FC Hunedoara
FCM Turda

Conține
program de meci
(pag. 13)

Patru la rând?!
Hunedoara caută să încheie
luna pe plus

Numărul beneficiarilor de
ajutoare alimentare va fi
majorat
pag. 7
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La un pas de tragedie

Un bărbat din Totia a lovit un copil de
13 ani cu coada unei sape în cap

Fostul primar, exclus din
Consiliul Local Deva
pag. 2

Demersuri administrative
pentru linia de troleibuz care va
lega Deva de Hunedoara

Un copil în vârstă de 13 ani a ajuns la
spital cu traumatism cranio-cerebral
după ce un vecin l-a lovit cu coada
unei sape în cap. Minorul a fost transportat de urgenţă la spitalul din Deva
unde a rămas internat, iar agresorul
s-a ales cu dosar penal.
pag. 6

Extragerile Loto
6/49:
13, 49, 8, 17, 28, 48
5/ 40:
16, 22, 15, 18, 10, 14
Noroc:
2, 1, 0, 9, 9, 5, 1
Noroc Plus:
7, 3, 9, 6, 2, 2
Super Noroc:
5, 3, 4, 0, 4, 5
Joker:
14; 30, 17, 34, 45, 27
CMYK

Consilierii locali ai municipiului Deva şi cei din
Consiliul Local Hunedoara au aprobat ieri acordul de asociere între cele două instituţii şi Consiliul Judeţean Hunedoara, în vederea realizării
unei linii de troleibuz care va lega cele două localităţi.
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Vorba lungă, sărăcia omului

Zilele Devei au fost
numărate... de trei istorici
Irina NĂSTASE
Devenii au fost „văduviţi”
în acest an de paranghe
lia speciﬁcă Zilelor Mu
nicipiului Deva,
manifestare care a fost
organizată an de an în
cursul lunii Mai. Din mo
tive electorale, vechiul
legislativ local nu a apro
bat organizarea ediţiei
din acest an.
Subiectul a revenit din nou
în atenţia membrilor Consi
liului Local Deva şi ca atare,
trebuia stabilită o dată în
care Deva să ﬁe sărbătorită
ca atare. Iar cum data în care
au loc manifestaţiile speci
ﬁce acestui eveniment tre
buia musai să aibă şi o
conotaţie istorică, doi
specialişti în domeniu sau
apucat să cotrobăie în ﬁlele
de istorie pentru a găsi o zi
reprezentativă în care toată
suﬂarea urbei de la poalele
oraşului să serbeze Ziua
Devei.

Când trei istorici
dezbat istoria
Şedinţa de ieri a legislativu
lui local al municipiului
Deva a debutat cu o lungă
evocare a evenimentelor is
torice care au marcat exis
tenţa urbei de la poalele
Cetăţii. Ce se căuta de fapt
era un reper cronologic, mai
precis data, luna şi anul, în
care Deva a fost atestată
documentar. Doi istorici,
Simion Molnar şi Vasile
Ionaş, au scotocit în mean
drele istoriei şi eu prezentat
ca potenţiale zile de aniver
sare trei date: 1, 2 şi 3 Mai.
Dezbaterea istorică a fost
lungă, fără sens şi pe alocuri

alimentată de consilierul
local Marcel Morar, de pro
fesie.... istoric. Propunerile
ﬁind făcute, consilierii locali
au avut de rezolvat o mare
dilemă: care dintre cele trei
propuneri să ﬁe aprobată.
După îndelungi cugetări, sa
decis în unanimitate ca
Deva să ﬁe sărbătorită în
data de 2 Mai. Nu este ex
clusă nici posibilitatea ca
manifestările prilejuite de
Ziua Devei (2 Mai) să se
întindă pe mai multe zile şi
nici avansarea sau de
vansarea evenimentelor ast
fel încât acestea să aibă loc la
ﬁnal de săptămână.

Rămâne cum au
stabilit
O dezbatere la fel de lungă a
avut loc şi pe tema transmi
terii căminelor culturale din
Cristur şi Sântuhalm în ad
ministrarea Casei de Cultură
„Drăgan Muntean”  transf
ormată peste noapte în cen
tru cultural. Atât consilierul
local Ioan David, cât şi
reprezentantul sătesc din

Sântuhalm, Cornel Jula, au
solicitat ca lăcaşele culturale
să poată ﬁ întrebuinţate de
membrii comunităţii doar
cu suportarea costurilor uti
lităţilor atunci când vine
vorba de organizarea unor
evenimente precum nunţi,
pomeni sau parastasuri. În
acest sens a fost propus şi un
amendament, dar care nu a

mai fost supus la vot. Trans
ferul celor două cămine cul
turale în administrarea
Casei de Cultură „Drăgan
Muntean” a fost aprobat în
forma iniţială, cu promisi
unea solemnă a primarului
şia membrilor legislativului
local că solicitarea locuito
rilor din Cristur şi Sân
tuhalm va ﬁ onorată.

Fostul primar, exclus din
Consiliul Local
Fostul edil al Devei, Mir
cia Muntean, şia pierdut
mandatul de consilier
local în urma plecării din
UNPR. Aleşii locali au
luat ieri act de o adresă
trimisă de liderul UNPR,
Mihail Rudeanu, prin
care acesta anunţa Con
siliul Local Deva că Mir
cia Muntean şia pierdut
calitatea de consilier.
Chiar dacă valabilitatea
actului semnat doar de
Rudeanu este dis
cutabilă, în condiţiile în
care Muntean a intrat în

legislativul local pe lis
tele unei alianţe de trei
partide, fostul primar nu
a protestat, părăsind
imediat sala de şedinţe.
Locul lui Mircia
Muntean în Consiliul
Local Deva va fi luat de
următorul candidat în
scris pe lista USP la
alegerile locale, Francisc
Kovacs. Acesta este
preşedintele CAR al Pen
sionarilor din Deva şi a
deţinut un mandat de
ales local din partea PDL
şi în legislatura trecută.

Sare-n ochi
Un copil
bolnav de
schizofrenie
de gradul
cinci tero
rizează pro
Ștefan CIOCAN fesorii şi
elevii dintro şcoală, undeva
în mediul rural. Ieri, micuţul
„schizi” cum îl „alintă” colegii
a zgâriat cu un cuţit un copil.
Presa a luat foc. Senzaţional!!!
De neimaginat!!! Şocant!!! Au
fost epitetele cu care ziarele şi
au deschis ediţiile şi posturile
TV jurnalele de ştiri. Toţi se
întrebau: Cum este permis ca
un copil cu o boală psihică
atât de gravă să ﬁe acceptat să
înveţe întro şcoală publică?
Fără săşi dea seama, jurna
liştii, cititorii, – care sor ﬁ in
dignat – telespectatorii, – care
sor ﬁ oripilat – probabil că l
au înﬁerat pe viitorul primar
al vreunei localităţi sau, de ce
nu, pe viitorul preşedinte in
terimar al României. Păi ce
ştire este că un copil
schizofrenic urmează
cursurile unei şcoli, când ma
turi cu probleme psihice con
duc comunităţi locale şi chiar
ţara? Lam privit stupeﬁat pe
fostul primar al oraşului
Haţeg, Nicolae Timiş, când a
luat un cetăţean la palme în
faţa unei delegaţii oﬁciale şi a
câtorva zeci de jurnalişti. Bagă
cineva mâna în foc că Timiş e
un om normal? Sau că un pri
mar careşi bate concetăţenii
poate ﬁ catalogat ca un om
normal? Şi cu toate astea,
presa nu sa întrebat oripilată,
ce caută un „nebun” să con
ducă un oraş. Şi ăsta a făcut
undeva şcoala, ba şi facul
tatea, chiar şi doctoratul.
Atunci de ce săl dăm afară şi
săl blamăm pe copilul
schizofrenic, dar săl votăm şi
săi ciugulim din palmă pri
marului? Pentru că pruncul
cu probleme este deocamdată
un nimeni şi edilul stă pe un
buget gras din care face parte
cu dărnicie şi instituţiilor

media. Până la urmă, cu greu,
au rezolvat cetăţenii din
Haţeg problema. Laţi privit
pe Crin Antonescu vreodată
în ochi? Aţi văzut privirea in
jectată şi grimasele sale în
momentele tensionate? Spe
cialiştii în psihiatrie au descris
în comportamentul liderului
PNL boala numită „schizofre
nie”. Gurile rele spun că ar ﬁ
trecut, în secret, şi pe la ceva
spitale să se trateze. Cert este
că acest om a fost preşedintele
interimar al României. Nu şia
zgâriat un coleg cu un cuţit pe
omoplat. A distrus imaginea
României în Europa. Sa luat
la „trântă” cu Barroso şi
Merkel. Ba chiar şi cu Barak
Obama. Ne întrebăm ce caută
un copil schizofrenic întro
şcoală publică, dar nu ne
apucă pandaliile când un
matur cu comportament
schizoid se mută la Cotroceni
şi se joacă cu destinul euro
pean al României!? Şi exem
plele pot să continue,
începând cu acel salvator ge
neros al Oltchimului, domnu’
Dan şi continuând cu
Vadimul sau Becaliul, doi eu
roparlamentari care şiar găsi
oricând loc pentru investi
gaţii în salonul unui spital
psihiatric. Ca să nu mai vor
bim despre celebrul fost pri
mar al Clujului, Gheorghe
Funar. Vă mai amintiţi cum îi
scânteiau ochii când vorbea
despre pericolul maghiar.
Cum vărsa ﬂăcări pe nări ca
un balaur vopsit după mo
delul băncilor din bătrâna
Napocă, în roşu, galben şi al
bastru. E vreo deosebire între
copilul cu brişca din Brănişca
şi personajele care au în
mâini destinele unor comu
nităţi? Nici una de „diagnos
tic”. Ci doar de vârstă şi
poziţie socială. În locul profe
sorilor maş gândi de două ori
înainte săl pedepsesc pe
micul „schizi”. Poate am să
ajung vreodată săi cer o ma
jorare de pensie.

Elevul schizofrenic din Brănișca a fost internat la Timișoara
Irina NĂSTASE
Elevul schizofrenic din co
muna Brănişca şi care şia
lovit colegul cu lama unui
cuţit a fost internat la o
clinică de specialitate din
Timişoara. Reprezentanţii
Inspectoratului Şcolar
Hunedoara caută o soluţie
în ceea ce priveşte situaţia
şcolarizării acestuia.
„Elevul a fost internat la
un institut din Timişoara.
Va trebui să luăm o decizie

în ceea ce îl priveşte, dar
pentru asta elevul trebuie
să ﬁe din nou evaluat de
Comisia de Orientare Şco
lară. Starea lui nu sa ame
liorat, dar noi nu putem
lua o decizie până nu se
vor pronunţa specialiştii.
Noi nu putem să ob
strucţionăm dreptul elevu
lui la educaţie. Am
discutat şi cu mama elevu
lui dacă există posibilitatea
instituţionalizării lui la in
stitutul de la Timişoara”, a

precizat purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului
Şcolar, Marta Mate. Elevul
de la Brănişca a fost diag
nosticat cu schizofrenie,
iar dea lungul anilor a
agresat mai mulţi elevi, un
profesor şi chiar pe mama
sa. Crizele de schizofrenie
au culminat marţi, când
elevul şia lovit un coleg cu
lama unui cuţit în urma
unui conﬂict spontan. Din
fericire incidentul nu a
avut consecinţe grave.

„...de pupat...”
Primarul
municipiului
Hunedoara, Viorel
Arion
Pentru că a propus un re
gulament unic care tre
buie aplicat în ceea ce
priveşte ﬁnisajele ex
terioare ale blocurilor de
locuinţe ce urmează a ﬁ
reabilitate termic.

w w w. g l a s u l - h d . r o

„...de blamat...”
Deveanul Eugen
Suciu
Pentru că, la nervi, a lovit
un copil cu coada unei
sape, deranjat ﬁind că mi
norul a intrat pe proprie
tatea sa.
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Universitari cu „diplomele-n cătuşe”

Scandalul „fabricii de diplome”
Bioterra face victime și în
judeţul Hunedoara
Alexandru AVRAM

Irina NĂSTASE
Consilierii locali ai mu
nicipiului Deva au apro
bat ieri modificarea
graficului cu străzile pe
care au fost instituite
sensuri unice la în
ceputul acestei luni. La
început lui Septembrie,
pe 18 străzi din localitate
au fost instituite sensuri
unice în vederea flu
idizării traficului. Unele
dintre acestea mai mult
au încurcat şoferii, iar
cum proiectul se află în
dezbatere publică, ieri au
fost supuse spre aprobare
primele modificări, fiind
anulate sensurile unice

de pe străzile Lucian
Blaga, Mihai Eminescu,
Aleea Saturn şi Aleea Vi
oletelor.
„Sensurile unice sau
aflat în dezbatere. Am
primit şi sugestii şi recla
maţii, iar împreună cu
Poliţia Municipiului Deva
şi Poliţia Locală am sta
bilit să renunţăm la
câteva dintre ele. În
schimb, la propunerea di
rectorului Colegiului „De
cebal”, o să instituim sens
unic pe strada Andrei Şa
guna, dinspre Bulevardul
Iuliu Maniu spre strada
Avram Iancu”, a precizat
primarul municipiului
Deva, Petru Mărginean.

Scandalul izbucnit ieri
la Universitatea Bioterra
ar putea avea ecouri şi
în judeţul Hunedoara.
Mai mulţi poliţişti, di
rectori de direcţii din
primăriile judeţului şi
chiar fostul primar al
municipiului Deva, Mir
cia Muntean sunt absol
venţi ai acestei instituţii
de învăţământ superior.
În cursul zilei de ieri, oa
menii legii au descins la
locuinţele unor profesori
ai universităţii Biotera din
Bucureşti unde au căutat
probe prin care să demon
streze că aceştia au primit
mită de la studenţi pentru
promovarea unor exa
mene.

Fabrica de diplome
Una dintre cele mai con
troversate unităţi de în
văţământ din România
este universitatea particu
lară Bioterra. Aceasta a fost
implicată în perioada 1998
– 2000 întrun scandal

Incendiu la groapa de gunoi din Petrila
Irina NĂSTASE
Groapa de gunoi din loca
litatea Petrila „scoate fum”
de două zile. Incendiul a
izbucnit în urmă cu două
zile, iar autorităţile încă nu
au putut stabili cauza
acestuia, cu atât mai mult
cu cât pe halda de gunoi
nu au mai fost depozitate
deşeuri de mai bine de un
an. Fumul înecăcios a
acoperit întreaga locali
tate, iar reprezentanţii
primăriei se chinuie să
stingă incendiul. Vicepri
marul Petrilei, Vasile Jurca,
susţine că administraţia
locală a limitat accesul la
halda de gunoi, a montat
bariere, însă există per
soane care nu ţin cont de
aceste lucruri. „Nu ştim
cine sunt cei pe care am
putea să îi tragem la
răspundere. Noi încercăm
să acoperim cu pământ
această groapă, dar, din

Mircia Muntean
legat de diplome false şi
examene promovate contra
unor sume de bani. În
cadrul perchezițiilor de
ieri, procurorii au căutat
probe din care să rezulte
vinovăţia unor profesori
care au primit mită pentru
eliberarea unor diplome de
absolvire în fals sau ca să

acorde note de trecere
unor studenţi care nici
măcar nu sau prezentat la
examene.
Mai mulţi poliţişti şi
funcţionari publici din
judeţul Hunedoara au ab
solvit cursurile univer
sităţii despre care
procurorii spun că ar ﬁ o

„fabrică de diplome”.
Printre VIPurile care au
diplomă Bioterra se
numără şi fostul edil al
Devei, Mircia Muntean,
absolvent în 1999 al fac
ultăţii de Inginerie şi Man
agementul Agroturis
mului, specializare în In
gineria Managerială.

Colţul ruşinii
Un canal rămas fără capac de ceva timp pune în pericol siguranţa locatarilor din blocul C de pe
Bulevardul Iuliu Maniu. Pe lângă acesta trec în ﬁecare zi copii care se îndreaptă spre locul de joacă
din apropiere.

păcate, cetăţenii care caută
PETuri şi resturi la groapa
de gunoi, scormonesc şi
desfac partea de jos a
haldei. Acum şi din cauza
temperaturilor ridicate,
groapa nea făcut anul
acesta câteva ﬁguri şi sa
autoaprins. Noi am limi
tat accesul persoanelor
neutorizate la haldă. Am
instalat o barieră în partea

de jos, am încercat chiar să
o împrejmuim, dar sau
furat stâlpii şi nu a mers
nici aşa. Nu putem nici să
asigurăm paza perma
nentă, iar astfel de situaţii
se produc”, a precizat
Jurca. Şi reprezentanţii
Gărzii de Mediu Hune
doara au demarat o an
chetă pentru a stabili care
sunt cauzele incendiului.

Dacă vă deranjează ceva sau observaţi lucruri care ies din sfera normalului, nu
ezitaţi să ne trimiteţi sesizările, pozele sau textele dumneavoastră pe adresa de
email: glasulhd@yahoo.com, sau contactaţine la numărul de telefon 0769.000404.

ştiri online de ultimă oră
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Reginele şoselelor prezentate pe malul Sennei

Producătorii auto de la Piteşti şi Craiova,
bine reprezentaţi la Salonul Auto de la Paris
Industria automobilelor
din România este în atenţia
specialiştilor la Salonul
Auto de la Paris prin
lansarea noilor modele de
Dacia Logan şi Sandero, iar
Ford este prezent cu mai
multe modele echipate cu
motorul EcoBoost de un
litru fabricat la uzina de la
Craiova.
Industria auto, afectată de
criza economică, încearcă să
se adapteze noilor condiţii de
pe piaţă. Cu toate astea la Sa
lonul Auto de la Paris sunt ex
puse şi modele exclusiviste.

Automobilul în era
digitală
Marii producători de automo
bile aduc la Paris modele cu
propulsie electrică sau hi
bridă, integrate cu tehnologie
digitală, precum ecrane tactile
şi conexiuni la internet,
promiţând mobilitate la cos
turi reduse pe o piaţă aﬂată în
declin abrupt. Printre cele mai
aşteptate modele se numără
noul Volkswagen Golf, Audi
A3 Sportback şi S3 Hot
hatch, Jaguar FType, un atac
direct la Porsche, sau un nou
model Range Rover care se
laudă cu pierderea a
aproape jumătate
de tonă în greu
tate faţă de
predece

sorul său. Renault şi Peugeot
mizează pe avantajul "terenu
lui propriu" pentru a revigora
industria auto franceză, care a
produs anul trecut 2,2 mil
ioane de automobile, faţă de
3,5 milioane în 2005, şi are cu
30% mai puţini angajaţi decât
în urmă cu 10 ani.

Bolizii prezenţi în
expoziţie
Volkswagen a prezentat şi
Bentley Continental GT3,
prima maşină de competiţie
lansată de companie în ultimii
nouă ani. Porsche a arătat
Panamera Sport Turismo şi 911
Carrera 4, în timp ce Lam
borghini a dezvăluit o nouă
versiune a modelului Gal
lardo. Un alt supercar aşteptat
cu nerăbdare de entuziaşti şi
milionari este McLaren P1,
primul succesor al binecunos
cutului McLaren F1, care este
însă încă în faza de proiect.

Ieftin şi bun
Revenind întro zonă mai ac
cesibilă de preţ a grupului
Volkswagen, Sa

lonul Auto de la Paris aduce
apariţia în premieră a Skoda
Rapid şi Seat Leon. Kia şi
Hyundai au venit la Paris cu
noi modele care mizează pe
eﬁcienţa consumului şi cali
tate la preţuri mai reduse
decât sunt capabili să ofere
marii producători auto eu
ropeni, cele două companii
sudcoreene încercând săşi
continue asediul în Europa
după ce au reuşit în ultimii
doi ani să câştige cotă de
piaţă pe o piaţă în scădere,
care a afectat în principal
companii precum Peugeot,
Ford, General Motors  Opel
sau Renault.

imă combinată de 740 de cai
putere şi un cuplu de 1000
Nm. Cu atâta putere, Mer
cedesBenz SLS AMG Elec
tric Drive ajunge de la zero
până la 100 km/h în mai
puţin de 3.9 secunde şi până
la o viteză maximă limitată la
250 km/h.
Bateriile cântăresc 544 de
kilograme şi dau o au
tonomie de aproximativ 240
de kilometri în regim mixt.
Acestea se încarcă în mai
mult de 20 de ore de la o
priză normală de casă, însă
oficialii MercedesBenz au
spus că vor oferi o opţiune
de încărcare rapidă.

Bolidul electric

Criza continuă

MercedesBenz a prezentat
la Salonul Auto Paris 2012
versiunea de serie a modelu
lui SLS AMG Electric Drive.
Acesta e cel mai rapid şi cel
mai puternic vehicul electric
din istorie. E chiar mai pu
ternic decât un SLS AMG GT
cu motor termic, care are sub
capotă un motor de 583 de
cai putere. Destul de departe
de fratele său electric, ale
cărui patru motoare elec
trice dezvoltă o
putere max

Dincolo de spectacolul
prezentărilor, companiile
continuă să îndemne la
precauţie, semnalând că
problemele pieţei auto eu
ropene vor persista, în spe
cial în ţările din sudul
zonei euro. De la Volkswa
gen la Mercedes, Hyundai
şi Toyota, producătorii
auto se afişează în poziţii
defensive, anticipând un
declin economic prelungit
în Europa, cu consecinţe
severe.

La Salonul Auto Pa
ris 2012 vom vede
a
doar o ediţie spec
ială Duster Garmin,
dotată standard cu
sistem de navigaţ
ie.
Dacia Duster este
pe piaţa european
ă de
numai doi ani, dar
vânzările am pute
a
spune că ”duduie”,
SUV-ul autohton
reprezentând o ma
re surpriză. Din pă
cate pentru cei ca
re sperau că la Sa
lonul
Auto Paris 2012 vo
r vedea aşteptatul
facelift pentru Du
ster, standul Dacia
va
fi dominat de noile
generaţii Logan şi
Sandero, aşa încât
refreshul lui Dust
er
va veni, probabil,
în primăvara lui 20
13,
la salonul auto elv
eţian.
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Noul Volkswagen Golf 7 îşi face
în sfârşit
apariţia oficială, iar primele det
alii publicate
de către germani ne oferă imag
inea unei
evoluţii, nu a unei revoluţii în priv
inţa modelului de clasă compactă de la VW
.
O evoluţie, cert, dar una mai îndr
ăzneaţă
decât cea care a avut loc de la
VW Golf 5 la
VW Golf 6. Dacă forma general
ă a maşinii
rămâne relativ aceeaşi, avem un
calandru mai
agresiv, care preia elementele
de design deja
prezente pe noul VW Passat, dar
mai ales
dotări tehnice care aduc suficien
te argumente pentru păstrarea poziţiei
fruntaşe în
vânzări.
O prezentare amănunţită a noii
maşini lansate
de VW veţi putea citi în numărul
nostru de
săptămâna viitoare.

Bolidul electric produs de Mercedes

NOU !!!
s-a deschis un nou magazin
AVIS în Deva, pe Bd. Decebal
vizavi de Arta Modei

în magazinele AVIS

Piept cu os - 12,49 lei/kg
refrigerat / congelat

Spinări de pui - 3,99 lei/kg
refrigerate / congelate

Ficat de pui - 8.79 lei/kg
refrigerat / congelat

w w w. g l a s u l - h d . r o
CMYK
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Bani puţini, probleme multe, la Turdaş

Primarul Remi Bocseri face ce poate
pentru modernizarea comunei
Raluca POLMOLEA
Cu fonduri bugetare re
duse primarul Remi
Bocseri încearcă să re
zolve în parte pro
blemele cu care se
confruntă comunitatea
locală din Turdaş. Ba
mai mult, şia propus
să dea de cap unor
proiecte pierdute între
ministere.

Pe lângă lucrările de
gospodărire comunală,
edilii locali vor să de
mareze o serie de proiecte
menite să aducă localitatea
Turdaş la standarde eu
ropene.
„Până reuşim să găsim
pârghiile necesare pentru
demararea de noi proiecte
de investiţii, ne ocupăm
de curăţenia în co
mună, de curăţarea şi
refacerea lucrărilor
stradale. Înainte de
începerea anului
şcolar am lucrat de
zor la igienizarea
şi reparaţia şco
lilor din co
mună, pentru
ca elevii
noştri să
be
neficieze
de

Primarul din Turdaş îşi doreşte o comună la standarde europene
condiţii şcolare cât mai
bune. Noi am face mult
mai multe însă marea
noastră problemă este
lipsa fondurilor”, susţine
primarul comunei Tur
daş, Remi Bocseri.

Extinderea reţelei
de canalizare este o
prioritate
După ce au reuşit să fi
nalizeze reţelele de
canalizare în satele Pri
caz şi Turdaş, reprezen
tanţii administraţiei
locale trebuie să dea de
urma unui proiect de fi
nanţare depus iniţial
pe Fondul de Mediu
şi mai apoi trans
ferat la Minis
terul
Dez
voltării.

7,5

lei/lună

plus taxe poştale (7,5 lei)

Proiectul vizează re
alizarea reţelei de
canalizare în alte două
sate, Râpaş şi Spini.
„Un obiectiv important
pentru noi este să reuşim
să deblocăm proiectul
care vizează realizarea
reţelei de canalizare în
satele Râpaş şi Spini.
Proiectul acesta a tot fost
mutat de colo colo, noi
am revenit asupra docu
mentaţiei şi vrem să îl
depunem din nou la Ad
ministraţia Fondului de
Mediu. Pe lângă reţeaua
de canalizare vrem să
construim şi două staţii
de epurare, una în Spini şi
alta în Râpaş. Valoarea
proiectului e de peste un
milion şi jumătate de lei,
sperăm să primim un
răspuns cât mai repede şi
bineînţeles să fie unul po
zitiv. Orice investiţie în
comună reprezintă un
plus pentru bunăstarea
locuitorilor”, explică
primarul co
munei Tur
daş,

Remi Bocseri. În viitorul
apropiat, edilii locali
speră să finalizeze
racordarea
locuitorilor din
Turdaş la reţeaua de
canalizare.
„Din banii pe care iam
primit în urma rectificării
de la Consiliul Judeţean,
sperăm să terminăm
branşarea la reţeaua de
canalizare a locuitorilor
din Turdaş. Îi ajutăm şi
noi cu cât putem pe cei
care nu au posibilităţile
financiare să suporte cos
tul branşamentului”,
adaugă edilulşef.

Lăcaşele de cult „se
bucură” de atenţie
Dintrun buget sărăcă
cios sau găsit totuşi
resursele necesare pentru
a reabilita Biserica Orto
doxă din satul Turdaş.
Însă edilii locali îşi
doresc să înceapă în acest
an şi lucrările de reabi
litare la Biserica Orto
doxă din Pricaz.
„În regie proprie am

ABONEAZĂTE acum la

reuşit să finalizăm reabi
litarea bisericii din Tur
daş. Lucrarea nea costat
în jur de 30 000 lei, banii
în mare au fost asiguraţi
din bugetul local, însă ne
am bucurat şi de sprijinul
unor oameni de bine din
comună. Pe lângă micile
lucrări de reparaţii la
clădirea bisericii, ne bu
curăm că am reuşit şi
pavarea curţii interioare,
şi a drumului spre cimitir.
Lucrări asemănătoare am
vrea să începem şi la lă
caşul de cult din Pricaz,
aici am avea mai mult de
lucru pentru că avariile
sunt mai mari. Sperăm să
obţinem ceva fonduri sau
sponsorizări, pentru că
nu ne mai permitem în
acest an să alocăm bani
şi aici. La anul sperăm să
demarăm astfel de lucrări
şi la celelalte biserici
din comună”, susţine
primarul.

Copiii din
Pricaz vor avea
loc de joacă
Pentru comuni
tatea locală din
satul Pricaz,
reprezentanţii ad
ministraţiei au
planuri mari.
Aceştia doresc
modernizarea în
tregii zone, prin
construirea unui
teren de sport şi a
unei baze sportive
moderne, reabilitarea
unor vechi barăci
muncitoreşti şi crearea
unui spaţiu de recreere
pentru tineri şi a unui
loc de joacă pentru copii.
„Avem discuţii cu cei de
la Consiliul Judeţean pen
tru a reuşi obţinerea unei
finanţări ca să construim
un teren de sport şi o
bază sportivă modernă
în comună. Acum avem
şi de ce, anul acesta am
înscris în Liga a cincea o
echipă de fotbal care
să

glasul

Abonamentele se pot contracta:
la orice oficiu poştal din judeţ sau la sediul redacţiei, Deva, Bd. Decebal, bl. M, parter

ne reprezinte, sperăm noi
cu mândrie, comuna. Mai
mult, avem o colonie de
vechi barăci muncitoreşti
pe care ne dorim să le re
abilităm, pentru că sunt
întrun stadiu avansat de
degradare. În acest sens
sperăm să obţinem o fi
nanţare de la Banca Mon
dială. Mai vrem să
amenajăm şi un spaţiu de
joacă pentru copii. Pen
tru toate acestea căutăm
surse de finanţare, fie ele
guvernamentale sau eu
ropene”, conchide pri
marul comunei
Turdaş, Remi
Bocseri.
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Pe scurt ...
Hoţi de cârmă,
prinşi „în fapt” de
oamenii legii
Patru bărbaţi din munici
piul Hunedoara au fost
prinşi în ﬂagrant de oa
menii legii în timp ce
încercau să sustragă mai
multe suluri de sârmă zin
cată din incinta unui de
pozit de materiale de
construcţii din Cristur.
Hoţii au dat „atacul” la de
pozitul din Cristur marţi
spre miercuri noapte, de
unde au încercat să sus
tragă nouă suluri de sârmă,
dar au fost prinşi „în fapt”
de oamenii legii. „În
noaptea de 25 spre 26 sep
tembrie, poliţiştii Biroului
de Investigaţii Criminale
Deva iau prins în ﬂagrant
pe FLORIN M., de 24 de
ani, GHEORGHE T., de 26
de ani, FRANCISC C., de
27 de ani şi ALEXANDRU
M., de 30 de ani, toţi din
municipiul Hunedoara,
care sustrăgeau mai multe
bunuri din incinta unui de
pozit de materiale de con
strucţii unde au pătruns
prin escaladarea gardului
împrejmuitor. Bunurile
sustrase, în valoare totală
de 1.080 lei, au fost restitu
ite părţii vătămate, în
cauză efectuânduse
cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de
furt caliﬁcat”, a precizat
purtătorul de cuvânt al IPJ
Hunedoara, inspector prin
cipal Bogdan Niţu.

„Magneţi” surprinşi
la furat în miezul
zilei
Doi bărbaţi, unul din co
muna Băcia şi altul din co
muna Câlnic – judeţul
Gorj, au fost prinşi în ﬂa
grant de poliţiştii oraşului
Simeria în timp ce sus
trăgeau de pe raza local
ităţii Băcia 17 bucăţi de
ţeavă cu o lungime totală
de 86 de metri. Suspecţii
intenţionau să valoriﬁce
ţeava la un centru de
colectare a ﬁerului vechi.
Bărbaţii au fost prinşi
miercuri, în jurul orei
10:40, în ﬂagrant de
poliţiştii oraşului Simeria.
Prejudiciul cauzat a fost re
cuperat în totalitate,
poliţiştii continuând
cercetările sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de
furt caliﬁcat.
Irina NĂSTASE

La un pas de tragedie

Un bărbat din Totia a lovit un copil
de 13 ani cu coada unei sape în cap
Irina NĂSTASE
Un copil în vârstă de 13
ani a ajuns la spital cu
traumatism craniocere
bral după ce un vecin la
lovit cu coada unei sape
în cap. Minorul a fost
transportat de urgenţă
la spitalul din Deva
unde a rămas internat,
iar agresorul sa ales cu
dosar penal.
Un bărbat din municipiul
Deva care deţine o propri
etate în satul Totia şia văr
sat nervii pe un copil de 13
ani. Bărbatul la lovit pe
copil în cap cu coada unei
sape, supărat ﬁind că mi
norul a intrat pe proprie
tatea sa pentru aşi
recupera mingea de fotbal.

Minorul şia pierdut
cunoştinţa
Întâmplarea sa petrecut
marţi seara în satul Totia.
Minorul Andrei Lazăr din
localitatea Tîmpa se aﬂa în
vizită la verişorii săi, cu
care se juca fotbal în

stradă. Întrun moment de
neatenţie, mingea a „ateri
zat” în curtea bărbatului,
Eugen Suciu, în vârstă de
58 de ani. Minorul a încer
cat săşi recupereze
mingea de fotbal şi a
pătruns pe proprietatea
bărbatului, moment în
care acesta a pus mâna pe
o coadă de sapă şi la lovit
pe copil în cap. Vecinii băr
batului susţin că inciden
tul ar ﬁ pornit de la cheia
lăsată în lacătul de la
poartă şi care a căzut în
momentul în care minorul
a pătruns în curtea lui
Suciu. În urma loviturii,
băiatul a fost transportat
de urgenţă la spitalul din
Deva.
„Am fost solicitaţi în locali
tatea Totia pentru a prelua
un pacient. La sosirea
echipajului sa constatat
că pacientul, un copil în
vârstă de 13 ani, prezenta
un traumatism cranio
cerebral acut deschis, cu
plagă parietală stângă. Din
cauza loviturii copilul şia
pierdut starea de conşti
enţă pentru câteva minute.

Şoferul autoturismului nu a mai avut nicio şansă
de a ﬁ salvat în urma impactului cu autotrenul
Victima a primit îngrijiri
medicale de la medicii de
pe ambulanţă şi a fost pre
dat Unităţii de Primire a
Urgenţelor din cadrul Spi
talului Judeţean Deva”, a
precizat şeful Serviciului
Judeţean de Ambulanţă
Hunedoara, Valeria Fil
imon.

Bărbatul este
cercetat penal
Oamenii legii au deschis

provocândui leziuni care
au necesitat spitalizarea.
Urmează să primim şi un
certiﬁcat medico legal şi în
funcţie de concluziile
medicului legist vom face şi
încadrarea juridică a faptei.
Deocamdată a fost deschis
un dosar de cercetare pe
nală în care se continuă
veriﬁcările”, a precizat
purtătorul de cuvânt al In
spectoratului Judeţean de
Poliţie Hunedoara, inspec
tor principal Bogdan Niţu.

O minoră din Vulcan a plecat de acasă,
dar și-a anunţat mama că este teafără
Irina NĂSTASE
Poliţiştii municipiului
Vulcan au fost sesizaţi de
către o persoană cu
privire la faptul că mier
curi dimineaţa, la ora
şapte, fiica sa – Flo
rentina Hanganu, în
vârstă de 17 ani, a plecat
la şcoală, însă nu a mai
ajuns la cursuri. Minora

nu a revenit la domiciliu
nici a doua zi, în schimb
şia anunţat mama că este
teafără.
“În cauză au fost derulate
verificări în vederea sta
bilirii cu exactitate a
stării de fapt, con
statânduse că minora nu
sa prezentat la unitatea
de învățământ în data de
25 și 26 septembrie, însă a

păstrat legătura telefonic
cu mama sa, pe care a
contactato de pe
numărul de telefon per
sonal, spunândui că este
bine şi va reveni la domi
ciliu. De asemenea, din
primele verificări, sa sta
bilit că minora avea re
laţii de prietenie cu un
tânăr din municipiul Con
stanța, existând posibili

Circulă fără griji cu noul sistem de rezervări
oferit de S.C. CORNUL PREST S.R.L. DEVA
Curse regulate, DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ
TRASEE INTERJUDEŢENE
HUNEDOARA-CLUJ
DEVA-CLUJ

pe numele agresorului
dosar de cercetare penală.
Bărbatul care la lovit pe
copil a refuzat să co
menteze incidentul.
„În acest caz vorbim despre
un conﬂict spontan de
clanşat de faptul că mi
norul a pătruns în curtea
prezumtivului autor al
faptei pentru aşi recupera
o minge de fotbal. Acesta a
devenit agresiv şi la lovit
pe minor cu un obiect dur
în zona capului,

TRASEE JUDEŢENE
DEVA-ROŞCANI
DEVA-LEŞNIC
DEVA-VISCA

ÎNCHIRIEM AUTOBUZE ŞI AUTOCARE ATÂT ÎN TRAFIC
INTERN CÂT ŞI ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
INFORMAŢII: WWW.CORNULPREST.RO SAU LA
TEL.0254.230.540/0788.577.936

S.C. R&G INDUSTRIES S.R.L.
CRISTUR, NR. 365 BIS
COMERŢ CU MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Tel./Fax: 0254 236 244
Email: r.g.industries.deva@gmail.com
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tatea de a se fi deplasat la
domiciliul acestuia”, a
precizat purtătorul de cu
vânt al IPJ Hunedoara,
inspector principal Bog
dan Niţu.
Persoanele care pot
furniza informaţii care să
conducă la depistarea mi
norei sunt rugate să
apeleze numărul unic de
urgenţă 112 sau să sesizeze

cea mai apropiată unitate
de poliţie. Minora pre
zintă următoarele sem
nalmente: înălțime 1,70
metri, greutate 50 kilo
grame, ten deschis, păr
şaten, lung, creţ, ochii
negri, dantură completă,
fără semne particulare şi
era îmbrăcată cu un
hanorac de culoare albă,
blugi negri.
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Guvernul a hotărât

Numărul beneficiarilor de ajutoare
alimentare va fi majorat
Raluca POLMOLEA
Numărul de persoane care
vor primi ajutoare
alimentare din stocurile
de intervenţie comuni
tară, destinate categori
ilor defavorizate, va ﬁ
majorat. Din această
cauză, distribuţia aju
toarelor care trebuia să
înceapă din 1 octombrie,
va întârzia cel puţin zece
zile.
Guvernul a decis să intro
ducă două noi categorii de
persoane care beneﬁciază de
ajutoare alimentare, respec
tiv şomerii neindemnizaţi şi
persoanele care cad sub inci
denţa unor legi speciale.

Peste 50 de mii de
hunedoreni vor
beneﬁcia de
alimente gratuite
Potrivit reprezentanţilor

Consiliului Judeţean
Hunedoara beneficiarii
ajutoarelor erau per
soanele care se aflau în
evidenţele primăriilor ca
având un venit minim
garantat, şomerii care
beneficiau de idemnizaţii
de şomaj, pensionarii cu
pensii sub 400 de lei şi
persoanele cu handicap
grav şi accentuat, adulţi şi
copii neinstituţionalizaţi.
„Acestor categorii li se
mai adaugă încă două, şi
anume şomerii neindem
nizaţi dar înregistraţi în
evidenţele AJOFM şi per
soanele beneficiare ale
unor legi speciale, spre ex
emplu persoanele persecu
tate din motive politice de
dictatura instaurată cu în
cepere de la 6 martie 1945
sau persoanele care
primesc indemnizaţii pen
tru activitatea de liber
profesionist – artişti
interpreţi sau executanţi,

cu condiţia ca veniturile
persoanelor din aceste
legi să nu depăşească 400
de lei”, explică consilierul
în cadrul compartimentu
lui de resort al Consiliului
Judeţean Hunedoara,
Cristian Corui. În judeţul
Hunedoara, 48 de mii de
persoane au beneficiat
până în prezent de aceste
ajutoare. Acestora li se
vor adăuga aproximativ
patru mii de şomeri nein
demnizaţi şi urmează ca
lista să fie definitivată cu
datele furnizate de Casa
Judeţeană de Pensii. Can
titatea de alimente pe
care o primeşte o per
soană rămâne aceeaşi,
doar numărul beneficia
rilor va fi majorat. Consil
iul Judeţean centralizează
listele venite din teritoriu
şi de la instituţiile vizate
şi se va ocupa de dis
tribuţia alimentelor către
centrele locale.

Distribuirea ajutoarelor alimentare
va începe în luna octombrie

Hunedoara: consilierii locali au aprobat un
regulament pentru reabilitarea faţadelor
Irina NĂSTASE
Proprietarii din Hunedoara
nu îşi vor mai putea reface
faţada locuinţelor după
cum “îi taie” capul. Con
silierii locali au aprobat un
regulament care trebuie
respectat în momentul re
alizării unor intervenţii
care se execută la faţadele
blocurilor de locuinţe. Reg
ulamentul a fost adoptat
din considerente estetice şi

din cauză că în majoritatea
cazurilor lucrările au fost
executate parţial pe aparta
mente folosinduse pentru
izolaţii polistiren de
diferite grosimi acestea
dând un aspect inestetic
faţadelor blocurilor. De
asemenea zugrăvelile care
au fost executate la aceste
lucrări au fost făcute în cu
lori stridente, diferite de la
apartament la apartament,
dând un aspect neplăcut

cartierelor de locuit. Regu
lamentul aprobat de con
silierii locali prevede că
lucrările de acest gen pot ﬁ
realizate doar cu autoriza
ţie de la primărie, culorile
ﬁnisajelor exterioare vor ﬁ
stabilite de către Serviciul
de Urbanism, iar tâmplăria
exterioară va ﬁ realizată
unitar. „Urmează să facem
o adresă la preşedinţii aso
ciaţiilor de proprietari prin
care îi vom informa cu

privire la acest regulament.
De asemenea, vom stabili o
paletă de culori care va
putea ﬁ utilizată pentru
ﬁnisajele exterioare. Cei
care nu se încadrează în
acest regulament şi care au
deja executate intervenţiile
la faţada blocurilor de
locuinţe vor trebui săşi
refacă ﬁnisajele exterioare”,
a precizat primarul mu
nicipiului Hunedoara,
Viorel Arion.

Subscrisa Heral Consult IPURL Oraştie lichidator judiciar al SC Pellor 2005 SRL
–în faliment , cu sediul în Orăştie ,str. Gh. Lazăr ,nr.2 , jud Hunedoara vinde la licitaţie publică în data de 02.11.2012, ora 11.30 ,la sediul Tribunalului Hunedoara
urmatoarele active situate în Orăştie ,str.Gh. Lazar ,nr.2,jud Hunedoara :
- Magazie materiale , depozit de piei crude –cantină şi teren în suprafaţă de 677
mp înscrise în C.F.Orăştie nr.60413 ( provenită din conversia de pe hârtie a CF.nr.
4539/1 ),cu nr .CAD: 740 şi 740- C1 şi teren fără construcţii ,intravilan în
suprafaţă de 176 mp ,conform CF.Orăştie nr. 61379 ( provenită din conversia de
pe hârtie a CF nr.523 N ) nr. CAD: 736, nr. Top : 1966X6/5; preţul de pornire al licitaţiei este de 271260 lei exclusiv TVA.
Garanţia de participare la licitaţie reprezintă 10% din valoarea activelor .
Cumpărarea caitului de sarcini este obligatorie pentru ofertanţi şi poate fi găsit la
sediul lichidatorului judiciar din Orăştie ,str.N.Balcescu .nr.42.jud Hunedoara ,tel.
0254-240807,fax 0254-206241.
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Tot ce trebuie să știi, pentru un weekend reușit
Hunedoarei

La sfârşitul acestei săptămâni, hunedorenii au ocazia de a participa la cel mai impresionant spectacol de lumini
şi fantezie „Povestea ce na fost” şi la spectacoluleveniment unic în România „Umbre şi eroi”. Cineﬁlii au ocazia
de a viziona „Brutele” şi „Despre oameni şi melci”, iar pasionaţii de cultură pot să participe la Festivalul Re
nascentist. Cei mici sunt invitaţi la „Mica Sirenă”, iar liceenii la Balul Bobocilor. Tot în acest weekend au loc şi
Zilele Recoltei şi Expoziţia de oi, rasa „Ţurcana”. (Raluca STROIA)

„Despre oameni şi melci” ajunge şi la Deva
Final de săptămână încărcat pentru cineﬁli. Pelicula în regia lui
Tudor Giurgiu va putea ﬁ vizionată la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” din Deva, Sala Amﬁteatru, în perioada 2830 septembrie,
de la orele 18.00 şi 20.00. Acţiunea ﬁlmului se petrece în 1992 la Cîm
pulung Muscel. Fabrica de maşini ARO a dat faliment şi urmează să
ﬁe privatizată întro săptămână. Va ﬁ cumpărată de o companie
franceză care intenţionează să o transforme întro crescătorie de
melci. Preţul unui bilet va ﬁ 5 lei. Amatorii de thrilere vor putea
viziona pelicula “Brutele”, la cinematrograful “Patria”. Filmul re
latează povestea a doi camarazi, care pun bazele unei afaceri extrem
de proﬁtabile – o cultură de marijuana. Pelicula va rula începând de
astăzi şi până miercuri, cu începere de la orele 15, 17 şi 19:00. Preţul
unui bilet este şase lei de la ora 15, iar de la orele 17 şi 19, opt lei.

Cei mici la “Mica Sirenă”, iar cei
mari la Balul Bobocilor
Prichindeii din judeţ au ocazia de a partici
pa la un spectacol de teatru pentru copii
“Mica Sirenă”, în data de 4 octombrie, la
Casa de Cultură “Drăgan Muntean” din
Deva. Spectacolul va începe la ora 18:00, iar
preţul unui bilet este 15 lei. Liceenii, şi nu
numai, sunt aşteptaţi vineri, la Balul
Bobocilor de la Colegiul Naţional “Decebal”.
Tema aleasă în acest an este ”Decebalişti pe sticlă”, trupa VUNK va
încinge atmosfera iar o prezentare de modă Vogue & Mircea Florea va
da sclipire întregii seri. Preţul unui bilet de intrare la eveniment este
10 lei.

Primăria Deva reînvie tradiţia Zilelor Recoltei

Toţi hunedorenii, cu mic
cu mare, sunt aşteptaţi în
acest sfârşit de săp
tămână la un spectacol de
lumini şi fantezie, unic în
judeţ, „Povestea ce na
fost”, la Castelul
Corvinilor. Spectacolul va
începe vineri şi va dura
până duminică, iar în
fiecare seară între orele
21:00 şi 24:00, vizitatorii
vor putea parcurge
traseul format din treis
prezece instalaţii artis
tice, traseu ce va fi
deschis de o proiecţie pe
faţada principală. În inte

rior, sunetul recitalurilor
de pian, lăută, acordeon
sau vibrafon acompaniate
de efecte vizuale vor
îmbia la explorarea curţii
şi a încăperilor castelului,
activând pe traseu di
versele instalaţii artistice.
Vor putea fi descoperite
scene ireale, abstracte sau
serene, însufleţite de ca
valeri şi domniţe,
proiecţii cartate, lumini
ultraviolete şi ochelari
3D. Scopul proiectului
este de a înfăţişa castelul
ca o destinaţie cu valenţe
fantastice, ireale. Castelul

se va vizita noaptea, când
va primi o iluminare al
ternativă şi un fond sonor
amplificat doar de bolţile
încăperilor. Evenimentul
este organizat de Asocia
ţia „Ordinul Cavalerilor
de Hunedoara” împreună
cu Zotikos şi Muzeul
Castelul Corvinilor, iar
intrarea este liberă, în
toate serile.

Festivalul medieval,
cu actori de renume
Ultima zi a Festivalului
Medieval care sa des

făşurat în cursul acestei
săptămâni la castelul de
la Hunedoara va fi mar
cată de un eveniment de
excepţie. Sâmbătă, de la
ora 20:00, va avea loc un
eveniment unic în Româ
nia, “Umbre şi Eroi”, în
regia lui Ciprian Dumi
traşcu, după un scenariu
de Alexandru Molico. Cu
acest prilej îi veţi putea
revedea pe marii actori
Dan Condurache, Euse
biu Ştefănescu, Alin
Panc, Denis Ştefan, Gabi
Duţu, Dimitrii Bogomaz
şi mulţi alţii.

La ﬁnalul acestei săptămâni devenii sunt aşteptaţi la Zilele Recoltei,
eveniment care se va desfăşura pe amplasamentul vechiului târg de la
intrarea în Cristur (visavis de MACON). La târg şiau anunţat
prezenţa producători din judeţ, dar şi din alte zone ale ţării. Nu vor
lipsi pastrama de oaie, sărmăluţele, mustul, dar şi legumele
proasptete, numai bune de conservat pentru la iarnă. Organizatorii
vor pune la dispoziţia cetăţenilor transport gratuit din 30 în 30 de
minute. Sâmbătă, plecarea va ﬁ din staţia Gară, începând cu ora 11:00,
din jumătate în jumătate de oră, ultima plecare ﬁind la ora 22:00, iar
duminică, plecarea va ﬁ din aceeaşi locaţie, dar de la ora 08:00. Staţii
traseu: Gară  Opera  Lido – Liceul Auto  Biserica Ceangăi – Târg
Cristur.

Festival cu iz renascentist
Iubitorii de cultură sunt aşteptaţi în pe
rioada 2830 septembrie la a VIa ediţie a
Festivalului Renascentist. Deschiderea festi
valului va avea loc vineri, la orele 18, la
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din
Deva. Programul va ﬁ susţinut de formaţia
de dans medieval “Renaissance” din Deva,
care va pune în scenă povestea romanţată a
celebrei Mária Széchy, soţia lui Ştefan
Bethlen şi proprietară a domeniului Devei. Momente artistice vor
avea loc sâmbătă la Castelul Bethlen din Ilia (ora 11) şi la Rotonda din
Geoagiu (ora 18), dar şi duminică la Castelul Colţeşti (ora 17).

w w w. g l a s u l - h d . r o
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Muzeul de Etnografie și Artă Populară
din Orăștie, la “vârsta senectuţii”
Raluca STROIA
Muzeul de Etnograﬁe şi
Artă Populară din
Orăştie a împlinit 60 de
ani. Cu această ocazie la
sediul instituţiei a fost
organizată o ceremonie
aniversară.

Irina NĂSTASE
Consilierii locali ai mu
nicipiului Deva şi cei din
Consiliul Local Hunedoara
au aprobat ieri acordul de
asociere între cele două in
stituţii şi Consiliul
Judeţean Hunedoara, în
vederea realizării unei linii
de troleibuz care va lega
cele două localităţi. Linia
„verde” de troleibuz se
doreşte a ﬁ ﬁnanţată prin
programe europene care
promovează dezvoltarea
sistemelor de transport ce
funcţionează cu energie
nepoluantă. Proiectul se va
desfăşura în două etape. În
prima etapă va ﬁ realizată
infrastructura de transport
între cele două localităţi,
respectiv reţeaua electrică,
stâlpi de susţinere, staţie
de redresare cu atelier de
întreţinere şi reparaţii, iar
în a doua etapă se va rea

liza efectiv transportul şi
va ﬁ gestionată infrastruc
tura aferentă. Adminis
traţiile locale ale
municipiilor Deva şi
Hunedoara vor contribui
prin punerea la dispoziţia
proiectului, stâlpi de ilu
minat stradal de pe traseul
troleibuzului şi o bandă de
teren cu lăţimea de 1,5
metri din zona de protecţie
a străzilor. Consiliul
Judeţean se va ocupa de
realizarea acestui proiect şi
asigurarea ﬁnanţării.
Traseul stabilit pentru linia
de troleibuz este: în Deva –
Bulevardul DecebalBule
vardul 22 Decembrie
Calea Zarandului, în
Hunedoara – Bulevardul
DaciaBulevardul Repu
bliciiBulevardul Traian,
iar între localităţi DN7
(între Deva şi Sântuhalm)
– DJ 687 (între Sântuhalm
şi Hunedoara).

S.C. AUTO VIM PROD S.R.L.
Reprezentant PILKINGTON, în judeţul Hunedoara

Zeci de locuitori ai mu
nicipiului Orăştie şi foarte
multe persoane publice au
participat în cursul zilei de
ieri la aniversarea celor 60
de ani de la înﬁinţarea
Muzeului de Etnograﬁe şi
Artă Populară din oraşul
Paliei. Momentul aniversar
a început prin vizitarea ex
poziţiilor amenajate în
cadrul muzeului şi viz
itarea cetăţii Orăştiei. Par
ticipanţii au luat parte la
vernisajul expoziţiei tem
porare “Cetatea Orăştiei”
prezentată la Sinagogă.
Publicului ia fost prezen
tat patrimoniul etnograﬁc
al muzeului, care cuprinde
îmbrăcăminte populară,
diverse instalaţii, cera
mică, icoane pe sticlă şi
lemn, unelte, piese care
ilustrează diverse obi
ceiuri, precum şi obiecte
arheologice şi istorice.

Sântuhalm 330004
DN7 nr.70B
E-mail:
autovim@ecosoft.ro

Tel./Fax. 0254/210 040
0254/233 246
Mobil: 0723/224 564
0722/282 158

www.PARBRIZE.ro
geamuri, lunete, chedere, accesorii

Şeful muzeului din
Orăştie, Mihai Căstăian, a
explicat tuturor partici
panţilor importanţa unel
telor, fotograﬁilor şi a
obiectelor prezente în
muzeu, în istoria bogată a
Orăştiei. La manifestare au
mai fost prezenţi şi
reprezentanţi ai au
torităţilor locale şi
judeţene, istorici şi
muzeograﬁ, şi directorul
Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane din

Deva, Liliana Ţolaş.
„60 de ani de la înﬁinţarea
muzeului, pentru o insti
tuţie de cultură, înseamnă
foarte mulţi ani de activi
tate, de muncă şi de
dăruire. Vreau să
mulţumesc colegilor mei
pentru faptul că au reuşit
să ţină vie această ﬂacără
a muzeului, dar consider
că el are nevoie de o altă
viziune în ceea ce
înseamnă vatra culturală a
judeţului, numită Orăştie.

În opinia mea, începând cu
anul 2013, şi având cetăţile
dacice în administrarea
Consiliului Judeţean şi a
Muzeului din Deva, punc
tul de plecare pentru orice
circuit turistic cultural tre
buie să ﬁe din Orăştie. Nu
trebuie să ocolim sina
goga, bisericile şi cetatea
medievală şi numai pe
urmă să ajungem cu
turiştii la Sarmizegetusa
Regia”, a precizat Liliana
Ţolaş.

Deva: biciclete gratis pentru amatorii de ciclism
Irina NĂSTASE

Magazin-Atelier

Aniversarea Muzeului din Orăştie a fost
marcată de o serie de evenimente culturale

Administraţia locală Deva
pune la dispoziţia amato
rilor de ciclism 130 de bi
ciclete care pot ﬁ
închiriate pe bază de
buletin. Bicicletele vor
putea ﬁ închiriate din
două puncte, unul situat
în piaţa Telecabinei şi
altul în Parcul Bejan.
Doritorii vor putea

închiria bicicletele zilnic
în intervalul orar 10:30 –
20 şi nu le vor putea folosi
mai mult de o zi. Dacă nu
vor returna bicicleta la
timp, utilizatorii vor ﬁ
taxaţi cu suma de 50 de lei
pentru ﬁecare zi de în
târziere. De asemenea,
utilizatorii vor suporta şi
contravaloarea daunelor
provocate stării tehnice a
bicicletei.

ştiri online de ultimă oră
CMYK
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Să râdem puţin

☺☺☺

-Iubito...jură că eu sunt primul bărbat cu care faci dragoste!
-Jur că tu eşti primul bărbat cu care fac dragoste...şi cel mai
potent dintre toţi!

☺☺☺
- Care-i diferenţa dintre copilul tău şi soţ?
- Niciuna, doar că pe soţ nu poţi să-l laşi singur cu bona!

☺☺☺
Doamnă, ştiţi că soţul dumneavoastră vă înşeală ?
- Bineînţeles, ştiu cu cine, ştiu unde şi când, dar nu mi-am
dat seama cu ce...

☺☺☺

DUM INI CĂ 3 iu n i e

Două femei vorbeau despre soţul uneia dintre ele:
Prima: - Fată, te-ai uitat, vreodată, în ochii soţului tău, în
timp ce făceai sex?
A doua: - Da!

07:00 Jurnal matinal
08:00 Jurnal matinal
09:00 Legendele palatului:
(sud cor., 2010, s, episodul 81)
09:45 Legendele palatului:
(sud cor., 2010, s, episodul 82)
10:30 O dată-n viaţă (divertisment)
11:30 O dată-n viaţă (divertisment)
12:30 Avocaţii schimbării
12:40 Legendele palatului:
(2009, episodul 19)
13:20 Legendele palatului:
(2009, episodul 20)
14:00 Jurnalul TVR
14:45 e-Forum (rep.)
15:15 Teleshopping (recl.)
15:30 Tribuna partidelor parlamentare
16:00 Parlamentul României (2008)
17:00 Umbra Umbriei (IV)
17:35 Legendele palatului:
(2009, episodul 21)
18:15 Legendele palatului:
(2009, episodul 22)
18:53 Jurnalul TVR
20:00 Jurnal plus
21:10 Amiralul (rus., 2008, dramă)
23:20 Trădarea (sua, 2003, thrill. acţ.)
01:00 Moştenire clandestină
02:00 Ochi de cristal
(it.-spa.-engl., 2004, thrill.)
03:50 Umbra Umbriei

Prima: - Şi ce faţă avea?
A doua: - Stătea, ca prostul, în uşă!

☺☺☺
Un tip se mută într-un apartament nou. Seara priveşte prin
fereastră. În blocul de vis-a-vis vede o tânără foarte frumoasă pe care a început s-o urmărească în fiecare seară.
După o vreme, într-o dimineaţă îi sună telefonul şi o voce
graţioasă îl întreabă:
– Alo, bună dimineaţa, sunt vecina de vis-a-vis. Scuze pentru deranj, dar nu cumva ai văzut aseară unde mi-am pus
sutienul?

☺☺☺

Doi îndrăgostiţi, pe o bancă, în parc:
- Iubi, când o să ne căsătorim, o sa avem doi copii, un baiat
şi o fată.
- Dar de unde ştii, iubito?
- Amândoi sunt la mama, la ţară!

07:00 Teleshopping (recl.)
08:00 Iubire de vară
(fra., 2007, s. dramă, episodul 5)
08:30 Iubire de vară
(fra., 2007, s. dramă, episodul 6)
09:00 Confesiuni (2010, mag. de div.)
10:10 Numai iubirea
(sua, 1998, dr. romantic.)
11:45 Poate nu ştiai (magazin cult.)
12:00 Ora de business
13:00 Pescar hoinar
13:30 Sfinţi şi meserii (magazin cult.)
14:00 Teleshopping (recl.)
14:35 Împreună în Europa! (f. ed.)
15:30 Teleshopping (recl.)
15:50 Pastila de sănătate
16:00 Iubire de vară
(fra., 2007, s. dramă, episodul 5)
16:30 Iubire de vară
(fra., 2007, s. dramă, episodul 6)
17:00 Confesiuni (2010, mag. de div.)
18:00 Campania
18:15 Pescar hoinar
18:45 Numai iubirea
20:20 Poate nu ştiai (magazin cult.)
20:30 Ora de business
21:30 D'ale lu' Mitică (rep.)
22:30 Ora de ştiri
23:30 Unora le place... (divertisment)
00:30 Zon@ IT (2007)

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan şi Dani
(matinal)
10:00 Teleshopping (recl.)
10:20 În gura presei
(emisiune informativă)
11:15 FamiliaDa
11:50 Mireasă pentru fiul meu
(reality show)
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
(reality show)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct (talk show)
19:00 Observator
20:20 Johnny English
(engl., 2003, com.)
22:30 X Factor (2012, emis. concurs)
01:15 Robbersonii şi poliţia
(sua, 1994, com.)
03:00 Observator

Ştiaţi că ...
• 28 septembrie este a 271-a zi a calendarului gregorian şi a
272-a zi în anii bisecţi. 94 zile rămase până la sfârşitul anului.
• 551 î.Hr.: se naşte Confucius, filosof chinez (d. 479 î.Hr.).
• 1066: William Cuceritorul invadează Anglia.
• 1717: În Prusia, este introdus învăţământul obilgatoriu.
• 1804: Franz Schubert, în vârstă de 7 ani, este unul dintre băieţii examinaţi de Antonio Salieri. Salieri consideră că Schubert este destul de bun
pentru a cânta în Capela Curţii Imperiale.
• 1882: se naşte Vasile Pârvan, istoric, eseist şi arheolog român (d. 1927).
• 1893: În Portugalia, este fondat clubul de fotbal FC Porto.
• 1939: În cel de al Doilea Război Mondial, capitala poloneză Varşovia capitulează.
• 2000: În Danemarca, un procent de 53,2% refuză aderarea la euro.

07:00 Ştirile Pro TV
10:00 Tânăr şi neliniştit
(sua, 1973, s, episodul 4334)
11:00 Ghidul secretelor
(sua, 2010, thrill.)
13:00 Ştirile Pro TV
13:45 Nu judeca după aparenţe!
(can., 2007, dramă)
16:00 Tânăr şi neliniştit
(sua, 1973, s, episodul 4335)
17:00 Ştirile Pro TV
17:45 Happy Hour (divertisment)
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Cobra (sua, 1986, acţiune)
22:15 Furtună tropicală
(sua-engl.-ger., 2008, com.)
00:30 Cobra (sua, 1986, acţiune)
02:15 Furtună tropicală
(sua-engl.-ger., 2008, com.)

16:00 Jocurile iubirii (sua, 1980, dr. romantic.)
18:00 M.A.S.H (sua, 1972, s, sezonul 7, episodul 4)
18:30 M.A.S.H (sua, 1972, s, sezonul 7, episodul 5)
19:00 Poză la minut (sua, 1997, s, sezonul 6, episodul 1)
19:30 Poză la minut (sua, 1997, s, sezonul 6, episodul 2)
20:00 Duelul (rom., 1981, thrill., a-n)
22:15 Cu sânge rece (sua, 2003, s. poliţist, sezonul 6, episodul 9)
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06:30 Căsătorie din dragoste
(arg., 2006, s)
07:30 Aliye. Fără copiii mei, niciodată!
(tur., 2004, s)
09:30 Teleshopping (recl.)
10:00 Draga mea prietenă
(2011, divertisment)
12:30 Ştirile Kanal D
13:15 Te vreau lângă mine
(2010, reality show)
14:45 Teleshopping (recl.)
15:15 Înainte de sfârşit (tur., 2007, s)
16:45 Drept la ţintă (2010, mag. de div.)
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Roata Norocului
(2012, emis. concurs)
22:00 Pe banii părinţilor
(2011, reality show)
23:30 Creatura perfectă
(nz.-engl., 2006, horror)

07:30
07:45
08:45
09:15
10:15
10:45
11:45
12:15
13:45
14:15
15:15
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
22:00
22:30
00:30
01:30

Reţeta de ACASĂ
Un colţ de rai
Teleshopping (recl.)
Dragoste la indigo
Teleshopping (recl.)
Refugiul (mex., 2012, s. dramă)
Teleshopping (recl.)
Abisul pasiunii
Teleshopping (recl.)
Demon şi înger (sua, 2009, s)
Reţeta de ACASĂ
Fructul oprit (mex., 2009, s)
Poveştiri adevărate
Un colţ de rai
Dragoste la indigo
Refugiul (mex., 2012, s. dramă)
Regina Sudului
Poveştiri de noapte
În numele iubirii (mex., 2008, s)
Poveştiri adevărate
Demon şi înger (sua, 2009, s)

16:10
17:45
19:30
20:00
22:05
23:00
01:20

Transfer de identitate (sua-fra., 2011, thrill.)
Maşini 2 (Subtitrat) (sua, 2011, f. anim.)
Filme şi vedete (hol., 2008, emisiune magazin)
Hereafter: Dincolo de viaţă (sua, 2010, dramă)
Oraşul magic (sua, 2012, s, episodul 7)
În derivă (rom., 2010, s. dramă, episodul 20)
Coşmarul de pe Elm Street (sua, 2010, thrill.)
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REŢETA ZILEI

HOROSCOP
Berbec

Spaghete cu creveţi şi lămâie
- 350 g spaghete
- 500 g creveţi curăţaţi şi decorticaţi
- o legătură de pătrunjel mărunţit
- 3-4 fire ceapă verde tocată
- 3-4 căţei de usturoi tocaţi
- zeama de la 2 lămâi
- 5-6 frunze busuioc proaspăt
- 30 g unt
- 30 ml ulei de măsline
- sare
- piper

11

Astăzi sunteţi deosebit de cheltuitor şi vă atrag tot soiul de
lucruri extravagante, dar
inutile. Riscaţi să fiţi înşelat
cu uşurinţă.

Balanţă

Vremurile schimbatoare vă aduc
un plus de profunzime în
felul în care priviti lucrurile.
Nu vă scufundaţi în situaţii
dificile.

Scorpion

Taur

Creveţii se spală bine în apă rece şi lasă la scurs pe un prosop de
hârtie.
Între timp, într-o tigaie adâncă se încinge uleiul de măsline. Se

Relaţiile la locul
de muncă se armonizează astăzi. Discuţiile
cu prietenii şi cu partenerii
vă sporesc încrederea în
sine.

Uneori, metoda
cea mai bună de
a vă binedispune e
susţinerea celor din jur. Ei
vor fi primii care vor beneficia de pozitivismul tău.

adaugă untul. Când s-a topit, se adaugă ceapa verde şi se găteşte 23 minute, la foc mic, amestecând continuu. La final se pune usturoiul
şi se mai găteşte 1-2 minute, până se înmoaie. Se adaugă creveţii şi
gata, se stropesc cu zeama de lămâie, se presară busuioc mărunţit
şi se mai lasă pe foc 1 minut, la foc mic, cât să prindă aroma. Se
potriveşte de sare şi de piper, se presară pătrunjel deasupra şi se înlătură de pe foc.
Între timp, pastele se fierb al dente, conform indicaţiilor de pe am-

Săgetător

Gemeni

se gătesc 3-4 minute, la foc mediu, amestecând continuu. Când sunt

Energia va fi la
cote maxime dacă
sunteţi mai atent la regimul
dumneavoastră. Lipsa de
somn vă scade capacitatea
de concentrare.

Astăzi, preferaţi
să folosiţi metode
viclene, în loc să fiţi sincer
şi direct în ceea ce faceţi.
Nu faceţi compromisuri şi
nici nu vă abateţi.

balaj. Se scurg de apă şi se pun într-un castron adânc. Se pune un
cubuleţ de unt şi se amestecă. La final, se adaugă creveţii şi se
amestecă bine. Se servesc calzi.

)

4,514
3,513
5,696
XAU
198,146
100 HUF 1,582
CHF
3,736

€
$
£

CALENDAR


Ortodox

Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc
Varuh; Sf. Mc. Pimen



Romano Catolic

Ss. Venceslau, m.; Laurenţiu Ruiz şi
îns.



Greco Catolic

Cuv. Hariton Mărturisitorul

METEO

SE SISTEAZA!

CURS VALUTAR

Capricorn

Rac

DEVA

O influenţă planetară foarte puternică vă provoacă până în
cele mai adânci colţuri ale
sufletului. Veţi simţi presiuni
din toate direcţiile.

Presiunile din relaţii vă periclitează capacitatea de a
stabili conexiuni. Problemele pe care le-aţi ignorat reies la suprafaţă.

min.13/max. 27
Leu

HUNEDOARA
min. 13/max. 27

Se va sista furnizarea apei
reci în localitatea
Sântămăria Orlea în data
de 28 septembrie între
orele 08:00-12:00, pentru
lucrări de spalare şi igenizare rezervor Sântămărie
Orlea.

min. 13/max. 25

ORĂŞTIE

Dacă aveţi o relaţie stabilă, trebuie să lucraţi la viziunea
dumneavoastră asupra duplicităţii şi loialităţii. Lucruri
din trecut ies la lumină.

min. 12/max. 26

PETROŞANI
min. 13/max. 25

HAŢEG
min. 13/max. 27

Peşti

Fecioară
Păşiţi uşor în
afara liniilor normale şi nu sunteţi clari în
exprimare. Relaţiile dumneavoastră vor avea de
suferit.

Sunteţi foarte vehement când vine
vorba de exprimarea afecţiunii faţă de persoana iubită.
Simţiţi nevoia de apropiere
şi conexiune emoţională.

)

Farmacia din gradina
)
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BRAD

Veţi fi ca un purtător de cuvânt al
întregii lumi astăzi.
Prezenţa dumneavoastră
are un efect puternic
asupra celor din jur.

Vărsător

Zmeura – un fruct terapeutic

Bd. Decebal, Bl. M, parter, Deva, Tel/Fax: 0354 417 699

Redactor-şef

Fotoreporter

Irina NĂSTASE - 0769 000 404
irina_nastase1887@yahoo.com

Editor coordonator

Traian MANU

Marketing - Publicitate

Distribuţie

Redactori
Claudiu SAV, Raluca STROIA,
Alexandru AVRAM,
Ştefan CIOCAN,
Raluca POLMOLEA

China şi America pentru tratarea femeilor gravide care aveau probleme în timpul sarcinii. Zmeura era introdusă şi în
alimentaţia fetelor, odată cu apariţia primei menstruaţii. La noi, ceaiul din frunze era administrat în răceli, febră,
dureri de cap, de stomac, de inimă (combinat cu măceşe), iar ceaiul de mlădiţe tinere se bea seara în afecţiuni re
nale. Extern, frunzele uscate de zmeură muiate în apă caldă se puneau pe "buboaiele vinete", după care se legau cu o

Dana POPA - 0785 237 223
glasulhd@yahoo.com
redactie@glasul-hd.ro

Mihaela TĂMAŞ
mmihaela_19@yahoo.com

Ceaiul din frunze de zmeură era folosit din cele mai vechi timpuri în medicina populară din unele ţări din Europa,

Bogdan LAZĂR - 0764 606 698

www.glasul-hd.ro

pânză curată.
Afecţiuni respiratorii: datorită proprietăţilor emoliente, expectorante şi antifebrile zmeura sa dovedit utilă în răceli,
bronşite acute sau cronice, congestie pulmonară, tuberculoză pulmonară (adjuvant) şi tuse (efect antispastic al
ﬂavonoizilor). Se recomandă 46 linguri pe zi de sirop de zmeură. Ceaiul din frunze îndulcit cu miere se indică în
răguşeala persoanelor care îşi solicită excesiv corzile vocale (cân
tăreţi, actori, profesori). În astmul bronşic se recomandă câte 50 g de de
coct din radăcini de zmeură, de 46 ori pe zi (se ﬁerb 50 g de rădăcini la
0,5 l de apă timp de 3040 minute).
ORL: curele de zmeură şi gargara cu decoct obţinut din 23
linguriţe de frunze la o cană de apă clocotită se reco
mandă în amigdalite recidivante (mai ales la copii), răguşeală,
inﬂamaţii gingivale, faringite şi laringite.
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Runda a zecea sub semnul
derby-ului de la Ploieşti
Steaua a trecut cu bine
peste derbyul cu Rapid,
însă oamenii lui Reghe
nu au nicio secundă de
linişte. Steliştii sunt în
faţa unui nou meci cu
„grad ridicat de risc” în
Liga 1, unde duminică
vor întâlni Petrolul
Ploieşti, chiar pe „Ilie
Oană”, stadion pe care
oamenii lui Rednic nu
au cunoscut gustul în
frângerii în acest sezon.
Meciul Petrolul  Steaua va
reprezenta şi confruntarea
celor mai bune cupluri de
atac din Liga 1. Cu 12
goluri în 9 etape, Rusescu
şi Rocha sunt pe primul
loc în clasamentul eﬁca
cităţii, ﬁind urmaţi în top
de Hamza şi Bokila, care
au 8 reuşite până în acest
moment. Ambele "cu
pluri" au în cont şi câte 4
pase decisive şi cu sigu
ranţă vor săşi îm

Programul complet
al etapei a 10-a:
Gaz Metan Mediaş – „U” Cluj
(sâmbătă, ora 17.00, Digisport 1)
FC Vaslui – Concordia Chiajna
(sâmbătă, ora 19.00, Digisport 1)
CFR Cluj – Gloria Bistriţa
(sâmbătă, ora 21.30, Digisport 1)
Oţelul – FC Braşov
(duminică, ora 17.00, Digisport 1)
CSMS Iaşi – CS Severin
(duminică, ora 19.00, Dolcesport)
Rapid – Viitorul Constanţa
(duminică, ora 19.00, Digisport 1)
Petrolul Ploieşti – Steaua
(duminică, ora 21.30, Digisport 1)
Ceahlăul – Astra Ploieşti
(luni, ora 18.00, Digisport 1)
Dinamo – Pandurii
(luni, ora 20.30, Antena 1 şi Dol
cesport)

bunătăţească cifrele în
meciul de duminică.

Dueluri interesante
la distanţă
De urmărit va ﬁ şi duelul
de la distanţă al atacan
ţilorrevelaţie din Liga 1.

Rocha şi Hamza au impre
sionat în returul trecut şi
cota de piaţă a explodat ca
urmare a prestaţiilor
reuşite. Hamza valorează
1.8 milioane de euro, în
timp ce Rocha „costă” cu
300.0000 de euro mai
puţin. Fără înfrângere pe
teren propriu, Petrolul lui
Mircea Rednic reprezintă
un obstacol important în
calea Stelei. Cu atât mai
mult cu cât centrul liniei
defensive este format din
doi fotbalişti experimen
taţi care au jucat la Steaua:
Galamaz şi Geraldo Alves.
Cei doi cunosc foarte bine
puterea ofensivă a Stelei,
echipă pentru care au jucat
un total de 73 de partide, şi
îl pot ajuta pe tehnicianul
lor cu informaţii despre
neutralizarea adversarului.

Cu casa închisă
Fanii Petrolului au făcut

Surpriză de proporţii în Cupă:
Vasluiul, eliminată de Botoşani
Trupa patronată de
Adrian Porumboiu tra
versează o perioadă neg
ativă. Moldovenii au
părăsit, miercuri, Cupa
României, după ce au
pierdut surprinzător,
acasă, 01, în faţa di
vizionarei secunde FC
Botoşani. Unicul gol al
întâlnirii a fost marcat
de fostul fundaş al Stelei
şi a lui Dinamo, Valeriu
Bordeanu.
Vasluiul nu este singura
echipă din Liga I care a
părăsit, pe uşa din dos,
„competiţia surprizelor”,
„U” Cluj ﬁind eliminată şi
ea de o altă divizionară se
cundă, Delta Tulcea (21).
Campioana României,
CFR Cluj, a transpirat din
greu pentru caliﬁcarea în
„optimi”, după 02 pe
terenul divizionarei terţe,
ACS Berceni!

Pandurii au făcut
scor
Nu acelaşi lucru se poate
spune şi de Pandurii Târgu
Jiu. Revelaţia Ligii I sa
distrat cu FC Zagon (Liga a

IIIa), pe care a învinso cu
71! La pauză, tabela de la
Târgu Jiu indica deja un
neverosimil 60. FC
Braşov, CS Turnu Severin,
Oţelul Galaţi şi Gaz Metan
Mediaş şiau asigurat şi ele
prezenţa în următoarea
fază a Cupei, după succe
sele venite tot în faţa unor
echipe din liga secundă.

Rezultatele din 16
imile de ﬁnală:
Ceahlăul Piatra Neamţ 
Gloria Bistriţa 40
Au marcat: Hamza '10,
Velici '44, '85, Constanti
nescu '61
Şoimii Pâncota  Concor
dia Chiajna 23
Au marcat: A. Mihai '72,
Leucuţă '79 / Lengyel '33
(autogol), Simion '45, Fl.
Ilie '90+2
Dinamo Bucureşti  Voinţa
Sibiu 21 după prelungiri
Au marcat: Strătilă '61, L.
Rus '93 / Heil '52
Petrolul Ploieşti  Damila
Măciuca 20
Au marcat: Ad. Cristea '6,
Marinescu '64
Sportul Studenţesc 
Oţelul Galaţi 01

A marcat Inkango '28
FC Vaslui  FC Botoşani 0
1
A marcat: Bordeianu '61
CS Turnu Severin  CS
Mioveni 21
Au marcat: Neacşa '38,
Abba '86 / E. Dică '90
(penalti)
Pandurii Târgu Jiu  FC
Zagon 71
Au marcat: Boutadjine '1,
'5, '42, Băcilă '8, C. Cristea
'28, Matulevicius '36, Grig
oraş '71 / Suciu '79
Delta Tulcea  Universitatea
Cluj 21
Au marcat: Florea '42, Câju
'84 (penalti) / Cleiton '63
Gaz Metan Mediaş  FC
Caracal 21
Au marcat: Bawab '64,
Avram '89 / Cîrnu '74
FC Braşov  Farul Con
stanţa
A marcat: Buga '22
ACS Berceni  CFR Cluj 02
A marcat: Aguirregaray '76,
'90+1
Partidele CF Brăila  Vi
itorul Constanţa, CSMS
Iaşi  Astra Giurgiu, Rapid
 Olimpia Satu Mare şi
Steaua  FCM Târgu Mureş,
ora 21.30, sau disputat
după închiderea ediţiei.

Stadionul „Ilie Oană” va ﬁ plin ochi la
ora întâlnirii dintre Petrolul şi Steaua
coadă pentru a prinde
bilete la meciul de du
minică, cu Steaua. Mier
curi dimineaţă, la ora
punerii în vânzare a

biletelor, aproape 1.000
de oameni făcuseră cozi
la casele de bilete, 13.500
fiind puse în vânzare.
Ieri, oficialii Petrolului

au anunţat că toate
biletele au fost epuizate.
Pentru fanii Stelei au fost
deja rezervate 500 de
bilete.

Alegeri în boxul românesc
AIBA a impus, FRB sa
conformat: duminică va
ﬁ ales un nou preşe
dinte la Federaţia
Română de Box. Dacă
până la ﬁnele săp
tămânii, FRB nu îşi
alege un nou preşe
dinte, boxul românesc
este exclus din AIBA!
Biroul federal al FR de
Box a decis, miercuri,
convocarea în regim de
urgenţă a unei Adunări
generale extraordinare
pentru alegerea unui nou
preşedinte. Scrutinul va
avea loc duminică şi este
rezultatul războiului pe
care preşedintele în
funcţie al FRB, Rudel
Obreja, îl duce cu forul
internaţional din 2008. În

luna iulie 2012, AIBA a
ameninţat boxul româ
nesc cu excluderea dacă
nuşi alege până pe 30
septembrie un alt preşe
dinte. Alegerile de du
minică ar putea ﬁ lovite
însă de nulitate, pentru că
încalcă statutul (trebuie
organizate, de regulă, în
termen de 45 de zile).
„Decizia a aparţinut
Biroului federal şi nu m
am putut împotrivi, pen
tru că altfel aş pune în
pericol existenţa fede
raţiei şi interesele
sportivilor şi ale antreno
rilor. AIBA face însă
abuzuri şi ne împinge şi
pe noi să încălcăm statu
tul”, a declarat Rudel
Obreja. FRB a încercat să
obţină de la AIBA o pă

suire de 90 de zile, pentru
a organiza alegeri con
form statutului, însă şeﬁi
boxului amator mondial
au refuzat. Până ieri îşi
exprimaseră dorinţa de a
se înscrie în cursa pentru
şeﬁa FRB actualul vi
cepreşedinte, Fănel
Trandaﬁr, fostul campion
mondial Marian Simion,
dar şi antrenorul Titi
Tudor, cel care la des
coperit pe Doroftei.

ANUNŢ PUBLIC
SC IMCO SOLUTION SRL, cu sediul în localitatea Tămăşasa, str.Principală, nr.6,
jud.Hunedoara, anunţă depunerea solicitării pentru eliberarea autorizaţiei de mediu
pentru obiectivele “Depozit de produse chimice”, localitatea Tămăşasa, str.Princi
pală, nr.6, jud.Hunedoara.
Informaţii se pot obţine la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25,
jud.Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16,30 şi vineri între orele 8 –
14,00.
Eventualele sesizări şi reclamaţii pot ﬁ depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului.
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Al treilea test acasă

Claudiu SAV
Formaţia pregătită de Marius
Opric are şansa de a încheia
luna septembrie cu victorii pe
linie. Pentru asta însă,
„negrualbaştrii” trebuie să
treacă, astăzi, de FCM Turda,
în cel deal treilea joc de pe
teren propriu, din acest start
de sezon.
Oaspeţii vin pe Cerna cu doar o
singură victorie la activ (10 cu
Naţional Sebiş în runda inaugu
rală) şi nu traversează cea mai
bună perioadă din punct de
vedere ﬁnanciar. Cel puţin asta
susţineau conducătorii echipei
de pe Arieş, înaintea confrun
tării.

Tehnici de adormire a
adversarului
Antrenorul principal al hune
dorenilor este însă de părere că
aceasta este doar o strategie a ad
versarilor, menită săi relaxeze
pe jucătorii săi şi spune că vizita
torii nu se vor da bătuţi prea
uşor.

FC Zalău – Sănătatea Cluj
Jiul Petroşani – Unirea Dej
Satu Mare – Sighetu Marmaţiei
Naţional Sebiş – FC Hunedoara
FCM Turda – CS Oşorhei
Câmpia Turzii – Europa Alba Iulia
Şoimii Pâncota au stat.

84
11
40
13
01
20

CLASAMENT :
1. FC Hunedoara
2. Olimpia Satu Mare
3. FC Zalău
4. Sănătatea Cluj
5. CS Oşorhei
6. Jiul Petroşani
7. Seso Câmpia Turzii
8. FCM Turda
9. Unirea Dej
10. Şoimii Pâncota
11. Naţional Sebiş
12. Sighetu Marmaţiei
13. Europa Alba Iulia

3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4

3 0 0 72
3 0 1 83
2 0 2 1310
2 0 2 911
2 0 1 53
1 2 1 54
1 2 1 55
1 2 1 44
1 2 1 45
1 1 1 54
1 0 3 68
1 0 2 27
0 1 3 310

9p
9p
6p
6p
6p
5p
5p
5p
5p
4p
3p
3p
1p

Etapa a Va (astăzi şi mâine):
FC Zalău – Seso Câmpia Turzii
Sănătatea Cluj – Jiul Petroşani
Şoimii Pâncota – Olimpia Satu Mare
Plimob Sighetu Marmaţiei – Naţional Sebiş
FC Hunedoara – FCM Turda
CS Oşorhei – Europa Alba Iulia
Unirea Dej va sta.

Făgărăşanu şi colegii săi vor să rămână invincibili
şi după duelul cu FCM Turda
„Am auzit şi eu că ar ﬁ ceva
probleme ﬁnanciare în ceea ce îi
priveşte, dar cred că vor doar să
ne adoarmă, să ne facă să ne re
laxăm. Oricum, pe noi nu trebuie
să ne intereseze ce se întâmplă în
ograda altora şi să ne vedem de
jocul nostru. Ştiu că au un lot
preponderent tânăr, cu jucători
care luptă şi nu renunţă uşor.

Sper însă să rămânem invincibili
şi după acest test”, a spus Marius
Opric. Din lotul echipei antre
nate de George Ciorceri fac
parte, printre alţii, fostul atacant
al celor de la CFR Cluj, Cosmin
Tilincă, dar şi foştii jucători ai
Mureşului Deva, Bogdan Miheţ
şi Ion Dragu. Albroşii ocupă
locul opt în clasamentul seriei a

Haos la Jiul înaintea jocului de la Cluj
Claudiu SAV

Căpitanul Adrian Drida,
fundaşul Bogdan Toc şi
vârful Dumitru Copil n
au mai suportat situaţia
financiară de la club şi au
ales să nu se mai prezinte
la pregătire, încă de
marţi. Alături de ei, alţi
doi jucători de bază ai Jiu
lui sunt gata să renunţe la
tricoul albnegru. Infor
maţia a fost confirmată de
către antrenorul principal
al Jiului, Toni Sedecaru
care aşteaptă o reacţie din

13

Liga a IIIa. Seria a Va
Rezultatele etapei trecute:

Patru la rând?! Hunedoara
caută să încheie luna pe plus

Formaţia din Valea Jiu
lui nu traversează o pe
rioadă tocmai bună. Şi
asta după ce mai mulţi
jucători au ales să îşi
depună memorii pentru
a deveni liberi de con
tract, după ce nu şiau
mai primit salariile de
câteva luni. Apogeul a
fost atins la mijlocul
acestei săptămâni,
când trei dintre ei nu s
au mai prezentat la
antrenament!

Hunedoarei

Vineri, 28 septembrie

Va şi vin după prima înfrângere
din acest sezon, 01, acasă, îm
potriva orădenilor de la CS
Oşorhei.

Vîrtan trece pe lista
indisponibilităţilor
Fundaşul dreapta al „negrual
baştrilor” va urmări din tribună

◄ FLASH ► FLASH ◄ FLASH ►
Claudiu SAV

HANDBAL. Start și
în competiţa
junioarelor II

partea conducerii. „Este
problema lor, eu am făcut
referat către conducere,
noi neam pregătit normal
pentru meciul cu Sănă
tatea Cluj. Din păcate nul
putem folosi pe Teodores
cu, care este suspendat o
etapă pentru cartonaş
roşu. Cât despre cei trei
fugari, să decidă condu
cerea ce se va întâmpla
mai departe”, a declarat
tehnicianul petroşene
nilor.

Greu cu „virușii
verzi”
Jiul va evolua astăzi îm

potriva celor de la Sănă
tatea Cluj. Ocupanţi ai
locului patru în clasa
ment (două victorii, două
înfrângeri), „viruşii verzi”
sau remarcat la finele
săptămânii trecute după
ce au pierdut, 48, meciul
jucat în deplasare la
Zalău, asta deşi tabela in
dica la pauză 22. Arbitrul
acelei întâlniri a arătat de
trei ori punctul cu var şi
de tot atâtea ori carto
naşul roşu! Mai mult,
Sănătatea este singura
echipă de Liga a treia care
a evoluat pe Cluj Arena,
întrun meci pierdut, 12
cu Unirea Dej.

partida cu FCM Turda. Asta după
ce, accidentarea suferită în ﬁnele
primei reprize ale jocului de la
Sebiş sa dovedit a ﬁ mai serioasă
decât sa crezut iniţial, jucătorul
de 28 de ani urmând să lipsească
o perioadă bună de pe gazon.
Marius Opric nu va conta în
acest joc nici pe Ionuţ Radu,
nerefăcut complet, în vreme ce
Constantin Vişan va lua loc doar
pe banca de rezerve.

Weekendul aduce la
Deva startul sezonului şi
în competiţia dedicată ju
nioarelor II (1516 ani).
Patru grupări hunedorene
pornesc la drum: CSŞ
Hunedoara (cu două
echipe), SCM Deva şi CSŞ
Petroşani. Ele fac parte
din grupa G a Campionat
ului Naţional, alături de
CSŞ Sibiu. Cele două
grupări diferite ale CSŞ
Hunedoara (pregătite de
Ioan Feier şi Paraschiva
Bălici) vor deschide
„balul”, prima rundă
cuprinzând şi jocul dintre
SCM Deva şi CSŞ
Petroşani, în vreme ce CSŞ
Sibiu va sta.

FOTBAL. Continuă
lupta la vârf în
Campionatul
Judeţean
Universitatea Petroşani

vrea să rămână prima în
ierarhie şi după runda
cu numărul opt a Ligii a
IVa Hunedoara. „Stu
denţii” lui Ionuţ Ste
lescu vor fi însă nevoiţi
să treacă, acasă, de nou
promovata Hercules Lu
peni, pentru a rămâne în
continuare în fotoliul de
lider. Ocupanta locului
secund, Aurul Brad, va
juca şi ea pe teren pro
priu, împotriva Aurului
Certej, în vreme ce Dacia
Orăştie 2010 (locul 3) va
da piept cu Victoria
Călan. Celelalte întâlniri
ale rundei le mai pun
faţă în faţă pe Minerul
Uricani şi Retezatul
Haţeg, CS Vulcan şi
Metalul Crişcior,
Retezatul Râu de Mori şi
Zarandul Crişcior,
Şoimul Băiţa şi CFR
Simeria, Jiul II Petroşani
şi Inter Petrila şi pe CS
Ghelari şi Gloria
Geoagiu. Partidele sunt
programate să înceapă
de la ora 11.30. Jocurile
sunt precedate de întâl
nirile juniorilor – care

debutează de la ora
09.30.

FUTSAL. Vor să
scape de ultimul
loc
Ajunsă pe ultima poziţie
a clasamentului Ligii I la
fotbal de sală, după doar
două jocuri din actualul
sezon, Dava Deva speră
să bifeze primele puncte
în campionat. Cel mai
bun prilej, a doua de
plasare a noii ediţii din
elită, pe terenul nou
promovatei CSM Stu
denţesc Iaşi, duminică,
de la ora 13.00. Ieşenii au
obţinut săptămâna tre
cută primul succes din
actuala stagiune, 56 pe
terenul Clujanei Cluj
Napoca şi ocupă locul
şase în ierarhie. Dava
Deva a pornit cu stân
gul, după două înfrân
geri, la scor, 014 pe
terenul vicecampioanei
Spicom Sfântu Gheorghe
şi 112, acasă, cu cam
pioana entitre City’Us
Târgu Mureş.
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Anunţuri de mică publicitate
IMOBILIARE

Vând casă cu trei camere, garaj, anexe ,curte mare, grădină cu pomi
1808mp. Loc. Boz nr.133 lângă şcoală Tel.0726319341.
Vând garsonieră conf.1,Hunedoara.preţ
negociabil.tel.0727729698;0354404590.

Vând urgent apartament 2 camere, decomandat, 55 mp, termopane, 2
balcoane (15 mp, vedere în două părţi), renovat, parchet, gresie, faianţă,
et.3/6, lift, proprietar, Bd.Decebal- Staţia Opera, Deva. Preţ 34.000 euro.
Tel. 0727.007.118, 0254.215.325

Vând apartament două camere parter, centrală termică , uşa metalică 50
mp zona Gojdu.Preţ.100000 lei,Tel.0723393295.

Inchiriez garaj la curte 12 mp zona spital t.b.c.Preţ 0254217136.

Cumpăr spaţiu în Deva maxim 40 mp.

Vând 2 case, una în Sîntandrei, 4 camere, baie, bucătărie, beci, garaj,
1.200 mp şi alta în Băiţa, 3 camere, bucătărie, baie, garaj. Tel.
0749.072.751

Cumpăr urgent garsonieră la parter în Simeria .Tel.0732727786.

Ofer pentru închiriere garsonieră în deva, suprafaţă mare , super amenajată, mobilată şi utilată (maşină de spălat, frigider), zonă centrală. Nu sunt
agenţie. Tel. 0722.252.603

Cumpăr garsonieră în Simeria.Tel.0761577272.

0735966766.

Vând casă la munte, în Apuseni, vilă nouă, solidă, P+E+M, sup.240 mp,
cabană lemn 80 mp, anexe gospodăreşti (grajd, şopron), teren (arabil,
fâneţe, pădure) o singură parcelă – 5ha, acces pe drum asfaltat. Preţ
70.000 euro. Tel. 0736.945.210, 0740.145.953

Vând casă de vacanţă cu gradină ,în Deva pe drumul Coziei, .Preţ negociabil tel.0766783275;0724382820.

Vând cu titlu de propietate, teren 900mp,zona Roci Deva fără utilităti,
drum acces,Preţ 2500 Euro,asigur întăbulare la cerere.Tel 0254214183
Persoană fizică vând cameră de cămin în Deva ,Dacia Preţ 34000 Ron.Tel
0728958131.
Vând două canapele extensibile,două fotolii şi diverse corpuri de mobilier.
Preţ negociabil,Tel 0748990432.
Vând teren intravilan în Leşnic, str Valea Bratii,ST=4500 MP,cu acces la
curent electric,gaz,preţ 2 euro/mp,negociabil Tel 0745106426.
Cumpăr urgent garsonieră în Deva.Tel 0732727786.

Vând apartament două camere Deva zona gării, 60mp termopane, uşa
metalică parchet,preţ.29000euro.Tel.0745202448.
Ofer ,pentru închiriat ap.4 camere ,dec.2 băi c.t. termopane mobilat, utilat
modern chirie 220 euro/lună.Tel.0757613867.
Vând casă cu trei camere ,beci ,anexe,garaj,curte mare, gradină cu pomi
1808 mp loc. Boz nr.133 ( Lângă Şcoală ).tel.0726319341.
Vând teren ptr. Construcţii-casă ,preţ negociabilVaţa de Jos 3000 mp,
Orăştie aproape de mol 500mp.Tel.0254611644;0726319204.
Vând garsonieră conf 1 ,et.1 Brad ,preţ negociabil.
Tel.0727729698;0728252660.
Ofer pentru închiriere ap. 2 camere Deva ct .termopane mobilat, utilat,
150 euro/ lună .Tel. 0727974306.
Vând casă de vacanţă cu gradină pe drumul Coziei zona Roci la 3 km de
Deva ,preţ negociabil.Tel.0766783275;0724382820.
Vând casă în construcţie mare, la roşu ,apă, curent,
canalizare,gaz,poartă,teren 1358 mp,beci atelier,3 gar. cu 3 camere,
curent 380v.Tel.0721055313 ;in Deva .Preţ.100000 euro.Tel.0721055313.
în Deva.

Schimb în Deva –Gojdu ,apartament central , frumos amenajat , din
cărămidă 3 camere ,semidecomandat ,et.3,cu 4 camere ,decomandat
et.1,cu sau fără garaj şi diferenţă. Tel.0254211210.

Vănd garsonieră ,Dacia, Bl 8.Et 2.Preţ 60000 lei.Tel 0721519100
Vănd casă cu trei camere,anexe, curte mare,grădină cu pomi 1808mp.Loc
Boz nr.133 lângă şcoală .tel 0726319341
Schimb casă din cărămidă 4 camere, hol central, bucătărie,baie.CT.apă
curentă, garaj,curte şi grădină,sc130 mp ST.930 mp în Simeria Veche cu
ap. 3-4 camere etaj 1-3 zonă bună în Deva .Tel. 0737103851.
Ofer pentru închiriere casă ,cu 3
camere,baie,bucatărie,utilată,pentru 8-10
muncitori.preţ.
300euro/lună.tel.0727974306.
Vând teren arabil în Deva 2800mp , cf
cu drum de acces 3/ euro mp.
Tel.0354401029;0733289263.
Vând sau inchiriez garsonieră în
Deva, Kogălniceanu,parter,nemobilată,apometru,repartitoare.Pret

DIVERSE
Caut loc de muncă ca necalificat sau agent pază(am atestat). Rog seriozitate. Tel.
0727473438.

Execut reparatii ,modificari si altele in domeniul croitoriei ,pret avantajos.Tel

Economist cu experientă, ofer servicii complete de contabilitate, preţ în
funcţie de volumul de documente. Tel.0742282598.
SC COMSID TEHNOSTEEL SRL DEVA ,angajează paznic cu experienţă, CV-urile se depun la sediul societăţii din str. Horea nr.212 Deva
sau la nr.fax 0254221814.
SOCIETATE COMERCIALA DIN DEVA ANGAJEAZA:
- MUNCITORI NECALIFICATI
- MECANICI UTILAJ
- INGINERI SAU TEHNICIENI PISCICOLI PENTRU POSTUL DE
SEF FERMA PISCICOLA
- PAZNIC DE VANATOARE PENTRU FOND DE VANATOARE
DIN ORASTIE
- INSTALATOR.
INFORMATII LA TELEFON: 0254/234448.
SC PROGIM SRL ,Brad, cu sediul social în Brad, str. Liceului nr 10
anunţă pierderea Certificatului Constatator nr .34533/10.07.2008. eliberat de O.R.C. HD-Deva .Se declară nul.
SC PROMETAL ,socitate comercială, angajează muncitori
calificaţi,finisori în construcţii,din zona Brad. Tel. 0729007335.
SC din Deva angajează bucătar cu experienţă. Informaţii la telefon: 0722
548 024, între orele 10:00 – 18:00

Vând cavou la intrare în cimitirul Bejan. Pret.6500 lei .

Cumpăr garaj în Deva,Tel.0354410622.
Cumpăr urgent loc de casă în Simeria Tel.0728049989.

Profesor meditez matematica cls.V-VIII ,Deva ,locuiesc în zona Avram Iancu .
Tel.0724097881.

Ofer spre închiriere apartament două camere decomandate în Simeria
mobilat şi utilat .Tel.0758141112.

Vând casă de vacanţă,p+1 cu terasă în staţiunea Geoagiu Băi,Preţ negociabil,în rate.Tel 0723607236.

0354801693,sau Tel 0770824005.

Schimb în Deva , apartament central, frumos amenajat,din carămidă ,3
camere ,ct.semidec.cu apartament 4 camere,decomandat ,etaj 1 şi diferentă.Tel.0254211210.

Vând 3.200 mp teren intravilan, cu posibilitatea de parcelare, lângă zona
de agrement ”La Băltuţe”. Tel. 0723.852.515

Vând urgent parcele 1000 mp ,Fs 30m intravilan,Almaşu Sec la şosea, există construcţii în zonă.Tel 0765722085

Angajăm ospătari în Brad . Informaţii la tel.0744870534-0731367434.
Meditez, elevi pentru mai multe discipline,matematica ,engleză, etc.Tel

Primesc fată în gazdă ,centrală termică ,cameră separată,televizor,central.T el 0726239005;0724098999.

Vând casă în Mintia str Căminului 103,sau schimb cu apartament 2sau 3
camere plus diferenţă. Tel 0742350444

ANGAJARI

Caut urgent apartament de închiriat în Simeria .Tel.0735066695.

Vând în Orăştie 1.400mp teren intravilan, în vii, lângă poarta Unităţii Militare. Tel. 0723.852.515

Vând casă la Deva, strada Horea, 4 camere, baie, bucătărie, branşată la
reţeaua de canalizare, CT, ST=800 mp. Preţ negociabil. Tel:
0766.36.82.54

Preţ .250 lei ; dulap model vechi 180/90 cm rezistent ,două uşi Preţ 150 lei.
Tel.0741087825.

)

Vând apartament doua camere,decomandat recent renovat 36mp,Deva
Aleea Moţilor bl.1/5 sc 5 ap 12 .Nu sunt agenţie Tel.07604924260354415570 Preţ,18000 euro.

22000euro sau 100euro/lună negociabil.Tel.0745374467.

Vând apartament 3 camere,et.2,71 mp,ct. Hol mic şi bucătărie mobilate,
uşi interior schimbate gresie şi faianţă noi multiple îmbunătăţiri, semidecomandat.tel.0726426011.
Preţ.41000 euro negociabil.
Vând teren intravilan în Sântandrei ,preţ negociabil tel.0254236731.

Vând pavilion apicol, cu sau fără lăzi. Cu vârtej normal. Relaţii la
telefon 0722.736.057
Pierdut certificat de înregistrare ORC pe numele Costina Florin Andrei,
F20/1139/2010, CUI 27472145, le declar nule.
Pierdut certificat constatator SC LICHT DARK SRL pe punct de
lucru B-dul Decebal ( colt cu ORC ), conform declaraţiei model
2. nr. 12772/28.02.2007. Se declară nul.

Vând sau închiriez apartament 80mp super amenajat în zona Gojdu.Tel
0733977511.
Vând apartament două camere decomandat , Deva et.3/4 sau schimb cu
garsonieră plus diferenţă.. Tel.0724304249.
Vând apartament 4 camere decomandat ,centrală termică ,izolaţie termică
îmbunătăţiri Preţ 62000 euro negociabil Tel 0730152871.
Vând apartament două camere decomandate et.3 sau schimb cu garsonieră plus diferenţă Tel.0724304249.

Vând damigene 2 de 5 litri ,1 de 20 litri ,1 de 26 litri , 1 presă ptr.struguri ,toate în perfectă stare ,la preţuri mai mici ,negociabil.tel.0728701544.
Vând motor nou ptr. Frigider ZILL preţ negociabil.Tel.0728701544.
Vând motor trifazic 5 kw ;7 kw .preţ negociabil ,tel.0254236731.

Vând frigider şi congelator Artic, cu 3 sertare, stare foarte bună. Preţ 6500 lei neg. Tel.
0757.065.005
Vând utilaje de tâmplărie, grosime freză shlife. Tel. 0746.033.421
Vând 2 locuri de veci în cimitirul din Călugăreni. Preţ 4000 lei amândouă. Tel.
0254.218.429
Vând Peugeot Boxer , a.f. 2002, motor 2,8 HDI, taxă 278 euro, numere Franţa, acte la
zi. Preţ 3.400 euro. Tel. 0768.200.063
Vând microbus Mercedes 207 Diesel stare excepţională. Preţ 1900 Euro
negociabil.Tel 0720237086
Vând PC Amd dual-core 4200+2.5 gb ram placă video ati 5670 1 gb ddr 5-128 biti
monitor samsung 22 inch full hd, tastatura microsoft reclusă gaming iluminată +
mouse a4 tech/7 gaming + bese genius 2+1 .tel 0722465942.

Vând Renou 16, funcţionabil.tel.0254236731
Vând la preţ avantajos: Grill pe gaz cu rocă vulcanică; cuptor electric cu convecţie;
chiuvetă cu două cuve; opt bucaţi de încălzitoare pentru terasă pe gaz. Toate
obiectele sunt profesionale, confecţionate din inox. Relaţii la tel: 0766881831.
Vând maşină de spălat automatic 16 programe de Cugir în stare de funcţionare .Tel
0721312310.
Vând piese ( pistoane 2, cilindri 2, arbore ,volantă ) din dezmembrare motor ‘’Doics”
Tractor răcire cu aer .Tel.0721767739.
Vând VW GOLF 4 an fabricaţie 2002,105CP,1500CM3,climatronic, albastru ,benzină
euro 4,ABS,ESP,distribuţie schimbată+ pompă de apă ,geamuri electrice + folie ,încalzire în scaune, ITP efectuat recent, spălător faruri,mp3 player, închidere centralizată, servodirecţie. Pret 4100 euro Tel.0720747384.
Vând ( dezmembrez ) Volkswagen Golf II Turbo Diesel -1600 cm3.Tel.0722566239.

Vând 50 burghiuri între Ø8-49 Ø ,4 conuri ,5 pachete electrozi 2.5,3.25,pânze
tirolit,colecţii programe de meci,insigne, fanioane.Tel.0751041577.
Vând 2 canapele extensibile ,2 fotoli imitaţie piele,lampadar picior marmură, masuţă
sticla neagra,birou,preturi negociabile.tel.0726426011.
Vând în Deva ,obiecte din material plastic şi safuri, mari pentriu prune, struguri
,bidoane 5 litri pompă stropit pomi..preţ negociabil .Tel.0254211210

Vând fotoliu pe 4 roti, mare urgent ce se întinde confortabil.Preţ 50 lei
Tel.0730891533.
De vânzare 2 sobe din teracotă una 7 rânduri una de 8 rânduri în Deva
Tel.0722504805.
Vând canapea extensibilă din lemn ,rezistentă 190/115 cm spaţiu depozitare dedesupt

w w w. g l a s u l - h d . r o

E-mail:lamiprof@yahoo.co.uk
Hunedoara, Str. George
Topârceanu nr.10/1

CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE
AMENAJĂRI INTERIOARE
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
TÂMPLĂRIE CU GEAM TERMOPAN
Tel./Fax. 0354 882 129
Mobil: 0721 686 841, 0724 253 267

glasul

PUBLICITATE
LOCURI DE MUNCĂ - A.J.O.F.M. Hunedoara
Actor 2 (2 Deva ), agent turism de afaceri 1 ( 1 Deva), agent imobiliar (
broker imobiliar ) 1 ( 1 Hunedoara ), amanetar 2 ( 2 Hunedoara ), ambalator manual 1(1 Hunedoara ),auditor financiar 1 (1 Oraştie ), barman 10 (
1 Deva , 5 Hunedoara ,2 Vulcan, 2 Haţeg ), brutar 2 ( 2 Călan ), bucătar
11 ( 2 Deva , 3 Hunedoara ,1 Petroşani , 1 Vulcan ,1 Simeria , 3 Haţeg ),
cameristă hotel 3 ( 2 Hunedoara, 1 Haţeg ), carmangier 1 ( 1 Hunedoara
), confecţioner articole din piele şi înlocuitori 10 ( 10 Hunedoara ),
confecţioner jucări 1 ( 1 Petroşani ), confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 ( 1 Hunedoara ), consilier vânzări asigurări 1
( 1 Hunedoara ), contabil 3 ( 1 Hunedoara , 1 Vulcan,1 Haţeg ), croitorştantator piese încălţăminte 2 ( 2 Hunedoara ), cusător piese la
încălţăminte din cauciuc 10 ( 10 Haţeg ),cusător piese din piele şi înlocuitori 6 ( 6 Hunedoara ), cusător confecţii indusriale din blană 5 (5
Hunedoara ), croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice 4 ( 4 Hunedoara ), dulgher (exclusiv restaurator ) 3 ( 1 Hunedoara , 2 Călan ), electomecanic maşini şi echipamente electrice 2 ( 2 Hunedoara ),
excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate 1 ( 1
Deva ), expeditor internaţional 1 ( 1 Hunedoara ), fasonator cherestea
1 ( 1 Deva ), fasonator produse ceramice 1 ( 1 Hunedoara ), fierar betonist 3 ( 1 Hunedoara , 2 Călan ), frizer 1 ( 1 Hunedoara ) , funcţionar
adminisrativ 1 ( 1 Deva ), gaterist la tăiat buşteni 2 ( 1 Deva,1 Hunedoara ), gestionar depozit 2 ( 1 Deva ,1 Petroşani ), îngrijitor animale 4
( 4 Simeria ) , îngrijitor clădiri 1 ( 1 Orăştie ), inspector/referent resurse
umane 1 ( 1 Călan ), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 4 (
4 Hunedoara ), lăcătuş mecanic 16 ( 1 Deva ,13 Hunedoara ,2 Călan ),
lucrator bucătărie ( spălator vase mari ) 1 ( 1 Vulcan ), lucrător comercial 17( 9 Lupeni , 5 Petroşani ), lucrător pensiune turistică 1 ( 1 Simeria
), lucrător pentru drumuri şi căi ferate 2 ( 2 Hunedoara ), lucrător sortator deşeuri reciclabile 10 ( 10 Haţeg ), macaragiu 1 ( 1 Hunedoara ),
măcelar 2 ( 2 Hunedoara ), manipulant mărfuri 11 ( 6 Orăştie ,5 Călan ),
mecanic auto 3 ( 2 Deva ,1 Hunedoara ), mecanic utilaj 4 ( 1 Deva, 3

Hunedoara ), montator placaje interioare şi exterioare 1 ( 1 Hunedoara
), muncitor constructor bârne, chirpici,piatră 1 ( 1 Deva ), muncitor
necalificat în industria confecţiilor 1 ( 1 Hunedoara ), muncitor necalificat în mine şi cariere 2 , (2 Hunedoara ), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 2 ( 2 Petroşani ), muncitor
necalificat la asamblarea,montarea pieselor 42 ( 19 Deva ,9 Hunedoara 14 Orăştie ), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, captuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie parchet 7 ( 5 Hunedoara , 2
Călan ), muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje 9 ( 4 Deva,4 Hunedoara ,1 Vulcan), muncitor necalificat la
spargerea şi tăierea materialelor de construcţii 2 ( 2 Hunedoara ), operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile
2 ( 2 Oraştie ), operator la instalaţii automate pentru prepararea
amestecului 1 ( 1 Deva ), operator mase plastice 3 ( 3 Oraştie ), operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor 1 ( 1 Orăştie
), ospătar ( chelner ) 2 ( 1 Hunedoara , 1 Haţeg ), paznic 1 ( 1 Deva ),
pizzar 1 ( 1 Simeria ), pregătitor piese încălţăminte 12 ( 12 Hunedoara ),
profesor de învăţământ gimnazial1 (1 Deva ) ,profesor învăţământ
liceal, postliceal 1( 1 Petroşani ) programator ajutor 1 ( 1 Petroşani ),
recepţioner de hotel 1 ( 1 Hunedoara ), şofer autocamion / maşina de
mare tonaj 22 ( 15 Deva , 7 Hunedoara ), spălător vehicule 3 ( 3 Hunedoara ), statician medical 2 ( 2 Deva ), stivuitor şi recepţioner silvic 1 (
1 Deva ) , sudor 6 ( 6 Hunedoara ) , sudor manual cu arc electric 4 ( 4
Hunedoara ), supraveghetor săli spectacole 1 ( 1 Haţeg ), supraveghetor jocuri ( cazino ) 1 , ( 1 Deva ), tăietor la ferăstrău panglică 1 ( 1
Deva ), taietor manual lemn de foc 2 ( 2 Deva ), tâmplar universal 1 ( 1
Hunedoara ), tehnician / tehnician responsabil afacere, metode logistică 1 ( 1 Haţeg ), vânzător 18 ( 1 Deva , 13 Hunedoara , 1 Lupeni , 1 Vulcan, 2 Orăştie ), vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
1 ( 1 Hunedoara ), vopsitor industrial 1 ( 1 Hunedoara ), zidar rosar-tencuitor 6 ( 6 Hunedoara ), zugrav 2 ( 2 Hunedoara ).

Deva 0755 999 916, Hunedoara 0755 999 917, Petroşani 0755 999 918, Orăştie 0755 999 919, Haţeg
0755 999 925, Brad 0755 999 923, Călan 0755 999 924, Simeria 0755 999 921, Lupeni 0755 999 919,
Vulcan 0755 999 920, Ilia 0755 999 926, Petrila 0755 999 928, Aninoasa 0755 999 919

S.C. DANIRI COM SERV S.R.L.
TAHOGRAFE ŞI
LIMITATOARE VITEZĂ
Hunedoara: str. Turnătorului nr.5/6, Punct de
lucru: Deva, str. Ulpia, nr.15

Tel/Fax: 0254 231 333
0354 408 981

Mobil: 0722 570 510
0727 869 160

Hunedoarei

Vineri, 28 septembrie

S.C. OPTIM SIG INSTAL S.R.L.
Proiectare şi execuţie instalaţii
gaze naturale.
Montaj şi verificări tehnice
periodice centrale termice.
Verificări supape de siguranţă.
Informaţii la tel.: 0254 220 020
0723 185 302
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE
Pentru persoane fizice

Tel:
(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.................................... Prenume.....................
Strada..............................................Nr. ...... Bl. ........
Sc. ......... Ap. .... Localitatea...........Judeţul...............
C.I. seria ............... nr. ..............................................
Eliberat de ....................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
Semnătura
.........................................................
Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacţie, Deva, Bd.
Decebal, bl. M, Parter, în toate magazinele AVIS din Deva, Hunedoara,Simeria, Orăştie, la primul stand de ziare din centrul
Devei (la „gang”, cum spun devenii) şi la chioscul de lângă Deva
Mall. În Brad, ele se pot depune la terasa Moara Dacilor (lângă
Finanţe).

Tarife mică publicitate persoane juridice:
Anunţ simplu: 3 lei, anunţ cu chenar: 5 lei,
anunţ cu fundal: 7 lei.

Societate de pază şi protecţie,
angajează agenţi intervenţie
atestaţi, constituţie atletică,
vârstă 25 - 35 ani, cu domiciliul în Deva, Hunedoara şi localităţi limitrofe.
Informaţii la telefon:
0354412666 sau 0751517096

SC ELECTRO STANCALIE SRL
Proiectare şi execuţie instalaţii
electrice de medie şi joasă tensiune şi
posturi de transformare
STR. Munteniei, Nr. 25 Bis,
Loc. HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA
Telefon: 0254744042
Fax: 0254744042
0740273371
0744600854
www.electrostancalie.ro

Societate comercială
angajează

Societate comercială,
licenţiată
să efectueze activităţi de
servicii de pază,
organizează cursuri de
calificare pentru ocupaţia

operatori prelucrare cherestea;
circularişti; gaterişti; tâmplari; ifronişti;
stivuitori; muncitori necalificaţi

AGENT PAZĂ ŞI
ORDINE.

Informaţii la sediul firmei din Chimindia Nr. 121 D, com. Hărău sau
la tel. 0722574092; 0354/501021

Informaţii la telefoanele:
0354-100.777; 0733-675.031.
ştiri online de ultimă oră

glasul

PUBLICITATE

Hunedoarei

Vineri, 28 septembrie
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50% reducere până la ora 14

Comenzi la: 0254 23 23 00
- ciorbă ţărănească de porc
- şniţel vienez cu cartofi
gratinaţi
- salată de roşii şi castraveţi
- DESERT: ştrudel cu măr
- Apă plată/minerală 0,5 l
Preţ 14,99 lei

Poftă bună!

ştiri online de ultimă oră
CMYK

