serial, 2007 - 10.) Ultimul episod
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agent de securitate 2

Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755,999.916 Hunedoara

îarman 3 Telefon: 0755.999.917

jctonist 1 agent comercial 1

y as ier 23

'usator piese din piele si înlocuitor
2

lulgher(exclusiv restaurator)
4

îducatoare 1

aiantar 1

ierar betonist 1

unctionar informații clienti
5

ngrijitor clădiri 10

nvatator 1

ut- . comercial 68

ucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon- 
area pieselor 25

jperator calculator electronic °i 
e|)ele 3

)Spât--'^,'elner) 1

îavator 10

irelucrator produse ceramice prin 
ixtrudare 2

jrimitor-distribuitor materiale si
■cule 2

tractorist 1

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

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor
de mare capacitate 2

gestionar depozit I

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

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

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

Petroșani

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 eleatricean întreținere si reparații
l

Telefon: 0755.999.928

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

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1

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

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar I

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în 
confecțiilor

industria
4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

zidar pietrar 1

Simeria
munc.necal în ind. confecțiilor

6
munc. radio elecron ist 10

Telefon:0755.999.921 Hațeg
șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj I

0 Telefon:.0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

1

Orăștie ambalator manual 5 vânzător 2

Telefon: 0755.999.922
barman 2 Aninoasa

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din
textile 5

bucatar 3

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

2idar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

Lupeni

cusator articole marochinarie
20

Telefon: 0755.999.927

Telefon: 0755.999.919
munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

ambalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în ind.confectiilor
11

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7 mecanic utilaj 1

1femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospâtarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0
lacatus montator 1

I
g

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774ysă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei.

MOBItlWRE

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 garsonieră în Deva , et.l, zonă liniștită, gaz, 2 focuri centrală termică. Tel. 0723.571.852

™ .. . ~ :...............
Tefc, _Z8.347.128

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
^t=540nw, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.000lei. Tel. 0748.347.128

Vând . pavilion în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana
lizare în curte. Preț 1 lO.OOOlei. Tel.0729.015.069

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.

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

Jl IE ■ £
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Vând apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692 

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. Tel. 0722.775.557

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal
coane, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190.0001ei neg. Tel.0740.965.191

Schimb apartament 3 camere în Simeria cu casă în Simeria sau sate.Apartament în bloc de că- 
V Irămidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069

DIVERSE
k

Ofertă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur. 
Tel.073 5.066.695

Vând casă în Rapolțel, 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, hol, anexe, curent, grădină, st=400mp. 
Preț 90.000lei neg. Tel.0729.015.069

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensă 
în bani. Tel.0722.775.557

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

Vând garsonieră în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând-schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel 0748.689.532

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

Vând casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren 
st= 1.500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

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

Vând casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
200mp. Preț lOO.OOOlei. Tel. 0729.015.069

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

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364
(text maxim 50 de cuvinte)

Vân^ ‘ artament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
Prrf^^OOlei neg. Tel. 0721.805.675 Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 

0254.228.748

Nume Prenume

3fer spre închiriere apartament 4 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț 
150eur/lună. Tel.0730.287.975 Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 

0755851962

Strada........
Localitatea

..... Nr.
Județul

Bl. Sc......Ap. ...

societate de pază recrutează personal cu atestat pentru angajare. Tel 0752.043.524

închiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la tel. 
10740.239234 și 0740.025052

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07@yahoo.com

C.I. seria..
Eliberat de

nr.
DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Proprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta, lângă Mall, 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=1.000mp, 
gaz la poartă, curent. Preț 1000.000lei neg. Tel.0748.347.128

g jTfl

Semnătura

Vând garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
Iel.0748.689.532

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 7001ei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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 Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.0735.066.695 Vând volan Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 0723.469.692

Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015 069

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg.
Tel.0723.239.203
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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:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei

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


*•*« 
S-TWPCt

fSYSilvadez

r C> Glasul publicitate
«4> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

GOWPK'/iMJiM1 <r»u«r>r r

OifcZ-vr.2 X/’tl-.i.'.- .' 'O/'».!' • ' ir ■ -’

oAr/n' fwwfv portar <rM»Hr r irtrm»

!•» O''®.- Jî'-'-'feî

tssteE® neta Srk» iltSh

ț/tftUu iiitsr&ț ți rime

fl’WtPM - ți> *•

tersuiata fioă tMii

S-SAP* vopd

Miercuri, 22 septembrie 2010

r

RsMea de mortare uscate 
și adezivi Hunedoara

Publicitate

Adezivi și mortore 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a cosei to/e.
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de baiasteră în cantități foarte ir i

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

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

PISCICOLA RAPOLTDEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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