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Managerul Public 
al Primăriei Deva.
Corina Oprișiu

Pentru că a organizat exemplar acțiunea de ecolo- 
gizare, sub egida, „Let’s do it, Romania!”. în Deva fiind 
prezenți la acțiune peste o treime din voluntarii prezenți în 
întreg județul.

de blamat

Fostul director 
al Direcției Județene 

de Tineret, Hunedoara, 
Cristian Grigoraș 

Pentru că a organizat foarte prost 
prima ediție a Dacfest, la care au participat 

sub 200 de spectatori, manifestarea fiind mai 
mult un prilej pentru organizatori de a trage un chef 

zdravăn la poalele capitalei dacilor.



► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 II. Geoagiu - Orăstie
► DN 7 Orăștic - Spini
► DN'7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN7Vețel -l.cșnic

► DN 7 l.eșnic - Săcămaș
► DN 7 ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjiic
► DN 7 Biirjuc - Zam
► DN76 Căinel-Bejan
► Petroșani

ț greco-catolic
Sf. m. Calistrat și cei împreună 
cu el; |Sf. Vincențiu de Paul].

ț romano-catolic
Sf. Vincențiu de Paul, pr.

Pomenirea Sfântului 
Ierarh Martir Antim 
Ivireanul, mitropolitul 
Țării Românești

însemnându-l la botez cu numele Sfântului Apostol An
drei, părinții săi, loan și Maria, l-au crescut în evlavie și dreapta 
credință. Ocrotit fiind de Bunul Dumnezeu în robia turcească 
în care a căzut, tânărul Andrei și-a arătat de timpuriu ascuțimea 
minții, deprinzând cu ușurință limbile greacă, turcă, slavă 
veche, arabă, iar mai târziu și limba română. După mărturiile 
vremii, se pare că după ce a scăpat din robia turcească, a trăit 
în preajma Patriarhiei de la Constantinopol unde a învățat arta 
sculpturii în lemn, pictura și broderia.

Către anul 1690, evlaviosul voievod, Sfântul Martir Con
stantin Brâncoveanu îl aduce la București unde, după ce învață 
meșteșugul tiparului în tipografia domnească, se mută la 
mănăstirea Snagov unde întemeiază o noua tipografie. A tipărit 
și a supravegheat cu neobosită râvnă, în migaloasa îndeletni
cire, scoțând din tiparnițele pe care le-a îndrumat 63 de cărți, 
din care 38 lucrate de el însuși, în diferite limbi: română, 
greacă, arabă, georgiană.

Pentru virtuțile și viața sa curată, a fost ales mai întâi 
stareț la mănăstirea Snagov, apoi episcop la Râmnic și nu mult 
după aceea, mitropolit al Țării Românești. Cu ajutorul și harul 
lui Dumnezeu cel Atotputernic, cu blândețe și necruțând nici o 
osteneală, și-a păstorit clerul, călugării și credincioșii cărora le- 
a ridicat noi sfinte lăcașuri sau le-a reînnoit pe cele stricate de 
vreme. Mărturie despre această lucrare stă ctitoria sa, 
mănăstirea Antim din București, cu hramul Tuturor Sfinților pe 
care, cu darurile pe care i le-a hărăzit Dumnezeu, a zidit-o, îm
podobind-o cu alese sculpturi și a înzestrat-o cu tipografie. O

altă lucrare lăudabilă a Marelui Ierarh a fost înființarea de școli 
pentru copiii celor săraci în care învățământul era fără plată.

Smerit și convins fiind că numai datorită Milostivului 
Dumnezeu a ajuns vas ales lucrării dumnezeiești, Sfântul Ierarh 
Antim priveghea cu osârdie și fără de lene, ziua și noaptea și 
în tot ceasul, pentru folosul și spăsenia tuturor de obște, 
învățându-i și îndreptându-i pe toți cu frica lui Dumnezeu pe 
calea cea dreaptă. Podoabă a cărturarilor și dulce grăitor al 
înțelepciunii dumnezeiești în graiul românesc, Sfântul Ierarh 
Antim a adăpat poporul însetat de credință prin cuvântul său 
de învățătură, lăsând Bisericii noastre marele tezaur literar și 
teologic cuprins în Didahiile și predicile sale.

Nesocotindu-i-se toate câte cu harul lui Dumnezeu a 
izbândit, Sfântul Ierarh Antim, pe nedrept a fost depărtat de 
toată lucrarea și ordinea arhierească și dezbrăcat de harul divin 
și scos din catalogul arhieresc. Osândit a fost cu exilul și pus a 
fost sub paza necredincioșilor ostași turci care l-au chinuit 
foarte, până la moarte, prin tăierea capului pe care apoi l-au 
aruncat în apele Tungiei, un afluent al râului Marița, în sudul 
Dunării. Așa s-a săvârșit de moarte mucenicească Părintele și 
Mitropolitul Antim al Țării Românești, a cărui pomenire 
rămâne înscrisă pentru veșnicie în cartea Bisericii și neamului 
românesc.

HOROSCOP
Ai vrea să fii în același timp în 

mai multe locuri, alături de mai 
multe persoane dragi ție, însă știi că
acest lucru nu se poate. Drept urmare va tre
bui să iei o hotărâre, sau să le faci tu lor o pro
punere interesantă și să vă întâlniți cu toții în
același loc.

Partenerul de viață este nemulțu
mit oricâte dovezi de iubire i-ai 
aduce, pentru el nu este suficient. Ai 
parte de ajutor și de sprijinul priete
nilor în tot ceea ce faci.

Ultimele evenimente îți dau pla
nurile peste cap și te hotărăști să re
nunți la acea activitate în favoare 
persoanei iubite. încearcă totuși să nu 
renunți complet la visul tău.

Aștepți cu nerăbdare vacanța. Ai 
nevoie să-ți petreci mai mult timp cu 
partenerul de viață și în același timp
să faci câte ceva și pentru tine. De exemplu, 
ar fi bun un masaj relaxant sau o plimbare pe 
plajă.

Te frământă și o mai veche pro
blemă de sănătate așa că ar trebui să 
faci o vizită la medic pentru a te li
niști. Relația de cuplu decurge armo
nios și nu este exclus că în viitor această să se 
oficializeze.

Ingrediente:
300 g carne de pui sau came dc vită
2 linguri rase de amidon
2 linguri sos de soia
45 ml ulei
1 cățel de usturoi
1 linguriță de ghimbir tocat
300 g ciuperci proaspete
1/2 ceapă mică sau 2 fire de ceapă 
verde
1 linguriță rasă de zanăr
1 lingură de sos de stridii
garnitură de orez simplu

S-au născut:

Astăzi ai de încheiat o tranzacție 
sau de semnat un contract. Mare grijă 
și la sănătate pentru că o problemă 1
mai veche s-ar putea să-ți creeze din nou ne

Med de preparare:
Se taie puiul in fâșii subțiri. Se 

amestecă cu amidonul și sosul de soia. 
Se lasă Ia marinat minim 30 de minute, 
maxim 2 ore.

Se curăță ghimbirul și usturoiul; se 
toacă mărunt cu cuțitul. Ciupercile cu
rățate se taie lamele. Se încinge o lin
gură de ulei, se adaugă ghimbirul și 
usturoiul și se prăjesc până încep să ea- 
pete o culoare aurie.

Se adaugă puiul și se prăjește până 
se rumenește ușor. Cănd este gata se 
pune îatr-un castan și se acoperă. Se 
încinge și restul de ulei și se adaugă 
ciupercile. Se lasă să scadă. Intre timp 
se taie ceapa în bucățele de 1 -2 cm. 
Când ciupercile sunt aproape gata se 
pune ceapa. Se mai prăjesc 2 minute. 
Se adaugă puiul, zahărul, oyster sosul 
și eventual puțin piper sau fâșii de 
ardei iute.

Se servește cald pe un pat de orez 
simplu sau cu ou. Pentru aspect se 
•'oate decora cu fâșii ■"•'iei iute mșu.

17septembrie 
de-a lungul timpului

1821: Mexico își câștigă independența față de Spania 
1910: A avut loc primul raid aerian din România; avia

torul Aurel Vlaicu a parcurs traseul Slatina-Piatra Olt, în cadrul 
unor manevre militare de toamnă.

1922: Regele Greciei, Constantin I este forțat să abdice 
in favoarea fiului său George al II-Iea

1939: AI doilea război mondial: Varșovia capitulează în 
țața trupelor germane care au asediat orașul timp de zece zile.

1940: Al doilea război mondial: Este încheiat, la Berlin, 
■actul Tripartit" între Germania, Italia și Japonia, prin care 

|i Bele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea 
ftaaei “noi ordini" mondiale
* 1959: Taifunul Vera a lovit insula niponă Honshu, ducând

uciderea a peste 5.000 de oameni
1962: S-a înființat Universitatea din Timișoara (în 

|MMț Universitatea de Vest).

1933: Grigore Hagiu, poet român (d. 1985).
1945: Vasile Tărâțeanu, poet român
1946: Vasile Mocanu, politician român
1950: John Marsden, scriitor australian
1951: Meat Loaf, cântăreț american
1952: Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român
1953: Diane Abbott, prima femeie de culoare în Parla

mentul Britanic
1969: Bogdan Suceavă, scriitor român

Comemorări:

plăceri.

Pot apărea o serie de nemulțumiri 
legate de casă. Fie din cauza neînțe
legerilor cu părinții, fie din cauza co
piilor, atmosfera este destul de
rece.Trebuie evitate pe cât posibil și excesele 
sexuale, nu doar cele culinare.

le Bancurile zilei
Un american, un francez 

și un scoțian se întâlnesc la 
o nuntă.

Americanul: "Eu am 
făcut cadou un serviciu de 
cafea de 10 persoane."

Francezul: "Eu am făcut 
cadou unul de 20 de per
soane."

Scoțianul: "Eu am făcut 
cftdou un clește de zahăr de

200 de persoane."
© © ©
O echipă scoțiană de fot

bal câștigă campionatul. An
trenorul, fericit, spune:

- Băieți, cred că meritați 
ceva răcoritor. Johnny, des
chide larg fereastra!

© © ©
De ce nu își cumpără sco

țienii frigidere? Nu sunt si

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Inel 0254.929 ■
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CER 0254.212.725

1700: Papa Inoeențiu al Xll-lea (n. 1615)
1760: Maria Amalia de Saxonia, soția regelui Carol al 

III-lea al Spaniei (n. 1724)
1914: Carol I de Hohenzollem Sigmaringen, domn 

(1866-1881) și rege al României (1881-1914) (n. 1839)
1917: Edgar Degas, pictor francez (n. 1834)
1940: Walter Benjamin, filosof german (n. 1892)
1961: Hilda Doolittle, poetă americană (n. 10 septembrie 

1886)
1986: Cliff Burton, basist al trupei Metallica (n. 1962)
1993: Nina Berberova, scriitoare rusă (n. 08 august 1901)

Pentru a rezolva dificultățile de 
cuplu va fi nevoie de eforturi se
rioase. Sprijinul familiei și al priete
nilor va conta destul de mult. Cu
toate acestea, nu trebuie să lași pe nimeni din 
exterior să intervină prea mult în viața ta.

Ai o perioadă în care îți petreci 
mult timp în societate. Cu toate 
acestea, tocmai pentru că ești încon
jurat de tot felul de oameni, se poate
să devii vulnerabil. Relațiile cu anturajul fa
milial sunt oarecum conflictuale.

Este o zi bună pentru a-ți relua 
studiile sau a fi inițiat în tehnilogii 
noi, sau chiar pentru a-ți dezvolta un

guri că atunci când închid ușa 
se stinge becul!

© © ©
în vestul Scoției, la săpă

turi, au fost găsite patru sche
lete, pe brânci. Puțin mai 
departe a fost găsită o mo
nedă de un penny.

© © ©

De ce în Scoția în fiecare 
castel se află câte o stafie?

Este mult mai ieftină decât un 
sistem de alarmă...

© © ©
Doi scoțieni:
- Pe tine te cheamă Vin

cent, așa-i?
-Da.
- Atunci de ce semnezi în

totdeauna Vin?
- Pentru că la fiecare sem

nătură economisesc un cent!

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

Editor coordonator: Irina NĂSTASE

talent personal, neexploatat până acum. Nati
vii care dau examene au reușite mari.

Prietenii fac apel la bunăvoința 
ta, însă se poate să exagereze cu pre
tențiile. Fii prudent și gândește-te
bine dacă vrei cu adevărat să accepți orice ce
rință venită de la persoane dragi.

Te aștepți astăzi la o declarație de 
război din partea unei persoane cu 
care ai avut unele conflicte de ordin
moral, dar și financiar.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. l,Ap. 1
ț 0354 882100, 
\ 0354 882101
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Murieta Ucu este noul director al Direcției Județene pentru 
Tineret și Sport. Celebra atletă a fost numită interimar la 
conducerea instituției urmând să susțină un examen pentru 
ocuparea'postultft de director.

Criza apartamentelor lovește în tinerii specialiști

O tânără doctoriță așteaptă de doi ani o locuință
De mai bine de doi ani, un 

medic venit din alt județ în mu
nicipiul Petroșani, solicită de 
la Primărie o locuință decentă 
în care să-și poată crește copi
lașul ce va veni pe lume peste 
două luni. Criza de locuințe 

face ca la Petroșani, pe lista de 
priorități, pentru ocuparea 

unei locuințe sociale, înaintea 
medicului să fie oameni 
fără loc de muncă, care 

nu ar putea plăti nici măcar 
o chirie modică.

Bogdana Nedelcu a povestit de
spre greutățile prin care a trecut de-a 
lungul timpului pentru a-și găsi o 
locuință. în prezent, femeia locuiește 
împreună cu soțul ei într-o cameră de 
cămin a unui liceu din localitate, fără 
a«ă caldă, cu igrasie și cu manele date 

îiaxim de elevii care preferă acest 
gen de muzică. însărcinată în luna a 
șaptea, tânăra doctoriță spune că nu ar 

vrea să-și crească bebelușul într-o 
asemenea locuință, care este mult sub 
nivelul celor decente. „în urmă cu mai 
bine de doi ani, când am venit în 
Petroșani, mi s-a promis că voi avea 
locuință, că va fi totul bine, fiindcă lo
calitatea are nevoie de medici. Primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi m-a asigurat în 
repetate rânduri că totul va fi bine, doar 
să am răbdare, că voi primi o locuință. 
Au trecut mai bine de doi ani și iată că 
stau într-un cămin unde spațiul este 
foarte mic. Sunt însărcinată în luna a 
șaptea și mă gândesc cu groază că nu 
avem apă caldă, este gălăgie tot timpul, 
nu avem minimul necesar pentru 
creșterea unui copil. Am mai stat și în 
altă parte, însă chiria era prea mare și 
nu ne permitem ca dintr-un salariu mic, 
scăzut nu cu 25 la sută ci cu aproape 50 
de procente, să avem condiții mai 
bune”, spune, supărată, Bogdana 
Nedelcu. Aceasta susține că se află pe 
lista de așteptare pe poziția 85. „Mai 
am până îmi vine rândul, deși este o 
lege care arată că medicii au prioritate. 
Este rușinos ca după atâția ani de studii 
să nu-ți poți permite o carte, o haină, o 
casă decentă și să mai fii și purtat pe 

drumuri. L-am întrebat pe viceprimar 
ce să fac, să-mi dau foc pentru a fi 
convingătoare, sau să nasc pe scările 
primăriei? Mi-a zis că așa se comportă 
unul cu patru clase și mi-a închis gura. 
Dar îl invit pe el să stea în condițiile în 
care stau eu și după aceea să se ducă la 
servici cu mintea limpede, să vedem 
dacă poate”, a mai adăugat Bogdana 
Nedelcu.

Primăria caută soluții

în replică, viceprimarul municipi
ului Petroșani, Claudiu Comea, susține 
că „situația este un pic diferită față de 
relatarea doamnei”.

„Noi avem o hotărâre de consiliu 
local prin care s-au aprobat criteriile și 
punctajele, unde medicii și profesorii 
au primit puncte în plus. Cu toate aces
tea, doamna Nedelcu se află pe poziția 
80 pe lista noastră de priorități. Am 
ajuns în prezent cu repartițiile la poziția 
15 și mai sunt vreo 65 de locuri până la 
ea. Noi nu îi putem repartiza dânsei 
înaintea celorlalți, deoarece acei oa
meni dinaintea ei ar deveni 
nemulțumiți”, a specificat Claudiu

Comea.
întrebat ce au în plus ceilalți 65, 

viceprimarul Petroșaniului a explicat că 
„unii au o situație mai grea decât a 
doamnei și unii chiar nu au un loc de 
muncă”.

Mai mult, Claudiu Comea susține 

că în momentul de față nu este nicio 
locuință liberă, dar că Primăria va găsi 
în scurt timp o soluție pentru ca tânăra 
doctoriță să își crească copilul într-o 
locuință decentă.

Anamaria Nedelcoff

Primarii de municipii vor alegeri 
cu un singur tur de scrutin

S-au împărțit funcțiile în cadrul 
Organizației Județene PSD

Primarii din municipiile Deva, 
Orăștie și Vulcan au participat 

la sfârșitul săptămânii trecute la 
ședința aniversară a Asociației 

Minicipiilor din România 
AMR) care a fost organizată la 
Bistrița. Reprezentanții munici- 
rOlor din România au sărbătorit 
i de ani de la înființarea AMR.

Cu această ocazie edilii din cele mai 
mari localități ale țării au dezbătut câteva 
probleme generale cu care se confruntă 
comunitățile locale și l-au interpelat pe 
Ministrul Administrației și Internelor, 
Vasile Blaga, prezent la lucrările 
Asociației.

Una dintre problemele ridicate de 
primarii prezenți la Bistrița este cea a 
modului de alegere a șefilor din 
administrația locală. în prezent primarii 
simt aleși în urma a două tururi de scrutin 
în timp ce președinții consiliilor județene 
își ocupă funcțiile după o singură rundă 
de alegeri, fără a avea nevoie de peste 50 
de procente din opțiuniile electoratului. 
Preledintele AMR, Gheorghe Falcă a 
> fot să precizeze în discursul său, că pri

marii nu sugerează o soluție anume, dar 
își doresc ca atât ei cât și președinții Con
siliilor Județene să fie aleși în același 
mod. Vicepreședintele AMR, Mircia 
Muntean este însă de părere că organi
zarea unui singur tur de scrutin și pentru 
alegerea primarului ar duce la economii 
serioase în bugetul public.

Un alt proiect dezbătut de edilii mu- 
nicipilor a fost cel legat de reorganizarea 
administrativ teritorială. România este 
țara cu cei mai puțini locuitori aferenți 

unei unități administrative. Ministrul 
Vasile Blaga a arătat că în Polonia, de ex
emplu, sunt arondați în medie 15.000 de 
cetățeni unei unități administrative în 
timp ce în România numărul acestora este 
la jumătate. „Reorganizarea administrativ 
teritorială ar duce atât la o mai bună ges
tionare a fondurilor publice cât și la o mai 
eficientă absorbție a banilor europeni”, a 
arătat președintele AMR, Gheorghe 
Falcă.

Irina Năstase

Hunedoara
Prima ședință a Consiliului 

Județean al organizației PSD Hune
doara sub conducerea noului 
președinte, Laurențiu Nistor, a avut 
loc ieri. Cu acestă ocazie au fost 
aleși membri Comitetului executiv 
al PSD și au fost împărțite funcțiile 
de vicepreședinți ai organizației. 
Funcția de prim vicepreședinte i-a 
revenit fostului consilier județean, 
Sorin Vasilescu din Valea Jiului. 
Unul dintre cei maia ctivi susținători 
ai actualului președinte al PSD 
Hunedoara, vicepreședintele Consil
iului Județean Hunedoara, loan Rus 
a fost numit secretar general al 
organizației, iar funcția de trezorier 
i-a revenit lui loan Staier. Din 
comitetul executiv al Organizației 
Județene PSD Hunedoara fac parte 
69 de membri, printre care și sena
torul Cosmin Nicula, deputatul Cris
tian Răzmeriță, primarii Emil 
Rîșteiu, Ciprian Achim, Tiberiu Pas- 
coni și Simion Mariș. De asemenea

la ședința de ieri au fost desemnați și 
membri delegați care vor participa la 
Congresul Extraordinar PSD care va 
avea loc în 16 octombrie. (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC PENTRU DECIZIA ETAPEI 
DE ÎNCADRARE

S.C. HIDROELECTRICA S.A- SUCURSALA HIDROCENTRALE HAȚEG, titular al proiectului “SCOATERE 
TEMPORARĂ DIN FOND FORESTIERA SUPRAFEȚEI DE 2,3062 ha - AHE Râul Mare Retezat.

Colonie aval baraj și platformă aval baraj” jud. Hunedoara, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către A.P.M. Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare adecvată, pentru proiectul “SCOATERE 
TEMPORARĂ DIN FOND FORESTIER A SUPRAFEȚEI DE 2,3062 ha - AHE Râul Mare Retezat.

Colonie aval baraj și platformă aval baraj” în zona baraj Gura Apelor, jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicunr. 25, de luni până joi (orele 8-16.30) 
și vineri (orele 8-14),precul și la următoarea adresă de internet (www.apmhd.ro).

Publicul interesat paote înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț, până la data de 01.10.2010.

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.

http://www.apmhd.ro
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Președintele executiv al LSPR, Gabriel Oprea, a declarat, sâmbătă, la Timișoara, 
că președintele de onoare al partidului, Cristian Diaconescu, este "favorit"pentru 
a deveni candidatul oficial al formațiunii fa Președinția României, un anunț în 
acest sens armând să fie făcut în luna octombrie.

Primarul Cazacu nu vrea să scape de gunoaie
Sârbi amendați 
și trimiși acasă

Simeria. Doi bărbați, de 
naționalitate sârbă, au fost 
amendați de polițiști pentru ședere 
ilegală pe teritoriul țării și trimiși 
în țara de origine. în tinjpul 
acțiunii, efectuată de polițiștii din 
cadrul Biroului pentru Imigrări 
Hunedoara, pe linia combaterii 
șederii ilegale a străinilor, au fost 
depistați doi bărbați, în vârstă de 
23, respectiv 34 de ani, din Repub
lica Sebia. Cetățenii sârbi, pos
esori ai unor pașapoarte 
biometrice, au depășit termenul de 
ședere în țară, de 90 de zile. Pe nu
mele celor doi au fost emise de
cizii de retumarc, valabile 15 zile, 
pentru părăsirea Rimâniei, și au 
fost sancționați contravențional eu 
amnedă în valoare totală de 1.000 
de lei.

Dosar penal pentru 
contrabandă cu țigări

Călan. Un bărbat în vârstă de 
35 de ani, din Gălan, s-a ales cu 
dosar penal, după ce a fost prins în 
flagrant de oamenii legii în timp 
ce comercializa țigări de 
contrabandă. Bărbatul a fost depi
stat de polițiști, pe strada Pieții din 
Călan, în timp ce oferea spre vân
zare țigări fără timbru fiscal. 
Asupra lui Florin K. au fost găsite 
41 pachete de țigări de diferite 
mărci, în valoare de 300 lei, care 
au fost ridicate în vederea 
confiscării. Pe numele bărbatului 
a fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
contrabandă.

Prins de polițiști, în timp 
ce fura dintr-un magazin

Orăștie. în timp ce patrulau 
pe strada Pricazului, din Orăștie, 
jurul orei 02:10, doi agenți de or
dine și siguranță publică au obser
vat că fereastra unei societăți 
comerciale era întredeschisă. 
Bănuielile că în incinta magazin
ului ar fi putut intra vreun hoț s-au 
adeverit.

Oamenii legii l-au prins 
Vasile R., de 31 de ani, din 
Orăștie, care umpluse patru plase 
cu diferite tipuri de țigări, pe care 
urma să le „împrumute” din mag
azin.

în urma percheziției corpo
rale, polițiștii au găsit, în buzu
narul hanoracului pe care-1 purta 
orăștianul, suma de 108 lei, în 
bancnote a câte un leu, bani care 
fuseseră furați din incinta magaz
inului.

Bunurile sustrase și banii au 
fost predate administratorului 
societății, în timp ce bărbatul a 
fost condus la sediul Poliției, unde 
i s-a întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă de furt cal
ificat.

(M.T)

Primăria din municipiul Brad a 
fost singura din județul Hune

doara care nu s-a implicat în ac
țiunea de strângere a deșeurilor 

din cadrul campaniei „Let's Do it 
Romania! ”. în celelalte localități 
mii de voluntari hunedoreni au 

luat parte, sâmbătă, la „vânătoa
rea” de gunoaie din cadrul cam
paniei „Let's Do it Romania!”. 
Cu toate că multe zone din județ 
nu au putut fi acoperite, volunta
rii angrenați în campania de cu
rățenie au reușit să adune peste 

șapte mii de saci 
de deșeuri.

La nivel național au fost mobilizați 
150 de mii de voluntari, reușind să strângă 
zeci de tone de deșeuri. Organizatorii cam
paniei s-au axat mai mult pe curățarea 
zonelor în care populația iese în zilele în
sorite la iarbă verde. „Este un rezultat 
satisfăcător având în vedere câte gunoaie 
încă mai zac în România. O altă problemă 
este păstrarea curățeniei. Cam 80 la sută din 
numărul voluntarilor s-au numărat din rân
dul copiilor și al elevilor. Iar dacă începând 
de mâine gunoaiele vor începe să apară 
înseamnă că ne batem joc de munca copiilor 
noștri”, a conchis reprezentantul județului 
Hunedoara în cadrul campaniei „Let's Do it 
Romania!”, Cristina Marioane.

2.000 de saci de gunoi 
strânși la Deva

Primăria Deva s-a implicat activ în 
derularea acestei campanii, reușind să 
atragă peste o mie de voluntari. încă de la 
primele ore ale dimineții, în frunte cu Ad

COMUNICAT DE PRESA
în perioada 27.09-01.10.2010 se va 

desfășura la nivel național evenimen
tul maraton „Săptămâna Prevenirii 

Criminalității” - ediția a V-a, organi
zat la nivel local de Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hunedoara în 
parteneriat cu mai multe instituții 

publice (Primăria Deva, Inspectora
tul Școlar Județean, Centrul de Pre

venire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog, Asociația pentru Consoli
darea Societății Civile Valea Jiului 
Petroșani, Agenția Județeană de

Ocupare a Forței de Muncă Hune
doara, Asociația pentru Tineret 

„ Corvinia ” Deva).

Campania se axează pe desfășurarea 
unor activități preventive de impact în co
munitate pe domenii prioritare de acțiune, 
precum: prevenirea consumului de droguri 
în rândul tinerilor, creșterea gradului,de 
siguranță în unitățile de învățământ din 
mediul rural, prevenirea infracțiunilor con
tra patrimoniului (furturi din auto, din 
locuințe și din societăți comerciale) și re
ducerea numărului de accidente rutiere pe 
drumurile publice.

Astfel, au fost planificate de către IPJ 
Hunedoara, următoarele activități de interes 
pentru comunitate:

Ziua 1-27 septembrie
- începând la orele 11.00 și 13.00, în 

municipiul Petroșani, teatru-forum la liceele 
Industrial și de Informatică cu tema: pre
venirea consumului de droguri în rândul 
tinerilor. Acțiunea se desfășoară în partene
riat cu Asociația pentru Consolidarea 
Societății Civile Valea Jiului (ACSCVJ) 
Petroșani și Centru de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Hune
doara.

ministratorul Public al municipiului Deva, 
Corina Oprișiu și reprezentantul „Let's Do 
it Romania!” pentru zona Devei, Alexandru 
Chiș, cei 1.200 de voluntari au pornit 
acțiunea de curățare a întreg municipiului. 
Un interes deosebit în derularea acestei 
campanii l-au arătat elevii liceelor și școlilor 
din Deva, care s-au ocupat de colectarea 
gunoaielor din spatele blocurilor și 
parcărilor din oraș. Nici dealul Cetății nu a 
fost ignorat de voluntari, la fel cum nici 
pădurea de la Bejan. Voluntarilor li s-au 
alăturat și echipe din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Hunedoara, care au contribuit 
la colectarea deșeurilor din zona Pădurii 
Bejan. Acțiunea voluntarilor s-a extins și în 
zonele limitrofe ale orașului, astfel fiind 
curățate și malurile râului Mureș și Strei. 
Campania de colectare a gunoaielor s-a 
dovedit a fi un real succes la nivel de Deva, 
fiind strânși în total două mii de saci cu 
deșeuri și trei camioane de moloz.

La Brad dezinteres 
total din partea 
primăriei

Proiectul prin care inițiatorii și-au pro
pus să adune cât mai mulți voluntari pentru 
a curăța România într-o singură zi nu a trezit 
deloc interesul edililor municipiului Brad. 
Cu toate că municipiul este plin de gunoaie, 
primăria nici nu a vrut să audă de acest 
proiect.

Doar elevii Colegiului Național 
“Avram Iancu” din Brad s-au implicat în 
campania de voluntariat, însă și aceștia au 
fost tratați cu ignoranță de reprezentanții 
administrației locale. Elevii voluntari s-au 
prezentat sâmbătă, în fața primăriei din 
Brad la ora comunicată de directorul 
Colegiului și anume 9:30, însă nici unul din 
cei prezenți în incinta primăriei nu avea 
habar despre ce implică acest proiect. La

Ziua II - 28 septembrie
- la sediul Inspectoratului Școlar 

Județean Hunedoara, va avea loc începând 
cu ora 12.00 o întâlnire cu directorii 
unităților de învățământ din mediul rural, cu 
scopul prezentării măsurilor de siguranță ce 
se impun a fi luate de către instituțiile pub
lice locale în vederea creșterii gradului de 
siguranță în mediul școlar.

Ziua III - 29 septembrie și Ziua IV 
- 30 septembrie

-în municipiul Deva, la Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean”, în parteneriat 
cu Primăria Deva, timp de două zile se va 
desfășura un Târg de Securitate, între orele 
09.00 - 19.00. Vor fi amenajate standuri de 
prezentare a firmelor din domeniul 
siguranței publice (alarme auto, alarme pen
tru societăți comerciale, locuințe, firme de 
asigurări, firme de pază și protecție, etc.). 
Târgul se desfășoară în baza priorității 
naționale și locale de prevenire a 
infracțiunilor contra patrimoniului (furturi 
din locuințe, din autoturisme și societăți 
comerciale).

Ziua V - 01 octombrie
-în vederea creșterii gradului de 

siguranță rutieră, în municipiul Deva, se vor 
desfășura două acțiuni: începând cu ora 
11.00, în centrul Devei, va avea loc 
dezvelirea panoului stradal cu sloganul „Eu 
aleg să trăiesc!”, în memoria victimelor ac
cidentelor rutiere (elevi de liceu) dar și con- 
torizarea opțiunii tinerilor de a alege un 
comportament preventiv în trafic. La mani
festare vor participa reprezentanții 
instituțiilor partenere. De asemenea, la ora 
12.00, în intersecția semaforizată de la Piața 
centrală din Deva, vor fi inscripționate tre
cerile de pietoni cu mesaje preventive.

. Șifără implicarea Primăriei tinerii din Brad 
J au curățat malurile pârâului Luncoiu

insistențele voluntarilor, agentul de poliție 
comunitară care era de servici a dat mai 
multe telefoane superiorilor și după mai 
bine de 30 de minute de așteptare s-a 
prezentat un angajat al primăriei, care a 
însoțit apoi grupul de voluntari. Inițiativa 
elevilor Colegiului Național “Avram Iancu” 
de a curăța municipiul de gunoaie s-a con
cretizat prin strângerea a peste 30 de saci de 
deșeuri. în prima etapă voluntari au făcut

Gelozia și alcoolul l-au determinat 
să distrugă ușa vecinului

Un hunedorean în vârstă de 43 de 
ani, puțin cam gelos și cam cherchelit, a 
ajuns la „răcoare”, după ce a spart ușa 
unui vecin al său crezând că-și găsește 
soția în brațele acestuia.

Nefericitul incident a avut loc la 
sfârșitul săptămânii, într-un bloc situat pe 
strada Nicolae Bălcescu, din municipiul 
Hunedoara. Era cu puțin trecut de ora 
22.00, când Marian B. se întorcea acasă 
de la birt. Unde nu băuse ceai de tei...ci 
mai cu seamă unul de hamei și puțintică 
tărie. Și cum i s-au amestecat lui gân
durile și-a amintit că ar fi posibil ca soția 
să-1 înșele cu un vecin de-al său. Orbit de 
gelozie și cu „capul plin de alcool” a ple
cat într-un suflet, dar pe trei cărări, către 
apartamentul vecinului, unde s-a gândit 
că ar fi bine să facă o verificare de rutină, 
însă, cum niciodată socoteala de acasă nu 
se potrivește cu cea din târg, hundore- 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circul ariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hârău, sau la tel. 0722 574 092; 0554/501021.

curățenie în zonele limitrofe ale Parcului 
Tineretului și anume malurile râurilor Crișul 
Alb și Luncoi de unde s-au strâns peste 20 
de saci cu gunoi, după care aceștia au pornit 
către valea pârâului Musaru, unde au strâns 
gunoaiele de la drumul național până la ru
inele clădirii ce adăpostea intrarea în mon
umentul istoric Treptele Romane.

Irina Năstase

anul, ajuns în fața ușii vecinului său, și-a 
schimbat brusc planul. Pentru că vecinul 
nu i-a deschis ușa a decis să o spargă. în 
timp ce bărbatul „se lupta” cu ușa, 
închipuitul amant al soției sale a solicitat 
ajutorul polițiștilor. Doar că, până să 
ajungă oamenii legii, soțul gelos a reușit 
să intre în casa vecinului său și să își 
caute disperat soția, pe care nu a găsit-o. 
însă, a fost el găsit de polițiști, care l-au 
imobilizat și transportat într-o încăpere 
„mai răcoroasă”, aflată în incita sediului 
de poliție, unde, pentru 24 de ore, să-și 
mai limpezească gândurile și să cugete la 
ce-a făcut. Și nu numai atât. Bărbatul 
urmează să fie prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Hunedoara cu prop
unere de arestare preventivă, pentru 
comiterea infracțiunilor de violare de 
domiciliu și distrugere.

Mihaela Tămaș



le Președintele Traian Basescu a dal dispoziție ca efectivele Ministerului Administrației și 
Internelor să nu mai participe la asigurarea protecției sale, începând de vineri, ora 
l7.00, decizia fiind luaA în contextul participă ii unor angajați ai ministerului la un 
marș desfășurat cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Programul Biblionet implementat
în alte două localități din județ
Dotarea bibliotecilor comunele 
și orășenești cu echipamente 

IT de ultimă generației s-a ex
tins la acest final de săptă
mână. încă două biblioteci 

publice, la Mărtinești, respec
tiv Hațeg beneficiază de vineri 
de dotările prevăzute în pro

gramul BiblioNet.

Biblioteca comunală din 
Mărtinești a fost cuprinsă în progra- 
Sul BiblioNet, care are drept scop 
transformarea bibliotecilor în centre 
de accesare a servicilor on-line. Ast
fel, pe lângă cursul de formare de 
care a beneficiat bibliotecara 
Marinela Bârcean, biblioteca 
c bunală din Mărtinești a fost 
doiată cu patru calculatoare de 
ultimă generației. Ca să poate ben
eficia de aceste dotări, sarcina 
administrației locale a fost aceea de 
a amenaja un spațiu adecvat. Bib
lioteca din Mărtinești funcționează 

acum într-un sediu nou, în interiorul 
căruia administrația locală a amena
jat un spațiu dotat cu mobilier, 
conexiune la internet și sistem de 
alarmă.

Inaugurare cu fast 
la Hațeg

Și Biblioteca Orășenească din 
Hațeg a fost cuprinsă în programul 
Biblionet. La inaugurarea Bib- 
lioNet-ului de la Hațeg a luat parte 
și Directorul Programului Național 
Biblionet din partea Fundației Inter
national Research and Exchanges 
Board (IREX), Paul Andre Baran, 
care a vorbit despre importanța 
tehnologizării servicilor oferite de 
toate bibliotecile, fie comunale, 
orășenești sau județene. „Tot ce s-a 
realizat aici este extraordinar. în 
primul rând este greșit să spunem că 
acest program este implementat 
doar pentru tineri, noi ne adresăm 
tuturor categoriilor de vârstă și tu

turor claselor sociale. După ce am 
început acest program în alte județe 
s-a înregistrat o creștere cu 30 la 
sută a numărului de persoane care 
au apelat la servicile orferite de bib
lioteci. Un exemplu ar fi în județul 
Harghita unde au fost chemați mai 
mulți fermieri și li s-a arătat cum să 
aplice pentru subvenții de la APIA. 
Bibliotecile sunt cele mai democra
tice spații de pretutinedeni, oricine 
are acces, de aceea este nevoie de o 
revigorare a acestora”, a conchis 
Directorul Programului Național 
Biblionet, Paul Andre Baran. Bib
lioteca de la Hațeg a fost dotată cu 
10 calculatoare, echipate cu camere 
web, imprimantă, scaner, proiector 
și ecran de proiecție. La inaugurare 
au participat și elevi de la liceele din 
Hațeg, care au pregătit un moment 
artistic. Pe lângă aceștia au luat 
parte la eveniment și Ansamblul 
Folcloric din cadrul Casei de 
Cultură Hațeg.

Irina Năstase

Absolvenții de facultate, șomeri cu diplomă
Absolvenții promoției 2009- 
2010 de liceu, facultate sau 

scoli de arte și meserii au avut 
șansa să-și găsescă un serviciu 
la bursa locurilor de muncă 

nțru absolvenți organizată 
de AJOFM Hunedoara. Tinerii 
au avut de ales între 255 locuri 

de muncă.

Spre dezamăgirea
absolvențiilor de studii superioare 
aceștia au dispus de doar șase 
posibilități de angajare dintre care 
două posturi de inginer mecanic, 
două de inginer constructor și două 
de economist.

Printre cele mai multe locuri 
de muncă oferite au fost în indus
tria textilă în jur de 50 de locuri, 
operator confecții cablaje înjur de 
100 de locuri, în construcții s-au 

...rit aproximativ 38 de locuri. 
Proaspeții absolvenții nu s-au îngh
esuit în obținerea unui loc de 
muncă. Angajatorii sunt 
nemulțumiți că pe lângă faptul că 
tinerii nu tratează cu seriozitate 
ofertele de muncă, au pretenții la 
posturi cât mai bune și salarii egale 
cu a celor care au o anumită 
vechime în domeniu. “Tinerii se 
feresc de munca de jos chiar dacă 
nu au pregătirea necesară. Noi 
oferim trei locuri de muncă din 
care unul de electrician, un instala
tor și un frigotehnist. îi trimitem 
anual la cursuri dar nu din prima 
luna pentru că riscăm sa plece. De 
asemenea calitatea servicilor este

altfel atunci când lucrezi cu forțe 
proaspete ‘ ’ declară Cornelia Iancu 
reprezentanta firmei SC.TIN 
LAVIR.. Reprezentantul BCR asig
urări Mirel Baciu declară că ’’Mo
mentan punem la dispoziție zece 
locuri de muncă din cele 20 pentru 
că, chiar și în aceste condiții tinerii 
abordează totul cu un mare dezin
teres. Cursurile de pregătire sunt 
gratuite iar salariul este in funcție 
de cât muncești”. Pe de cealaltă 
parte absolvenții cu studii supe
rioare sunt dezamăgiți de locurile 
puține care li se oferă. Gabriele 

Muntean are 25 de ani și a terminat 
facultatea de Asistența Socială din 
Arad. își caută de lucru in domeniu 
din 2008. ”Am lucrat la o agenție 
de pariuri sportive, și acum am 
venit cu speranța că voi găsi de 
lucru în domeniul meu dar se pare 
că nu am noroc nici de data 
aceasta” declară tânăra. în momen
tul de față în evidența AJOFM 
Hunedoara sunt 1159 de șomeri 
absolvenți dintre care 340 cu studii 
superioare.

Diana Negrescu

Termenul limită de predare 
a carnetelor de muncă 
este sfârșitul acestei luni

Toate persoanele care dețin car
nete de muncă și nu le-au predat Casei 
Județene de Pensii Hunedoara în ved
erea scanării pentru realizarea unei 
baze de date la nivel național, mai au 
timp să o facă până la data de 30 sep
tembrie.

Evidența națională va cuprinde is
toricul perioadelor de stagiu realizate în 
sistemul public de pensii anterior datei 
de 1 aprilie 2001, precum și cuantumul 
veniturilor salariale realizate, în scopul 
asigurării unor proceduri sigure de sta
bilire a drepturilor de pensii. Potrivit 
legislației în vigoare, persoanele fizice 
și juridice care dețin sau păstrează car
nete de muncă sunt obligate să pună 
aceste documente la dispoziția casei 
teritoriale de pensii pe a cărei rază 
teritorială își au domiciliul sau sediul. 
După încheierea operațiunilor de înreg
istrare a datelor, carnetele de muncă, în 

ANUNȚ PUBLIC
ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CÂMPU LUI NEAG., cu 

sediul în localitatea Uricani, str. Câmpu lui Neag, nr.48, jud. Hune
doara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului :”PUY 
(PUD) Amenajament silvic”, în localitatea Uricani, str. Câmpu lui 
Neag, nr.48, jud. Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate real
iza la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, zilnic 
între orele 8-16 .

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul A.P.M. 
Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului 
anunț.

original, se predau deținătorilor de la 
care au fost preluate. Carnetele de 
muncă trebuie să fie completate cu 
toate înscrierile până la data de 1 aprilie 
2001 și să fie certificate de către 
autoritățile abilitate. Acestea vor fi 
însoțite de copia actului de identitate al 
titularului, din care să rezulte codul nu
meric personal. Carnetele de muncă pot 
fi predate și de către persoanele care nu 
au domiciliul în România, prin poștă 
sau prin intermediul altei persoane. 
Neprezentarea carnetelor de muncă în 
termenul stabilit se consideră 
contravenție și se sancționează cu o 
amendă cuprinsă între 1.500 și 5.000 de 
lei, în cazul persoanelor juridice, și 
între 300 și 600 de lei, în cazul per
soanelor fizice.

Cătălin Rișcuța
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La Tăul Țapului, prin țara marmotelor
Inima Retezatului ascunde ne
bănuite și sălbatice frumuseți, 
care pot fi admirate doar de 
către cei ce nu sunt slabi de 

înger și sunt în stare să sufere 
chinurile urcușelor până la lo

curile minunate, lăsate de 
Dumnezeu poate numai celor 

aleși să le cunoască.

La Câmpu lui Neag - 
este printre noi

vechiul

La Câmpu lui Neag, 
rămășițele unui trecut de 

mult apus se văd cu ochiul 
liber, putând  fi admirate atât 
de către turiști, cât și de mo- 

mârlanii din zonă.
Desigur, ne referim la o boj
deucă veche de 200 de ani, 
care s-a conservat destul de 

bine, spun localnicii. A rezis
tat destul de mult în timp, 
însă acum se află în stare 

avansată de deteriorare și nu 
sunt șperanțe pentru 

a fi refăcute.

CMYK

Una dintre aceste minuni este 
Tăul Țapului, un lac glaciar, ce are în 
mijloc o oază de verdeață, unică în 
masivul Retezat. Aici se poate ajunge 
de la vest urmând traseul lacul Bucura 
- vf. Peleaga (2.509 m) - vf. Păpușa 
Mare (2.508) - Porțile închise sau de 
la nord-vest cabana Pietrele - Valea 
Galeșul - Porțile închise, de la nord 
Cabana Baleia - urcând pe vale până 
în circul glaciar unde se află tăul și de

„încă se mai vede groapa în care 
momârlanii își puneau cartofii iama, ca 
să nu înghețe. Se mai vede și un zăvor 
vechi, este minunat când te gândești că 
în asemenea condiții au trăit cei care ți- 
au fost strămoși. Pentru noi par condiții 
de nesuportat, dar cine avea la vremea 
aceea o casă de genul ăsta era cu puțin 
mai bogat decât restul, care avea bor
deie săpate în pământ”, ne-a declarat 
un localnic.

Totodată, căsuța de la Câmp a mai 
avut „o soră”, care acum se află la 
Muzeul Satului în București, împărțind 
o soartă mai bună decât cea din Valea 
Jiului. Totuși, șansele de păstrare a 
acestei relicve sunt mici, deoarece nu 
se știe când se va putea înființa un 
muzeu al satului la Câmpu lui Neag.

Anamaria Nedelcoff 

la est Cabana Buta - Plaiul Mic - Vf. 
Custura - Vf. Păpușa - pe sub Porțile 
închise.

Sunt trasee obositoare pentru tur
istul neexperimentat, care totuși tre
buie să aibă la el echipament 
obligatoriu tehnic alpin, iar pentru a le 
parcurge în deplină siguranță ar fi 
indicată închirierea unui ghid montan.

Odată ajunși la Tăul Țapului, ne 
putem bucura atât de insula verde din 
mijlocul lui, plină cu iarbă, 
înconjurată de albastrul dur și clar al 
apei, care la rândul său este împrej
muit de bolovanii de granit ce-1 
străjuiesc de mii de ani. Liniștea ne 
este întreruptă de privilegiații zonei, 
care, acum, după topirea zăpezii, au 
ieșit din hibernare și se bucură de 
razele timide în vârf de munte ale 
soarelui.

Este vorba de marmotele care 
încep un dans ciudat al împerecherii, 
bucurându-se de vremea senină ce le- 
a permis să iasă din ascunzișurile lor, 
privindu-ne totodată cu ochi 
circumspecți, neînțelegând ce căutăm 
neinvitați pe teritoriul lor.

Din tău, apa se pierde prin 
grohotișul ce stă de milenii în jurul lui, 
creându-și totuși drum timid către 
vale, dornic să descopere noi teritorii, 
împreunându-se cu pârâul ce curge din

Minciunile lui Buhăescu afectează 
imaginea Salvamontului

Aflat la aproximativ 13 kilometri de Uricani, în satul Buta, 
sediul Salvamont Uricani nu are apă curentă, canalizare sau 
toaletă, nici la patru ani de la inaugurarea făcută cu fast. Anul 
acesta, primarul Dănuț Buhăescu nu a alocat niciun ban pentru 
achiziții la Salvamont, sub pretextul crizei economice.

Oamenii din satele Buta și Câmpu lui Neag susțin că le 
este foarte greu fără sprijinul salvamontiștilor, fiindcă, dacă se

Tăurile Custurii, urmând traseul unuia închise, Păpușa Mare, Păpușa Mică, 
dintre marii ghețari ce străjuiau aici în vf. Custura și vf. Lăncița.
urmă cu milenii între vf. Mare, Porțile Anamaria Nedelcoff

întâmplă vreun accident, durează până ajung la spitalul cel mai 
apropiat, la aproximativ 20 de kilometri.

„Mă întreb ce se întâmplă dacă o femeie naște? Până dai 
apel prin 112, până vine ambulanța de la 20 de kilometri, femeia 
naște în patul ei de acasă sau unde o apucă durerile facerii. Dac/5 
un om este mușcat de o viperă, unde îl duci? Omul ăla poaN 
muri din cauza lipsei de ajutor”, a declarat Grigore Constantin, 
localnic. Totodată, are de suferit și imaginea Salvamontului. în
trucât turiștii accidentați află cu stupoare că sediul nu p< fi 
folosit, iar simplul mers la baie devine un calvar. Plus că, dacă 
vor să se spele pe mâini, o pot face cu apa dintr-un pârâu din 
apropiere.

“Am încercat să obținem mai multe informații despre 
trasee de la sediul Salvamont, că așa scrie pe casa aceea, cu 
firmă mare. Nu era nimeni acolo și, în plus, salvamontiștii ne- 
au spus că acolo nu putem face nimic și nu stă nimeni, fiindcă 
nu sunt utilități”, a declarat Mădălina Ioniță, din București.

De altfel, Cornel Braia, viceprimarul Uricaniului, susținea 
că “până la sfârșitul anului se va rezolva problema”, ceea ce este 
greu de crezut fiindcă nu s-a mișcat încă nimic.

Anamaria Nedelcoff '
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Prima ediție a „Dac Fest” - un eșec pe bani mulțî
Prima ediției a Festivalului 

"Dac Fest - Sub semnul lupu
lui", organizat la acest sfârșit 
de săptămână la Costești de 

Direcția Județeană pen tru Ti
neret Hunedoara s-a dovedit a 
fi un adevărat eșec. Cu toate 

că organizatorii au alocat peste 
30 de mii de lei pentru ediția 

pilot a festivalului, publicul nu 
a fost pe atât de numeros pe 

cât ar fi fost de așteptat. Defi
ciențele în promovarea eveni

mentului au făcut ca mai puțin 
de 200 de persoane să participe 
la manifestări. în municipiul 
Orăștie, Deva sau Hunedoara 
aproape nimeni nu știa de or

ganizarea festivalului 
închinat dacilor.

Festivalul a debutat vineri, la 
știe, unde publicul a putut urmării o 

paradă a costumelor militare și simula
rea unui conflict militar între daci și ro
mani. Manifestările s-au mutat mai apoi 
pe platoul de Costești, unde au fost 
amenajate mai multe ateliere de de 
olărit, fierărie, tir cu arcul, exerciții mil
itare și ritualuri antice, însă prea puțini 
participant s-au dovedit interesați de 
oferta organizatorilor. Nici a doua zi de 
festival nu s-a bucurat de o mai mare 
prezență a publicului, numărul 
participanților fiind în jrul a două sute 
de persoane. Puținele tarabe amenajate 
unde se comercializau mâncăruri așa 
zis dacice precum balmoș, tocană de 

_ kiie, sloi de oaie dar și nelipsiții virșli 
nu au avut parte de vânzări pe măsura 
așteptărilor comercianților, prețurile 

d cam piperate. în schimb 
mâncărurile preparate de membri 

Asociației Tera Dacica Aetema, linte la 
ceaun, fiertură de grâu cu miere și 
plăcintele cu piper au stârnit curiozi
tatea publicului. Nici comercianții de 
produse artizanale nu au avut mai mare 
noroc la acestă primă ediție a Dac Fest, 
fiind nevoiți să se întoarcă cu marfa 
acasă.

Bătălia între daci 
și romani a fost 
atracția festivalului

Cel mai important moment al fes
tivalului a fost simularea unui conflict 
militar între Legiunea a XIII - a Gem- 
ina și dacii ajutați de câțiva membri ai 
unor triburi. Scenariul pregătit de mem
brii Asociației Terra Dacica Aetema a 
fost urmărit cu interes de publicul 
răzleț. Lupta „crâncenă” între mebrii 
celor două tabere a fost asezonate cu 
încurajări de multe ori indecente ale 
publicului. Seara s-a încheiat cu ritu
aluri antice în jurul focului sacru, dar și 
cu un moment folcloric și un recital de 
muzică populară autentică susținut de 
Casandra Hausi și Nicolae Pițiș. Ultima 
zi a festivalului a fost dedicată excursi
ilor la cetățile dacice de la Costești, Bl- 
idaru și Sarmizegetusa.

Organizatorii 
s-au simțit bine

Dacă publicul prezent la prima 
ediție a Dacfest a plecat dezamăgit de 
la Costești, nu același lucru s-a întâm
plat cu organizatorii evenimentului. 
Aceștia au întins mese îmbelșugate, 
stropite cu vin din struguri, culeși 
înainte ca Burebista să fi ordonat dis
trugerea viilor, și bucate alese cu sau 
fără proveniență dacică.

Irina Năstase

A început „războiul”... bobocilor Renașterea medievală 
a palatului Magna Curia

Elevii Colegiului Național 
„Decebal”, au dat vineri star

tul distracției, pentru „boboci”. 
Balul Bobocilor s-a organizat, 
ca în fiecare an, în curtea șco

lii. Evenimentul a adunat 
peste 150 de elevi.

Concurenții au fost foarte bine 
pregătiți și talentați, în același timp. 
Lupta pentru miss și mister al liceu

lui a fost foarte strânsă, bobocii 
încercând să-i impresioneze, prin 
toate mijloacele, pe membrii juriu
lui. Surpriza organizatorilor „a 
prins” foarte bine la public. Invitați 
la „CND’s Army”, jandarmii hune- 
doreni au făcut demonstrații de arte 
marțiale, pentru tinerii prezenți la 
acest eveniment.

Adolescenții au fost 
impresionați de ceea ce au văzut pe 
scenă. Festivitatea de premiere a 

lăsat puțin de dorit, deoarece s-a 
creat o adevărată debandadă, atunci 
când concureții au fost invitați pe 
scenă.

Prezentatorii le-au încurcat 
puțin numele, dar până la urmă totul 
a ieșit bine. „Jurații” au dat sentința 
finală: miss- Nora Cazan și mister- 
Alexandru Tudor.

Petronela Tămaș

Formația „Renaissance” din 
Deva a prezentat vineri 

seara, în fața Muzeului Civi
lizației Dacice și Romane 

„Magna Curia”, un crâmpei 
de istorie, care a fost redat, 

în trei acte, prin dansuri me
dievale, însoțite de muzica 

acelor vremuri.

Cea de-a patra ediție a acestui 
festival, a adunat vineri seara, aprox
imativ 70 de persoane, atrase de 

O
a' -' 4

1
I Un crâmpei 
I de istorie.
I redat in trei
1 acte, prin
1 dansuri

muzica medievală, care răsuna în 
parcul din Deva. Cele trei acte 
prezentate la „Curtea principelui 
Gabriel Bethlen”, au necesitat mai 
bine de un an de muncă. „Acești oa
meni au muncit foarte mult. Avem și 
doi dansatori din Cluj, care au venit 
cu plăcere la acest eveniment”, a de
clarat organizator, Reka Gâspâr- 
Barra. Costumele, făcute cu mare 
atenție, până la ultimul detaliu, te-au 
făcut să te întorci, pentru câteva 
clipe, în acele vremuri.

Petronela Tămaș

cmy k
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Cea de-a 64-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes va avea loc în pe
rioada 11-22 mai 2011. potrivit site-ului evenimentului.
Fondat în 1946, Festivalul de Film de la Cannes este unul dintre cele mai vecin ei mai 
prestigioase evenimente de gen. Festivalul are loc, de obicei, în mai, la Palais des Festi
vals et des Congres din localitatea situată în sudul Franței. Marele premiu al festivalu
lui este Palme d'Or.

Ashton Kutcher 
este cea mai influentă vedetă
de pe Twitter

ș&
^9

Actorul Ashton Kutcher este cea 
mai influentă vedetă de pe Twitter, 
acesta având peste cinci milioane de 
fani și parteneri de conversație pe 
platforma de micro-blogging, 
informează Reuters.

Deasemenea, în momentul în 
care a devenit activ pe Twitter, 
cântărețul John Mayer a înregistrat 
3,7 milioane de fani.

Potrivit cercetătorilor de la 
Northwestern University, Statele 
Unite, numărul celor care devin pri
eteni cu o celebritate pe un site nu 
reprezintă neapărat un factor de 
influență al vedetelor asupra 
percepțiilor colective. Astfel, 
cercetătorii au creat un program prin 
intermediul căruia toate mesajele 
transmise în rețea pot fi filtrate și or
donate după nivelul lor de influență.

Actrița Lidsay Lohan a ajuns din 
nou la închisoare, după ce a fost depistată 
pozitiv la un test antidrog dispus de 
instanță și în condițiile în care, în luna 
iulie, a fost trimisă în spatele gratiilor 
după ce nu a respectat condițiile eliberării

Lindsay Lohan 
e din nou la închisoare

♦

"Oamenii consideră că, doar 
datorită numărului mare de fani, pot 
avea o anumită influență în societate. 
Dar nu este așa", a declarat profe
sorul Alok Chudhari, de la North
western University.

Cercetătorii au dat în acest sens 
și un exemplu. Baschetbalistul Le
Bron James poate să influențeze 
percepția oamenilor numai când 
vorbește despre .sportul pe care îl 
practică. Opiniile sale despre înalta 
Curte de Justiție din SUA, dacă sunt 
formulate și transmise, nu vor ex
ercita niciun fel de influență asupra 
fanilor.

Astfel, a fost creat site-ul 
www.pulseofthetweeters.com, unde 
se poate vedea care sunt mesajele im
portante, care merită citite și cine 
sunt oamenii care le transmit.

pe cauțiune, informează
femalefirst.co.uk.

Potrivit sursei citate, actrița în 
vârstă de 24 de ani își va petrece 
următoarele patru săptămâni în în
chisoare, așa cum a stabilit o instanță din 
Beverly Hills, după ce a fost depistată 
pozitiv la testele privind consumul de 
droguri, iar judecătorul a decis că o nouă 
audiere va avea loc pe 22 octombrie.

în luna iulie, Lohan a fost 
condamnată la 90 de zile de închisoare, 
pentru că nu a respectat condițiile 
eliberării pe cauțiune, într-un dosar în 
care era cercetată pentru conducere sub 
influența alcoolului. Cu toate acestea, 
actrița a fost eliberată după executarea a 
13 zile, fiind ulterior obligată să urmeze 
un program de reabilitare.___ >

Andreea Bănică a devansat-o pe Lady Gaga
în Bulgaria

Andreea Bănică, artista Cat 
Music, a devansat-o pe Lady Gaga în 
topurile din Bulgaria cu piesa Love in 
Brasil.

în topul bulgăresc din săptămâna 
13 - 19 septembrie 2010, Andreea 
Bănică și Love in Brasil se află pe 
poziția a treia, în timp ce Lady Gaga și 
al său hit Alejandro se află pe cea de-a 
patra poziție în clasament.

Acest top este alcătuit pe baza 
celor mai difuzate piese la radio din 
Bulgaria din săptămâna respectivă.

Love in Brasil este cea mai recentă 
producție semnată Andreea Bănică și s- 
a bucurat de un imens succes atât pe 
plan național, cât și internațional.

Abba interzice extremei-drepte din Danemarca 
să utilizeze cântecul Mamma Mia

Grupul suedez de muzică pop 
Abba a interzis mișcării de 

extremă-dreapta Partidul Po
porului Danez să utilizeze 

cântecul său Mamma Mia în

timpul întâlnirilor formațiu
nii, a anunțat casa de discuri 
care deține drepturile asupra 

acestui cântec.

"Am aflat că Partidul Poporului 
Danez a utilizat cântecul Mamma 
Mia, în contextul în care Abba in
terzice utilizarea muzicii sale în 
scopuri politice", a declarat Oile 
Roennbaeck, un oficial din cadrul 
Universal Music, la Stockholm.

Partidul de extremă-dreapta 
utiliza cântecul modificând Mamma 
Mia în Mamma Pia, în onoarea lid
erului acestei mișcări, Pia Kjaers- 
gaard.

Melodia a fost utilizată în 

cadrul unor reuniuni interne, în 
birourile conducerii partidului, și nu 
în cadrul unor întâlniri publi 
însă, Abba a apreciat că este vorba 
despre un context politic.

Roennbaeck a dat asigurări că 
partidul a recunoscut imediat 
această eroare și a cerut scuze, iar 
Universal consideră cazul închis.

Abba a devenit cunoscută la 
nivel mondial, după ce a câștigat 
ediția din 1974 a concursului de 
muzică Eurovision, cu piesa Water
loo.

în martie, grupul suedez a in
trat în Rock and Roll Hall of Fame 
din New York.

Z

GLASUL HUNEDOAREI

N.

PresiăH:
-peliș culoare;
- peliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.9-4-0

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei os

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

p _ •

http://www.pulseofthetweeters.com
femalefirst.co.uk
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C<ii»i\ia de Diseiplbta u tge/tfiei Județene de Fotbal a stabilit pedepsele pentru cei iinpticafi iu scundului de 
la partida de etapa trecuta, intre Inter Petrila fi CS I ukan, meci în care, arbitrul Denis llaidiniîr, a fost 
scuipat și pâini uit de unul dintre jucătorii echipei din I 'alean. Ax)fel, loan Roșianu. de la (S I iilcun. a pri
mit 1 an de suspendare pentru lovirea centralului și n amendă de I <100 de Ici. De asemenea, antrenorul Szo- 
radi Marius, tot de ta I tdeuit, a fast suspendat 6 luni jtentru lovirea cu capul a unui adversar.

Mureșul rămâne neînvinsă sub cetate
Mureșul Deva rămâne neîn
vinsă acasă în acest sezon.
Trupa antrenată de Gică 

Barbu a remizat, sâmbătă, 1-1, 
cu ALRO Slatina, la capătul 

unui joc modest prestat de am
bele echipe aflate pe teren. De
venii puteau obține însă, toate 
cele trei puncte, dacă Golguț 

nu rata un penalty în cel de-al 
treilea minut al prelungirilor.

Meci anost, sâmbătă, sub cetate, 
unde Mureșul a primit vizita revelației 
Cupei României, ALRO Slatina. 
Oltenii conduși de Comeliu Papură ve
neau la Deva după ce, la mijlocul 
„„plămânii trecute, învingeau lapenal- 
tyuri Vasluiul lui Lopez Caro, în 
șaisprezecimile Cupei României, iar 
gazdele sperau să profite de o eventuală 
oboseală a slătinenilor. Cu toate aces
tea, Mureșul a arătat pe alocuri mai 
obosită decât adversara sa din acest joc 
și fel a trecut pe lângă cea de-a treia 
victorie, acasă, din acest sezon.

Doar o ocazie de a 
marca, în prima 
repriză, pentru deveni

Cu doar trei rezerve pe bancă pen
tru acest joc, devenii s-au instalat în 
jumătatea oltenilor încă din debut, însă 
acțiunile conduse de Gîrlă și Melcea n- 
au avut consistență. Prima ocazie a în
tâlnirii de sub cetate a venit după zece 
minute, când, după un luft a lui 
Gongolea, Ginghină, juniorul adus în 

ultimele zile ale perioadei de transferări 
de la Oțelul Galați, a șutat puternic din 
șase metri, mingea trecând puțin pe 
lângă poarta „eroului” din Cupă, 
Tătaru. Au urmat aproape 30 de minute 
de tatonare și joc încâlcit la mijlocul 
terenului, pentru ca oltenii să iasă la 
rampă în minutul 37, prin Bîrsan, care 
n-a profitat însă, de gafa imensă a lui 
Dosan și a trimis, din interiorul careu
lui, în blocajul lui Horvat. Oaspeții 
aveau să speculeze jocul slab al defen
sivei gazdelor, un minut mai târziu, 
când după un corner de pe partea 
stângă, executat de Precup, Vișa, ne
marcat la marginea careului mic, a re
luat cu capul în plasa porții pentru 1-0. 
Repriza se încheie sub dominația 
oaspeților, care mai au o șansă de a ma
jora avantajul, la lovitura liberă de la 20 
de metri a lui Bîrsan, scoasă din vinclu 
de același Horvat.

Al doilea penalty 
ratat, sub cetate, 
în acest sezon

în cea de-a doua repriză, jocul a 
fost, pe alocuri, sub nivelul unei întâl
niri de ligă a doua. Doar inspirația 
tehnicianului devean avea să facă 
diferența, la una din puținele faze nota
bile al celui de-al doilea mitan. Acesta 
l-a lăsat la vestiare, la pauză, pe Trif, a 
cărui joc din prima repriză a fost mult 
sub așteptări și l-a introdus pe tânărul 
Bogman.

Mutarea a fost de bun augur, pen
tru că la 20 de minute de la reluare, vâr
ful devean restabilea egalitatea, cu un 
șut bine plasat din interiorul careului, 
după o „diagonală” de 30 de metri a lui 

Melcea, de departe cel mai bun jucător 
al gazdelor. Oaspeții au început să 
resimtă cele 120 de minute jucate îm
potriva Vasluiului și au cedat ușor, 
inițiativa gazdelor. Finalul avea să fie 
unul de infarct. Mai întâi, nou-intratul 
Dîrvaru, trece pe lângă golul victoriei, 
în minutul 92, când lovitura sa de cap 
din interiorul careului „zboară” de 
puțin peste transversala porții lui 
Tătaru. Un minut mai târziu, micuțul 
Gîrlă este agățat de Tătaru, iar arbitrul 
intâlnirii dictează penalty. Golguț 
„arestează” mingea, însă trimite slab, 
iar salvatorul oltenilor din Cupă 
parează. Exact la aceași poartă, 
Sânmărtean rata acum două etape o 
lovitură de la 11 metri în meciul cu 
arădenii de la UTA. Rămâne 1-1, și 
Mureșul ratează șansa de avea liniște 
înaintea partidelor „infernale” cu Poli 
Iași și Petrolul.

Probleme medicale 
pentru mulți dintre 
jucătorii Mureșului

La conferința de presă de la finalul 
partidei, antrenorul Mureșului, Gică 
Barbu, a dezvăluit că mulți dintre 
jucătorii săi au avut probleme digestive 
cu câteva zile înaintea jocului, fapt care 
explică jocul apatic, dar și prezența a 
doar patru jucători pe banca de rezerve. 
„Am întâlnit o echipă experimentată 
care nu a arătat atât de obosită pe cum 
ne așteptam noi, însă, din nefericire, n- 
am știut să profităm de penaltyul din 
final. E păcat, pentru că puteam avea 
liniște înaintea jocurilor grele ce ne 
așteaptă. Am avut probleme medicale 
în lot, câțiva jucători au avut

enterocolită și au fost slăbiți înaintea 
jocului, aceștia s-au adăugat celorlalți 
indisponibili. Am pierdut două puncte 
de aur”, a spus acesta, la final.

De partea cealaltă, tehnicianul 
slătinenilor, Comeliu Papură s-a de
clarat mulțumit de punctai obținut, cu 
atât mai mult cu cât devenii au ratat un 
penalty la ultima fază a jocului. Acesta 
a mai adăugat că jucătorii antrenați de 
el au resimțit o stare de oboseală după 
deplasarea de la Iași și jocul din Cupă 
cu Vasluiul, motiv pentru care jocul 

Mureșul Deva: Horvat - Coca, Dosan, Gongolea (c), Sânmărtean - Trif, 
Sătmar, Gîrlă, R. Stan, Melcea - Ginghină. au mai jucat: Bogman, Golguț, 
Dîrvaru.

Antrenor: Gică Barbu
ALRO Slatina: Tătaru - Pasăre, Vișa, Kalai, Stoica - Precup, Popescu, 

Quist, Constantin - Anghelina, Bîrsan (c). Au mai jucat: Dumitra, Voicu, 
Vodița.

Antrenor: Comeliu Papură
Omul meciului: Melcea (Mureșul Deva)

prestat la Deva, nu a fost unul din cele 
mai reușite din acest sezon. „Mă bucură 
acest punct, având în vedere că gazdele 
au ratat un penalty. Facem mult prea 
multe greșeli individuale, însă trebuie 
să îi înțeleg acum pe jucători deoarece 
au avut două meciuri extrem de solici
tante, la Iași și în Cupă, cu Vaslui. 
Obiectivul nostru este menținerea în 
eșalonul secund”, a conchis fostul 
jucător al Universității Craiova.

Claudiu Sav

Peja-vu, la Arad, pentru Minerul Lupeni
Echipa antrenată de Ionel Augustin 

pare lipsită de noroc în acest debut de sezon. 
Formația din Vale a pierdut, sâmbătă, la 
Arad, al doilea joc consecutiv în ultimul 
minut și se află la a treia partidă la rând, în 
campionat, fără victorie. Minerii au pierdut 
în fața „studenților” de la ACU, cu 1-0, în 
minutul 93, după ce, etapa trecută, la Lu
peni, Voința Sibiu învinsese cu un gol mar
cat în minutul 89!

Ghinionul și neputința au luat loc pe 
banca hunedorenilor de la Minerul. Băieții 
lui Ionel Augustin au uitat să mai câștige și 
se află în zona fierbinte a clasamentului, 
după ultima înfrângere suferită în fața nou- 
promovatei ACU Arad. Lupenenii nu au 
mai câștigat din etapa a doua, de la victoria 
în fața celor de la Gaz Metan CFR Craiova 
și se află la cel de-al șaptelea gol primit în 
w^mele trei partide oficiale, fiind una din 
echipele cu cea mai slabă defensivă din 
acest sezon.

Dacă la începutul acestei ediții, cei de 
la Lupeni visau la o clasare în primele șapte 
echipe ale campionatului, acum „lupii ne
grii” se gândesc tot mai serios la evitarea 
retrogradării, aceștia având doar patru 
puncte în primele cinci jocuri ale sezonului. 
Acest lucru vine să dea apă la moară celor 
care îl văd deja pe Ionel Augustin părăsind 
cârma echipei din Vale, după doar câteva 
etape de la instalarea sa în funcția de 
antrenor al Minerului.

Jocul de la Aradul Nou a candidat cu 
brio la cel mai slab meci al etapei. Cele 
două formații au arătat un fotbal în care 
ocaziile la poartă au lipsit cu desăvârșire, 
gazdele arătând o stare de oboseală după 
cele 120 de minute jucate în Cupa României 
în compania campioanei CFR Cluj.

Prima ocazie mai clară a întâlnirii a 
venit după aproape o jumătate de oră de joc,

FC Hunedoara rămâne neînvinsă în actuala ediție de campionat. Elevii lui 
Eusebiu Șuvagău au reușit, vineri, cea de-a treia victorie consecutivă pe teren 
propriu, în fața celor de la Național Sebiș, într-o partidă în care oaspeții au jucat 
mai bine de o repriză cu un om în minus. Golul victoriei a venit târziu, în minutul 
93, marcator fiind Gideon, aflat la a doua reușită după revenirea în orașul de pe 
Cerna. Hunedorenii ocupă ultima treaptă a podiumului, la doar două puncte în 
spatele liderului Termo Turnu Severin. CFR Simeria a remizat, acasă, 0-0, cuAu- 
tocatania Caransebeș, la capătul unui meci în care Ciprian Pepenar a ratat un 
penalty, iar Dăscălescu și Făgărășanu au luat la țintă bara porții adverse. Simeria 
este la al doilea meci consecutiv, acasă, în care nu reușește să marcheze și se 
clasează pe locul cinci cu opt puncte după primele cinci etape. (C.S.)

când, torpila expediată de Avrămescu a tre
cut de puțin peste poarta apărată de Rusu. 
Gazdele n-au amenințat poarta lui Mecea 
decât extrem de târziu, în minutul 70, când 
Lupașcu a reluat slab cu capul o centrare 
venită de pe stânga de la Ciubăncan.

Lovitura de grație avea să vină, atunci 
când nimeni nu se mai aștepta, la ultima 
fază de joc. Dragoș, juniorul gazdelor, se 
înalță în careul hunedorean și trimite perfect 
cu capul, sub bară, fructificând astfel cen
trarea excelentă venită de la Gligor. Alb- 
albaștrii Getei Onu, obțin cea de-a doua 
victorie consecutivă și acumulează nouă 
puncte după prinele cinci înfruntări din liga 
a doua.

Augustin a „driblat” din 
nou conferința de presă 
Ionel Augustin a plecat extrem de ner

vos la finalul întâlnirii de pe Mureș. 
Antrenorul lupenenilor nu a vrut să 
vorbească cu nimeni, fiind extrem de

FC Hunedoara - victorie 
în ultimul minut

Rezultatele etapei a V-a:

nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi. 
Mai mult, acesta ar fi sărit și la gâtul cen
tralului, care a prelungit prea mult partida 
de pe „Motorul”. Antrenorul de 55 de ani nu 
este la prima „ispravă” de acest gen, el 
lipsind și de la conferința de presă de după 
meciurile cu Voința și Craiova. De partea 
cealaltă, antrenorul arădenilor, Costel 
Bogoșel s-a declarat mulțumit de victoria 
elevilor săi, cu atât mai mult cu cât aceștia 
au făcut un meci bun și în Cupă, împotriva 
CFR-ului din Cluj.

Claudiu Sav
ACE Arad: El. Rusu - Bilia NMau, 
Miculeseu, C. Altfea - Șandru, Glîge^ Petrescu, 
Balia- Dragoș, Gheju. Au mai jucat: Sandu, Roșea, 
Eupașeu.
Antrenor: ©ostel Bogoșel
Minerul Lupeni: Mecea Daj, Băîța, Cîmpean (c), 
î^eacșu - Pleașcă, Avrămescu, L. Todea» R. Cristian 

Itu, Deaconescu. Au mai jucat; Postea, G- Marin.
Marinescu.
Antrenor: Ionel Augustin
Omul meciului: Dragoș (ACU Arad)

CS Mioveni - CSM Râmniu-Vâlcea 1-0
FC Bihor - ACSMU Politehnica Iași 2-1
Voința Sibiu - FC Silvania 3-0
Arieșul Turda - Unirea Alba-Iulia 0-0
Petrolul Ploiești - FC Argeș 5-0
Mureșul Deva - ALRO Slatina 1-1

ACU Arad - Minerul Lupeni 1 -0
CFR Gaz Metan Craiova - UTA Arad 4-1

CLASAMENT:

GOLGHETERI: Constantin Budescu (Petrolul Ploiești) - 5 goluri
Adrian Voiculeț (UTA Arad) - 5 goluri 
Roberto Ayza (CS Mioveni) - 3 goluri
George Țucudean (UTA Arad) - 3 goluri 
Zeno Bundea (ACU Arad) - 3 goluri

1. Petrolul Ploiești 5 5 0 0 17-2 15p
2. CS Mioveni 5 3 2 0 7-2 Hp
3. Voința Sibiu 5 3 2 0 6-1 11P
4. FC Bihor 5 3 1 1 5-3 lOp
5. ACU Arad 5 3 0 2 5-5 9p
6. Mureșul Deva 5 2 2 1 5-4 Sp
7. Unirea Alba-Iulia 5 2 2 1 2-2 8p
8. UTA Arad 5 2 0 3 10-10 6p
9. Gaz Metan CFR Craiova 5 2 0 3 9-9 6p
10. FC Silvania 5 2 0 3 4-9 6p
11. ACSMU Poli Iași 5 1 2 2 4-5 5p
12. ALRO Slatina 5 1 2 2 5-7 5p
13. Arieșul Turda 5 1 2 2 2-4 5p
14. Minerul Lupeni 5 1 1 3 5-10 4p
15. FC Argeș Pitești 5 1 0 4 4-11 3p
16. CSM Râmnicu-Vâlcea 5 0 0 5 2-8 0p
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• Ce este un titlu onorific ?!

- Titlul onorific este atunci când

soția spune: “Șeful meu este

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

2 întors!

Realizat 
Cain!

>

>
V

Ase 
entu

ziasma

Delicat >
wirvMk

Kâspuns 
pozitiv

>

rVij-Ll-TLn n_nPrietenos
Team 

din Arad

>

Omorâți

Peliculă

>

Volum

Sicrie

Direcție >

13:50 
14:00 
14:45
15:30
16:55

30 Rock (serial, 2006 - 13.)
CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 12.) cu 
Marg Helgenberger, George 
Eads, Paul Guilfoyle

Frttmoasu Sarah Taylor (Rebecca tie Mtn-nay) tucrcuzu ca psthiilag criminalist in ca
drul unui departament de politic. Mcscriu ci. earc o ohlifpi sft putrtttidlt in mințile hoi
nare a unor ucigași jura scrupule. nit-i lasă titttp pentru viafa personală ți a 
înarmează cu o acini redere excesivi atunci cund vine vorba de bârbaiL 
(Pro Cinema; 22:<!t>; legături riscante)

>

/
>

, Raclă. Reconstituire
parte

> V

> VV

Viorel Naqhi - Vladimirescu

Exploatări 
de cărbune

Uriași

învârtită

Mediu 
acid!

V

Parte 
din 

datorie

solemn

V

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră (matinal)
Desene animate
Mediterana 27 (rel.) Ep. 1
Pur și simplu delicios (rel.) 1 
Verde'n față Episodul 23 
Pirațiin Episodul 1
Dovadă de iubire
Ca la carte (rel.)
Iubiri dincolo de ecran Ep. 17 
Zile și nopți
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 26.) 
Istorii de buzunar
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Este televizorul nociv pentru 

copii?
Goana după bani (englez film 

documentar, 2008 - 3.) Iluzia
Amintiri din istorie 
învinge apele!
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun ( serial, 2007 - 27.)

în deruta

Denu
mire

Abia ivit

Artist

în plin!

Buni de 
gură

Capitala 
Greciei

Apusei

Uitat

Ungher

Lată!

V

Poftim

Lene!

Ambalaj

Introduceți in grila da mai bis următoarele cuvinte: 
AC. AFINĂ, Al, ANA, ANAFORĂ, APARI, APĂ, 

APĂRARE, AR, ARĂMI, ARAPI, ARĂPILĂ, 
ARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AȚIPIT, ĂLA, 
BRAȚ, BRAV, CAPATAVOȘI, IP, IRITATĂ, 

IȚARI, LAMURI, LĂSAȚi, NA, ORARI, 
PANTALONAR, PRĂVĂLATIC, RECITATOk, 

Rl, TATĂ, TO, UNITĂ, VARĂ.

Petru Ardelean - ARAD

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

5 8 4 3
2 9 8 7 3

3 2 7 4 9
7 2 6 4 5 3

5 6 4 3 2 7

TV^2 c antei^^

17:00

Fii bărbată, Grace! (francez se
rial de comedie, 2006 - 4.)
Cerul din ochii tăi (dramă, 

2006, rel.)
Descoperă românii
Poate nu știai
Telejurnal
Liber pe contrasens
Atlas

, Vorbe peste timp
Descoperă românii
Telejurnal
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Fii bărbată, Grace! (francez se

rial de comedie, 2006, rel. - 4.)
Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 14.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Poate nu știai
Aromânii
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 19.)

06:00 
(18:00 
10:00
11:15

23:00

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Mânzul (SUA dramă, 2005, 

rel.) 120' cu Darcy Belsher, 
Ryan Merriman, Steve Bacic, 
Bill MacDonald
Observator
Breșă de securitate (SUA thril-. 

Ier, 2007) 110' cu Chris Cooper, 
Ryan Phillippe, Laura Linney, 
Caroline Dhavemas

Observator
Acces Direct
Observator
Fotbal: Urziceni - Dinamo
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) 60' cu Alina 
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana 
Maria Donosa
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

Dupa 20 de ant (talk show, rel.) 
Știrile Pro TV (2009) 
Ce se întâmplă, doctore? 

(2007, rel.) 90'
Pro Motor
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3830.)
Știrile Pro TV
Ucenicul lui Merlin (SUA-ca- 

nadian aventură, 2006) 
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3831.)
Știrile Pro TV
Happy I lour
Știrile Pro TV
Avionul cu șerpi (SUA film de 

acțiune, 2006)
Știrile Pro TV
Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (serial de 
acțiune, 2005 - 20.) 60’ cu Jared 
Padalecki, Jensen Ackles, Jef
frey Dean Morgan, Nicki Aycox

06:00
07:00
10:00

22:30
23:00

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați 
Legământul
Paradisul blestemat
O mare de pasiune
Marina
Victoria
Rețeta de ACASĂ
Legământul
Vremea de Acasă
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Săracii tineri bogați
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

Poveștiri de noapte
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli

07:00
07:30

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 47.)
Galileo
Sport cu Florentina 
Partener(a) (SUA comedie, 

2005, rel.)
Imobiliare Blitz
Âutoforum
Camera de râs
Mama invizibilă 2 (comedie) 
Cireașa de pe tort
Trăsniții
Focus 18 90'
Focus Sport
Cine știe...câștigă!
Fotbal shaolin (acțiune) cu 

Stephen Chow, Man Tat Ng
Trăsniții
Mondenii Show
Micile suflete mari, cu Char

lton Heston, Charles Miller, Leo 
Wheatley, Bruce Greenwood

ș

i

H
:40 Sport Șfl' 00 ■ Hotel Babylon (englez serial, UBtfSl 14:30 Cercul literar "Jane Austen" 15:30 Ruleta destinului (serial - 2.) cu Chad Michael Murray tete
:@0 Telejurnal; Meteo 2006 - 3.) 60' cu Tamzin Out- 16:15 Vulcanul (SUA film de catastrofa, 1997) 16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 9.)
: 10 l ess (englez-SUA dramă, 2008 hwaite, Max Beesley, Natalie 18:00 Călătorie spre central pământului 17:00 Maria și marea (român film romantic, 1988, rel

- 4.) 240' Ultimul episod Jackson Mendoza, Emma Pier- 19:30 Pe platourile de filmare 26' H 19:00 Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 3.)
20:00
21:25
22:00

20:00
21:00
22:00

Dragonball: Evoluția (SUA film fantastic de acțiune, 2009)
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 2.) 30' Tucson
Van Wilder: Primul an de facultate (SUA comedie, 2009) 98' cu Jonat

han Bennett, Kristin Cavallari, Jerry Shea, Kurt Fuller
Dezonoare (dramă, 2008) 119' cu John Malkovich, Jessica Haines

Aproape de adevăr (serial polițist, 2005 - 4)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 17.)
Legături riscante (thriller, 1995) cu Rebecca De Momay, Antonio Ban

deras, Dennis Miller, Len Cariou
Blade (serial - 2.) cu Sticky Fingaz, Jill Wagner, Jessica Gower.

son
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

23:40 23:45

8
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LOCURI DE MUNCA - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

barman 3

betonist 1

casier 23

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

lfaiantar

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învatator 1

lucrător comercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

operator calculator
rebele

electronic °i
3

Ir(chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

pri mito r-d i s trib u ito r 
scule

materiale si
2

tractorist I

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

dispecer

zidar rosar-tencuitor 5

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial 1

agent de securitate 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

cusator piese din piele si înlocuitori
10

1

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

mecanic utilaj

operator instalații dincentrale elec
trice 4

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

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

Petroșani

Vulcan cusator prese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

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
lucrator comercial 3

manipulant mărfuri I

Telefon: 0755.999.924

g

1gestionar depozit

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

zidar rosar-tencuitor

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor '5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

3

Telefon: 0755.999.918

lacatus montator

asfaltator 1

barman 1

bucătar I

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

1

munc.necal.în ind.confectiilor
11

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

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole maro chin arie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc.necal.la asamblare a, montare a 
pieselor 2 femeie de serviciu I

stivuitorist 1 ospatarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

montator accesorii pentru calapoade
1

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

munc .radioelecronist 10

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

Mică publicitate

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

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.

’•'•s.ț. land casa în Băcia, 1 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, 
Ț ®mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.OOOIei. Tel. 0748.347.128

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

mecanic utilaj

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

Nr. 261 - 27 septembrie 2010
Vând casă-pavilion în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana- 
lizare în curte. Preț 1 lO.OOOiei. Tel.0729.015.069

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
rămidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069 g DIVERSE

k
Ofertă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur.
Tel.0735.066.695

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

Vând casă în Rapolțel, 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, hol, anexe, curent, grădină, st=400mp. 
Preț 90.0001ei neg. Tel.0729.015.069

Vând Banzic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, auto încărcător 
cu cupă Fiat Alis, stare foarte bună- Prețuri negociabile. Tel.074O.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. ■r-

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. Tei. 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. Te1.0743.426.364
(text maxim 50 de cuvinte)

apartament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
Preț 98.OOOIei 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

Ofer 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

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. 
0740.239234 și 0740.025052

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.53 5, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07@yahoo.com

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

Prenume........
Bl..Nr.

Județul
nr.

Sc...... Ap ..

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Proprietar, 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= 1 .OOOmp, 
gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

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

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

Semnătura

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț7001ei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722,857.860

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=9?0mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015.069

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

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
•

i

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

nuca 3 Preț anunț cu chenar: 5 cu fundal: 7 lei.

http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


Fabrica de mortare uscate 
si odezivi Hunedoara

S-TWJ

Silvadez

ide/ î-

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a cosei tale.

4

SILVA* 
LEMNTEX 
induce și ssswstătesll 

tâmlărto ne lemn trtota stratificat 
■șl șl ferestre le cea nel beai calitate, 

parchet iSa lemn de fag, 
paltin saa tasta.

S.C.SU.VA ISMXTEXS.R.L
sat (Jtiminflîa, nr.l 21D, amnmu Ilărău, 
td//îix: O5S4/501O21/22, e-mail; sih^^smurl.rt)
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A2
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Silvadez^1
mortare uscate, adezivi, sape automvelante

Supremația calității ►
■

ÎNCEPÂND CU PATA DE 02.08.201 Q. NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA « BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 iei/tonil

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tbnă

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


