
l provocat
ouă incen-
ii, în ace-
și loc,
i două
re

9
Sî> pag. 4

Hunedoarei
Marți 9 noiembrie 2010, nr. 29 I 12 pagini - 0,7 I.H lei. 0351 882 100,0351 882 101

UPU Uricani, închisă de orgoliile 
sodal-democrate © s

;ine vulcanică ce domină regiunea...

O toamnă ca în povești a poleit cu aurul amurgului de 
oare peisajul din Munții Metaliferi, de la cumpăna de ape 
lintre Valea Ampoiului și Valea Abrudelului. Boteș, Cora- 
)ia și Vâlcoi, sunt doar trei dintre culmile munților de ori-

Victorie la pas pentru
CSS Deva © pag, 9

Junioarele clubului de sub cetate au izbutit cea de-a 
treia victorie din tot atâtea posibile în grupa D a Cam
pionatului Național rezervat juniorilor. Fetele Violetei 
Bota au trecut, fără nici o emoție, duminică, de fetele de 
la CS Soleil Alba cu 3-0.
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Din cuprins

* Editorial

'um i-a păcălit Cazacu pe 
Brădeni

g Eveniment r-x-O

Brașovean rănit grav pe DJ 705F
Un bărbat din Brașov, pasager într-un autoturism, 

țjuns în stare gravă la spital, după mașina în care se 
la a fost implicată într-un accident de circulație.Pen- 
t că nu purta centura de siguranță, bărbatul a fost 
oiectat în afara autoturismului, în momentul im- 
ctului.

Bugetul Devei, „vacă” de muls 
pentru consilierul Borbeanu

Pentru mulți dintre Consilierii Lo
cali, statutul social pe care l-au dobândit 
prin votul electoratului devine o sursă de

Borbeanu. Acesta și-a „plantat” soția în 
fruntea societății comerciale care admin-

c-âștiguri ușoare. Bugetul local este 
folosit ca o pușculiță a familiei, iar afac-

e blamat...”

nmarul 
municipiului 
Vulcan, Gheorghe 
lie

Pentru că e dispus să 
inițieze procedurile 
necesare pentru prelu
area în administrare a 
Unității de Primire a Ur
gențelor din Uricani, 
soluționând astfel prob
lema uricănenilor, care, 
în acest moment, nu au 
o unitate medicală în 
care să trateze cazurile 
de urgență 

erile obștii sunt gestionate exclusiv în in
teres propriu. Un asemenea caz este cel 
al consilierului local din CL Deva, Sandu

Consilierul local al Devei, 
Sandu Borbeanu

Pentru că a profitat de statutul său de con
silier înlesnind numirea soției sale în funcția 
de director al societății care administrează 
piețele Devei. Odată ajunsă în funcție, soția 
acestuia a dus la sapă de lemn societatea, 
prejudiciind totodată bugetul local al Devei 
cu 19 miliarde.

istrează piețele Devei. Calitățile de man
ager ale soției de consilier au ieșit în ev
idență doar atunci când firma a fost
declarată falimentară.
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ț greco-catolic
Sf. Mucenici Claudiu, Castor, 
Sempronian si Nicostrat

ț romano-catolic
SFINȚIREA BAZILICII DIN
LATERAN; Sf. Teodor, 
soldat in

Aripioare 
de pui 
cantoneze cu 
sos de stridii

Ingrediente
1 kg aripioare de pui, 6 linguri sos de 

soia, 1/4 cană sos de stridii, 2 lingurițe 
zahăr, 1/4 linguriță piper negru măcinat, 1 
1/4 cană apă + 2 linguri, 1 lingură amidon, 
2 cepe verzi tăiate bucățele, 6 cm bucată de 
rădăcină proaspătă de ghimbir, tocată 
mărunt, 3 căni ulei de arahide (sau de 
floarea-soarelui) + 3 linguri, frunze mixte 
de salată, pentru servit.

Mod de preparare
Se spală aripioarele de pui, se șterg 

cu prosoape de hârtie și se taie în trei bucăți, 
la încheieturi. Se aruncă vârfurile aripilor. 
Se pun într-un castron și se stropesc cu 2 
linguri de sos de soia. Se amestecă sosul de 
stridii, restul de sos de soia, zahărul, piperul 
negru și o cană cu apă. Separat, se amestecă 
amidonul cu 2 linguri de apă.

Se încinge uleiul într-un wok și se 
prăjesc în baie de ulei aripioarele de pui, în 
2-3 tranșe, până ce se rumenesc (cca. 3 
minute). Se scot și se scurg de ulei pe 
prosoape de hârtie. Uleiul rămas în wok se 
aruncă.

Se încinge apoi wokul, se adaugă 3 
linguri de ulei proaspăt. Când uleiul este 
fierbinte, se adaugă ceapa verde și ghim- 
birul și se sotează rapid 20 de secunde. Se 
adaugă aripioarele prăjite și se amestecă 
bine, apoi se adaugă mixtura de sos de 
stridii. Se lasă aripioarele să fiarbă (wokul 
nu se acoperă), amestecând ocazional, ast
fel ca întreaga suprafață a lor să vină în con
tact cu lichidul.

După 5-10 minute, când lichidul se 
evaporă și mai rămâne doar 1/3 sau 1/2 
cană, se adaugă mixtura de apă cu amidon.

Se amestecă permanent, până ce 
sosul se îngroașă și aderă la aripioare. Când 
sosul nu mai are cum să se îngroașe mai de
parte, se scot aripioarele pe un platou și se 
servesc imediat, alături de frunze de salată.

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

► DN7Deva-Sântuhalm
■— ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
” ►DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
O ► DN 66 Călan - Băcia
< ► DN 7 Mintia -Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► l)N 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petroșani
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•ț-Șfăntul Zilei----------------------
Sfinții mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat

Acești patru mucenici au pătimit pe vremea 
împăratului Dioclețian (284-305). Ei au fost neîntrecuți 
meșteri în arta cioplirii și sculpturii în marmură., fiind 
conducătorii unui vestit șantier de acest fel, la Sirmium. 
Datorită lucrărilor de calitate ce se realizau aici, împăratul 
era foarte mândru de dibăcia acestor meșteri. însă, din cei 
peste 600 de lucrători care se aflau pe acest șantier, mulți 
erau păgâni, care nu vedeau cu ochi buni viața religioasă 
a creștinilor de aici. Aceștia obișnuiau să-și facă semnul 
Sfintei Cruci ori de câte ori începeau sau terminau o lu
crare, deoarece erau convinși că numai prin puterea și aju
torul lui Dumnezeu erau în stare să facă tot ceea ce 
făcuseră până atunci. Printre acești creștini se aflau și cei 
patru sfinți, care primiseră Taina Sfântului Botez din 
mâinile episcopului Chirii din Antiohia, ce se afla surghi
unit în ținutul Ibricului. Acești patru mucenici, datorită 
râvnei lor duhovnicești, au reușit să atragă la creștinism 
pe un alt om, pe nume Simpliciu, care s-a încreștinat și el. 
Imediat, păgânii cei invidioși i-au pârât pe cei cinci 
meșteri la împărat, acuzându-i că aceștia conduc lucrările 
prin superstiție și magie și că nu vor să știe decât de 
credința în Hristos. Auzind acestea, împăratul nu a luat 
nici o măsură împotriva lor, dar acuzatorii au spus că ei 
nu vor să sculpteze chipul zeului Asclepios, un zeu socotit 
vindecător de către împărat. Cei cinci mucenici au confir
mat că „în toate ne-am arătat ascultători, împărate, dar 
chipul acestui zeu nu vrem și nu putem să-1 facem”, 
împăratul însă, nu s-a supărat și a trecut cu vederea neas
cultarea acestor meșteri, spunând că nu-i pasă cine va face 
statuia, dar că aceasta trebuie terminată. Așa s-a și întâm-

plat, statuia fiind terminată de alți meșteri. Când împăratul 
a venit să vadă statuia terminată, el a crezut că totuși cei 
cinci au realizat statuia, dar partida păgânilor s-a năpustit 
cu ură asupra lor, acuzându-i iarăși cu cuvinte 
dușmănoase. împăratul, văzând tulburarea ce s-a iscat, i- 
a încredințat pe cei cinci meșteri unui dregător cu numele 
de Lampadie, ca să facă cercetări și să liniștească lucrurile. 
Acesta le-a poruncit să aducă cinstire și jertfe zeilor, dar 
meșterii nu au vrut. Atunci Lampadie i-a arestat și închis 
în temniță, după care a asmuțit mulțimile păgâne îm
potriva creștinilor. S-au iscat răscoale și bătăi, iar în timpul 
uneia dintre ele, însuși Lampadie a fost omorât. Auzind 
aceasta, împăratul s-a temut ca nu cumva rudele mortului 
să pornească o răscoală generală, și s-a hotărât să-i omoare 
pe cei cinci, dând poruncă să fie închiși de vii în sicrie de 
plumb și să fie aruncați în apele fluviului Sava. Auzind 
această veste, a murit de supărare și episcopul Chirii, care 
se afla și el închis în temniță. După câteva zile, un creștin 
cu numele de Nicodim a scos sicriele din apă și a avut 
grijă de înmormântarea osemintelor sfinților.
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Privești cu mai mult optimism ; 
viitorul tău amoros. Vezi lucrurile cu 
multă claritate și acest lucru îți per
mite să judeci corect persoanele cu c. 
putea lega o relație.

Strălucești în anturajul în care te 
afli. Fii atent la unii amici care par * 
drăguți și amabili, dar vor doar să te 
exploateze. La locul de muncă apare 
un conflict cu un superior, din cauza uno 
runțișuri.

Nativii singuri trebuie să se înfrâ
neze în momentele în care simt că se 
înflăcărează de o idee sau o situație, 
altfel vor fi dezamăgiți. Prestigiul tău c 
te bucuri de admirația și aprecierea ceh 
jur.

9 noiembrie
de-a lungul timpului

1330: La Posada, oastea lui Basarab I a început lupta cu 
oștirea ungară condusă de Carol Robert de Anjou, care se retrăgea 
spre Transilvania

1376: Primele statute de breaslă păstrate din Transilvania. 
Ele aparțineau breslelor din Sibiu, Sighișoara, Sebeș și Orăștie

1799: Revoluția franceză: Lovitură de stat ("18 brumar"). 
Directoratul este înlăturat și înlocuit cu Consulatul; instaurarea dic
taturii burgheziei

1857: Deputății pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei, în 
frunte cu Ion Roată, au depus o jalbă pe biroul Adunării, cerând, 
printre altele, desființarea "boierescului"

1877: Armata română cucerește reduta otomană de la Ra
hova

1888: Criminalul londonez Jack Spintecătorul a ucis ultima 
lui victimă, pe nume Mary Jane Kelly

1918: împăratul Wilhelm al II-lea abdică după revoluția 
germană iar Germania este proclamată Republică

1923: "Puciul de la berărie”, condus de Adolf Hitler, este 
^■bușit la Miinchen

S-au născut:

1899: Gheorghe Ștefan, istoric și arheolog (d. 1980)
1901: Tivadar Âcs, scriitor, jurnalist și istoric maghiar (d. 

1974)
1915: Andre Franșois, grafician și ilustrator de cărți pentru 

copii francez (d. 2005)
1929: Imre Kertesz, scriitor maghiar, laureat al Premiului 

Nobel
1933: Lucian Pintilie, personalitate de marcă și personaj sin

gular în peisajul teatrului și cinematografului românesc contem
poran

1934: Carl Sagan, astronom și scriitor american (d. 1996)
1952: Jack Szostak, laureat al premiului Nobel pentru 

medicină în 2009
1964: Nicolae Păun, politician român de etnie rromă

Comemorări:

1918: Guillaume Apollinaire, poet, scriitor francez (n. 1880)
1940: Arthur Neville Chamberlain, prim-ministru al Marii 

Britanii între 1937-1940(n. 1869)
1952: Chaim Weizmann, primul președinte al statului Israel 

(n. 1874)
1953: Dylan Thomas, poet englez (n. 1914)
1970: Charles de Gaulle, general și politician francez (n. 

1890)
1977: Kovâcs Gyorgy, actor român (n. 1910)
1991: Yves Montand, actor francez (n. 1921)

Bancurile zilei
© © ©

O voce disperată la tele
fon, la ora 5 dimineața:

-Alo! Salvarea?
-Da.
- Veniți repede căci în 

curte e un nebun ce sună 
goarna și ne disperă pe toți.

Imediat, dați-ne 
adresa!.

- UM 04032.

© © ©

într-o unitate de tancuri, 
unei grupe de proaspeți re
cruți li se prezintă pentru 
prima oară un tanc.

Plutonierul comandant 
de grupă începe să le ex
plice:

- Tancul este de tip T-55, 
fabricat în URSS. Are ci

neva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabă 

nimic.
- Pe tanc, se află instalat 

un aruncător de grenade ca
librul 120. Are cineva vreo 
întrebare?

Nimeni nu întreabă 
nimic.

- Tot pe tanc avem o sta
ție de comunicații radio.

Are cineva vreo întrebare? 
Un soldat ridică mâna 

timid.
- Da, soldat, spune!
- Tovarășe plutonier, sta

ția radio e pe lămpi sau pe 
tranzistori?

- Băi, pentru tâmpiți ca 
tine o să repet: este pe tanc!

© © ©

Este posibil să pleci împreună cu 
persoana iubită într-o călătorie și să •< 
vă faceți noi prieteni. Dorința de a 
schimba ceva cu orice preț te poate 
face să exagerezi. Te sfătuim să fii prud

Este bine ca în această zi să îți pui I 
la punct un program, pentru că ai ( 
foarte multe de făcut și prea puțin 
timp la dispoziție. Organizarea va fi 
cheia succesului pentru tine.

Nu amesteca viața personală cu 
cea profesională, pentru că vei genera 
tensiuni. Urmează o perioadă bene
fica relațiilor sentimentale. Vei avea oca 
îți demonstrezi talentele, dar uită de co 
tele mai vechi și încearcă să faci pace < 
din jur.

Azi e o zi prielnică pentru afaceri. 
Vei avea parte de câștiguri promiță- • 
toare și de admirația șefilor și a per- , 
soanei iubite. Seara ți-o vei petrece - 
împreună cu persoana iubită, făcând p, 
pentru viitor.

Ar fi bine să petreci mai mult > 
timp pe acasă și să profiți de timpul £ 
liber care îți mai rămâne pentru a 
ieși la o plimbare sau întâlnește-te cu 
prietenii la bar și lucrul acesta îți va reîr 
bateriile.

Ai putea să fii iritat de atitudinea / 
unui prieten care nu pare să înțe- \ 
leagă ambițiile tale. Ca să eviți cer
turile, evită subiectul, mai ales că în 
realitate, tu ești singurul interesat de el. î 
goste îți este greu să faci primul pas.

E timpul pentru un început nou și ■ 
fresh. Sunt șanse bune ca astăzi să în
tâlnești pe cineva din trecut. încearcă 
să depășești momentele tensionate de 
la serviciu.

.Este o noapte de strălucire, dar și 
de riscuri pentru nativii. Nu îți pierde 
timpul certându-te pentru bani, îm- 
bracă-te la patru ace și ieși în lume.

Ești îngrijorat de o problemă care j 
pare ceva mai dificilă decât ți-ai im- • 
aginat. Ar trebui să-ți înfrângi orgo
liul și să discuți cu cineva, să te informe 
să ceri ajutor.
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Prefectul județului Hunedoara, Attila Dezsi, a fost reconfimat ca 
membru supleant al Consiliului Național de Integritate. Hotărârea nr. 
24 a Senatului României privind numirea unor membri ai Consiliului 
Național de integritate a fost publicată ieri, în Monitorul Oficial.

►ugetul Devei, „vacă” de muls pentru consilierul Borbeanu
atutul de consilier local atrage de 
uite ori avantaje materiale consid- 
abile. Aleșii locali profită direct 
iu prin firme ale diveșilor interpuși 
; contracte cu bani publici, uitând 
; cele mai multe ori să plătească 
itoriile pe care le au față de bugetul 
cal. Un astfel de caz se derulează 
î mai mulți ani în municipiul Deva, 
onsilierul local, membru al PNL, 
andu Borbeanu profită din plin de 
atutul pe care-1 are, prin inter- 
iediul firmei condusă de soția sa 
odica Borbeanu.

ocietatea Publiserv Goscom S.A a 
>st înființată în anul 2002, având ca 
mdator Consiliul local Deva, cu o 
majoritate de 80 la sută din acțiuni. în 
oiembrie 2002 între Publiserv 
loscom și administrația publică locală 
•eva a fost încheiat un contract pe 
ece ani, prin care societatea conce- 
ona toate serviciile publice de admin- 
itrare a piețelor din Deva. începând cu 
004, imediat după alegerile locale, 
onducerea Publiserv Goscom a fost 
.eluată de Rodica Borbeanu, soția 
nui consilier liberal al Devei. Printre 
bligațiile contractuale ale Publiserv 

Goscom sunt specificate și asigurarea 
exploatării eficace în perimetrul 
piețelor, salubrizarea permanentă a 
perimentrului, precum și amenajarea 
de cișmele și pubele.

Dezastrul din piețele Devei, invizibil 
pentru Consiliul Local

Cu toate acestea, piețele din Deva, re
spectiv Piața Bejan, Piața din Micro 
15 și cea din Dacia arată dezastruos. 
Exemplul cel mai clar despre modul în 
care sunt administrate piețele Devei, 
este târgul de duminică care se des
fășoară săptămânal la Piața Bejan. 
Fosta piață a rușilor, funcționează în 
regim de târg de vechituri. Comer- 
cianții de ocazie își vând mărfurile 
printre gunoaie și câini vagabonzi în 
condițiile în care administratorii pieței 
percep atât taxă de intrare cât și taxă 
de tarabă. Mutată în urmă cu câțiva ani 
din locul unde este amplasat supermar- 
ketul Trident, piața mai funcționează 
doar duminica. Fostele chioșcuri s-au 
transformat în adăpost pentru 
boschetari, care și-au amenajat din pă
turi și haine vechi culcușuri călduroase. 
Nici câinii vagabonzi, gunoaiele și 

noroiul nu lipsesc din peisaj. Mărfurile 
expuse spre vânzare pe pături, pe fos
tele tarabe sau chiar pe capota 
mașinilor acoperă o gamă largă de pro
duse. Mai mult, dacă vre-unul din 
clienți sau comercianți resimt foamea 
după o dimineață de cumpărături, se 
pot opri să guste un mic și să soarbă o 
bere, în aceleași condiții insalubre. 
Nici în piețele din Dacia sau Micro 15 
lucrurile nu stau diferit. Gunoaiele sau 
resturile provenite de la mprfuri sunt 
împrăștiate peste tot, iar câinii 
vagabonzi dau ocol meselor pe care 
sunt expuse mărfurile. Consiliul Local, 
în calitate de acționar majoritar al 
firmei conduse de soția consilierului 
Sandu Borbeanu nu a dispus nici o 
măsură pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce reveneau societății în ceea ce 
privește funcționarea piețelor.

Fosta piață centrală a dispărut

De la înființarea societății până în 
2008, Publiserv Goscom avea sub ad
ministrare și Piața Centrală a Devei. 
Odată cu modernizarea centrului co
mercial, administrarea pieței centrale a 
fost retrasă, printr-un act adițional con

tractului de concesiune. Modernizarea 
pieței centrale a început în anul 2006, 
dar nu înainte de a fi alocată suma de 
trei miliarde de lei vechi pentru lucrări 
de reparații. Materialele refolosibile 
rezultate de la demolarea vechii piețe 
și care trebuiau valorificate prin lici
tație publică, au fost transportate la 
ferma familiei Borbeanu de la Bârsău, 
fără ca aceasta să plătească un leu Con
siliului local.

Management dezastruos al soției lui 
Borbeanu

Pentru administrarea celor trei piețe, 
Publiserv Goscom trebuia să vireze 
către Primăria Deva 60 de milioane de 
lei vechi lunar. însă sub conducerea 
noului director, societatea a acumulat 
până la mijlocul anului trecut datorii de 
peste 19 miliarde către Primărie. Mai 
mult, aflată la conducerea Publiserv 
Goscom, Rodica Borbeanu și-a aprobat 
un salariu de peste 100 de milioane de 
lei lunar, iar pe statele de plată ale so
cietății figura și fratele acesteia, care în 
realitate nu avea nici o legătură cu so
cietatea din Deva. De altfel, unele 
surse susțin că directorul și-a închiriat

mașina personală societății, iar în acte 
autoturismul figura că parcurge 400 de 
kilometri zilnic. în iunie 2009 Publis
erv Goscom a intrat în insolvență, 
lichidatorul fiind reprezentat de soci
etatea Proinsolv Group SRL. La acea 
dată societatea înregistra datorii de 
peste 19 miliarde de lei vechi către 
Primăria Deva, iar restanțele societății 
către Fisc se ridică la 16 miliarde de lei 
vechi. La începutul lunii ianuarie a 
acestui an Tribunalul Hunedoara a pro
nunțat sentința prin care Publiserv 
Goscom a intrat în faliment.

Irina Năstase

,uptă strânsă pentru Colegiul 3 - Hațeg EDITORIAL
le Ștefan Ciocan

sondaj de opinie realizat de 
SC AVANGARDE la comanda 
anizației județene PNL Hune- 
ira în Colegiul Electoral 
nărui 3 - Hațeg demonstrează 
la patru săptămâni înainte de 
geri, lupta electorală este extrem 
strânsă. în studiul sociologic au 
t cuprinși cinci candidați pentru 
e a fost testat atât nivelul de în- 
dere cât și notorietatea.

ălia politică din Colegiul nr. 3 - 
[eg se preconizează a fi una echili- 
tă. Un recent sondaj de opinie arată 
între principalii patru candidați este 
iferență de trei procente, care se în- 
ie practic în marja de eroare a 
sărei cercetări sociologice. Conform 
idajului, cursa pentru un loc în Cam- 
Deputaților este condusă de social- 

nocrata Liliana Țolas, cu 21,3 la 
ă, urmată de primarul municipiului 
țeg, Nicolae Timiș, cu 20,1 procente, 
iiumul este completat de candidatul 
L, Daniel Răducanu, cu 19,6 la sută, 
adidatul PNL, Mariana Câmpeanu, 
iduna 18,5 la sută din voturile elec- 
atului din Colegiul 3 - Hațeg, 
ilalți candidați sunt cotați, împreună, 
11,3 procente, în timp ce 9,2 la sută 
itre repondenți nu sunt hotărâți cu 
e vor vota. Trebuie precizat că pro- 
itele ai fost calculate doar din rândul 
gătorilor care au declarat că se vor 
:zenta cu certitudine la vot. în ceea 
privește intenția de vot pe partide, pe

Mariana Câmpeanu 39°/î

primul loc se află PSD urmat de PNL și 
PDL. De menționat că mai mult de 
jumătate din persoanele chestionate 1- 
au plasat pe independentul Nicolae 
Timiș în rândul liberalilor.
Printre principalele probleme cu care se 
confruntă electoratul din Hațeg, sonda
jul a relevat ca fiind detașat pe primul 
loc, “lipsa locurilor de muncă” urmată 
de creșterea prețurilor și inflație și sig

uranța cetățeanului. Peste 60 de pro
cente din persoanele intervievate au 
răspuns că nu știu exact dacă vor merge 
la vot. Dintre acestea două treimi au 
spus că sigur nu se vor deplasa în ziua 
alegerilor în fața urnelor. Sondajul de 
opinie a fost realizat pe un eșantion de 
4362 de persoane cu drept de vot având 
o marjă de aroare de doi la sută.

Alexandru Avram

Cum i-a păcălit Cazacu pe Brădeni
Povestea Muzeului Aurului este una ba
nală în contextul junglei legislative care 
se extinde în România de mai bine de 
20 de ani. Dar primarul municipiului 
Brad, instruit temeinic la școala comu
nistă încă de pe vremea când activa în 
UTC, nu putea rata o poveste atât de 
frumoasă, cu atât mai mult cu cât era 
rost de câștiguri, materiale și electorale. 
Sindicalistul Cazacu s-a obișnuit atât de 
mult să „mulgă” întreprinderea Minie
ră, încât nici după ce a reușit să o fali- 
menteze nu s-a putut opri. Și-a 
schimbat doar meseria, din lider de 
sindicat în primar. Metehnele dobândite 
de pe vremea când bătea cu pumnul în 
masă și ca să nu scuture prea tare pa
harele era recompensat de șefii Regiei 
Cuprului nu le-a uitat. Afacerea „Mu
zeul Aurului” începe să se devoaleze 
încet în fața opiniei publice. A acelei 
opinii publice pe care Cazacu o chema 
să salveze „emblematica clădire” din 
mâinile unei mafii pe care o cunoștea 
foarte bine din interior. Clădirea Mu
zeului avea nevoie urgentă de reparații 
așa că societatea Minvest condusă la 
aceea vreme de liberalul Pompiliu Crai 
a rezolvat alocarea unei sume imense, 
40 de miliarde de lei vechi, pentru re
abilitarea clădirii. Pentru comparație, 
trebuie precizat că pentru un bloc cu 
trei scări și patru etaje costurile se ridică 
la sub 36 de miliarde de lei vechi. 
Primăria Brad a eliberat toate autoriza
țiile de construcție fără să țină seama de 
anumite aspecte legale pe care, atunci 
când Cazacu a avut interesul, le-a invo
cat. Astfel că, în momentul eliberării 
autorizației de construcție specialiștii 
din Primăria Brad nu au considerat că 
imobilul în care funcționa muzeul este 
clădire de patrimoniu. Nu au cerut 
așadar avizul Ministerului Culturii pen
tru elibererea autorizației de con
strucție. Au permis proiectantului să 
modifice integral clădirea de patrimo
niu, în așa fel încât nu mai seamănă cu 
vechiul imobil. De asemenea oamenii 
lui Cazacu au eliberat autorizațiile fără 
ca Minvest să prezinte un extras CF 
prin care să demonstreze că este pro-: 
prietarul imobilului care urma renovat.

E greu de crezut că eliberarea unei au
torizații de construcție, pentru o clădire 
de patrimoniu, în condițiile prezentate, 
s-a făcut fără știrea lui Cazacu. Dacă 
primarul Bradului știa de neregulile 
semnalate, cum de Minvest sau con
structorul Conversmin au ajuns să 
obțină autorizația de construcție? Afac
erea a fost una cât se poate de prof
itabilă pentru toate părțile implicate, în 
condițiile în care erau de cheltuit 40 de 
miliarde de lei vechi pe o lucrare care 
cu indulgență este apreciată că se ridica 
la 20. Toată lumea a început să mun
cească cu spor, până în momentul în 
care a intrat pe fir firma de lichidatori 
care se ocupa cu „înmormântarea” 
rămășițelor fostei societăți Bradmin. 
Aceasta profitând de neglijențele fostei 
conduceri a Minvest, schimbată între 
timp din PNL în PSD, care nu a intab
ulat clădirea muzeului a scos imobilul 
la vânzare. Fundația Fiolocalia a cum
părat clădirea cu intenția declarată de a 
păstra muzeul aurului în Brad. Din 
acest moment s-a declanșat isteria. Mo
tivul nu a fost grija față de această 
clădire, pe care brusc, Cazacu a de
scoperit-o ca fiind de patrimoniu ci 
grija față de cele 40 de miliarde de lei 
vechi care nu se mai investeau în reno
varea muzeului. Pentru a se continua 
investițiile, muzeul trebuia neapărat să 
rămână în proprietatea Minvest. După 
ce brădenii din municipiu și cei împrăș- 
tiați prin lume, au semnat petiții pentru 
salvarea Muzeului Aurului, și după ce 
Cazacu a ridicat un zid al plângerii 
unde fiecare brădean să-și scrie păsul 
legat de Muzeu, brusc toate părțile s-au 
împăcat. Fundația Filocalia a renunțat 
la imobilul cumpărat, Primăria Brad a 
renunțat la dreptul de preempțiune pe 
care-1 avea în cazul înstrăinării imobilu
lui, descoperit ca fiind de patrimoniu, 
Minvest a redevenit proprietar. O lin
iște binefăcătoare s-a așternut peste 
Muzeul Aurului și peste părțile impli
cate în „afacere”. Din când în câpd lin
iștea este tulburată doar de clinchetul 
sțjav al celo, ,40, de miliarde de lei 
vechi, care curg fără nici 6 opreliște în 
diverse buzunare.



A provocat două incendii, în același loc, în două ore
Simpozion Național 
la Liceul Pedagogic 

„Sabin Drăgoi”

Deva. Liceul Pedagogic 
„Sabin Drăgoi”din Deva a 
găzduit, sâmbătă, Simpozionul 
Național cu tema „Educație de cal
itate pentru o școală mai bună”. 
Simpozionul a avut ca scop 
furnizarea și promovarea celor 
mai bune rezultate obținute de 
către cadrele didactice, în demer
sul de implementare a unui 
învățământ de calitate.

La acest eveniment au partic
ipat 121 de cadre didactice din 
învățământul preuniversitar. 
Fiecare a venit cu lucrări și 
proiecte pe care le-au prezentat în 
cadrul celor cinci secțiuni ale sim
pozionului. Cei mai mulți 
participant la acest eveniment s- 
au înscris la secțiunea „Manage
mentul calității în învățământul 
preuniversitar” și la scțiunea 
„Inovație și creativitate didactică”. 
Organizatorii acestui eveniment 
au fost chiar cadrele didactice ale 
prestigiosului liceu. Profesorii au 
remarcat efortul depus de 
participant pentru elaborarea unor 
lucrări deosebite, din care se poate 
învăța și aplica, dar și calitatea 
prezentărilor și a schimburilor de 
experiență și idei pe teme de actu
alitate din educație. (P.T.)

Medicii hunedoreni 
se întâlnesc la Petroșani

Petroșani. Colegiul 
Județean al Medicilor (CJM) 
Hunedoara organizează, în data de 
17 - 18.11.2010 simpozionul 
„Managementul modem al riscu
lui cardiovascular global”. Mani
festarea se adresează medicilor de 
familie, medicină internă, cardi
ologie, neurologie, nefrologie, di
abet. Lucrările se vor desfășura la 
Restaurantul Keops din Petroșani, 
în data de 17.11.2010, începând cu 
ora 13,30.

Tot în organizarea CJM 
Hunedoara vor avea loc alte două 
manifestări privind afecțiunea 
comportamentală numită în 
engleză Attention Deficit Hyper
activity Disorder (ADHD) sau 
Deficit de Atenție/Tulburare 
Hiperkinetică.

Astfel, în perioada 22 -
24.11.2010, începând cu orele 
14.00, se va desfășura în sala de 
ședințe a Spitalului Județean de 
Urgență Deva masa rotundă cu 
tema „Tratamentul cu atomoxet- 
inum în ADHD”. în data de
25.11.2010, tot de la orele 14.00 
va avea loc masa rotunda „ADHD 
și școala”. Ambele manifestări se 
adresează medicilor de familie.

Un tânăr din localitatea Bălata, după o ceartă cu tatăl său, a dat foc 
la două căpițe de fân și la o anexă a unui grajd

Șoimuș. Un tânăr în vârstă 
de 27 de ani, din satul Bălata, 
băut fiind, după o ceartă cu 

tatăl său, a incendiat două că- 
piți de fân. După ce incendiul 
a fost lichidat de pompieri, a 
mai incendiat și o anexă a 

unui grajd aflat în gospodăria 
familiei sale.

Conflictul dintre cei doi bărbați a 
izbucnit duminică seara, în jurul orelor 
21:00. Jumătate de oră mai târziu, 
Polițiști Postului de Poliție Șoimuș au 
fost sesizați telefonic, prin Serviciul 
Unic de Urgență 112, de către un bărbat 
în vârstă 52 ani, din comuna Șoimuș, cu 
privire la faptul că, în urma unui con
flict cu fiul său, Daniel H., de 27 de ani, 
fără ocupație, acesta a incendiat două 
căpițe de fân din curtea imobilului în 
care aceștia locuiesc, în satul Bălata. 
Polițiștii care s-au deplasat la fața locu
lui au aplanat conflictul și l-au condus

la sediul Postului de Poliție, pentru 
cercetări, pe tânărul care a produs in
cendiul. Opt subofițeri cu 2 autospe
ciale cu apă și spumă au reușit 
lichidarea incendiului în aproximativ 2 
ore.

PirOmarul
a mai colectat 
un dosar penal

în jurul orelor 00:30, Daniel H. a 
revenit acasă și a provocat un alt in
cendiu, de această dată la o anexă a 
unui grajd pentru animale situat la 
aceeași adresă, după care a părăsit locul 
faptei, însă a fost depistat la scurt timp 
de polițiști și condus din nou la sediul 
Poliției, pentru audieri și întocmirea 
unui nou dosar penal. „După o jumătate 
de oră de la retragerea forțelor la 
Detașamentul din Deva, pompierii au 
fost alertați din nou să intervină pentru 
stingerea unui alt incendiu izbucnit la 
aceeași gospodărie, de această dată la o 
anexă gospodărească, mai exact un

grajd cu o suprafață de 30 de metri 
patrați.

Al doilea incendiu a fost stins 
după aproximativ o oră și jumătate de 
pompierii deveni.

Cauza probabilă a ambelor in
cendii este folosirea intenționată a sur
sei de aprindere”, a declarat inspectorul

șef al ISU Hunedoara, maior Vioi 
mean.

în cauză, polițiștii au îm 
două dosare de cercetare penală 
distrugere prin incendiere, sus 
fiind cercetat în stare de libertatt

Mihaela Ti

Șoferi, prinși în trafic
fără permis

Deva. Un tânăr în vârstă de 24 de 
ani, din comuna Hărău, a fost depistat 
în trafic, de polițiști, în timp ce con
ducea un autoturism fără a deține per
mis de conducere. în momentul în care 
a fost pruins de oamenii legii, Mihai C., 
conducea autoturismujl pe bulevardul 
Decebal din Deva. în cauză, s-a în
tocmit dosar de cercetare penală pentru 
conducerea unui autoturism fără a 
deține permis de conducere. Un alt caz 
asemănător este cel al unui tânăr din co
muna Brănișca.

Polițiștii, care efectuau activități

de supraveghere și control al traficului 
rutier pe DJ706A, în comuna Brănișca, 
au oprit în trafic autoturismul condus de 
Andraș K., de 22 de ani, din Brănișca, 
iar în urma verificărilor au constat că 
acesta permisul suspendat din data de 
13 octombrie, pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducere pe dru
murile publice a unui autovehicul neîn
matriculat și cu număr fals. în cauză, 
s-a întocmit un nou dosar de cercetare 
penală, pentru conducerea unui autotur
ism având permisul de conducere sus
pendat. (M.T.)

ANUNȚ PUBLIC
SC EURO JESSALEX SRL cu sediul în localitatea Ilia, str.Libertății, 

nr.52, județul Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Pensiune turistică”, situat în localitatea 
Ilia, str.Libertății, nr.52, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8-14).

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

Suspecți de comiterea mai multor 
furturi, identificați de polițiști

Orăștie. Șase tineri din Orăștie, 
cu vârste cuprinse între 16 și 31 de ani, 
sunt cercetați de oamenii legii după ce au 
furat dintr-un autoturism, bunuri în val
oare de peste 1.000 de lei.

în urma cercetărilor, polițiștii au 
stabilit că tinerii au sustras bunurile după 
ce au forțat portiera autoturismului, care 
era parcat pe strada Pricazului din locali

tate. Prejudiciul a fost recuperat în I 
itate.

Polițiștii Biroului de Investi 
Criminale Orăștie continuă cercetăn' 
suspecții în stare de liberate, în ve< 
documentării întregii actii 
infracționale a celor șase, care 
suspectați și de comiterea altor fapti 
nale. (M.T.)

Brașovean rănit grav pe DJ 705F

Sibișel. Un bărbat din Bra
șov, pasager într-un autotu
rism, a ajuns în stare gravă 

la spital, după mașina în care 
se afla a fost implicată într- 

un accident de circulație.

Aurel I., de 59 de ani, din comuna 
Beriu, în timp ce conducea un autotur
ism Aro pe DJ 705 F, pe direcția de 
mers Sibișel - Orăștie, nu s-a asigurat 
la efectuarea manevrei de schimbare a 
direcției de mers prin viraj la stânga și 
a intrat în coliziune cu autoturismul

Dacia condus regulamentar de Nic 
P., de 20 de ani, din Orăștie. în urm 
cidentului a rezultat rănirea gra 
pasagerului din autoturismul condi 
Aurel L, Gelu L., de 56 de ani. 
Brașov, care a fost proiectat în afar 
toturismului, în momentul impact 
în urma verificărilor s-a stabilit c; 
toturismul condus de AUREL I. fi 
radiat din circulație din ianuarie 1 
iar cei doi bărbați aflați în autoturis 
purtau centuri de siguranță. în cam 
a întocmit dosar de cercetare p< 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
vătămare corporală din culpă și cor 
erea unui autovehicul neînmatricu

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;

* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;

* stivuitoriști;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021
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Uicepremierul Serbiei, Bozidar Djelic, i-a propus primului-miuistru Emil 
Boe, în discuția avută la București, construirea unei autostrăzi care să 
facă legătura intre România și Serbia, fiind asigurat că proiectul va fi 
anulizat din punct de vedere economic.

TU Uricani, închisă de orgoliile social-democrate
100 de uricăneni au rămas 
i Unitatea de Primire a Ur- 
telor din Uricani din cauza 
uliilor social-democrate ale 
tarului Lupeniului, Cornel 
meriță, și a city-manageru- 
Gabriel Lungu, șeful Con- 
liului de Administrație al 
talului Municipal Lupeni, 
are aparține UPU Uricani.

Zeci de oameni au semnalat 
derea acestei unități, însă 
itățile uricănene spun că nu pot 
nare lucru, deoarece totul depinde 
âărârile celor de la Lupeni, care 
să șantajeze uricănenii ca să-i 

ră la următoarele alegeri". Totuși, 
a bună ar fi că, dacă lupenenii nu 
ibi cu forța Uricaniul, conducerea 
lului Municipal Vulcan s-a arătat 
isată de preluarea UPU Uricani.

,,O să murim cu zile 
până ajungem 
la spital la Lupeni”

... ne-au mărturisit o parte din 
neni. „Era foarte bine dacă ar mai 
rcționat, ai unde să-ți duci copiii 
se îmbolnăvesc. Fetița mea a făcut 
mare zilele trecute și nu am avut 

s-o duc la spital. Unde s-o duc în 
rii nopții, când în Uricani nu ai 
ji și nu am nici mașină, iar sal- 
i vine cum vine? Aici, în oraș, 
ir o duceam repede la urgență și 
asta era, se rezolva problema”, 

e, supărată, Narcisa Rad, din Uri- 
„Eu am vrut să-mi scot ațele de la 
r, că am avut o tăietură urâtă la pi- 

nu am avut unde. Până la urmă 
a dus acasă și mi le-am scos sin- 
:u o pensă și o forfecuță de unghii 
ita, mi-am rezolvat problema”, 
e și Alin Haidu.
„Nu avem bani să ne ducem până 
ipeni, la Vulcan sau la Petroșani, 
n din mai puțin de 100 de lei pe 
unde să-mi duc copiii când se 

lnăvesc? Suntem prea săraci să ne 
item transportul până la spital, iar 
e știam pe asistente, puteam vorbi 
e omenește. Acolo ne plimbă ore 

Dănuț Buhăescu (foto stânga) alături de Consilierul local PNL de la Lupeni, Constantin Brândușe (foto centru)

întregi de la un salon la altul și dacă 
printr-o minune avem bani de maxi- 
taxi, dacă la întoarcere depășim ora 
zece, nu mai avem cu ce să venim în 
Uricani, decât pe jos, că taxiul e prea 
scump. O să murim cu zile până 
ajungem la spital la Lupeni”, spune și 
Andreea Kovacs, mamă a trei copii.

Constantin Brândușe: 
„Resmeriță nu se 
gândește niciodată la 
interesul oamenilor, 
ci la răzbunări 
personale, 
la satisfacerea 
orgoliilor”

Consilierul local național liberal 
de la Lupeni, Constantin Brândușe, a 
prezentat situația în care UPU Uricani 
a rămas fără oameni, acest lucru însem
nând închiderea ei. „Ne-a fost 
prezentată în ședința de consiliu local 
noua organigramă a Spitalului Munici
pal Lupeni și au scos posturile de la 
Uricani. Propunerea aparține lui 
Gabriel Lungu, administratorul mu
nicipiului Lupeni, care este și șeful con
siliului de administrație al SML, iar 
primarul Resmeriță a fost de acord cu 
propunerea lui, care servește intereselor 
și răzbunărilor personale. După aceea 
spune că primarul Uricaniului e rău 
când se ia de el. Resmeriță nu se 
gândește niciodată la interesul oame
nilor, ci la răzbunări personale, la satis
facerea orgoliilor”, conchide național 
liberalul.

Dănuț Buhăescu:
„Este răutate 
și invidie din partea 
lor, vor să mă 
provoace și 
să mă șantajeze”

„Vă aduceți aminte când deputatul 
Cristian Resmeriță amenința că mă 
aranjează și că închide urgența? Toată 
lumea spunea că bat câmpii, că așa ceva 
nu este adevărat și uite că s-a întâmplat. 
Am discutat săptămâna trecută cu pri

mând Resmeriță, am fost cu domnul 
Nistor la el în birou să găsim o soluție 
pentru redeschiderea Urgenței și m-am 
dus bou ca să mă întorc vacă, deoarece 
a rămas tot ca ei. Este răutate și invidie 
din partea lor, vor să mă provoace și să 
mă șantajeze ca să-i sprijin pe 
Resmeriță și pe Lungu la următoarele 
alegeri”, a declarat Dănuț Buhăescu, 
primând orașului Uricani. De altfel, 
primarul mai spune că închiderea 
urgenței din Uricani este mai mult din 
cauza city managerului Gabriel Lungu. 
„Gabi Lungu vrea să demonstreze că el 
este jupânui, el este șeful. Prin 
închiderea urgenței îi șantajează și pe 
cetățenii din Uricani, ceea ce nu este 
normal. Nu trebuie să sufere mii de oa
meni fiindcă este Gabi Lungu frustrat 
și vrea să se creadă mare șmecher și 
jupân. Nu mă poate convinge cu japca 
să susțin PSD Lupeni la următoarele 
alegeri”, mai spune Dănuț Buhăescu.

Spitalul Municipal 
Vulcan, dispus 
să negocieze preluarea 
UPU Uricani

Mai mult, Dănuț Buhăescu susține 
că a întâlnit mai multă înțelegere din 
partea primarului Vulcanului, Gheo-

rghe Ile, care „se pare că are mai multe 
sentimente social democrate decât 
Resmeriță și Gabi Lungu, deși este în
PDL”.

„Dacă ar mai fi fost doamna man
ager Mateescu la conducerea SML, nu 
se întâmpla asta. Doamna Mateescu, 
care acum este director la spitalul din 
Vulcan, este de acord să ne preia ea. 
Am discutat și cu primarul Gheorghe 
lie și m-a uimit că mă susține, deși noi 
nu am fost în relații prea cordiale. Este 
uimitor că el a înțeles mai bine prob
lemele uricănenilor decât PSD Lupeni, 
cu care, culmea, suntem și vecini. Se 
pare că are mai multe sentimente social 
democrate decât Resmeriță și Gabi 
Lungu, deși este în PDL”, mai spune 
primarul Uricaniului.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori;

Mariana Mateescu, managerul 
Spitalului Municipal Vulcan, a precizat 
că de îndată ce va fi descoperită o 
formulă legală, demersurile pentru pre
luarea UPU Uricani vor fi demarate.

„A fost o discuție de principiu, 
deocamdată nu am primit încă o cerere 
scrisă din partea primarului Dănuț 
Buhăescu. Noi suntem de acord să 
preluăm UPU Uricani și trebuie să 
găsim cadrul legal pentru a face demer
surile necesare. Consider că este nevoie 
de asistență medicală de urgență în Uri
cani, deoarece este un oraș cu mari 
probleme, rata sărăciei fiind foarte 
mare”, a precizat Mariana Mateescu.

Anamaria Nedelcoff

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8-16.
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llritiiey Slicin', suferit de tulburări nervoase și es/r disperata cu fostul ei bodyguard, / eruaudo / lores, va 
face publice crizele ei de nebunie. ( a să se calmeze, diva fiice cumpărături. ( olindă magazinele și aruncă 
banii pe tot ce ii face cu ochiul, spre disperarea tatalui care ii iidministreuza bugetul. Insă acesta ii dă pe 
zi 5.000 de dolari cu să-și facă poftele, după cum l-au sfătuit medicii, de teamă cu fiica sa să n-o ia razna 
de tot. Hritiiey nu poate să doarmă și snsfitie că o urmărește cineva. Hodyguardut său, l ertunulo / lores, 
s-a plans că artista se dezbrăcă in pielea goală cu sa-l provoace să fiica se.\ cu eu.

OanaZăvoranu
nu renunță la procesele
împotriva mamei sale

Oana Zăvoranu continuă 
acțiunile în justiție împotriva mamei 
sale. Vedeta contesta acum decizia 
Parchetului de neîncepere a urmăririi 
penale.

Soția lui Pepe și-a acuzat mama, 
Marioara Zăvoranu, și pe notarul 
public Ioana Jelei de fals în acte și 
înșelătorie, în ceea ce privește 
moștenirea ei.

După un an de la depunerea 
actelor doveditoare, Oana Zăvoranu 
a primit decizia de la parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel București, cu 
verdictul "neîncepere a urmăririi pe
nale".

Motivația magistraților a fost 
bazată pe faptul că faptele comise s- 
ar fi prescris. Oana Zăvoranu nu este 
gata să renunțe și a depus o plângere 
împotriva Parchetului la Curtea de 
Apel.

Prima înfățișare din noul proces 
va avea loc pe 24 noiembrie.

Adrian Pănescu
a lăsat o avere
de 3,7 milioane de euro

Lady Gaga a primit cele mai multe premii 
la MTV Europe Music Awards 2010

Lady Gaga a dominat gala 
MTV Europe Music Awards 
2010 (EMA), impunându-se, 
duminică seară, la Madrid, la 

trei categorii de premii.

Desemnată " cea mai bună 
cântăreață a anului ", Lady Gaga, în 
vârstă de 24 de ani, s-a impus, totodată, 
la categoriile "cea mai bună cântăreață 
pop" și "cel mai bun cântec al anului" 
("Bad Romance").

Lady Gaga nu a fost prezentă la 
eveniment dar a mulțumit publicului 
madrilen prin intermediul unui mesaj 
video, înregistrat de la Budapesta, unde 
a susținut un concert.

Cântăreața a devansat-o pe Kathy 
Perry, în vârstă de 25 de ani, cealaltă 
mare favorită a galei de la Madrid. Am
bele artiste au fost nominalizate la câte 
cinci categorii, însă Kathy Perry a tre
buit să se mulțumească cu trofeul pen
tru cel mai bun videoclip al anului 
("California Gurls"), iar cântăreața 
Ke$ha, în vârstă de 23 de ani, a fost 
desemnată "relevația anului 2010".

La categoria "cel mai bun grup al
ternativ" s-a impus Paramore, devan
sând trupele Gorillaz, Gossip, Vampire 
Weekend și Arcade Fire.

Eminem, absent de la Madrid, 
pentru că se afla în Brazilia pentru o 
serie de concerte, a fost desemnat "cel

mai bun artist hip-hop", iar trupa Bon 
Jovi a primit trofeul Global Icon, aflat 
la ediția inaugurală.

Totodată, Thirty Seconds to Mars 
a primit premiul pentru cel mai bun 
artist rock, Justin Bieber a fost recom
pensat cu premiul pentru cel mai bun 
cântăreț, Linkin Park, pentru cel mai 
bun concert, Tokyo Hotel, pentru cea 
mai bună performanță mondială pe 
scenă, iar Bon Jovi a primit un premiu 
onorific.

Cântăreața columbiană Shakira, 
care a deschis gala de la Madrid cu hjtul 
"Waka waka", imnul Cupei Mondiale 
din Africa de Sud 2010 - câștigată de 
Spania -, a primit trofeul Free Your 
Mind, pentru acțiunile sale în favoarea

accesului la educație pentru toți c< 
sud-africani și columbieni.

Câștigătorii acestei gale sunt i 
în urma voturilor online exprimat 
telespectatori.

Anul acesta, cântăreața Inr 
câștigat titlul de Best Romanian P 
dreptul de a reprezenta Români 
MTV Europe Music Awards (N 
EMA), pentru a doua oară conseci 
Câștigătorul acestei categorii a fost 
ianul Marco Mengoni.

Premiile MTV Europe Mușii 
fost înființate în 1994, de postul M 
ca o alternativă europeană a prem 
Grammy - trofeele muzicale anuale 
Statele Unite ale Americii.

Adrian Păunescu a lăsat pe 
lângă mii de poezii 

și o avere impresionantă, 
potrivit libertatea.ro.

Poetul deținea șase case, despre 
care experții imobiliari spun că 
valorează peste 1,7 milioane de euro: 
casa din București de pe strada Dion- 
isie Lupu (aproximativ un milion de 
euro), o locuință de vacanța la Breaza 
(400.000 de euro), imobil și teren în 
comuna Bragadiru (200.000 de euro), 
apartament cu trei camere în Vatra 

Domei (100.000 de euro), casă 
părintească din Bârca, județul Dolj 
(20.000 de euro).

La acestea se adaugă un teren în 
orașul Voluntari, a cărui valoare este 
estimată la două milioane de dolari, 
plus bijuterii, obiecte de artă și con
turi bancare de 43.800 de euro.în 
total, averea lui Păunescu este de 
aproximativ 3,7 milioane de euro.

Dacă poetul Adrian Păunescu 
nu a lăsat niciun testament, averea 
urmează să fie împărțită între soția 
sa (75%) și cei trei copii (25%).

J

Cameron Diaz e din nou singură
Actrița americană Cameron Diaz 

s-a despărțit de iubitul ei, jucătorul de 
baseball american Alex "A-Rod" Ro- 
driguez, după o relație de aproape șapte 
luni, informează Life & Style.

Speculațiile privind o despărțire 
au început încă din octombrie, când 
Cameron a fost văzută la Londra cu un 
bărbat misterios, iar apoi a plecat dintr- 
un club de noapte alături de actorul 
Matthew Morrison. A-Rod a fost văzut 
petrecând în Las Vegas fără Cameron 
Diaz, pe 28 octombrie. "A-Rod a fost 
într-un club de noapte, iar un grup de 
modele din România se afla la masa 
alăturată. El a discutat cu fetele și a pe
trecut toată noaptea distrându-se cu 
ele", notează Life & Style.

Cameron Diaz este o obișnuită a

comediilor romantice, ea jucând în 
filme cu succes la public, precum 
"Mary cea cu vino-ncoa1/ Something

About Mary" (1998), dar și în dr 
"Vanilla Sky - Deschide ochii" (21 
și în franciza "îngerii lui Char 
Cameron Diaz a putut fi văzută, re 
pe afișele filmelor "Viață pentru 
mea", "Cutia" și în comedia "Kn 
and Day", în care joacă alături de ' 
Cruise. Recent, Cameron Diaz a 
ceput filmările pentru comedia " 
Teacher", în care joacă alături de fc 
ei iubit, cântărețul Justin Timberlal

Alex Rodriguez, născut pe 27 
1975, este considerat unul dintre 
mai talentați jucători de baseball 
toate timpurile, jucând pentru ec 
New York Yankees, cu care a semn 
2007 un contract pe 10 ani, în val 
de 275 de milioane de dolari.

libertatea.ro


Ministerul Sănătății hicieaz.ă la un /traiect de or<lonan(<'i de urgență 
care prevede elibererea unui card național de sănătate pentru toți nt- 
tnanii. Cârdul va fi eliberat contra cost, și va conține uit cip pe care 
se pot stoca toate datele necesare cu privire la pacient.

Zopiii sunt victimele nevăzute 
ile crizei economice

1 Noi si lumea 7
5
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Statele UE au decis
lumărul familiilor care soli
tă ajutor financiar la Telefo

nul Copilului a crescut 
larmant începând din 2009, 
necialiștii din domeniul pro- 
cției copilului atenționând că 
icuții sunt cei mai afectați de 
>ărăcie, fenomen care poate 
ește abandonul școlar, cerșe- 
tria și chiar instituționaliza- 
rea, anunță MEDIAFAX.

Potrivit unei cercetări realizată în 
09 de UNICEF și Banca Mondială, 
norii și tinerii cu vârste până în 25 de 
i sunt cei mai expuși riscului de 
•ăcie, ei reprezentând 43 la sută din 
aiul populației sărace.

"Sărăcia copilului este într-adevăr 
jlt mai mare față de toate celelalte 
tegorii de populație, fie că vorbim de 
isionari, fie că vorbim de persoane 
mere, fie că vorbim de rural sau 
jan. Media ratei sărăciei este una din 
le mai mari din Europa", a afirmat 
■ichița Pop, de la UNICEF, citată de 
EDIAFAX.

Specialiștii atrag atenția că luarea 
or măsuri privind reducerea cheltu
itor fără a fi făcute niște calcule pre- 
ibile ar putea avea efecte 
zastruoase asupra copiilor, în special 
:elor care provin din familii sărace.

La rândul său, președintele execu- 
de la "Salvați Copiii", Gabriela

lomânia ar putea importa grâu în 2011, 
i un preț mai mare decât a exportat
omânia ar putea fi nevoită să 
importe grâu, începând din 
trimele luni ale anului viitor, 
i un preț cu până la 30% mai 
are decât cel cu care a expor

Alexandrescu, nu exclude posibilitatea 
ca procentul copiilor aflați sub pragul 
de sărăcie să se majoreze, mai ales că 
mulți dintre românii plecați în 
străinătate ar putea fi forțați să revină 
în țară din cauza lipsei locurilor de 
muncă.

Aceasta a explicat că lipsurile ma
teriale pot avea efecte negative și la 
nivel emoțional. De asemenea, 
Gabriela Alexandrescu a identificat ca 
și efecte ale crizei economice, creșterea 
numărului de copii care cerșesc sau 
care muncesc pe stradă, dar și a fur
turilor comise de minori, subliniind că 
aceste lucruri pot fi ușor de observat în 
marile orașe.

Pe de altă parte, Gabriela Alexan

tat, din cauza cantităților mari 
de grâu livrate în afara țării, a 
declarat luni secretarul de stat 

în Ministerul Agriculturii 
Adrian Rădulescu. 

drescu ea nu exclude posibilitatea 
apariției unei tendințe a familiilor de a- 
și instituționaliza copiii, pentru o 
perioadă determinată de timp, pentru că 
se gândesc ca măcar ei să aibă ce 
mânca și să nu sufere de frig.

Ileana Savu, fost secretar de stat la 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului, consideră că mi
norii sunt primii afectați de criza 
economică, iar efectele sărăciei, în lipsa 
unor politici publice corecte, s-ar putea 
traduce în timp prin exploatarea prin 
muncă sau sexuală a copiilor, abuzuri, 
abandon școlar, analfabetism sau con
sum de droguri și deteriorarea stării de 
sănătate.

Acesta a declarat că România are 
contractate pentru export în acest an 1,7 
milioane tone de grâu, la un preț care 
variază între 190 și 210 euro pe tonă, și 
ar putea importa 600.000-700.000 tone, 
pentru care va plăti până la 250 euro pe 
tonă. Producția națională de grâu din 
acest an s-a ridicat la 5,6 milioane tone.

"Faptul că am exportat foarte mult 
în acest an ne va face să și importăm. 
Chiar dacă nu vor fi cantități mari, vor 
fi importuri de îmbunătățire a calității, 
astfel încât grâul să fie bun de 
panificație. (...) Asta e, comerțul e 
liber!", a explicat Rădulescu, citat de 
MEDIAFAX.

Rădulescu a mai spus că întreaga 
cultură de păioase va fi mai mare în 
acest an, comparativ cu anul trecut.

"Este prima dată când facem o 
cantitate atât de mare, istorică de po
rumb, în sensul producției medii la hec
tar, înjur de 5.000 de kilograme. Până 
în prezent au fost recoltate 9 milioane 
tone de porumb, din 9,4-9,5 milioane 
tone estimate. Din acestea, 1,5 milioane 
tone sunt contractate la export", a mai 
spus Rădulescu.

Potrivit secretarului de stat până 
în prezent agricultorii au avut probleme 
cu semănatul culturilor de toamnă din 
cauza vremii nefavorabile, fiind 
înființate doar 70% din culturile de 
grâu.

în ceea ce privește rapița, 
Rădulescu apreciază că 20-25% din 
această cultură ar putea fi afectată în 
condițiile unei ierni geroase.

eliminarea vizelor 
de călătorie pentru 
albanezi și bosniaci

Statele UE și-au dat acordul 
pentru eliminarea vizelor cetățenilor 
albanezi și bosniaci la călătoriile în 
cele 25 de state membre Schengen, 
începând de la jumătatea lunii de
cembrie, dar cu posibilitatea 
suspendării acestei măsuri în caz de 
probleme,anunță Mediafax.

Decizia a fost luată în unanimi
tate în cursul reuniunii miniștrilor de 
Interne din cadrul UE reuniți la 
Bruxelles, a declarat secretarul de 
stat belgian responsabil de Imigrație, 
Melchior Wathelet.

Măsura va intra în vigoare în 
decembrie, exclusiv pentru 
deținătorii de pașapoarte biometrice, 
precizează oficialul citat.

Acordul a fost condiționat de

60% dintre comunele
și 30% dintre orașele 
din România ar putea 
fi „retrogradate”

60% dintre co
munele din România ar 
putea deveni sate; iar 
30% dintre orașe ar 
putea redeveni comune, 
potrivit unui proiect de 
lege.

Actul normativ a 
fost inițiat de senatorul 
PDL Nicolae Dobra și 
se află acum în dez
baterea Senatului. 
Reprezentanții Minis
terului Administrației și 
Internelor vor însă re
alizarea unor studii care să țină cont de toți factorii (geografici, demografici, 
economici și sociali) înainte de schimbări majore.

Potrivit noului proiect de lege, o comună trebuie să fie populată cu cel 
puțin 5.000 de cetățeni cu drept de vot, iar un oraș trebuie să aibă minim 
10.001 locuitori.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, 117 orașe din cele 
317 existente în România au mai puțin de 10.000 de locuitori și 2.102 comune 
dintre cele 2.630 din România au mai puțini cetățeni decât prevede noul 
proiect.

Inițiatorul legii spune că noua structură administrativ - teritorială va re
duce semnificativ numărul funcționarilor publici și cheltuielile pentru 
salarizarea acestora.

posibilitatea "suspendării rapide" a 
acestei măsuri în cazul problemelor, 
potrivit surselor diplomatice. 
Dispoziția a fost introdusă la cererea 
Germaniei, Franței și Olandei pentru 
a se evita problemele întâmpinate cu 
Serbia și Macedonia.

în decembrie 2009 când UE a 
eliminat vizele pentru Serbia și 
Macedonia, mai multe state UE - 
Germania, Belgia, Suedia și Olanda 
- s-au confruntat cu numeroase 
solicitări de azil din partea sârbilor și 
macedonenilor, în special romi.

Guvernele statelor europene au 
cerut Comisiei Europene să se asig
ure că vor fi continuate reformele în 
țările care beneficiază de eliminarea 
vizelor.
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Roger Federrer
la cel de-al 65-lea titlu
din carieră

g

Roger Federer și-a recâștigat 
coroana de campion la turneul său de 
casă, de la Basel (Elveția), luându-și 
revanșa în fața sârbului Novak 
Djokivic. Elvețianul s-a impus în trei 
seturi, scor 6-4 3-6 6-1, câștigând 
pentru a patra oară în ultimii cinci ani 
trofeul turneului elvețian. Cu acest 
nou titlu trecut în palmares, Roger 
Federer a ajuns la cota de 65 de titluri 
obtinuțe în carieră.

Federer și-a creat două șanse de 
break încă din primul game al finalei, 
dar nu a reușit să le transforme. în 
următorul game, Djokovic a avut 
două ocazii de a-i lua serviciul 
elvețianului (singurele din acest set), 
însă Federer nu a cedat. în fața pro- 
priiilor suporteri, Federer a transfor
mat următoarea șansă de break avută, 
adjudecându-și ulterior și primul set,

Internaționalul roman Ciprian Marțea a font declarat, de către publicația L 'Equipe, omul etapei a Xl-a 
din Bundesliga, ea urmare a prestației sale excepționale din victoria de duminică a lui l 'f 'B Stuttgart obți
nută în fața celor de la Werder Bremen, scor 6-0. Atacantul român a marcat un gol șt a dat trei pase deci
sive, ajutându-și echipa să părăsească t.ona de retrogradare. Manea este la a doua reușită in patru zile, 
după ce joi, a deschis scorul în meciul din Europa League cu Getafe.

Oltchim s-a chinuit în Franța,
dar a câștigat al doilea joc cu Toulon

cu 6-4.
Pe fondul unor greșeli neforțate 

ale lui Federer, Djokovic a făcut 
break în game-ul al doilea din setul 
secund. Federer a salvat o minge de 
set, însă Djokovic nu și-a irosit șansa 
și a egalat la seturi. în setul decisiv, 
Djoovic a reușit să câștige un singur 
game, iar Federer s-a impus în mai 
puțin de două ore.

Roger Federer a câștigat astfel 
al 65-lea turneu ATP din cariera sa, 
depășindu-1 pe Pete Sampras și ur
când pe locul al patrulea în clasamen
tul all time. „Am evoluat foarte bine 
toată săptămâna și am avut o finală 
greu dejucat. E întotdeauna dificil să 
joci cu Novak. Ne-am întâlnit de 
atâtea ori și îmi știe jocul, dar și cum 
să mă bată”, a spus cel poreclit 
“Fedex”.

Oltchim a făcut, duminică 
seara, în Palatul Sporturilor 
din Toulon, un pas important 
spre accederea între cele mai 
bune opt echipe ale Europei, 
după ce s-a impus cu 26-22 în 

fața gazdelor. Prestația vâlcen- 
celor a lăsat însă și acum de 
dorit și nu se știe dacă olten- 
cele vor mai fi conduse mult 

timp de Peter Kovacs.

Vâlcencele au fost practic obli
gate să câștige în Hexagon, mai ales 
după ce, în celălalt meci al grupei 
C, Larvikul a demolat pe Randers 
cu 38 la 20, lupta pentru locul se
cund fiind astfel deschisă oricărui 
rezultat.

Cu o victorie, Vâlcea ar fi re
zolvat ecuația calificării în grupă. în 

consecință, campioana României a 
început tare jocul, elevele lui Ko
vacs ajungând la un categoric 6-1 
după primele 11 minute.

Chiar dacă mulți dintre iu
bitorii handbalului se așteptau ca 
fetele lui K*ovacs să defileze, acest 
lucru nu s-a întâmplat. Asta pentru 
că au revenit vechile metehne ale 
„galacticelor”. Astfel, au reapărut 
problemele de atitudine, de concen
trare pe faza de atac, care le-au per
mis celor de la Toulon să se apropie 
încet, dar sigur, preluând chiar și

conducerea (8-7, min. 21 sau 12-11, 
min. 28).

Pornind de la egalitate în partea 
secundă, scor 13-13, Oltchim a con
tinuat să joace fără orizont. A 
revenit la comandă datorită 
Cristinei Neagu, care a avut câteva 
răbufniri de orgoliu, și portarului 
Paula Ungureanu, aflată la post în 
multe momente fierbinți ale jocului. 
Net inferioară valoric, Toulon nu a 
putut ține ritmul, astfel că Vâlcea s- 
a impus la final cu 26-22.

Campioana României a făcut 

astfel un pas mare spre grupei 
semifinale, o singură victorie în cel 
două jocuri de acasă fiind suficient 
pentru a merge mai departe.

Cu toate acestea, jocul prest; 
de Oltchim nu pare să mulțumeasc 
pe deplin conducerea clubului, as 
fel că nu ar fi exclus ca după u' 
timele două jocuri din grupă, Pete 
Kovacs să părăsească „timona”, ce 
mai vehiculat nume pentru a-1 ? 
locui pe acesta fiind Vlad Cab; 
antrenorul revelației HC Odorhei.

Avem un nou vicecampion mondial 
la skandenberg profesionist!

Andrei Chipreanov, este noul vicecam
pion mondial la skandenberg profesionist. 
Sportivul român a devenit vicecampion 
mondial la skandenberg profesionist (cate
goria 78 kg, braț drept) în cadrul concursu
lui Nemiroff World Cup - Zloty Tur 
desfășurat în acest weekend la Sopot, Polo
nia, se arată într-un comunicat al Asociației 
Române de Skandenberg.

Pentru sportivul în vârstă de 23 de ani 
aceasta este cea mai bună performanță din 
carieră. Originar din Rădăuți, Andrei 
Chipreanov este multiplu campion național 
și vicecampion european și considerat 
printre puținii capabili să îi calce pe urme

cvadruplului campion mondial Ion On- 
cescu.

Chipreanov a obținut poziția a doua la 
Cupa Mondială într-o categorie în cadrul 
căreia au luptat 19 sportivi. România a mai 
fost reprezentată la Nemiroff World Cup - 
Zloty Tur și de Dragoș Corcoveanu, în cal
itate de arbitru.

Campion mondial absolut în 2010 este 
rusul Denis Ciplenkov, care cântărește 142 
de kilograme. El s-a impus la ambele brațe, 
atât la categoria supergrea, cât și Ia Open. 
Anul acesta Cupa Mondială a reunit la start 
peste 100 de sportivi profesioniști din 18 
țări.

CALEA ZARANDULUI nr.150 [ISngft VOLVO]

Prestam;
PROGRAM ’ l>ol'Ș culoare:
zilnic 00-21 -DOliȘ lUClU;
Duminica os-17 - tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări li grausl
- legitimație lexterior + interior, 16 ronl

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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Jiul Petroșani colaborează cu o școală tie fotbal din Mgeriti. Formația din l alea Jiului are un parteneriat pe o 
perioadă uedetermiiiată cu o școală de fotbal din Africa. De altfel, rodul acestei colaborări s-a văzut acum o săp
tămână. când la clubul din Petroșani a sosit primul jucător nigerian. Este vorba de un mijlocaș de 20 de ani, cu 
un nume cunoscut in fotbalul autohton. Abioditn, a reușit deja două goluri pentru „mineri" și se pare că nu va 
rămâne singur, pentru că în iarnă. Alin Simota intenționează să mai aducă 2-3 jucători de culoare.

4u trecut pentru prima dată în acest sezon de cota 30
lor cu nouă reușite, ci datorită jocului 
eficient al lui Nikolic. Sârboaica sosită 
în acestă vară sub cetate a punctat de 
șase ori, cu golurile sale, Cetate 
distanțându-se în prima repriză la trei 
goluri în debut (4-1, min. 7) și la patru 
(11-7) la jumătatea reprizei. De altfel, 
aceasta a fost diferența pe care au 
menținut-o handbalistele noastre în 
mare parte, pe tot parcursul jocului din 
Sala Sporturilor. Cetate a izbutit cea 
mai mare diferență din prima repriză, 
chiar cu cinci minute înainte de pauză, 
distanțându-se la 19-14, după atacurile 
excelente ale Melindei Toth, pentru ca 
în ultimele secvențe ale primului act să 
primească un gol din partea principalu
lui pericol buzoian, Nicoleta Gâscă (11 
reușite), care a și stabilit scorul pauzei. 
Imediat după reluare handbalistele 
noastre s-au relaxat prematur, 
permițându-le buzoiencelelor lui 

Romeo Ilie să se apropie la doar un sin
gur punct în doar cinci minute (22-21, 
min. 38), pentru ca pe parcurs jocul pe 
extremă forțat de Weber să dea roade, 
Bardac și Stjepanov refăcând și apoi 
menținând diferența de patru goluri 
(29-25). Oaspeții au supraviețuit doar 
prin loviturile de la șapte metri trans
formate de Gâscă, acestea nefiind însă 
de ajuns pentru a scoate un rezultat 
pozitiv. Scor final, 34-31 și devencele 
trec pentru prima dată în acest sezon de 
cota 30.

Deva a urcat două poziții în clasa
ment cu trei victorii și cinci înfrângeri 
în opt etape. Cetate se deplasează etapa 
viitoare la Brăila pentru un joc dificil în 
compania ocupantei locului cinci în 
Liga Națională, HC Dunărea.

Claudiu Sav

CSM Cetate Deva a reușit cea 
de-a doua victorie, acasă, din 
acest sezon. Devencele au în

vins, duminică seara, cu 34-31 
(19-15) pe HCM Buzău, într- 
un meci contând pentru etapa 

a opta a Ligii Naționale.

Devencele au trecut astfel pen
tru prima dată în acest sezon 
de „borna” de 30 de goluri 

marcate într-un joc și au scă
pat, cel puțin pentru un mo
ment, de grija retrogradării

Deși au practicat, din nou, un joc, 
lipsit de idei, devencele au reușit să 
depășească modesta formație a 
Buzăului, care după eșecul de duminică 
seara a ajuns la șapte înfrângeri în opt 
jocuri. Surprinzător, elevele lui Alexan
dru Weber n-au mai supraviețuit grație 
inspirației lui Cartaș, deși aceasta a fost 
din nou principala marcatoare a gazde-

Rezultatele etapei a opta:
Tomis Constanța - HC Oțelul Galați 29-20
HCM Știința Baia Mare - HCM Roman 27-24
SCM Craiova - HC Zalău 24-22
Rulmentul Brașov - CSM București 34-39
Oltchim Râmnicu-Vâlcea - Dunărea Brăila 38-21
Universitatea Reșița - „U” Jolidon Cluj 25-34
CSM Cetate Deva - HCM Buzău 34-31

Victorie la pas pentru voleibalistele
de la CSS Deva
Junioarele clubului de sub ce

tate au izbutit cea de-a treia 
victorie din tot atâtea posibile 
în grupa D a Campionatului 
Național rezervat juniorilor. 

Fetele Violetei Bota au trecut, 
fără nici o emoție, duminică, 
de fetele de la CS Soleil Alba 
cu 3-0. Devencele și-au bătut 
propriul record stabilit etapa 
trecută, câștigând primul set 

cu un incredibil 25-4!! Pentru 
junioarele clubului din Deva 
urmează deplasarea de la Ca
ransebeș, ultima din acest tur.

Junioarele Violetei Bota sunt determi
nate să nu piardă nici un joc în grupa D. 
Tinerele voleibaliste n-au stat la discuții cu 
modesta echipă din Alba, reușind să își ad- 
fudece toate cele trei seturi, fără ca adver
sarele să treacă de pragul de 10 puncte 
reușite. După „corecția” aplicată etapa 
trecută „șoimilor” din Lipova, când au 
câștigat două dintre seturi la 9, acum

Futsal de clasă la Deva. Naționala revine 
după cinci ani în Sala Sporturilor din oraș

sportivele noastre s-au autodepășit și au sta
bilit un nou record în sala de sport a Liceu
lui Teoretic „Traian” din Deva, câștigând 
primul set la o diferență de 21 de puncte! 
Acest lucru le-a tăiat complet elanul 
oaspetelor din județul vecin, care au cedat 
și următorul set fără să treacă de 10 puncte, 
pentru ca în ultimul set, să se recunoască din 

• nou învinse la o diferență uriașă. în aceste 
condiții CSS Deva nu are momentan rival 
în seria D a Campionatului Național, sin
gura echipă cu care devencele s-au 

întrebuințat ceva mai mult a fost cea din 
prima etapă, disputată în compania „rivalei” 
CSS Lugoj.

Următorul joc pentru fetele Violetei 
Bota va fi de abia peste două săptămâni, la 
Caransebeș, acesta fiind totodată ultima în
tâlnire din acest tur. în tot acest timp, cade- 
tele clubului din Deva, conduse tot de 
Violeta Bota vor juca, duminica aceasta, în 
deplasare la Arad, împotriva celor de la CS 
Provolei.

Claudiu Sav

Luptă strânsă 
în Liga a patra. Patru echipe 
despărțite de patru puncte

Campionatul Ligii a patra din județ 
se dovedește a fi mai strâns ca niciodată. 
După 11 etape, primele patru echipe din 
clasament sunt despărțite doar de patru 
puncte! Minerul Uricani rămâne lider deși 
a remizat, 0-0 în compania Universității 
Petroșani, în vreme ce, echipa secundă a 
Hunedoarei și Jiul și-au împărțit și ele 
punctele după o remiză albă, pe „Michael 
Klein”. De altfel, runda a 1 l-a a fost una 

Rezultatele etapei a Xl-a:
FC Hunedoara II - Jiul Petroșani 0-0
Universitatea Petroșani - Minerul Uricani 0-0
Dacicus Orăștie - Zarandul Crișcior 1-0
Aurul Brad - Minerul Aninoasa 1-0
Victoria Călan - Inter Petrila 2-1
Retezatul Hațeg - CS Vulcan 1-3
CNS Cetate Deva - Gloria Geoagiu 1-3
Aurul Certej - Metalul Crișcior 4-2

Clasament:

* Retezatul Hațeg este penalizată de către FRF cu 18 puncte

1. Minerul Uricani
2. Club Jiul Petroșani

11
11

9
8

1
3

1
0

32-7
35-3

3. FC Hunedoara 11 11 7 4 0 33-7
4. Universitatea Petroșani 11 7 3 1 21-8
5. Aurul Brad 11 6 4 1 28-12
6. Minerul Aninoasa 11 6 2 3 15-5
7. Aurul Certej 11 6 1 4 37-24
8. Dacicus Orăștie 11 5 1 5 28-26
9. CS Vulcan 11 4 2 5 12-17
10. Zarandul Crișcior 11 3 3 5 15-28
ÎL Inter Petrila 11 4 0 7 16-34
12. Gloria Geoagiu 11 1 1 8 7-33
13- Victoria Călan 11 2 1 8 13-42
14. Metalul Cnșcior 11 I 1 9 0-27
15. CNS Cetate Deva 11 0 1 10 11-37
16. Retezatul Hațeg 11 4 0 7 30-30

„italienească”, gazdele izbutind doar 10 
goluri, cu unul mai mult decât oaspeții. 
Singurul joc în care s-au marcat mai mult 
de patru goluri a fost cel de la Certej, 
acolo unde „minerii” au trecut cu 4-2 de 
Metalul Crișcior. CNS Cetate Deva e pe 
cale să doboare un veritabil record nega
tiv, jucătorii formației de sub cetate, 
nereușind să câștige nici un joc din cele 
11 disputate. I

28p
27p
25p
24p
22p
20p
19p

14p
12p
12p
2p
7p
4p
1P

-6p

în așteptarea turneului din liga a doua 
de futsal care se va desfășura week-end-ul 
acesta la Deva și care o va avea în prim plan 
pe Dava Deva, iubitorii fotbalului de sală 
vor putea urmări, mâine și poimâine, la 
lucru naționala României.

Tricolorii vor juca două meciuri ami
cale în compania selecționatei similare a 
Macedoniei, prilej cu care, nouă foști 
jucători ai „defunctei” C1P Deva se vor în
toarce la poalele cetății. Prima partidă 
amicală va începe de la ora 18.00 și va fi 
transmisă în direct pe TVR2, în vreme ce, 
cel de-al doilea test va debuta, miercuri, de 
la ora 12.30, intrarea fiind liberă la ambele 

jocuri.
Naționala de futsal a României, 

condusă de spaniolul Sito Rivera revine ast
fel la Deva după mai bine de cinci ani, 
atunci când Sala Sporturilor din Deva a fost 
gazda unui turneu de calificare la turneul 
european, la care au participat naționalele 
reprezentative ale Bulgariei, Letoniei și ale 
Angliei. Din lotul Naționalei fac parte nu 
mai puțin de șapte sportivi de la campioana 
națională City’us Târgu Mureș, echipă la 
care evoluează acum majoritatea jucătorilor 
care au îmbrăcat tricoul fostei campioane 
CIP Deva.

Claudiu Sav

Lotul convocat 
de Sito Rivera pentru „dubla” 

cu Macedonia:

Laszlo Klein (City’us Târgu 
Mureș), Andrei Moldovan (Concordia 
Chiajna) - portari; Cosmin Gherman, 
Florin Ignat, Robert Lupu, Robert 
Matei, Răzvan Radu, Dumitru Stoica 
(toți de la City’us Târgu Mureș), Mar
ian Șotârcă (United Galați), Gabriel 
Dobre, Emil Răducu (ambii Futsal Ex
cess, Malta) și Andrei Claudiu Dan 
(Arignano, Italia).

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .de
cembrie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complex
ului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri mod
eling & photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

mailto:office@exclusivevent.ro
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Jeremy Stunton (Dean Cain), un om de afaceri, se află în drum spre noua 
sa casă. într-un orășel din Nevada. Traversând deșertul, Stanton se pierde 
cu firea când descoperă că, după ce s-a abătut de la drum din cauza unor 
drumuri Închise și căi ocolitoare, nu mai are nici cea mai vagă idee unde se 
află. (Prima TV; 23:30; Rătăcit)

Dicționar: Cea, Str., Enot, llă, Rebo, Iască, Tep

Păcat ș.a.m.d

Șesuri

Români în Cupa Hopman
A 

dezveli 
îngrădire

Centru 
urban

A stropi

A zimțul 

Astrul 
zilei

Soare 
antic

Acum! 

Săli 
festive

Pătează 
credința

Aceea 
Arțăgoase

Strada 
mică

Castanie

A dis
truge 

Veche

Stele 
Naiv 

Țeapă

Mod de 
lucru

în aulă!

Resort

Depanator

Secure!Articole 
mărunte

Stiluri

Trofee 
Dublură 
Pe locul

Liniștire 

într-o 
sută!

Ursuzi

Ase îm
bujora

/^TV<f1

Câine în 
deltă

Net!

2.3 
etapei

Elan!

Acut1

1
07:BS Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 90.)
10:00 Ca la carte (rel.)
11:00 Călător prin lume
11:15 Spune-mi ce te doare
11:45 Concert extraordinar în benefi

ciul Fundației Principesa Mar
gareta a României (rel.)

12:45 Legendele palatului: doctorul 
Hur Jun (serial, 2007, rel. - 56.)

13:45 Desene animate - Povești cu li
pici pentru cei mici

14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios
14:50 Vinul pe românește
14:55 Oameni mari (rel.)
15:30 Rom european
16:00 Krânika (magazin cultural)
17:00 Atunci și Acum (rel.)
17:30 Curier TV (emisiune informa

tivă, 2010)
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 57.)
19:30 Călător prin lume (rel.)

s 19:40 Sport
20:00 Telejurnal

o 20:40 Tema zilei
z 21:00 Eu, cetățeanul

22:00 Vinul pe românește
22:10 Alamo (aventură) cu John

st Wayne, Richard Widmark, Lau-if
§

rence Harvey,- Frankie Avalon

07:00

16:00

20:00

21:00

22:00
23:00

18:30
>9:00

14:30
15:30

17:00
17:30

12:00
12:30

08:10
10:00
11:00

In fire! 

Joc cu 
figuri

Prins in 
cursă

A sufla
ușor

Docu
mente

Vas mic 
de băut 

Farmec

TV-7 2

Cade!

Rodica
Hossu

între
bare

Doctor la zoo (german serial, 
2006 - 23.)
Tonomatul DP 2
Litvinenko
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.) 
împreună în Europa!
Tribuna partidelor parlamen

tare
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 23.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Joc deschis (emisiune informa

tivă)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 13.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

Ora de știri (show de întâlniri) 
Black Donnellys (australian 

serial polițist, 2007 - 2.) cu Mi
chael Stahl-David, Jonathan 
Tucker, Tom Guiry, Olivia 
Wilde

06:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 06:00 Cireașa de pe tort
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Fructul oprit 07:00 Camera de râs
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 07:30 Nimeni nu-i perfect t
11:15 Atentat la libertate (SUA film 10:00 Om sărac, om bogat (român se- 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Florentina

de acțiune, 1998, rel.) cu Mi- rial de comedie - 87.) 12:30 O mare de pasiune 09:15 58 de ore de coșmar
chael Dudikoff, Tone Loc, Feli- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 11:30 Mondenii
city Waterman, Jay Anthony 1973, rel.-3861.) 15:15 Victoria 12:00 Levintza prezintă

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Camera de râs
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:30 Zâmbete într-o pastilă 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Ruleta roșească

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 14:00 Călătoria inorogului (SUA 16:30 Rosalinda 16:00 Cireașa de pe tort
Katey Sagal, Christina Apple- aventură, 2001) cu Beau Brid- 17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniții
gate, David Faustino ges, Chantal Conlin, Heather 18:30 O mare de pasiune 18:00 Focus 18

14:30
16:00
17:00
19:00 
20:30

22:00

23:00
23:45

Comanda la mine
Observator
Acces Direct
Observator
Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

HB©
16:35
18:05
20:00
21:30
23:30

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30
22:15

23:30

McEwen, Mackenzie Gray 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3862.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Ninja (SUA thriller, 2009) 
Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 19.)
Știrile Pro TV

19:30
20:30
21:30

22:30
23:30

fructul oprit
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei (serial, 20:30 

2008) cu Martin Karpan, Eliza
beth Gutierrez, Victor Corona, 
Jose Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte
7 păcate (serial de dramă, 

2OO"7) cu Gabriela Duarte, Clau
dia Jimenez, Giovanna Anto
nelli, Reynaldo Gianecchini

19:00
19:30

21:30
22:15
23:00
23:30

Focus Sport 
îmblânzirea scorpiei
Școala de bune maniere (rea

lity show, 2010)
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii
Rătăcit (SUA thriller, 2004) 

cu Dean Cain, Ashley Scott, 
Danny Trejo, Irina Bjorklund

12:45 Detectiv în Africa (serial, 2008 - 2.) Pro
bleme financiare cu Jill Scott, Anika Noni Rose 
14:40 Palatul lui Joe (dramă, 2007)

Tipul cel nou (comedie, 2002) cu DJ Qualls,.Eddie Griffin
Războiul minții (SUA S.F., 2009) cu Chris Evans, Dakota Fanning 
Hoțul de mașini (canadian comedie, 2010) cu Sarah Roemer 
Dragoste mare (SUA serial de dramă, 2006 - 3.) Regina balului 
Mărul discordiei (SUA thriller, 2008) cu Samuel L. Jackson, Patrick 

Wilson, Kerry Washington, Jay Hernandez

16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Descoperă România (2004, rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 16.) 
Ruleta destinului (serial, 2001 - 21.) Ultimul episod
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 8.) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 11.) cu Adrian Grenier 
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 2.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 18.)
Doc Hollywood (SUA comedie romantică, 1991) cu Michael J. Fox, 

Julie Warner, Bridget Fonda, Woody Harrelson
i
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lefon: 0755.999.916
confectioner-asamblor articole din 
textile 12

alvent înv.preuniversitar fara consultant fiscal 5

tra prof. 10

nt securitate 98

-nan 1

:urist 1

jitar 1

controlor calitate 1

cusator piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

■«inistla mașini pt.terasamentc
6

nc.necal.în mine si cariere
I

nc.necal.la spargerea si taierea

farmacist diriginte 1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confectioner-asambleor articole din 
textile 8

croitor 4

montator subansamble 5

munc.necai.la amb.prod.solide si 
semisolide 10

munc.necai.la asamblarea,montarea 
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

manipulam mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0^55.999.928

L.de construcții 3

ncitor necal. la asamblarea, mon-
:a pieselor 27

zar 2

grama tor ajutor 1

nelier

iplar universal I

izator 2

izator la domiciliul clientului pe
a de comanda 4

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necai.la demol.clădiri, zidă
rie,mozaic, fa ian ta,gresie,parchet

8

munc.necai.la întret.drumuri,șo
sele,poduri,baraje 4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

operatot xerox 1

inedoara

■lefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

8

;nt comercial 1

sef formație în ind.confecțiilor si 
îmbrăcăminte 1

:nt de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

sudor manual cu Bacara de gaze
1

cusator articole marochinarie
1

sudor 28 dispecer 1

vânzător 10 finisor terasamente 4

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor 1 motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

Petroșani
redactor 2

Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune
1

agent comercial 1
secretara 1

agent vânzări 1
sef serviciu marketing 1

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

Lupeni

controlor calitate 2 Telefon: 0755.999.919

bucatar 1

cabanier 1

lucrator gestionar 1

ospatarfchelner) 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Simeria

o

Telefon:0755.999.921

lacatus mecanic 8

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

sudor 10

zidar rosar-tencuitor 1

Brad Telefon: 0755.999.925

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necai.la demol.clădiri,zidă
rie,faianța,gresie,parchet 4

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătarfchclner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

agent securitate I

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc.radioelcctronist 10

munc.necai.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

munc.necai.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

Ilia
mecanic utilaj 1

operator confecții ind.îmbrac.-tesa- 
turi, tricot,mat.sintetice 10

Telefon: 0755.999.926

Călan
asistent medical generalist 2

Telefon: 0755.999.924
fasonator mecanic (cherestea)

2

ambalator manual 4
fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

brutar 1

Mică publicitate

5 nJhTțTTirvTd 1
'ind piTMimcrl confort I. in (>rl>nc. etaj 1 FYcț. 5SOOO lea Tel.. 0752 514 9S3

nd apartament cu 3 camere în Brad, str.Libertății, îmbunătățiri cu termopan. Preț 78.0001ei 
g. Tel.0726.493.080

nd apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et.l ,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
e, spațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 
tandarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

hiriez garsonieră în zonaGojdu. Informații la telefon: 0730164610.

nd apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
iplăria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

nd foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
itrală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be
ata. Accept credit sau schimb cu Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
ă intermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

nd apartament în Brad,4 camere ,ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
s in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

nd casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
I din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
.0748.347.128

nd casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
!ț 135.0001ei neg. Tel.0769839.694

Vând teren intravilan pe DN7, >upr ilațl I 000 inp in ’hâ»>x. preț nețpnubil Tel OW J19

Vând In • rair apanament 2 camere, ci I, bloc de cArtmuU. tuciurie twbtlaâl Preț 12$ ttW k>. T«4 
0T4SJ47I2R

Viraj Ira de %raA io Simen*. Marmora. a-1 ?tOmp Prrț 2f» rum mp neg TH 0715 Q4A tn*>

Suphinmir naturale pentru Unâutc frumuicța, mcxkUrc corporală ți citrițcrui craci l'roduac t» 
turak. ucrtiGcatc. de itltlale t4jpem<fl Pentru utftmtrațb >» (oowvm lei (mo$49 6 $9. email « 
m mart ciGiv*hr»i corn w*vi(inmariictutuftr>iro

SC OM JOIiV IMFT.X XM.U angațeratâ pcrwnal mracahn. tub 44» de atu cu varie <fc munci ki 
Româou >i In Slav «na Asiguri ca/ar« ji
TH

g DIVERSE
I < «mptr (jpiuurr/i <n «.anfilâp curi. militate! de felul Mloploe Tel 0764 707

Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341, 0752.206.812
J

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la destinație, 
cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Asociația de proprietari nr. 34, Hunedoara, cheama în instanță la 
Judecătoria Hunedoara, pentru data de 10.11.2010, pe numitul Reggiani Ste
fano, domiciliat în Hunedoara, b-dul Traian, nr.12, bloc U2, ap.36, pentru da
torii față de asociație.

Președinte,
Cîmpeanu Gheorghe

Nr. 292 - 9 noiembrie 2010

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

.Nr.
Județul

nr.

Vând porci, junincâ gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sa cri ficat. Tel.0722.775.557

Vând urgent vaucher auto BOOlei. Tel.0757.777.079

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto Dacia 
1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
etc.Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
Tel.02 54.228.748

Vând plăci pt. teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

Nume Prenume
Strada.
Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

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

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

Vând Renault Kangoo, 1 2i, a.f. 10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009,gri metalizat, 5 uși, climă, incălzire î 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Preț 4. lOOeur. Tel.0757.777.079

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă Preț 2.5OCeur neg. Tel. 0762.589.175, 
0734.965.619

nd garsonieră confort 2,1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

jjd garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ci.Tel.0740.965.191 Vând purcei 3 luni Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

nd casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
Omp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.0733.703.790
nd apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
irtament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000iei neg. Tel.0735.066.695 Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tei.0748.390.610

nd casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate
le pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
:ț 160 OOOlei. Tel 0748.689.532

Vând cazan de țuică 5O-8OHL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tel.:0766396764 sau 0314221410.

nd apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
. Tel.0748.689.532

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: n i cu tiu faș@y ah oo.com Tel.0723 409.007

rid apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
mopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

ind apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
nidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219 g
md casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.000lei. Tel. 0769839.694

md apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
g. Tel.0721.805.675

ind apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
sț63.0001ei. Te!.0748.347.128

ind casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
1.0748.689.532

ind apartament 2 camere în Simeria, et 1 ,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
35.066.695

(text maxim 50 de cuvinte)

Semnătura

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva -
Brad ■
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

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

http://glasulhunedoarei
oo.com


(îlasul publicitate
«4> Tel. 077L6 77.031, O730.549.659

Al
A/ Fobrica de mortare uscate

și adezivi Hunedoara,ci SILVA*
VW ■

$M1
IMJ
1-TWK»
V$APA

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

LEMNTEX 
nrHi** sl coiierclalbeazi 

ttapUfto din lama mm stratlNi 
ațlțlfarestrfldfl ■al Dini calltati 

părem miaua da tai 
paltin saaMtia.

i .

de/

Silvadez~
Imaft rf

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

SX’.MLVA LEMNTEX S.R.L.
sui (Jiimindiu, nr.l2ID, comuna Ifârilu, 
td/fux: 0354 501021/22, e-muil:iilva(a)imurl >

Ficat de pui 

/pungă

Condiment 
cu gust de găină

2,30 lei/ buc.

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

REVELION 2011

PA chet servicii cu cazare \ 
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30.12.2010 cu cina
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

- Cina în 30.12.2010
- Mic dejun în 31.12.2010
- Prânz în 31.12.2010
- MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
- Prânz în 01.01.2011
- Cina festivă în 01.01.2011
- Mic dejun în 02.01.2011 «d

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

Nisip 22,00 lei/tond

PREȚ: 500 LEI/PERS. Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonâ
Antrenul din seara de 

revelion este asigurat de 
orchestră si soliști vocali. Sort spălat 8 - 16mm 23.00 lei/tona

ACHET SERVICII
“NTRU REVELION.PilRU RCVCLIUIN PREȚ 180 LEI/PERS
Vlasa festiva de revelion

Pentru rezervări, și alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 

0762657963 - Visoi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

*

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

25.00

25.00

lei/ton

lei/tonj

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


