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SPORT
VÂNZĂRI‐CUMPĂRĂRI

300@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730‐333.161.
300@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2 șpaițuri, spațiu com‐
ercial de 40 mp, grădină, terasă, pivniță, 1.540 mp, canalizare, apă, curent
trifazic, gaz, disponibilă imediat, la preț avantajos, în Vladimirescu, str.
Progresului 108/A; tel. 0728‐829.535 sau 0257/514.749.
300@ Închiriez ap. 1 cameră, de 42 mp (zona Selgros, bloc nou), mobilat și
echipat cu electrocasnice, inclusiv aer condiționat; tel. 0747‐051.840.
300@ Vând: frigider auto (12V), geantă frig voiaj (cu agent frig), piscină (3
metri), geantă diplomat, prețuri negociabile, la vedere; tel. 0257/338.540.
300@ Vând: vană de baie (170 cm) din tablă smălțuită, mască de chiuvetă
pentru bucătărie, chiuvete de bucătărie (cu 1 sau 2 cuve), chiuvete de baie
(mai multe dimensiuni), dulăpioare suspendate sau sub chiuvetă (pentru
baie), suporturi de prosoape, alte accesorii pentru baie și diferite covoare;
tel. 0740‐032.719.
299@ Vând loc de casă de 1.000 mp, în Horia, cu proiect și fundație tur‐
nată, gard împrejmuitor, pomi fructiferi pe rod, fântână mică (110 mm), apă
trasă în grădină, gaz și curent la stradă; tel. 0720‐539.579.
299@ Vând 3 capre cu lapte; tel. 0742‐156.462
299@ Vând albine; tel. 0752‐116.422.
299@ Vând: presă de stor struguri (30 litri, cu placă turnată, la 250 lei), 5
bucăți cauciuri de vară 175x65x14, cu uzură acceptabilă (toate cu 100 lei),
instalație de gaz cu butelie de 40 litri, de 8 ani (stare foarte bună, la 200 lei),
2 bucăți de vâsle noi de barcă (se pot monta într‐o bucată, la 40 lei), centură
de siguranță pentru lucrări la înălțime, nouă, cu frânghie de 10 metri
(diametru 20) și 4 carabine (la 200 lei); tel. 0740‐035.990.
299@ Vând: mobilă de sufragerie (dulap cu 2 uși, dulap cu o ușă, bibliotecă
cu 3 corpuri și canapea extensibilă, cu 1.100 lei), pat dormitor + saltea (1,60
x 2,00, cu 250 lei), toate în stare foarte bună și la preț negociabil și 2 uși inte‐
rior (făcute la comandă, cu 150 lei); tel. 0744‐783.852.
299@ Vând 2 geamuri în 3 canate (143x225 și 143x261) cu rolete din plas‐
tic, material brad, în stare foarte bună, preț negociabil, la vedere; tel. 0745‐
645.667.
299@ Cumpăr teren intravilan, pentru service auto, de 500 mp, cu utilități
și cale de acces cu drum asfaltat; tel. 0730‐061.500 sau 0745‐320.028.
299@ Vând garsonieră conf. I, în Vladimirescu, str. Progresului Bl.B5,
ap.12, parter; tel. 0743‐034.895.
298@ Vând bicicletă de damă; tel. 0758‐295.953.
298@ Caut să închiriez casă mică (2 sau 3 camere) în Vladimirescu sau
Horia; tel. 0745‐210.268.
298@ Vând garsonieră în Vladimirescu, Bloc G36, ap.7; tel. 0753‐898.895.
298@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă pentru trata‐
ment sau consum și carne de prepeliță (proaspătă); tel. 0742‐132.230.
298@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2 șpaițuri, spațiu com‐
ercial (40 mp), grădină, terasă, pivniță, 1.540 mp, canalizare, apă, curent tri‐
fazic, gaz, disponibilă imediat, la preț avantajos, loc. Vladimirescu, str. Pro‐
gresului 108/A; informații la tel. 0728‐829.535 sau 0257/514.749.
298@ Vând: aparat de sudură, pompă hidraulică, pistoane tractor U650,
televizoare (Germania), presă struguri, cântar de tip vechi (200 kg), cuști
pentru iepuri (etajate), canapele extensibile, mască chiuvetă, colțar de
bucătărie, mobilă din Germania (dormitoare și sufragerii), baluștri pentru
terase, scări din beton, calorifere din Germania (diferite dimensiuni); tel.
0740‐038.226.

OFERTE DE SERVICIU
@ EXECUT diferite lucrări de confecții metalice de orice tip: porți, gar‐
duri, terase și balustrade; tel. 0722‐587.943.
@ CAUT femeie pentru îngrijit 2 copii (de 6 și 9 ani), de la ora 8 la 19 (pe
timpul vacanțelor școlare), respectiv între orele 12‐19, în timpul școlii; infor‐
mații suplimentare la tel. 0746‐816.485.
@ CAUT să ÎNCHIRIEZ 2 camere nemobilate, la casă în curte, în
Vladimirescu; tel. 0745‐469.588/
@ SPĂLĂTORIA AUTO de pe str. Progresului 108, vă oferă: spălări
covoare, camionete, tapițerii, la prețuri interesante; tel. 0749‐784.656.
@ CONFECȚIONEZ îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii; con‐
fecționez lenjerie de diferite modele; execut retușuri îmbrăcăminte și călcat
produse de îmbrăcăminte și lenjerie; tel. 0728‐128.902.
@ TEHNICIAN confecții îmbrăcăminte inițiez persoane în vederea exe‐
cutării și confecționării produselor de îmbrăcăminte, în termen relativ scurt;
tel. 0730‐474.078 sau 0728‐128.902.
@ CURĂȚĂTORIE DE PERNE în Vladimirescu (în Piață), vă oferă: schim‐
bare dos de pernă vechi cu unul nou (prin care nu mai trec penele); scăr‐
mănare și aspirare de praf; colectarea gunoaielor și a obiectelor străine (cuie,
semințe); redimensionarea pernelor; dezinfectarea cu UV (lampă cu cuarț);
program de lucru: luni‐sâmbătă (9‐18), duminică și de sărbători religioase
închis; tel. 0740‐262.222 sau 0740‐100.070.
@ SC TODOCA IEKA SRL ANGAJEAZĂ 2 confecționere și 1 muncitor
pentru croi, cu minin 2 ani de experiență în domeniu; informații:
Vladimirescu, str. Avram Iancu nr.15 .
@ TRANSPORT moloz, balast, nisip și lemne; tel. 0743‐939.748.
@ TRACTĂRI AUTO la cele mai mici prețuri; tel. 0742‐132.230.
@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip: terase, mese
pentru baruri, porți, garduri, copertine; tel. 0746‐961.532.
@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740‐985.310.
@ OFER servicii de reparații radio‐TV; tel. 0745‐210.268.
@ TRANSPORT materiale de construcție (nisip, balast) și lemne de foc; tel.
0724‐266.318 sau 0745‐216.984.
@ TRANSPORT nisip, sort, lemne de foc, mobile diverse; tel. 0742‐132.230.
@ EXECUT lucrări de întreținere gazon: scariﬁcare, aerisire, fertilizare,
stropiri; tel. 0740‐183.395.
@ S‐A DESCHIS MAGAZIN SECOND‐HAND, lângă Poșta Vladimirescu,
pe str. Progresului, cu programul 9‐17 (luni‐vineri) și 9‐13 (sâmbătă).

Despre activitatea echipelor noastre de fotbal din “Promoție”...

Ultima impresie chiar a contat!
CS Mureșana Mândruloc ‐ CS Real Horia 2‐1 (1‐0)
Cele două echipe care ne reprezintă comuna în Campionatul
Județean “Promoție” au jucat cu ambiția și cu dorința de a face o
bună impresie, pe final de campionat. Și, spre lauda lor, au reușit!
Duminică, 24 aprilie 2016,
pe o vreme de să nu scoți nici
câinele din casă (ploaie măruntă
și rece, care a căzut pe toată
durata partidei, făcând ca și
temperatura să scadă până la 8
grade Celsius) şi în faţa unei
asistenţe scăzute pentru un
derby, fie el și din “Promoție”
(să tot fi fost vreo 50 de persoa‐
ne, marea majoritate a acestora
urmărind acest joc din maşinile
personale), CS Mureşana Mân‐
druloc şi CS Real Horia au ofe‐
rit o partidă disputată, un joc
echilibrat, chiar în faţa primaru‐
lui comunei, dl. Ioan Crişan,
care a ţinut să fie prezent la
acest meci, în ciuda vremii de
afară, acesta stând, pe rând, câte
o repriză pe băncile de rezervă
ale celor două combatante.
Partida a fost viu disputată în
cea mai mare parte a jocului, cu
un plus pentru elevii lui Covaci,
care au ştiut că doar un succes îi
va ţine aproape de a scăpa de

ultima poziţie în clasament, cu o
etapă înainte de final. Băieţii
noştrii încep mai bine jocul,
Popi (4) are prima ocazie, şu‐
tând peste poartă, după o ieşire
neinspirată a portarului advers,
Niculuşcă. V. Pele (8) îşi încear‐
că norocul pentru Horia, dar
şutul său ocoleşte vinclul porţii
lui Vîrtaci. Acelaşi Popi cen‐
trează perfect, dar Miron nu
reuşeşte să‐l învingă pe goal‐
keeper‐ul advers, după o lovitu‐
ră de cap. Golgeterul formaţiei
noastre, Muntean (18) iese în
evidenţă, când şutul său de la 18
metri atinge ţinta: 1‐0 pentru
Mândruloc. Urmează Ceh (24),
care își încearcă şutul de la 20 de
metri, dar fără izbăndă, puţin pe
lângă poarta adversă. Acelaşi
jucător are golul în vârful ghe‐
tei, dar şutul său de la 20 de
metri nimereşte stlpul din
dreapta porţii adverse! Pauză, 1‐
0, pentru Mureşana, însă oaspe‐
ţii nu au fost un adversar tocmai
facil.
Începutul de
repriză secundă
aparţine oaspe‐
ţilor, când aceș‐
tia beneficiază
de două lovituri
de la 11 metri
(acordate, to‐
tuși, corect de
arbitrul princi‐
pal!), primul
dintre acestea
fiind ratat de V.
Pele (58), care
Duel în ploaie. “Veteranii” Ciprian Ceh (în
trimite mingea,
echipament roșu) și Adrian Pășcălău, doi
puternic, în bara
jucători cu ani mulți jucați în eșaloanele
transversală a
județului, într‐o luptă aprigă pentru balon
porții lui P.

Cei doi căpitani de echipă, Ciprian Ceh (în echipament roșu) și
Valentin Pele (în echipament negru), împreună cu brigada de
arbitrii, formată din “principalul” Cristian Coroban (în centru)
și “asistenții” Alexandru Andea și Paul Cătană, înainte de
începerea meciului‐derby dintre Mândruloc și Horia

Vîrtaci, pentru ca după doar
trei munute, Goldiş (61) să nu
mai rateze, șutul său, puternic și
la semi‐înălțime va face inutilă
intervenția tânărului și talenta‐
tului goal‐keeper al Mureșanei:
1‐1.
Mureşana nu renunţă la
luptă, şi încearcă să echilibreze
jocul, în pofida unei dominări
sterile a oaspeţilor. Fazele de
poartă aproape că lipsesc, iar
lupta se desfăşoară la mijlocul
terenului, o luptă oarbă pe un
teren umed, un joc anost, până
pe final, dar un meci echilibrat
în cea mai mare parte a jocului.
Muntean (86) marchează, cu
un șut din careu, dar golul său
este anulat pe motiv de offside.
Mureşana se mută în terenul
celor de la Horia şi încearcă să
dea lovitura de graţie, pe final
de joc, dar nici oaspeţii nu par
intimidaţi de șarjele de atac ale
gazdelor, încercând, de câteva

ori, vigilența apărării acestora.
Eforturile gazdelor de a
marca vor fi, până la urmă răs‐
plătite, la chiar ultima fază a
meciului, în minutele adiționale
arătate de arbitrul principal,
când Ceh (90+1) va înscrie din
centrul careului, golul de 2‐1, un
gol, până la urmă izbăvitor, o
victorie muncită şi, iată, venită
după trei partide în care am
obţinut zero puncte, un succes
ce ne menţine tot pe ultima
poziţe a clasamentlui, dar este o
victorie de moral, ce poate să ne
descătuşeze pe viitor, cine ştie?
Au jucat echipele: Mureșana
Mândruloc: P. Vîrtaci ‐ Popi (67,
L. Rus), Tobă, Muntean, Vesa,
Ceh, Miron (62, Rusz), Iovescu,
Tr. Matei, Sîrb, Wener; CS Real
Horia: Niculușcă ‐ Mocan, Cio‐
banu, Pășcălău, Biro, Ștefă‐
nescu, Negru, Goldiș, Rașca, V.
Pele, Stochiță.
LUCIAN RUS
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