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primăriile hunedorene 
au primit bani 

pentru investiții

de pupat

Managerul Public 
al Primăriei Deva, 
Corina Oprișiu

Pentru că de când a fost angajată pe 
postul de Manager Public a reușit să organizeze mai multe 
evenimente interesante pentru deveni, cu fonduri minime 
cheltuite din bugetul public. Ultimul eveniment a fost 
„Ziua Recoltei”, ocazie cu care gospodarii și gospodinele 
din Deva s-au aprovizionat cu produse agricole la prețuri 
sub cele din piață.

Primarul 
municipiului Lupeni, 

Cornel Resmeriță 
Pentru că a desființat echipa de fot

bal din localitate după ce, de câțiva ani, a 
finanțat gruparea sportivă, din banii contri

de blamat

buabililor, cu câte 20 de miliarde de lei vechi 
anual. Prin decizia sa, edilul din Lupeni nu va 

reuși să recupereze din transferurile jucătorilor ni- 
ciun leu din cei investiți la echipă.
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► I)N 7 Deva - Sântulialin
W ► l)J 687 C'ristur - Hunedoara

► D.l 687 Hunedoara - llășdat 
Q ► DN 66 Călan - Băcia

►DN 7 Mintia-Xețel
► DN 7 Vețel - l.eșnic

► DN 7 l.eșnic - Sâeâmaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjue
► DN 7 Burjue - Zain
► DN 76 Șoiinuș - Bcjan
► Uricani
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t greco-catolic
Sf. Haritina.

t romano-catolic
Ss. Placid și îns., m.; Alois 
Scrosoppi, pr.; Faustina Kowal-

. ska, dUvg

Ciorbă 
de burtă

Ingrediente:
700 g burtă, 2 morcovi, 1 pătrun
jel, 1 ceapă, 1/2 gogoșar în oțet,
3-4 căței mari de usturoi, 300 g 
smântână, 2 ouă, 60-70 ml oțet.

Mod de preparare:
Se ia burta și se spală. Daca vi 

se pare că are miros se pune câ
teva ore, chiar o zi, în puțină apă 
cu câteva linguri de oțet.

Se fierbe burta la foc mediu 
până se înmoaie, cam 2 ore. Se 
scoate și se taie fâșii de 5 cm lun
gime și 1 cm lățime.

Se curăță legumele și se pun la 
fiert alături de fâșiile de burtă. Se 
potrivește de sare. Se face mujde
iul din usturoi cu putina zeamă de 
ciorbă.

După ce ați fiert legumele le 
scoateți și puneți otețul și gogoșa- 
rul tăiat cubulețe. O mai fierbeți 
încă 5-10 minute. Se adaugă muj
deiul.

Smântână se amestecă foarte 
bine cu cele 2 ouă bătute. Se 
stinge focul și se adaugă în ciorbă 
amestecând continuu ca să nu se 
„brânzească”.

Se servește fierbinte cu puțin 
pătrunjel tocat și ardei iute în oțet. 
Pe masă, alături de ciorbă se poate 
pune smântână, mujdei și oțet 
pentru a obține gustul dorit.

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
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Sfânta Mucenică Haritina
Un om de neam bun și bogat, 

anume Claudie’, cu obiceiuri bune și cu 
milostivire spre săraci, văzând o copiliță 
foarte mică al cărei nume era Haritina - 
care rămăsăse orfană de părinți din prun
cia ei - s-a milostivit de dânsa și, luând- 
o acasă, a crescut-o ca pe fiica sa și a 
iubit-o ca pe fireasca lui copilă, căci cu 
adevărat avea de ce să o iubească. 
Ajungând în vârstă, s-a arătat nu numai 
de o frumusețe deosebită a chipului, ci și 
cu podoaba obiceiurilor bune, fiind 
blândă, smerită, ascultătoare, tăcută, 
curată la suflet și înțeleaptă. însă cel mai 
important lucru era credința ei în Hristos, 
a cărui roabă și mireasă a devenit; 
crezând în El, s-a aprins cu multă 
dragoste și s-a făcut mireasa Lui, 
păzindu-și fecioria și petrecând la un loc 
deosebit în singurătate. Stăpânul ei care 
a crescut-o n-o oprea de la un gând bun 
ca acesta, ci se bucura de viața ei cea 
curată și sfântă și de aceea i-a zidit o casă 
liniștită în care viețuia învățând ziua și 
noaptea Legea Domnului. Pe credincioșii 
care o cercetau îi învăța povățuindu-i cu 
cuvinte folositoare, spre mântuire, iar pe 
cei necredincioși îi aducea la credință, 
propovăduindu-L pe Hristos. Tuturor le- 
a fost pildă de credință și de viață plăcută 
lui Dumnezeu.

în vremea aceea Dioclețian, ne
credinciosul împărat, a început prigoană 
mare împotriva creștinilor de pretutin

deni spre a-i chinui și mai ales pe aceia 
care aveau o viață îmbunătățită. în acea 
vreme Sfânta Haritina a fost clevetită 
către Domițian cornițele că este creștină 
și pe mulți elini îi întorcea la credința 
creștină. Iar cornițele, auzind de acestea, 
a scris îndată stăpânului ei, poruncindu- 
i să trimită la dânsul pe Haritina. 
Stăpânul ei, citind scrisoarea, s-a mâhnit 
foarte mult și, îmbrăcându-se în haină 
aspră, plângea pentru dânsa, văzând că 
nu poate să se împotrivească puterii 
comitelui. Pe cât putea se împotrivea 
ostașilor care erau trimiși după dânsa și 
plângând și, ținând-o cu mâinile sale, se 
împotrivea celor ce voiau s-o răpească, 
iar ostașii o târau spre-dânșii. Fiind dusă 
Sfânta Haritina la comite, a stat înaintea 
lui, chemând cu inima sa pe Dumnezeu 
în ajutor. Iar cornițele a întrebat-o: „Oare 
sunt adevărate cele ce am auzit despre 
tine, fecioară: că ești creștină și înșeli pe 
mulți, aducându-i la credința necurată?” 
Iar Sfânta Haritina a răspuns cu 
îndrăzneală, zicând: Auzind acestea 
cornițele s-a mâniat foarte tare și a 
poruncit să fie bătută fără cruțare și 
supusă la grele chinuri, dar sfânta a rezi
stat cu credință în Dumnezeu. După 
aceea chinuitorul a osândit-o să fie 
înecată în mare. Și, ducând-o la mare, îi 
legară o piatră grea de grumaz și o 
aruncară în adâncul mării. Făcându-se 
aceasta, îndată piatra s-a dezlegat și s-a

afundat în mare, iar sfânta, întărindu-se 
cu puterea Celui Preaînalt a zis: „Uitați- 
vă și vedeți puterea Hristosului meu și 
credeți în El”.

Apoi dregătorul i-a pus pe chinu
itori să o necinstească. Atunci sfânta Har
itina și-a înălțat mâinile și și-a ridicat 
ochii în sus, rugându-se din toată inima 
lui Dumnezeu ca s-o izbăvească din 
mâinile necuraților. Și, îndată ea și-a dat 
curatul și nevinovatul său suflet în 
mâinile Dumnezeului ei și trupul ei cel 
fecioresc a rămas mort în mijlocul acelor 
nelegiuiți plini de poftă necurată. 
Judecătorul, văzând pe sfânta moartă, a 
poruncit ca trupul ei să fie pus într-un sac 
și, umplându-1 cu nisip, să-l arunce în 
mare. Astfel, au înecat-o în adâncul mării 
pe sfânta moartă, pe ea care, când era vie, 
umbla pe deasupra apelor. Iar după trei 
zile, ridicându-se valurile mării, au scos- 
o la mal, neavând nici o stricăciune din 
pricina apei. Claudie, care o crescuse pe 
sfântă ca pe fiica sa, luând cinstitul și 
prea chinuitul ei trup, cu plângere și cu 
bucurie, l-a dat cuviincioasei îngropări.

HOROSCOP
Afacerile merg bine, banii se tot 

adună și tu ești în al nouălea cer însă 
nu te culca pe lauri. în goana după 1
bani ai uitat de persoanele dragi. Banii nu s
totul! Succesele tale sunt privite, cum era
așteptat, cu invidie de către cei din jur.

Pe plan sentimental nu ai încre
dere în partenerul tău și asta te face 
să fii tot timpul în stare de alertă. 
Simți că lucrurile nu sunt cum ar tre
bui să fie. O discuție cu cărțile pe față v 
putea scuti de neplăceri.

Este o zi prielnică pentru întâlniri 
de afaceri. Astrele țin cu tine așa că 
acesta este momentul prielnic pentru 
încheierea unor contracte. Pe plan

%
sentimental ești încă în căutarea persoanei | 
trivite. Ori ea fuge de tine, ori tu fugi de 
Ar fi bine să deschizi ochii și să te uiți r 
bine în jurul tău.

Te-ai plictisit să faci aceleași lu
cruri în fiecare zi. Rutina te macină 
așa că încearcă să faci mișcare în aer
liber și să-ți diversifici activitățile zilnice.
neglija nici întâlnirile cu prietenii. Discuț 
cu ei te-ar putea ajuta mai mult decât ere

Te afli într-un impas financiar și 
te simți neajutorat. Prietenii se pare 
că te-au uitat. Poate că nu este numai 
vina lor din moment ce tu nu ai mai

*

dat semne de viață de foarte mult timp, 
cearcă să le ceri ajutorul.

5 octombrie
de-a lungul timpului

• 1735: Tratatul de la Viena; confirmă victoria politicii 
ruso-hasburgiene în Polonia

• 1910: Portugalia a devenit republică
• 1962: Membrii trupei The Beatles au lansat primul lor 

hit în Anglia, Love Me Do
• 1962 James Bond Dr. No, primul film din seria James 

' Bond, are în Anglia premiera. în distribuție Sean Connery, și 
' ,JBond-Girl“ Ursula Andress.

• 1972: La Paris este fondat Frontul Național Francez și 
iran-Marie Le Pen ales președinte.

• 1988: în Brazilia este promulgată Constituția Federală.
• 1992: Lennart Meri devine președinte al Estoniei.
• 2000: Demonstrațiile în Belgrad, peatunci capitala Ser

biei, au dus la căderea regimului autoritar, și a lui Slobodan 
Kfiloșevici.

• 2009: Primarul General al Capitalei. Sorin Oprescu a 
declarat că a decis să candideze la Președinția României

S-au născut:
• [1712: Francesco Guardi, pictor italian (d. 1793)

• 1713: Denis Diderot, filosof, enciclopedist francez (d. 
1784)

• 1781: Bernard Bolzano, matematician, filosof ceh (d. 
1848)

• 1877: Ștefan Petică, poet român (d. 1904)
• 1896: Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor 

român (d. 1981)
• 1919: Constantin-Aurel Dragodan, poet român (d. 

2000)
• 1936: Văclav Havel, scriitor și politician ceh
• 1942: Angela Buciu, politician român
• 1967: Guy Pearce, actor și muzician australian
• 1975: Kate Winslet, actriță britană

Comemorări:
0578: Iustin al Il-lea, împărat bizantin (n. c. 520)
1285: Regele Filip al IlI-lea al Franței (n. 1245)
1828: Charlotte a Marii Britanii, fiica cea mare a regelui 

George al 111-lea al Regatului Unit (n. 1766)
1830: Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român (n. 

1777)
1880: Jacques Offenbach, compozitor francez de origine 

germană (n. 1819)
1953: Friedrich Wolf, medic și om de cultură german (n. 

1888)
2000: Cătălin Hâldan, fotbalist român (n. 1976)

O zi calmă fără nimic special. 
Nimic nu te scoate din starea de apa
tie. Ar fi bine să faci mai mult sport 
și să renunți la dieta bogata în gră
simi.

Te simți împlinit și fericit. îți simți 
prietenii mai aproape ca niciodată și 
asta te face să ai încredere în tine. Pri
vești viața în roz și toată lumea e a ta. Nu u 
totuși să te menții cât de cât cu picioarele 
pământ.

Trebuie să te refaci după o pe
rioadă agitată. O persoană apropiată 
ți-a cam scos peri albi în ultimul 
timp însă încearcă să treci cu vede
rea manifestările ei.

Trebuie să iei o decizie impor
tantă în timp scurt și asta te face să 
fii agitat. Ai cere sfatul cuiva dar nu 
știi cui. Nu uita că familia te poate 
ajuta oricând.

le Bancurile zilei
La teatru, unde se joacă o 

piesă polițistă, o spectatoare 
sare în sus, strigând: - Unde 
este ucigașul?

La care o voce din spatele 
ei îi dă replica: - în spatele du- 
mitale, dacă nu te așezi ime
diat!

© © ©
în apartamentul unei fa

milii care în iama asta a cerut 
decuplarea de la centrala care

furniza energie termică și 
electrică, un reporter întreabă: 
- Ce faceți dacă vă este frig?

- Ne strângem în jurul lu
mânării.

- Dar dacă este foarte frig?
- Ne apropiem și mai mult 

de ea.
- Dar dacă este ger cu 

temperatură sub - 20 C?
- în acest caz, aprindem 

lumânarea...

© © ©

Intră un bărbat distrus 
într-o cârciumă și strigă: - Toți 
avocații sunt niște proști!

De la o masă se ridică un 
tip solid și se apropie de tipul 
disperat: - Retrăgeți-vă cuvin
tele!

- De ce? Sunteți avocat?
- Nu, sunt prost!
© © ©

O fetiță de cinci ani răs
punde la ușa apartamentului 
poștașului care a adus o tele
grama.

- Tatăl tău nu este acasă?
- Nu. Este la spital și face 

o apendictomie...
- Vai, dar la vîrsta ta cu

noști cuvinte așa de grele? Ai 
idee ce înseamnă cuvîntul 
ăsta?

- Da. 1000 de dolari.

Ești stresat și irascibil. încearcă 
să-ți stăpânești nervii înainte să fie 
prea târziu. S-ar putea să spui sau să 
faci lucruri pe care le vei regreta mai 
devreme decât crezi.

încet, încet te obișnuiești cu gân
dul că trebuie să te desprinzi de ci
neva drag Și să începi o viață pe cont 
propriu.

La serviciu ești plin de energie. 
Ai idei noi care sunt apreciate de cei 
din jur. Familia îți duce dorul și ar fi

0

indicat să îți faci timp și pentru cei dragi.
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Astăzi, între orele 08.00-14.00, în poligonul Dealul Paiului, vor avea loc dis
trugeri de materiale explozive. Primăria Deva îi avertizează pe locuitorii din 
zonă asupra pericolului la care se expun în cazul intrării în perimetrul de si
guranță ui poligonului pe timpul executării lucrărilor.
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['itlurile de proprietate pentru 
erenurile din județ, 
unise în proporție de 98 la sută

Primăriile hunedorene
au primit bani pentru investiții

Peste o mie de titluri de pro- 
trietate au fost emise de Insti
tuția Prefetului Hunedoara 

ncepănd cu anul 2008 și până 
i jumătatea acestui an. Comi
sia județeană de fond funciar 
i evaluat și emis, începând cu 
005, 69.761 de titluri pentru o 
suprafață de 163.750 de hec

tare.

Procesul anevoios al retrocedării 
.«nurilor agricole și pădurilor, fie 
mfiscate în urma colectivizării, fie 
ele din zonele necooperativizate, din 
ideț, e pe cale să fie finalizat.

De la promulgarea legii 
roprietății Comisiei Județen de fond 
mciar i-au fost solicitate spre validare,

sindicaliștii din învățământul hunedorean 
ie alătură protestatarilor din țară

O sută de dascăli hunedoreni 
rotestează, astăzi, în capitală alături de 
□legii lor din toată țara, în cadrul 
iitingului organizat de către Federația 
indicatelor Libere din învățământ 
7SLI). Astăzi, de Ziua Mondială a 
ducației, profesorii participă începând 

ora 11 la un miting de protest în 
îața Victoriei, urmat de un marș care 
re ca țintă ministerele Muncii și 
ducației, unde vor fi depuse memorii 
u revendicările protestatarilor. La 

'unile din București participă și o 
..j de cadre didactice din județ, 
otrivit liderului județean al FSLI, Paul 
.usu, încă de aseară un grup de dascăli 
in zonele Simeria și Orăștie a luat dru- 
îul Capitalei, iar în această dimineață 
n alt grup format din profesorii din 
onele Hunedoara, Hațeg și Valea Jiului 
u pornit spre București. „Nu ne punem

Rata șomajului în județ a scăzut, în septembrie
Numărul șomerilor din județ a 
ost în scădere luna trecută. în 
cursul lunii septembrie în evi- 
lențele Agenției Județene pen

tru Ocuparea Forțelor de 
Muncă (AJOFM) Hunedoara 

au fost înregistrați 
3.152 de șomeri

Peste 700 de deveni au plătit, 
într-o singură zi, impozitele

în ultima zi în care au mai 
putut să-și plătească taxele și 
mpozitele, fără a fi penalizați, 
ieste 700 de devenii au luat cu 
isalt Serviciul Public de Impo

zite și Taxe.

Potrivit reprezentanțiilor Primăriei 
dunicipiului Deva, încasările de joi s- 

peste șaptezeci de mii de titluri de 
propietate.

Zeci de titluri emise 
de la promulgarea 
legii proprietății

Numărul cetățenilor care nu și-au 
putut redobândi terenurile agricole sau 
pădurile este mult mai mic față de cei 
care au deja titluri. La nivelul județului 
Hunedoara, cota de

validare a titlurilor care vizează 
terenurile agricole sau forestiere, reven
dicate de proprietari, este de 98,4 la 
sută. O situației a Comisiei județene de 
fond funciar relevă faptul că din cele 
70.804 de cereri pentru reconstituire 
sau constituiere pentru o suprafață de 
169.806 hectare, au fost emise 69.761 

nici o speranță în reușita acțiunilor 
revendicative, dar este dreptul nostru să 
protestăm. Printre revendicările noastre 
este revenirea la nivelul salarizării din 
ianuarie 2010, pentru că legea privind 
reducerea cu 25 la sută este valabilă 
până la finalul anului și nu știm ce se 
va întâmpla anul viitor. Avem și alte 
nemulțumiri, legate de faptul că Legea 
Educației este blocată undeva la Senat, 
iar în Legea salarizării unice suntem 
plasați la coada sistemului bugetar. 
Dorim să fie stopate disponibilizările, 
pentru că în sistemul educativ nu mai 
avem ce da afară și există deja un 
deficit de cadre. Au rămas multe posturi 
libere după ce mulți colegi au solicitat 
un an de concediu fără salar pentru a 
pleca la muncă în străinătate, deoarece 
veniturile nu le mai asigură traiul. Cal
endarul acțiunilor de protest depinde de

Rata șomajului în județul Hune
doara a scăzut în luna septembrie cu 
0,52 puncte procentuale, atingând la 
sfârșitul lunii nivelul de 9,65 la sută. 
Raportat la rata șomajului înregistrată 
în aceeași perioadă a nului trecut, 
numărul șomerilor din județ a crescut 
cu 0,15 la sută. Din cei 3.152 de șomeri 
înregistrați în luna septembrie în 
evidențele AJOFM, 799 provin din 
disponibilizări curente de personal, iar 

au dublat, față de o zi obișnuită. „Com
parativ cu anul trecut, anul acesta 
încasările au crescut cu 9,64 la sută, 
până la data de 30 septembrie.

în ultima zi, numărul contribua
bililor care au venit să-și plătească tax
ele și impozitele pentru clădiri, 
mijloace de transport sau terenuri a fost 
de aproximativ 770 de persoane”, a de
clarat directorul economic din cadrul 

de titluri pentru o suprafață de 163.750 
hectare. începând cu anul 2008 și până 
la jumătatea acestui an, Comisia 
Județeană de fond funciar a emis 1.497 
de titluri. Pe ordinea de zi a ședinței 
care a avut loc la finele lunii septem
brie, a Comisiei Județene de stabilire a 
drepturilor de proprietate privată asupra 
terenurilor Hunedoara s-a regăsit 
punerea în discuție a validării unor 
suprafețe de terenuri agricole și 
forestiere din localitățiile Uricani, La- 
pugiu de Jos, Sarmizegetusa, Santa
maria Orlea, Ilia, Gurasada, Geoagiu, 
Bucureșci, Zam, Baia de Criș, 
Bămișca, Vețel și Buceș.

Suprafața totală pentru care au fost 
emise cele 71 de titluri este de 583 de 
hectare, dintre care 570 constituie 
suprafețe de teren agricol.

Irina Năstase

reacția guvernanților”, a declarat 
președintele FSLI Hunedoara, Paul 
Rusu.

Cătălin Rișcuța

278 din rândul proaspeților absolvenți. 
La finele lunii spetembrie numărul total 
al șomerilor se ridică la 19. 926, din 
care 11.558 primesc indemnizație 
lunară. Municipiului cu cel mai mare 
număr de șomeri este Hunedoara, unde 
numărul persoanelor fără loc de muncă 
se ridică la 2.809. Deva se clasază pe 
locul al doilea cu un număr de 2.619 
șomeri, urmat de Orăștie și Hațeg, cu 
2.127 respectiv 1.745 de șomeri. (I.N.)

Primăriei Municipiului Deva, Viorica 
Nicula.

Persoanele care nu au plătit până 
în ultima zi a lunii trecute, începând de 
la 1 octombrie vor fi penalizați.

Termenul limită de plată a im
pozitelor este 31 decembrie 2010.

Petronela Tămaș

Douăzeci de primării din județ 
au primit bani pentru continuarea 
unor proiecte de infrastructură, iar 11 
dintre acestea pentru realizarea de 
baze sportive. Guvernul a decis 
repartiția sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată către primăriile 
din județ pentru realizarea unor 
proiecte de infrastructură și a unor 
baze sportive în mediul rural. Majori
tatea proiectelor de infrastructură, 
pentru care s-au alocat bani, vizează

Sumele repartizate primăriilor din județ pentru proiectele de 
infrastructură

PRIMĂRIA SUMAALOCATĂ (MII LEI)

Aninoasa 721
Brănișca 32
Bretea Română 232
Buceș 365
Certeju de Sus 400
Densuș 250
Dobra 500
General Berthelot 73
Geoagiu 150
Gurasada 179 

Sumele repartizate primăriilor din județ pentru realizarea 
de baze sportive

Silviu Nan, primarul comunei Gurasada:,Acești bani reprezintă o parte din costul unui 
proiect de alimentare cu apă a comunei început în urmă cu mai mulți ani. Construcția este deja 
finalizată, iar acum lucrez la documentația pentru predarea lucrării către Apaprod. Mai aveam 
nevoie de peste 600 de mii de lei, iar acum, dacă am primit acești bani, tot ne mai trebuie 440 de 
mii lei. Banii reprezintă restanțe neplătite constructorului, Inspectoratului de Stat în Construcții, 
dirigintelui de șantier. Alte sume restante le-am plătit cum am putut de la bugetul local. în urmă 
cu câteva zile ni s-a cerut o situație de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Am 
trimis evaluarea și acum sper să primim și restul de bani ca să ne plătim datoriile”.

PRIMĂRIA SUMA ALOCATĂ (MII LEI) PRIMĂRIA SUMA ALOCATĂ (MII LEI)

Baru 120 Hațeg 150
Bănița 50 Ilia 179
Crișcior 120 Pui 50
General Berthelot 50 Râu de Mori 50
Geoagiu 71 Sântămăria Orlea 50
Hărău 120

Marius Omotă, primarul comunei Ilia: „Fondurile pe care le-am primit acum sunt 
pentru proiecte începute în 2006-2007, Jucrăriile fiind deja executate și facturate. Am reușit 
să introducem alimentarea cu apă în toată comuna și am realizat un sistem de colectare și 
epurare a apelor uzate modem, care va fi eficient chiar și după ce vom extinde rețeaua de 
canalizare. în ceea ce privește baza sportivă, cu banii pe care i-am primit s-ar putea să 
finalizăm lucrările. Este de apreciat faptul că guvernanții au reușit să aloce bani chiar într-un 
an de criză. De asemenea, este de apreciat guvernul PDL care a demonstrat prin modul în 
care a împărțit banii că nu ține cont de culoarea politică a primarilor, ci a alocat fonduri pentru 
toate primăriile, de multe ori în detrimentul primarilor PDL. Sigur că mai este nevoie de fon
duri, dar am înțeles că nu sunt bani și încercăm să facem câte ceva cu cât avem”.

Victor Stoica, primarul comunei Pui: „Banii primiți sunt pentru proiectul de alimentare 
cu apă pentru trei sate din comună, început din 2008. Anul trecut am primit o sută de mii lei, iar 
anul acesta două sute mii lei, dar pentru finalizarea lucrării ne mai trebuie peste două milioane 
de lei. în ceea ce privește banii pentru baza sportivă, vom reuși probabil să facem licitația și ceva 
lucrări. Chiar dacă banii sunt puțini este bine că încep lucrările, pentru că odată începute poate 
că se vor și finaliza. Le mulțumesc celor care s-au gândit și la noi, să ne dea niște bani, cu care 
încercăm să mergem înainte”.

ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI VEȚEL, cu sediul în localitatea 
Vețel, str.M.Eminescu, nr.256, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului “Introducere în intravilan 
a parcelelor 1 și 2 în scopul realizării unui ansamblu de locuințe 
pentru tineri”, în localitatea Leșnic, comuna Vețel, jud.Hune
doara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate 
realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de 
luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul 
APM Hunedoara, în termen de 18 zile calendaristice de la data 
primului anunț.

realizarea sau modernizarea unor 
rețele de aducțiune de apă sau de 
canalizare, precum și construirea ori 
reabilitarea unor poduri și podețe. De 
asemenea, au fost alocați bani pentru 
realizarea, reabilitarea sau modern
izarea unor baze sportive 
multifuncționale din comunele 
județului.

Cătălin Rișcuța

PRIMĂRIA SUMA ALOCATĂ (MII LEI)

Ilia 100
Orăștioara de Sus 350
Petrila 1.528
Petroșani 449
Pui 200
Simeria 141
Teliucu Inferior 250
Toplița 87
Turdaș 710
Vulcan 710
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Elevii Liceului Pedagogic „Sabin Dragai" din Deva organizează mâine, la 
ora 18.00, Palul Bobocilor. Tema balului va ji una „orientală", elevii pre
gătind o mulțime de surprize pentru a încânta publicul, dar mai ales juriul. 
Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor, iar invitații speciali vor fi Dj 
Andi și Stella. Prețul unui bilet este de 10 lei.

4 Eveniment
x

g-------
Gorbunov, condamnat 
la 16 ani de închisoare

Serghei Gorbunov a fost 
condamnat, ieri, de Judecătoria 
Deva, la 13 ani de închisoare cu 
executare pentru tâlhărie, 
pedeapsa fiind contopită cu alte 
șase condamnări, astfel că el are 
de executat 16 ani de închisoare. 
Decizia instanței poate fi atacată 
cu recurs, înlermen de zece zile 
de la comunicare. Purtătorul de 
cuvânt al Judecătoriei Deva, 
Cornelia Filimon, a declarat că 
Serghei Gorbunov a fost con
damnat pentru o tâlhărie comisă 
la Deva, în urmă cu șase ani, 
asupra patronului unei case de 
schimb valutar, căruia i-a furat 
65.000 de lei. „Pentru fapta 
săvârșită la Deva, Serghei Gor
bunov a fost condamnat la 13 ani 
de închisoare și daune materiale 
de 50.000 de lei și daune morale 
de 8.000 de lei pentru patronul 
casei de schimb valutar. De 
asemenea, s-a decis expulzarea 
sa de pe teritoriul României după 
ispășirea pedepsei. Pentru că in
culpatul mai are alte șase 
condamnări date de tribunalele 
din Constanța, Brașov, dar și din 
Chișinău, pedepsele au fost con
topite, astfel că are de executat 
16 ani de închisoare”, a 
menționat Filimon. Gorbunov nu 
a fost adus în fața instanței, ieri, 
acesta se află la Penitenciarul 
Aiud.

Oana Timiș rămâne 
în arest

Fiica primarului din Hațeg, 
Oana Timiș, a rămas în arest. 
Asta după ce ieri, magistrații 
Curții de Apel Alba Iulia au 
respins cererea de eliberare sub 
control judiciar a tinerei. 
Judecătorii de la Curtea de Apel 
au respins și alte trei cereri de 
eliberare sub contol judiciar, for
mulate, în recurs, de tineri 
cercetați în același dosar de 
trafic și consum de ketamină.

Dosar penal pentru 
contrabandă cu țigări

Un bărbat în vârstă de 37 de 
ani, din Brad, s-a ales cu dosar 
penal, după ce a fost prins de oa
menii legii în timp ce intenționa 
să comercializeze țigări de 
contrabandă. Polițiștii din cadrul 
Postului de Poliție Ribița l-au 

. prins în flagrant pe Nicolae E, de 
37 ani, din Brad, care avea 
asupra sa și intenționa să comer
cializeze 100 pachete de țigări de 
diferite mărci, provenind din 
Serbia, fără a avea aplicată ban
derola fiscală eliberată de Min
isterul Finanțelor din România. 
Pe numele bărbatului a fost în
tocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
contrabandă, iar cantitatea de 
țigarete a fost confiscată.

Mihaela Tămaș

Peste 200 de vitezomani opriți de polițiști, într-o singură zi
Polițiștii din cadrul Poliției Rutiere au desfășurat o serie de acțiuni în scopul prevenirii 

și a combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave: viteza și consumul de alcool

Nu mai puțin de 13 aparate
■ radar au scos polițiștii, pe dru

murile din județ, pentru a-i 
prinde pe vitezomani. Intr-o 
singură zi, oamenii legii au 

oprit în trafic 201 conducători 
auto care au depășit limita le
gală de viteză, iar trei dintre 
aceștia au rămas fără permi

sele de conducere pentru 
90 de zile.

Sub deviza „Alege Viața”, peste 
55 de polițiști din cadrul Serviciului 
Rutier și cel de Ordine Publică au orga
nizat acțiuni, în urma cărora au aplicat 
264 de sancțiuni contravenționale în 
valoare totală de peste 27.900 lei.

Cele 13 aparate radar utilizate au 
surprins, într-o singură zi, 201 
conducători auto care au depășit limita 
legală de viteză, în cazul a trei dintre 
aceștia permisele de conducere fiindu- 
le suspendate pentru 90 de zile, întrucât 
au depășit viteza legală cu peste 50 
km/h.

„Acțiunile polițiștilor hunedoreni 
au continuat și duminică, zi în care au 
fost aplicate 181 amenzi pentru diferite 
abateri privind circulația pe drumurile 
publice, în valoare totală de peste

Incendiu la un depozit în Orăștie
Un depozit din Orăștie a luat foc ieri 
dimineața, din cauza unui calculator 
uitat în priză. Pompierii au fost soli

citați la primele ore ale dimineții, 
pentru a stinge focul izbucnit la un 
birou și acoperișul unui depozit aflat 

pe strada George Coșbuc.

Mai multe echipaje ale pompierilor au 
sosit la fața locului, în aproximativ cinci 
minute de la izbucnirea incendiului. A fost 
nevoie de patru autospeciale pentru a stinge 
focul. Incendiul se manifesta pe o suprafață 
de aproximativ 500 de metri pătrați, iar la 
acoperișul unei anexe pe o suprafață de 
aproximativ 20 de metri pătrați. A existat 

ANUNȚ PUBLIC
Primăria comunei Romos, jud. Hunedoara organizează la sediul din 

str.Principală, nr. 114, sat Romos, jud. Hunedoara, în data de 26.10.2010, ora 
11,00, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui număr de 5 parcele 
de teren, în suprafață de 800 mp fiecare, cu destinația construire locuință.

Prețul de pornire la licitație este de 7 000 ron/parcelă, pragul de strigare, 
100 ron.

Documentația de licitație și informațiile suplimentare se pot obține de 
la Primăria comunei Romos, telefon 0254/245620.

înscrierile se pot face până la data de 26.10.2010, ora 9,00.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8 — 16.

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 D, corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092;

0354/501021.

19.000 lei. De remarcat faptul că, pe 
parcursul celor două zile ale week-end- 
ului nu s-au înregistrat accidente rutiere 
grave”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de Poliție al Județului 
Hunedoara, inspector Bogdan Nițu.

Prinși în trafic fără 
permise de conducere
Patru hunedoreni au fost prinși de 

oamenii legii, în trafic, în timp ce con
duceau autoturisme fără a avea per
mise. Unul dintre șoferi, Dumitru R., de 
41 de ani, din Orăștie, a fost prins de 
omenii legii în timp ce conducea un au
toturism pe strada Unirii din localitate. 
La fel s-a întâmplat și în alte trei cazuri, 
în fiecare dintre acestea fiind implicați 
tineri cu vârste cuprinse între 18 și 20 
de ani. în toate aceste cazuri, polițiștii 
au întocmit dosare de cercetare penală.

Beat turtă, a adormit 
cu capul pe volan
Polițiștii din cadrul Postul de 

Poliție Vețel au fost sesizați cu privire 
la faptul că pe DN7, în direcția de mers 
Deva-Arad, la ieșire din localitatea 
Vețel, se află oprit pe partea carosabilă 
un autoturism având lumina de întâlnire 
aprinsă, iar în interior se află un bărbat, 
care doarme cu capul pe volan. Oa-

pericolul de extindere a focului și la 
locuințele învecinate, însă pompierii au 
ajuns la timp, pentru a elimina pericolul. 
După ce furnizarea gazului de la depozit a 
fost întreruptă, pompierii au stins focul în 
aproximativ două ore. A fost nevoie de alte 
cinci ore, pentru ca „oamenii focului” să 
curețe rumegușul de pe acoperișul depozit
ului, pentru a evita reizbucnirea incendiului. 
Din cauza incendiului, în zonă s-a degajat 
un fum intens și toxic, dar din fericire nicio 
persoană nu a fost afectată. în urma 
cercetărilor efectuate, cauza pare a fi un 
scurtcircuit provocat de un calculator.

Petronela Tămaș

menii legii ajunși lângă autoturismul cu 
pricina au constatat că șoferul, Gheo- 
rghe G., de 51 de ani, din comuna Vețel, 
era beat. Acesta a refuzat testarea cu 
aparatul alcooltest, însă a fost condus la 
Spitalul Județean Deva, unde i s-a 
recoltat doar o probă biologică de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pliante privind 
prevenirea 
accidentelor rutiere
Polițiștii din cadrul Compartimen

tului de Analiză și Prevenire a 
Criminalității, împreună cu un echipaj 

16 administratori
de societăți comerciale, cercetați 
pentru evaziune fiscală

Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Hunedoara a> 
început urmărirea penală în cazul lui V. H., de 49 de ani, administrator al unei 
societăți comerciale din Simeria, și alți 15 administratori de societăți comer
ciale de pe raza județului Hunedoara, pentru săvârșirea infracțiunii de evazi
une fiscală. Se pare că aceștia, în perioada 2007 - 2009 au reținut prin stopaj 
la sursă suma totală de 140.000 lei reprezentând C.A.S., impozit pe salarii, 
șomaj și sănătate, sumă care nu a fost virată la bugetul consolidat al statului. 
Ulterior, în scopul sustragerii de la plata acestor impozite, au cesionat 
societățile comerciale pe care le administrau către oamenii ai străzilor, care 
nu dețin bunuri și care nu pot fi executați silit.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, 
luându-se măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

(M.T.)

Societate comercială 
angajează

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

al Serviciului Rutier, au desfășurat < 
acțiune de prevenire a accidentelor ru 
tiere cauzate de consumul de alcool 
Acțiunea s-a desfășurat pe DN 7, pi 
raza localități Mintia, în intervalul ora 
17.00- 19.00.

Au fost oprite în trafic autoturisi. 
aflate în tranzit, iar conducătorii auto ai 
primit pliante „cu informații utili 
privind riscurile consumului de alcoo 
la volan și prevederile legale în aces 
sens.

Mihaela Tămaș



La sfârșitul lunii septembrie în evidențele Hunedoara,
cu statut de beneficiari de servicii și prestații sunt înregistrați un 
număr de 23.427 de persoane, dintre care 20.885 sunt adulți și copii 
încadrați în diferite grade de handicap.
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Creștere modestă a cererii de roviniete
i toate că autoritățile sperau 
introducerea rovinietei elec- 
tnice să aducă un val de ce
ri din partea conducătorilor 
ito, realitatea din benzinării 
'ne să le contrazică. Potrivit 
atisticilor Companiei Națio- 
ile de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România 

CNADNR), până în prezent 
loar 50 la sută dintre șoferi 

cumpărau rovinieta.

Introducerea, de la 1 octombrie, a 
îlui sistem de verificare electronică 
. vinietelor nu a produs însă o sporire 
entuată a numărului celor care 
tesc taxa pentru drumurile naționale, 
șterea fiind catalogată mai degrabă 
modestă de către vânzătorii din 
tzinării. Mai mult decât atât, casierul 
■ia dintre societățile care 

.rcializează combustibili a negat o 
?îere a cererii de roviniete, susținând 
/ânzările au rămas la același nivel ca 
>ână vinerea trecută. Vânzătorii din 
: două lanțuri de benzinării care 
nercializează roviniete au admis că 
/ut loc o creștere ușoară a vânzărilor.

„A fost o creștere a vânzărilor, dar nu 
una extraordinară. în procente, poate cu 
zece la sută. Și asta numai de frică, pen
tru că la români numai cu frica se 
poate”, a afirmat un responsabil local al 
unuia dintre operatori.

Șoferii, nemulțumiți 
de starea drumurilor

Deși sunt de acord, în principiu, cu 
taxa pentru utilizarea drumurilor 
naționale, cei mai mulți dintre 
conducătorii auto acuză starea proastă 
a acestora. „Am o părere foarte proastă 
despre rovinietă în general. Asta pentru 
că deși plătesc această taxă de când a 
fost introdusă, drumurile sunt la fel de 
proaste. în ceea ce privește introduc
erea sistemului electronic de verificare 
a rovinietei, cred că acesta este bun 
pentru că unii se consideră șmecheri și 
nu plătesc, iar alții sunt considerați 
fraierii că plătesc”, spune Florin Tomuș 
din Deva. Și șoferii de taxi și-au 
cumpărat roviniete, deși sunt 
nemulțumiți. „Dacă banii ar fi folosiți 
pentru drumuri, aș fi de acord cu 
această taxă. Dar se plătește de multă 
vreme și drumurile sunt tot proaste. 
Acum mi-am luat rovinietă, de când 

este electronică, de frică, dar altfel nu 
mi-aș fi cumpărat”, spune un 
taximetrist din Deva.

Circulația fără 
rovinietă, sancționată 
de două ori

începând de la 1 octombrie șoferii 
care circulă fără rovinietă riscă să 
plătească despăgubiri CNADNR în 
funcție de tipul vehiculului, între 28 și 
1.210 euro, și amenzi între 250 și 4.500 
lei. Astfel, pentru autoturisme valoarea 
despăgubirii este de 28 de euro, 96 de 
euro pentru vehiculele de marfă cu 
masa până la 3,5 tone, 320 de euro pen
tru camioanele cu masa între 3,5-7,5 
tone, 560 de euro pentru camioanele cu 
masa între 7,5 și 12 tone și vehiculele 
de transport pasageri cu mai mult de 23 
de locuri, 720 de euro pentru 
camioanele cu masa mai mare de 12 
tone și trei axe și 1.210 euro pentru ve
hiculele cu masa mai mare de 12 tone 
și patru axe. Despăgubirile reprezintă o 
sumă egală cu tariful pe un an, în 
funcție de tipul vehiculului folosit fără 
a deține rovinieta valabilă. Amenzile 
sunt între 250 și 500 de lei pentru auto
turisme, între 750 și 1.200 pentru ve

hiculele cu masa maximă de 3,5 tone și 
poate ajunge până la 4.500 de lei pentru 
camioanele cu masa de minim 12 tone 
și patru axe. Rovinieta poate fi 
achiziționată de la unitățile teritoriale

ale CNADNR, de la benzinăriile MOL, 
Rompetrol, Petrom și OMV, sau de la 
oficiile poștale.

Cătălin Rișcuța

remii importante la Liceul de Muzică
ei mai de seamă elevi ai Liceului de 
izică din Deva sunt olimpici naționali, 
diferite instrumente muzicale. Astfel, 
“mii importante la olimpiadele națio- 
ae au primit elevii de clasa a 11- a, la 
n Alexandru Lazăr și la vioară Răzvan 
inemțoaie, Mircea Lugojan și Bălă- 

ceanu Maria.

Aceștia sunt doar câțiva dintre cei care 
în fiecare an „glorie” liceului lor. 

/em copii foarte talentați, care însă, 
ncesc foarte mult pentru a ajunge la 
irite olimpiade sau concursuri. Anul 
sta, în luna mai, am fost invitați la Stras- 
g, unde am susținut, împreună cu Taraful 
nânașul și un spectacol de muzică 
mlară”, a declarat directorul adjunct al 
eului de Muzică și Arte Plastice, Ovidiu 
nea. La Strasburg, tinerii muzicieni au 
itat Palatul Europeam, după care au 
ținut specatacolul folcloric, fiind 
eciați de publicul de acolo. Premii au 
nit și elevii care activează în Corul 
eu, al liceului. Aceștia au susținut con
te la Biserica „Imaculata” din Deva, 

unde, în luna iunie a acestui an au susținut 
un concert alături de renumitul compozi
torul Michael Pavlov. Copiii care cântă în 
acest cor au frecvent spectacole de acest fel. 
Astfel că, vara aceasta au obținut locul trei 
la olimpiadă, la faza națională.

Cursuri de limba chineză

Liceul de Muzică și Arte Plastice are 
o colaborare unică în țară cu Institutul Con
fucius din Sibiu. „Este o colaborare unică, 
deoarece acest Institut a mai avut și alte ten
tative de colaborare cu alte licee, dar se pare 
că nu au reușit să ducă la bun sfârșit ceea ce 
au început, din lipsa seriozității elevilor. La 
aceste cursuri poate să asiste orice dorește, 
nu neapărat elevii noștri”, a conchis Demea. 
Aceste cursuri de limbă chineză se țin o dată 
la două săptămâni, cu profesori de limbă 
chineză veniți din Sibiu. Elevii nu sunt 
obligați să vină la aceste cursuri, dar se pare 
că în număr destul de mare, aceștia se în
scriu de bună voie.

Petronela Tămaș

Obligații declarative cu termen în luna octombrie
Contribuabilii hunedoreni au ter

men limită până în 15 octobrie pentru 
depunerea declarației recapitulative 
privind livrările, achizițiile sau 
prestările intracomunitare pentru 
obligațiile de declarare aferente 
operațiunilor desfășurate în luna sep
tembrie a acestui an. De altfel, până în 
data de 25 octombrie, contribuabilii 
trebuie să depună la Fisc: Declarația 
privind obligațiile de plată la bugetul 

ROMÂNIA 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI 

DE MUNCĂ 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

HUNEDOARA ZINOFhK

de stat, cu termen lunar aferentă lunii 
septembrie (formular 100), Declarația 
privind obligațiile de plată la bugetele 
asigurărilor sociale și fondurilor spe
ciale (Formularul 102), Decontul de 
taxă pe valoarea adăugată (formular 
300), Decontul special de taxă pe val
oarea adăugată (formular 301), 
Declarația privind veniturile sub 
formă de salarii din străinătate 
obținute de către persoanele fizice

care desfășoară activitate în România 
și de către persoanele fizice române 
angajate ale misiunilor diplomatice și 
posturilor consulare acreditate în 
România (formular 224) și Declarația 
privind distribuirea între asociați a 
veniturilor și cheltuielilor, pentru 
asocierile fără personalitate juridică 
constituite între contribuabili (formu
lar 104). (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC
DILV DANIELA - TURISM ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, titular al proiectului “Pensiune turistică - 
DANIELA -”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
ie încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 
In cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau 
ie evaluare adecvată, pentru proiectul “Pensiune turistică - 
DANIELA -”, propus a fi amplasat în localitatea Căzănești, nr.45, co
muna Vața de Jos, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează 
Dot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14), precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezen
tului anunț, până la data de 09.10.2010 (inclusiv).

ANUNȚ

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în 
Deva, Piața Unirii, nr. 2 anunță că în data 19 octombrie 2010 va avea loc licitație 
publică cu strigare pentru vânzarea autoturismului VOLKSWAGEN PASSAT, cu 
două norme de casare, scos din funcțiune.

Licitațiile vor avea loc la sediul instituției la ora 11,00.
Prețul de pornire este de 7600 RON.
Condiții de participare:

- chitanța de achitare la casieria instituției (persoane fizice sau juridice) a 
taxei de participare în valoare de 380 RON;

- copie după certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului și codul 
fiscal pentru persoanele juridice române;

- actul de identitate pentru persoanele fizice.
în caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor organiza în aceleași condiții 

după cum urmează: - Data și ora: 26.10.2010, ora 11:00
- Data si ora: 01.11.2010, ora 11:00

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 
0254216151,0741819993, interior 226, între orele 8,30 - 16,00.

http://www.apmhd.ro


Prima ediție a Festivalului Filmului
Rus are loc între 22 și 28 octombrie

Soundgarden a lansat un nou album

în Capitală
Peste 20 de filme vor fi pro
iectate în cadrul primei ediții 
a Festivalului Filmului Rus 
de la București, ce va avea 
loc între 22 și 28 octombrie 
la Cinema Studio și la Cine
mateca Eforie din Capitală, 
evenimentul fiind organizat 

de Institutul Cultural 
Român, potrivit site-ului in

stituției.

în deschiderea evenimentului, 
de la ora 19.00, la Cinema Studio, va 
fi proiectat filmul "Lăcașul îngerului" 
(2008), de Nikolay Dreyden, în 
prezența regizorului.

Mai mult, la Cinemateca Union 
va fi prezentată, între 21 și 28 oc
tombrie, o expoziție de desene sem
nate de Serghei Eisenstein. Desenele 
sunt puse la dispoziția publicului de 
Muzeul Filmului Rus de la Moscova. 
Vernisajul expoziției va avea loc pe 
data de 21 octombrie, de la ora 18.00, 
la Cinemateca Union, în prezența lui

50 Cent atacă homosexualii

50 Cent simte nevoia să fie 
ușor controversat în ultima 
vreme și folosește Twitter-ul 
pentru a-și îndeplini această 

dorință.

Naum Kleiman și Maxim Pavlov, di
rectorii Muzeului Filmului.

Festivalului Filmului Rus este 
organizat de Institutul Cultural 
Român, în parteneriat cu Arhiva 
Națională de Film, Uniunea 
Cineaștilor și Studiourile Mosfilm. 
Institutul Cultural Român a mai or
ganizat, alături de Asociația Dos- 
toievski, Zilele Filmului Rus, în 
octombrie 2007 și 2008.

După ce în urmă cu câteva zile 
a postat o fotografie în care își 
amenința câinele cu cuțitul, 50 Cent 
a postat de curând un comentariu pe 
Twitter care a stârnit furia a zeci de 
mii de oameni din întreaga lume iar 
asociații din întreaga lume au inter
pretat respectivul post ca pe un atac 
la adresa homosexualilor.

Rapper-ul a încercat să se dis
culpe spunând că a fost o glumă 
mai...masculină, la care au râs toți 
prietenii lui, și că nu și-a dorit să 
atace homoexualii: "Au transformat 
aceasta glumă într-un atac la adresa 
homosexualilor.

după 14 ani
Trupa Soundgarden a lansat 

un nou album, intitulat 
„ Telephantasm ”, după o pauză 

de 14 ani, informează 
femalefirst. co. uk.

Albumul cuprinde unele dintre 
cele mai cunoscute hituri ale trupei, din 
perioada sa de glorie din anii '90, dar și 
o serie de melodii care nu au mai fost 
lansate până acum. Materialul va fi 
disponibil începând de luni în maga
zinele de muzică.

La începutul acestui an, Chris 
Cornell a anunțat, printr-un mesaj po
stat pe Twitter, că trupa se va reuni pen
tru o serie de concerte. Cei patru 
rockeri din Seattle - vocal istul Chris 
Cornell, chitaristul Kim Thayil, basistul 
Ben Shepherd și toboșarul Matt 
Cameron - nu au mai cântat împreună 
din 1997.

De la destrămarea trupei 
Soundgarden, instrumentiștii din acest 
grup au vorbit în puține ocazii cu solis
tul Chris Cornell și au refuzat oferta 
acestuia de a reforma grupul cu ocazia 
concertului organizat în Seattle în 2008, 
la cea de-a 20-a aniversare a casei de 
discuri Sub Pop. La rândul său, Chris 
Cornell nu a fost disponibil pentru con
certul live susținut pe 24 martie 2009 la 
Crocodile Cafe din Seattle, iar 
Cameron, Thayil și Sheperd au cântat 
trei piese din repertoriul trupei 
Soundgarden - "Hunted Down", "Noth
ing to Say" și "Spoonman" - alături de

Victoria Beckham, Stella McCartney 
și Sienna Miller donează haine 
pentru bolnavi de cancer

Victoria Beckham, Stella McCart
ney, Sienna Miller și Elizabeth Hurley 
donează haine din garderobele person
ale, care vor fi scoase la vânzare pe 
eBay, fondurile obținute urmând să fie 
folosite în beneficiul bolnavilor de can
cer din Marea Britanie, potrivit female- 
first.co.uk.

Banii strânși în cadrul inițiativei, 
care aparține site-ului de vânzări online 
eBay, vor fi donați spitalului The Royal 
Marsden, specializat în tratarea și cerc
etarea cancerului, care desfășoară o

solistul Tad Doyle.
Toți cei patru membri au fost 

prezenți, pe 6 octombrie 2009, la show
ul Pearl Jam din Los Angeles, unde 
Cornell a urcat în cele din urmă pe 
scenă alături de foștii săi colegi de trupă 
și a interpretat un cover al piesei 
"Hunger Strike", lansată de grupul 
Temple of the Dog.

Soundgarden s-a format în Seattle, 
în 1984, iar din componența inițială 
făceau parte Chris Cornell (voce, tobe), 
Kim Thayil (chitară) și Hiro Yamamoto 
(bas). Matt Cameron s-a alăturat trupei 
în 1986, cântând la tobe, iar în anul 
următor grupul a lansat primul single, 
"Hunted Down", prin casa de discuri 
Sub Pop, pe atunci în plină afirmare.

Trupa a devenit celebră pe plan 
mondial în 1994, grație albumului "Su- 
perunknown", recompensat cu cinci 
discuri de platină, pe care s-au aflat trei 
piese intens difuzate de posturile de 

campanie de strângere de fonduri.
Inițiativa eBay, intitulată 

"Celebrity Boutique", va permite 
împătimiților modei să achiziționeze 
piese vestimentare unice, care au 
aparținut unor vedete, multe dintre ele 
fiind purtate la evenimente publice.

Fosta membră a trupei Spice Girls 
va dona o piesă din colecția proprie, pe 
care a purtat-o la o masă în familie, în 
hotelul exclusivist Claridge de la Lon
dra, după prima ei prezentare de modă 
într-un magazin la Selfridges. 

radio și de televiziune din lum 
întreagă: "Spoonman", "Black He 
Sun" și "Fell on Black Days".

După ce a fost headliner la fe^ 
valul Lollapalooza din 1996, unde 
concertat pentru a-și promova album 
"Down on the Upside", grup 
Soundgarden s-a destrămat oficial. 1 
la această despărțire, Chris Cornell 
lansat trei albume solo și alte trei alăti 
de trupa Audioslave, și ea desfiin* 
în care cântau trei membri ai grupu. 
Rage Against The Machine. K 
Thayil și Ben Sheperd au preferat 
ducă o existență liniștită, implicându- 
foarte rar în proiecte muzicale, cântâ: 
sporadic alături de artiștii Sunn O))) 
Boris, Probot, Steve Fisk și Mark Lan 
gan. Ben Shepherd și Matt Cameron; 
relansat la un moment dat un proiect 
lor, grupul Hater, lansând și un al doil 
album, intitulat "The 2nd", în 2005.
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S-a dat startul la Loteria Vizelor 2012
înregistrările pentru progra
mul Loteria Vizelor 2012 au 
început și trebuie transmise 
lectronic între amiaza zilei de 
octombrie și amiaza zilei de 3 
oiembrie, potrivit unui corni- 
icat al Ambasadei SUA la Bu
curești, anunțând că în acest 
n procesul se va desfășura in

tegral online.

Programul anual Loteria Vizelor 
ine la dispoziție vize de reședință 
irmanentă persoanelor care în- 
jplinesc câteva criterii simple dar 
ricte de calificare. înregistrările sunt 
.ecționate printr-o tragere la sorți 

generată de un computer. înnscrierile 
pentru programul Loteria Vizelor 2012 
(DV-2012) trebuie transmise electronic 
între amiaza zilei de 5 octombrie 2010 
(GMT-4) și amiaza zilei de 3 noiembrie 
2010 (GMT-4). Solicitanții pot accesa 
formularul de înregistrare electronică la 
adresa www.dvlottery.state.gov numai 
în timpul perioadei de înregistrare. Nu 
se percepe nicio taxă pentru a trimite o 
înscriere electronică.

Ambasada atențonează solicitanții 
ca înainte de a trimite formularul de în
registrare electronică pentru programul 
DV-2012, să citească atent 
instrucțiunile detaliate care sunt postate 
pe pagina de web a Ambasadei SUA.

începând de la 1 mai 2011 
solicitanții pot verifica situația 
înregistrării lor cu informațiile person

ale și numărul de confirmare la rubrica 
Entry Status Check pe pagina de web 
www.dvlottery.state.gov. "Entry Status 
Check" va fi singura modalitate pentru 
solicitanți de a verifica dacă au câștigat 
sau nu, aceștia nefiind anunțați prin 
poștă sau prin e-mail. Mesajele primite 
prin e-mail care pretind că un solicitant 
a câștigat Loteria Vizelor și va primi un 
număr de serie pentru un pașaport sau 
că a câștigat o sumă de bani sunt es
crocherii, deșii pot părea oficiale și pot 
folosi simboluri sau imagini ale Guver
nului Statelor Unite, dar ele și paginile 
de internet asociate lor sunt false.

O atenție sporită din partea 
solicitanților trebuie avută în privința 
firmelor de intermediari care se oferă 
să transmită înscrierile în cadrul progra
mului DV în numele acestora.

nstitutul Cantacuzino produce 
in milion de vaccinuri antigripale

Statul oferă până la 10.000 de euro tinerilor 
care își deschid o afacere

Institutul Cantacuzino face pentru sezonul 
>10-2011 peste un milion de doze de vaccin gri
ll, care conține trei tulpini, dintre care una este 
;a pandemică A/H INI, epidemiologii începând 
n 1 octombrie supravegherea îmbolnăvirilor în 
omânia.

în 1 octombrie a început supravegherea 
izurilor de gripă, specialiștii spunând că în 
:eastă iarnă este posibil să producă îmbolnăviri 
iuă tulpini gripale, care n-au mai circulat în 
omânia și la care populația nu are imunitate.

Cele două tulpini gripale sunt introduse, 
npreună cu tulpina pandemică A/H1N1, în 
„opoziția serului produs la Institutul Can- 
cuzino.

Vaccinul din acest sezon rece va oferi astfel 
rotecție împotriva celor trei tulpini gripale, între 
ire și cea pandemică A/HINI, formula acesteia 

i transmisă în luna mai de către Organizația 
londială a Sănătății.

Cu noul vaccin produs la Institutul Can- 
Icuzino vor fi imunizate gratuit persoanele la 
sc, respectiv bolnavii cronic, bătrânii și angajații 
in instituțiile de ocrotire socială. Imunizarea va

începe la sfârșitul lunii octombrie, a adăugat 
medicul.

Cei care și-au făcut vaccinul pandemic la în
ceputul anului 2010 au anticorpi și în prezent, însă 
este bine să se imunizeze și cu noul vaccin se
zonier, pentru că nu au protecție împotriva celor
lalte două tulpini care au produs îmbolnăviri în 
emisfera sudică.

Noul act normativ, la care se lucrează din 
luna martie ar urma să fie aprobat în 
următoarea ședință de guvern.

"Vom adopta în ședința următoare un act 
normativ pentru sprijinirea tinerilor care fac 
firme. Tinerii până în 35 de ani vor beneficia
din partea statului de ajutor financiar în

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S.C. SALUBRITATE SA Dm
punt la dispoziția cetățenilor europubele și enrocontainere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri; 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Statul pune la bătaie anul acesta un milion 
de euro pentru tinerii care vor să își deschidă 
afaceri. Potrivit premierului, fiecare nou 
întreprinzător ar putea primi până la zece mii 
de euro nerambursabili.

următoarele forme: pe de o parte prin garanții 
de stat pentru obținerea de credite pentru dez
voltarea afacerii și pe de altă parte ajutor de stat 
nerambursabil pentru dezvoltarea afacerii, dar 
nu mai mult de 10 mii de euro", a spus pre
mierul Emil Boc.__________>

Producția de petrol a Rusiei a atins
in nivel record în septembrie

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător 
Reciclarea reduce candtatea de deșeuri 

ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau incinerată
Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci
Reciclarea reduce numărul de agenți poluând d™ »er d
Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale 

precum lemn, apă și mmereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, 

a biodiversitâții și previne eroziunea solului

Producția de petrol a Rusiei a atins un nivel 
icord în luna septembrie, de 10,16 milioane de 
arili pe zi, depășind maximul înregistrat în luna 
ilie, potrivit datelor prezentate de Ministerul En- 
rgiei de la Moscova.

După creșteri pe parcursul a șapte luni con- 
ecutive, care au culminat cu un nivel de 10,14 
îilioane de barili în iulie, producția de țiței a 
oborât la 10,06 milioane de barili în august, ca 
rmare a închiderii unor exploatări pentru lucrări 

de întreținere.
în septembrie, toate companiile din sectorul 

petrolier au consemnat creșteri ale producției, sin
gura excepție fiind Lukoil, cu un declin de 1,1% 
față de august.

Producția de gaze naturale a urcat cu peste 
10% în septembrie, la 47,94 miliarde de metri 
cubi, de la 43,32 miliarde de metri cubi în luna 
precedentă. Comparativ cu septembrie anul trecut, 
creșterea a fost de 5%.

CM K.

http://www.dvlottery.state.gov
http://www.dvlottery.state.gov
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Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, a pierdut finala 
turneului ITF de la Las l'egas (SUA), dotat cu premii în valoare totală 
de 50.000 de dolari, informează site-ul itftemiis.com.Cîrstea a fost învinsă, 
în ultimul act al competiției, cu scorul de 6-2, 6-2, de Varavara Lepșenko (SUA), 
a doua favorită a competiției.

Fotbal Team „Alpin ” a câștigat Cupa Amiral

PDL - Fotbal Team Alpin 1-3
/
Daniel Ghiță și-a aflat 
adversarul din Marea Finală

Campionatul de fotbal pe teren redus organizat la Brad 
s-a încheiat cu victoria echipei „Fotbal Team Alpin”. Cam
pioana s-a decis în ultma etapă în meciul direct dintre pre
tendentele la trofeul „Cupa Amiral”, echipele PDL-ului și 
„virșlari” de la Alpin. înaintea ultimei confruntări formația 
pedelistă pornea favorită fiind clasată pe prima poziție a 
clasamentului cu trei puncte avans. La ora meciului părea că 
„virșlarii” sunt condamnați să ocupe locul secund, pentru că 
la teren s-a prezentat o echipă fără cinci titulari și făfă nici o 
rezervă. Prima repriză a fost dominată categoric de PDL care 
a asaltat efectiv poarta adversarilor și au reușit să deschidă 
scorul prin Imbre. Contrar cursului jocului în finalul primei 
părți a jocului Orb a profitat de o neînțelegere în defensiva 
pedelistă și a egalat. Repriza secundă a început tot în nota de 
dominare a pedeleului, dar pe măsură ce se apropia finalul 
meciului nervozitatea a început să pună stăpânire pe 
pedeliști. Atacurile în valuri ale acestora fiind stopate de 
apărarea adversă. Aproape de finalul meciului un contratac 
al „virșlarilor” a decis soarta meciului. După ce a trecut cu 
ușurință prin apărarea adversă Ancău a înscris prefigurând 
victoria echipei Fotbal Team Alpin. Văzându-se conduși cu 
câteva minute înainte de final, pedeliștii au căzut psihic, unul 
dintre oamenii de bază, fundașul Pădurean fiind eliminat de 
pe teren dn cauza protestelor repetate la deciziile arbitrilor. 
Până în final Alpin a mai înscris odată prin Bota punând

punct unei partide în care pornea fără nici o șansă la victorie, 
în urma jocului de duminică, Fotbal Team Alpin și PDL Brad 
au acumulat același număr de puncte, dar primul criteriu de 
departajare fiind rezultatul din meciul direct, „Virșlarii” au 
fost declarați campioni.

CLASAMENT:
1. Fotbal Team ALPIN 11 9 1 2 58-33 28p
2. PDL Brad 11 9 1 1 49-25 28p
3. Team Amiral 11 6 2 2 40-48 22p
4. Red Devils 11 5 4 2 42-35 19p
5. U.M. 010995 Armata 11 6 1 4 31-26 19p
6. Golden Botău 11 6 0 5 36-37 18p
7. Speranța Brad 11 4 1 6 29-41 13p
8. IGO Brad 11 4 0 7 37-42 12p
9. Brătișa 11 3 2 6 22-44 HP
10. Team Fantasy 11 3 1 7 29-48 lOp
11. TEBA Brad 11 3 1 7 37-42 lOp
12. Team Juniorii 11 1 0 10 28-55 3p

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

Daniel Ghiță, primul luptător 
român care se va lupta în Marea 
Finală Kl, și-a aflat adversarul cu 
care se va înfrunta în sfertul de finală 
al Galei din decembrie. Astfel,'în 
urma tragerilor la sorți s-a stabilit că 
sportivul român va lupta împotriva 
turcului Gokhan Saki, cel care l-a 
"nimicit" în Final 16 pe campionul 
Kl București.

După ce l-a făcut KO pe Zim
merman în Gala de sâmbătă, de la 
Seul, Daniel Ghiță va lupta în finală 
împotriva turcului, Gokhan Saki. în 
Final 16, Saki și-a obținut biletul pen

tru finală făcându-1 KO în prima 
rundă pe Freddy Kemayo.

După câteva zile libere petrecute 
în România, Ghiță va pleca să se 
antreneze în Olanda pentru marea 
Gală. „Fiind vorba de o piramidă, 
pregătirea tactică este mult mai 
complexă. Pe lângă analiza primului 
adversar, Daniel trebuie să-și 
pregătească tactica și pentru 
următoarele runde, în funcție de ad
versarii pe care i-ar putea întâlni”, a 
declarat managerul lui Ghiță, Gabriel 
Cazan.

Marea Finală Kl, 11 decembrie:
Mighty Mo - Peter Aerts

Semmy Schilt - Keijiro 'Kyotaro' Maeda 
Gokhan Saki - Daniel Ghiță 

Alistair Overeem - Tyron Spong

Dinamo, echipa românească
cea mai bine clasată în topul IFFHS

în ciuda evoluțiilor șterse din cam
pionat, trupa pregătită de loan Andone 
se clasează cel mai bine dintre echipele 
românești în clasamentul Federației 
Internaționale de Istorie și Statistică a 
Fotbalului (IFFHS) pe luna septembrie 
a acestui an. „Câinii roșii” au coborât 
25 de poziții față de luna trecută și 
ocupă locul 93 cu 125,5 puncte. 
Următoarea echipă din România din 
topul IFFHS este Unirea Urziceni, vice- 
campioana căzând de pe locul 90 pe 
118, cu 117 puncte, aflându-se la egali
tate cu formația Universidad San Mar
tin de Porres (Peru). Singura 
reprezentantă a României în grupele

Ligii Campionilor, CFR Cluj, ocupă de 
abia locul 134 în lume, cu 109,15 
puncte, în vreme ce Steaua lui Marius 
Lăcătuș se află cu doar câteva locuri 
mai jos decât ardelenii lui Cârțu, 
ocupând poziția 141 cu 107,5 puncte. 
Topul echipelor românești este încheiat 
de FC Timișoara și FC Vaslui, bănățenii 
coborând de pe 135 pe 155, cu 102 
puncte, la egalitate cu formațiile Ar
gentines Juniors (Argentina), AEK 
Atena (Grecia), Motherwell FC (Scoții^ 
și CB Jeonbuk Hyundai Motors 
(Coreea de Sud). Moldovenii au avut o 
urcare de 24 poziții, de pe 186 pe 162, 
totalizând 100,5 puncte.

Prestăm:
- poli; culoare;
- poli; lucii;
- tapițerie ci soknyi specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări H gransi
- legitimație lexterior + interior, 16 roni

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei 03

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

O



Echipa de volei a cadetelor de la CSȘ Deva a dehutut cu stângul în noul sezon competi- 
țional. Fetele antrenate de I ipleta Bota au pierdut, jură drept de apel, duminică, la 
Lugoj, 0-3, în fața echipei locale. Devenii vor putea urmări primul joc în sala Liceului 
Teoretic „ Traian ", duminica aceasta, când, junioarele duhului de sub cetate vor da 
piept eu echipa similară a celor de la CSS Lugoj.

Sport 9
Marți, 5 octombrie 2010

dinerul Lupeni s-a retras din Liga a doua
dea Jiului nu mai are, înce- 
ind de ieri, nici o echipă în 
mele trei eșaloane ale fotba- 
ui românesc. După ce la în
ceputul acestui sezon Jiul 
'etroșani a dispărut de pe a 
>ua scenă fotbalistică a țării 
h cauza problemelor finan
ciare, acum a venit rândul 
lor de la Minerul Lupeni să 
retragă din liga a doua. De
lia i-a aparținut primarului 
ișului, Cornel Resmeriță și a 
ist făcută public, ieri, în ca
rul unei conferințe de presă 
aținute la sediul Primăriei 

din Lupeni.

Edilul orașului a explicat că nu 
ii sunt principalul motiv pentru care 
□târât desființarea echipei, ci jocul 

al acesteia, precum și arbitrajele 
.e de care a beneficiat Minerul în 
st debut de campionat. Hotărârea de 
sa orașul Lupeni fără echipă de fot- 
a venit imediat după finalul partidei 
lâmbătă cu CS Mioveni, pierdută de 
ieri cu 3-0. „în timpul meciului de 
ial cu CS Mioveni m-am gândit bine 
lecizia pe care am luat-o. Am decis 
etrag echipa din campionat din mai 
lte motive. în primul rând, arbitra- 
ostile care au existat în toate cele 

5 jocuri pe care le-am disputat. Apoi, 
tida din Cupa României cu Univer- 

Fa Craiova. M-a deranjat foarte 
lt că acel joc nu s-a disputat la Lu- 
i, așa cum ar fi fost normal, obiec- 

11 nostru fiind acela de a aduce o 
-nație din Liga I, în Vale. Am vrut 

i să nu ne mai prezentăm, dar nu 
uvut încotro, iar ceea ce s-a întâm- 
t în meciul cu CS Mioveni a pus 

capac. Arbitrul a dat un penalty inventat 
și și-a atins scopul. M-a făcut și pe 
mine să mă gândesc și mai bine la de
cizia pe care am luat-o. Nu banii sunt 
motivul principal pentru care retrag 
echipa”, a afirmat Resmeriță. Acesta a 
mai adăugat că decizia luată este 
irevocabilă, urmând ca și Federația să 
fie înștiințată, oficial, miercuri, prin in
termediul unei adrese.

Locul rămas vacant 
în liga a doua 
va fi cedat gratis

Primarul Lupeniului a mai pre
cizat, printre altele, că locul rămas liber 
după retragerea echipei va fi cedat 
gratis oricărei echipe va dori să activeze 
în liga secundă. „Oricine vrea, orice 
echipă din Liga a treia poate lua gratis 
locul Minerului Lupeni, în Liga a doua, 
fără niciun ban. Noi o dăm”, a spus 
Resmeriță. Lupenenii au rezistat șase 
sezoane în Liga a Il-a a seriei de vest, 
fiind susținută din bani veniți doar din 
partea Consiliului Local. „Nu am fost 
ajutați de nimeni, doar Consiliul Local 
s-a implicat în susținerea echipei, ceea 
ce este foarte greu. M-am săturat de 
«mișmașurile» care se fac în fotbal”, a 
mai adăugat edilul.

Jucătorii Minerului vor deveni 
liberi de contract, odată cu retragerea 
echipei și vor putea astfel să își caute 
alte angajamente. în ceea ce privește 
situația staff-ului tehnic, o parte din 
aceștia se vor ocupa de grupele de copii 
și juniori ale clublui, în vreme ce, cel 
mai probabil, antrenorul principal, 
Ionel Augustin, își va căuta și el o altă 
echipă. „Jucătorii își vor primi actele și 
sunt liberi să plece oriunde vor dori și 
la orice echipă îi'vrea. Cât privește oa
menii din conducerea echipei, aceștia 
rămân la grupele de copii și juniori pen

tru a urmări tinere talente”, a afirmat 
președintele onorific al clubului.

Minerul se va înscrie 
în liga a treia

Așa cum era de așteptat, Minerul 
se va înscrie de la anul în liga a treia, 
acolo unde, cel mai probabil se va 
alătura unei alte echipe care a dispărut 
din liga a doua, Jiul Petroșani (în cazul 
în care aceasta va promova) și se va 
baza, exclusiv, pe juniori crescuți în 
propria „ogradă”. Cornel Resmeriță a 
subliniat că echipa nu are nici o datorie 
la Finanțe și că situația financiară nu a 
fost principalul motiv pentru retragerea 
echipei. „Nu avem nici o datorie la 
Finanțe. Odată cu retragerea din cam
pionatul Ligii a doua vom face toate de
mersurile ca din sezonul viitor Minerul 
Lupeni să evolueze în Liga a treia”, a 
spus acesta.

Dezamăgit 
pe parcursul echipei 
din acest sezon

în cele din urmă, primarul orașului 
și-a arătat nemulțumirea vizavi de 
prestația echipei în cele șase etape de la 
startul campionatului, asta în condițiile 
în care a făcut tot posibilul ca antrenorii 
să poată lucra cu jucătorii pe care și i- 
au dorit în pauza competițională., Jocul 
echipei a fost unul mediocru. Avem un 
lot numeros de jucători, 27 la număr, și 
vreau să specific că aceștia sunt 
jucătorii pe care stafif-ul tehnic și i-a 
dorit. în jocul cu Mioveniul echipa nu 
a jucat nimic. Este într-adevăr o 
tragedie faptul că Valea Jiului nu mai 
are nici o echipă în primele eșaloane 
fotbalistice ale țării, însă nu puteam 
continua așa la nesfârșit. Suntem sin-

Cu capelele plecate. Jucătorii Lupeniului sunt nevoifi să își caute 
alte echipe, după retragerea Minerului.

gura echipă de fotbal care avem in
trarea gratuită la meciuri, iar puținii oa
meni care vin ne înjură în loc să 
încurajeze echipa.”

E jale în Vale!

Retragerea Minerului Lupeni din 
a doua ligă aduce în prim plan un trist 
adevăr. în acest moment, Valea Jiului 
nu mai are nici o echipă de fotbal în 
primele trei divizii din țară. Asta 
deoarece, de-a lungul anilor au 
dispărut, pe rând, echipe precum AS 
Paroșeni, Jiul Petrila sau Jiul Petroșani, 
ultima dintre acestea luând calea ligii a 
patra, chiar în acest an. în aceste 
condiții, locuitorii din sudul județului 
nu se mai pot bucura decât de dueluri 
în campionatul județean, acolo unde 
activează Inter Petrila, Minerul Ani- 
noasa, Minerul Uricani, Universitatea

Petroșani sau Jiul.
Astfel, Mureșul Deva rămâne sin

gura reprezentată a județului Hune
doara pe a doua scenă fotbalistică a 
țării, situație, care pe alocuri, atinge as
pecte tragi-comice, dacă este să ne 
aducem aminte că înaintea startului 
acestui sezon, devenii erau cu un pas în 
liga a treia, în vreme ce „lupii negri” de 
la Lupeni visau la o clasare în primele 
șapte echipe ale seriei.

în urma retragerii Minerului, toate 
rezultatele înregistrate în cele șase 
etape se vor anula, lucru care face ca 
efortul depus de cei la CS Mioveni în 
partida de sâmbătă, de la Lupeni să fie 
în zadar.

Trupa antrenată de Ionel Augustin 
ocupa, după șase etape, penultimul loc 
în liga a doua, având o singură victorie 
și cea mai slabă defensivă din campi
onat.

Claudiu Sav

Mouă cu goluri în liga a patra ( N
Nicio șansă în fieful

t mai este nici un secret pen- 
u nimeni Liga a patra a ju- 
țului e de departe locul unde 
neciurile mai au puțin și se 
.rmină cu adevărate scoruri 
? handbal. Cele 46 de goluri 
țrcate în etapa a șasea vin să 

sprijine această idee.

Al patrulea eșalon fotbalistic din 
eț este dominat de echipele din 
ea Jiului. Cu excepția echipei se- 
ide a Hunedoarei, trei din primele 
ru clasate în ligă vin din sudul 
ețului. Astfel, frumoasa echipă a Ji- 
i începe să prindă din ce în ce mai 
e contur, victoria la scor din meciul 
Retezatul Hațeg (7-2) fiind mai mult 
:ât concludentă, iar Universitatea 
roșani și Minerul Uricani se țin și ele 
ai” de echipa fanion a Văii Jiului. A 
ia echipă de sub Furnale copiază la 
igo parcursul primei echipe și se 
nține pe locul secund în liga a patra 
lupă această etapă. Minerii din Uri- 
li și brădenii de la Aurul 
npletează plutonul echipelor 
ntașe și pun și ele umărul serios la 
e peste 100 de goluri marcate de 

primele cinci clasate, de la startul cam
pionatului și până acum. Lucrurile în 
vârful clasamentului se vor clarifica 
abia etapa viitoare când este programat 
primul derby veritabil al noului sezon: 
Universitatea Petroșani - Jiul Petroșani.

Rezultatele complete ale etapei a șasea:

Aurul Brad - Victoria Călan 8-0
Dacicus Orăștie - Universitatea Petroșani 0-2 
Jiul Petroșani - Retezatul Hațeg 7-2
Zarandul Crișcior - CNS Cetate Deva 4-3 
Minerul Aninoasa - Aurul Certej 4-2
Inter Petrila - Metalul Crișcior 4-2
Minerul Uricani - Gloria Geoagiu 6-0
FC Hunedoara II - CS Vulcan 2-0

CLASAMENT

1. Jiul Petroșani 6 5 1 0 25-3 16p
2. FC Hunedoara II 6 5 1 0 21-3 16p
3. Univ. Petroșani 6 5 1 0 16-3 16p
4. Minerul Uricani 6 5 0 1 19-3 15p
5. Aurul Brad 6 4 1 1 20-7 13p
6. Minerul Aninoasa 6 3 2 1 8-3 lip
7. Dacicus Orăștie 6 3 0 3 17-12 9p
8. Inter Petrila 6 3 0 3 9-16 9p
9. Aurul Certej 6 2 1 3 14-15 7p
10. Zarandul Crișcior 6 2 1 3 8 15 7p
11. CS Vulcan 6 1 2 3 4-8 5p
12. Victoria Călan 6 1 1 4 7-25 4p
13. CNS Cetate Deva 6 0 1 5 9-24 ■P
14. Metalul Crișcior 6 0 1 5 2-17 1P
15. Gloria Geoagiu 6 0 1 5 1-19 1P
16. Retezazul Hațeg 6 2 0 4 12-19 -12p

* Retezatul Hafeg este penalizată de FRF cu 18 puncte.

Etapa viitoare:

FC Hunedoara II - Aurul Brad
Victoria Călan - Dacicus Orăștie 
Univ. Petroșani - Jiul Petroșani
Retezatul Hațeg - Zarandul Crișcior 
CNS Cetate Deva - Minerul Aninoasa
Aurul Certej - Inter Petrila
Metalul Crișcior - Minerul Uricani 
Gloria Geoagiu - CS Vulcan

GOLGHETERI:

Silviu Boloș (FC Hunedoara II) - 10 goluri 
Andrei Moldovan (Jiul Petroșani) - 8 goluri 
Claudiu Varșahelean (Dacicus Orăștie) - 5 goluri 
Ovidiu Popesc (Retezatul Hațeg) - 5 goluri 
Râul Noja (Dacicus Orăștie) - 4 goluri

„galacticelor”
Handbalistele de la CSM 

Cetate Deva au pierdut prima 
partidă în deplasare, din acest 
sezon. Devencele au fost învinse 
fără drepte de apel de „galac
ticele” de la Oltchim, 34-25 (17- 
8) și se află, momentan, pe locul 
llîn clasamentul Ligii Naționale. 
Fetele antrenate de Alexandru 
Weber au pierdut astfel al doilea 
joc în decurs de patru zile, însă 
cele 25 de puncte reușite în fața 
vice-campioanei europene 
reprezintă o dovadă cum că 

Rezultatele etapei a patra:

Tomis Constanța - HC Zalău 30-20
HCM Roman - CSM București 32-29
HC Oțelul Galați - HC Dunărea Galați 18-18
HCM Știința Baia Mare - HCM Buzău 37-30
SCM Craiova - „U” Jolidon Cluj 21 -26
Rulmentul Brașov - Univ. Reșița 30-25
Oltchim Râmnicu-Vâlcea - Cetate Deva 34-25 
________ ____________ J

echipa de sub cetate nu este de
parte de ceea ce își doresc 
antrenorii echipei. Un alt aspect 
pozitiv este acela că, Valentina 
Bardac și Carmen Cartaș sunt 
două din cele mai importante 
marcatoare din Ligă, ultima fiind 
după patru etape scurse de la start, 
prima în topul golgheterelor din 
campionat, cu 28 de reușite.
Duminică, devencele primesc
vizita celor de la Tomis
Constanța.
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S-a născut pe 13 septembrie 1977. La numai 
opt ani, a început să ia lecții de plan, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se*- 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynei Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 ți a repre
zentat un adevarat succes. Piese ca 
“Shadowboxer", "Sleep to Dream" ți 

"Criminal" au făcut înconjurul Americii, 
clasăndu-se pe primele locuri în topuri. In 

1997, a câțtigat premiul MTV pentru cel 
mai bun artist debutant
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Telejurnal matinal;
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 67.)
Ca la carte (rel.)
Prințesele lumii
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Descoperă Europa ta! (rel. - 

11.) Sloiul de oaie de la Nuc
șoara
Zile și nopți
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, rel. - 32.)
Iubiri dincolo de ecran 
Telejurnal;
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vinul pe românește 
Rom european (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Atunci și Acum (rel.) 
Curier TV
Telejurnal; Meteo
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 33.)
Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 9.)
Sport
Telejurnal; Meteo
Tema zilei
Eu, cetățeanul
Vinul pe românește
Jocurile mafiei (dramă, 1984) 

cu Mickey Rourke, Eric Ro
berts, Daryl Hannah
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Tandem de șoc (canaaian-SUA 
serial de comedie, 1994 - 20.)

Șoricelul Perez 2 (film de ani
mație, 2008)
Animal instinct
Liber pe contrasens ‘ 
Confesiuni
Lecția de management 
împreună în Europa
Tribuna partidelor parlamen

tare
Tandem de șoc (serial de co

medie, 1994, rel. - 20.)
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Natură și aventură
Lecția de management (docu

mentar - 3.)
Tânăr, caut carieră
Hotel Babylon (serial, 2006 - 

6.) cu Tamzin Outhwaite, Max 
Beesley, Natalie Jackson Men
doza, Emma Pierson

Ora de știri (show de întâlniri) 
la TVR 2

Spionii (englez serial triller, 
2002 - 2.) la TVR 2 cu Mat
thew MacFadyen, Keeley 
Hawes, David Oyelowo, Peter 
Firth

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 (2009) 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Fiorentina
11:15 Cometa ucigașă (englez film 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Crimă la frontieră (SUA film

de catastrofă, 2007, rel.) comedie - 77.) 12:30 O mare de pasiune de acțiune, 1980, rel.)
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 11:30 Căminul de 5 stele (emisiune
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 1973, rel.-3836.) 15:15 Victoria de divertisment, rel.)

comedie, 1987) 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Mondenii
14:30 Comanda la mine (reality 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:30 Rosalinda 14:00 Saturn 3 (englez S.F., 1980)

show, 2010, rel.) serial de comedie, 2006 - 3.) 17:25 Vremea de ACASĂ 17:00 Trăsniții
16:00 Observator 14:00 8,2 grade Richter (canadian-li- 17:30 Poveștiri adevărate 18:00 Focus 18
17:00 Acces Direct tuanian-englez thriller de ac- 18:30 O mare de pasiune 19:00 Focus
19:00 Observator țiune, 2004) 19:30 Săracii tineri bogați 19:30 Crocodile dundee 2 (austra-
20:30 Plasă de stele (emisiune de di- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 20:30 Iubire și onoare lian-SUA aventură, 1988)

vertisment, 2010) 1973-3837.) 21:30 Cealaltă față a Analiei 21:30 Focus Monden (emisiune de
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 17:00 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune divertisment, 2009)

de dramă, 2010) cu Alina Puș- 17:45 Happy Hour de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 23:30 7 păcate (brazilian serial de 2007- 18.)
Donosa, Alexandru Costea 20:30 Oră de vârf (comedie, 1998) dramă, 2007) cu Gabriela 23:00 Mondenii (emisiune de diver-

23:00 Observator 22:15 Moștenirea (român serial de Duarte, Clâudia Jimenez, Gio- tisment)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de comedie, 2010 - 2.) vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 23:30 Archer (aventură, 1985) cu

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV la PRO TV necchini Brett Climo, Robert Coleby,
Ned Lander, Doreen Warburtoi

HB©
17:00
18:30
20:00

22:00

11:40 Hannah Montana: Filmul (comedie, 2009)
13:20 Eu și Marley (SUA comedie, 2008)
15:15 Cercul literar "Jane Austen” (dramă, 2007)

G-Force: Salvatorii planetei 3D (aventuri de familie, 2009) 
Playlist pentru Nick și Norah (SUA comedie, 2008) 
Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008) 112' la HBO 

cu Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins 
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010-5.) 60' Echipa la HBO 

cu Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00

22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 21.)
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 6.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 2.)
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 15.)
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 7.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 23.) cu Jennifer Aniston, 

Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
Regele bowlingului (englez dramă, 2003) cu Paul Kaye, Bernard Crib

bins, Mark Dymond, Alice Evans
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eva

irfon: 0755.999.916

zidar ros ar-ten cui tor 5

Hunedoara

fTUD Telefon: 0755.999.917

rnitf I agent comercial 1

agent de securitate 2

■**ar pneet din pete v Intixuiux
2

asistent medical generalist 1

fharțoduMv
4

îcatoare 1

intar 1

rar betonist 1

ictionar informații clienti
5

țrijitor clădiri 10

'atator 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

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

Petroșani

rtttor comercial 68
cusâtor piese din piele si înlocuitori

10

rator gestionar 1 dispecer 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 1

mcitnr necal. la asamblarea, mon- 
ea pieselor 25

srator calculator electronic °i 
ele 3

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

rfchclner) 1

•utor 10

ducrator produse ceramice prin 
ni dare 2

mitor-distribuitor materiale si 
ile 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

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

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
I

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

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

munc.necal.în ind.confectiilor
11

Vulcan cusâtor piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solidc si 
semisolide 7montator placaje interioare si exte

rioare 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1munc.necal.la întret. drum uri, șo

sele, poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

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
cusâtor articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospătarfchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean I

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

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

mecanic utilaj 1

1 lacatus montator 1ctorist

md casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră- 
lă 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 lei. Tel. 0748.347.128

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

nd apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695

"<i casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
ale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 

oucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

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

Citație
Se citează d-nul Mali Ovidiu Cos- 

min, domiciliat în sat Valea Sângeorgiului, 
nr.15, jud. Hunedoara, în dosarul nr.

822/243/2010, Judecătoria Hunedoara, în 
data de 11.10.2010, în proces cu Șine 
Adalbert Adrian.

ind apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
5.000 lei. Tel.0748.689.532

tnd apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
i, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

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
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md apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
jpan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

nd casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.000lei. Tel. 0769839.694 DIVERSE
ind apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
O.OOOlei neg. Tel.0721.805.675

ind apartament 2 canțere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
50mp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv 
declarații, Revisal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E mail: nicutrufaș@yahoo.corn Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacri ficat.Tel.0722.775.557

md casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
.OOOlei. Tel.0748.689.532

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer seriozi- 
tate.Deva.Tel.0354.738.163

apartament 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
?5.066.695 Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

tnd casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. 
sț 80.000 curo. Tel.0748.347.128

Vând hamtfteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei. Vând boiler 
electric de 15Lcu 1501ei, Tel.0743.832.083

nd apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
jpan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, 
vând mașină de spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

ind apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
5.OOOlei. Tel. 0735.066.695

ind apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
O.OOOlei neg. Tel.0769.839.694

ind apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
.OOOlei. Tel. 0748.689.532

ind apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
himb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.OOOlei. tel 
29.015.069

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

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

AUTO

ind apartament 3 camere în Deva, st=70mp,I balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
lat, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 
1750 euro neg.Tel.0734.965.619

ind apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
5.OOOlei. tel 0721.805.675

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745.494.954

ind casă în Simeria , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
n cărămidă. Preț 270.OOOlei. Tel. 0746.689.532

ind casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
43.832.083

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșa
bilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619
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(text maxim 50 de cuvinte)
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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

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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Glasul publicitate
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Publicitate
___  Mărfi, 5 octombrie 20 h

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termicâ 
a casei tale.

S-AI

www vfvotf»’-’ ro
ît» ruajm -UH r.

ar» ••Silvadez
mortare uscate, adezivi, sape autonivehante

Supremația calității k

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

SILVA> 
LEMNTEX 
mtace (I CMMCWiiMd

tâiaplărie fia lemn Mala stratificat 
afi țl rarest™ fia caa ani bani caMatt 

aanbot fia lama fie tai
aattinsaaft

S.C.S1LVA LEMNTEX X.R.L.
mit Chimintlla, nr.l2lb, înmunu IlUntu, 
tel/Jux: 0354/501021/22, a-mail: »ih>u(a)sinart.r

7,79 Ici/ kg

Pulpe de pui

9,39 Iei/ kg

Arij 
cu spat 

0,35 lei/ buc 4,19 lei/k

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

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

23,00

23,00

25,00

lei/tonă

lei/tons

lei/ton

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

PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 leiAom

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

r'M K


