
Misterele mănăstirii franciscane 
de la Baia de Criș (II)

Atmosfera sobră este dată de simplitatea elemen
telor arhitectonice precum arcul de triumf ogival cu 
muchiile teșite care face trecerea din navă spre altar, 
unul dintre puținele componente vechi, 
gotice, pe care le conservă edificiul, -
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Politicienii „ r'
s-au cocotat*
în spinarea eroilorQ pag. 5

Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, 
Sosipatru, Erast, ( nari și Tertiu

Din \ tuia lor închinată răspândirii cu- 
tâninlui lui Dumnezeu puține știri s-au 
păstrai in Sfintele Scripturi și in Sfânta 
I radtție.
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► Ancheta de la Spitalul din Hațeg
a scos la iveală afaceri de familie făcute 
pe “spinarea” bolnavilor ► p^-3

Din cuprins
România importă vaccin

V anti-AHINl
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Șomerii de lungă durată 
o prioritate în municipiul
Hunedoara Q pag. 4

o
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în atentia fermierilor
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Jennifer Lopez și-a dat 
în judecată fostul soț

Jennifer Lopez l-a dat în judecată pe fostul 
ei soț Ojani Noa, căruia îi cere daune în va
loare de 10 milioane de dolari și să renunțe la 
intenția de a produce și de a comercializa un 
film care prezintă detalii intime din perioada 
în care cei doi au fost căsătoriți.
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Declarații Emil Boc și Marian Miluț 
9 noiembrie 2009

Emil Boc: Bună ziua tuturor. Astăzi Par
tidul Democrat Liberal și Partidul Național Ță
rănesc Creștin și Democrat au semnat un 
protocol de colaborare politică. Acest protocol 
de colaborare politică are la bază apartenența co
mună a celor două partide la Partidul Popular 
European și își propun, pe de o parte, susținerea 
comună a efortului de modernizare și reformare 
a statului român, continuarea politicilor care vi
zează atât domeniile educației, sănătății, debiro- 
cratizării, retrocedării proprietăților și implicit, 
așa cum am spus, de reformare a statului român, 
și ca obiectiv politic imediat, Partidul Democrat 
Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin De
mocrat susțin candidatura comună a președinte

lui Traian Băsescu pentru 
un nou mandat de preșe
dinte al României.

Evident, acest 
prim pas politic de cola
borare va deschide calea 

unei colaborări viitoare pentru ceea ce vizează 
alegerile locale, parlamentare, europarlamentare 
din anii care vor urma. Domnule președinte vă 
rog...

Marian Miluț: Mulțumesc foarte mult 
domnule președinte. Astăzi PNȚCD face un pas 
important pe drumul reintegrării sale atât în 
structurile politice interne cât și de reprezentare 
în mod coerent la nivel european. îndeplinim în 
felul acesta și o cerință a Partidului Popular Eu
ropean ca împreună cu Partidul Democrat Libe
ral să creăm o forță politică, cea mai importantă 
din România, care să fie atât în prim-planul po

liticii românești, cât și în structurile politice eu
ropene în mod coerent și unitar. Momentul este 
foarte important și credem că o astfel de soluție, 
pe care noi am găsit-o împreună, de colaborare 
politică, de a face primii pași împreună, în timpul 
campaniei pentru alegerea președintelui Româ
niei. Este, până la urmă, un moment de refacere, 
de regăsire a structurilor politice de dreapta, și 
în felul acesta cred că lucrurile devin foarte clare, 
atât pentru Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat cât și pentru Partidul Democrat Libe
ral, că împreună, putem să reprezentăm România 
la nivel internațional în toate structurile.în care 
România trebuie să facă parte.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că 
și lumea politică românească trebuie să dea un 
semnal coerent și forțele de centru-dreapta să se 
regrupeze, este un început. Proiectul și progra
mul pe care îl începem astăzi este deosebit de 
complex, el cuprinde toate domeniile, cuprinde 

modernizarea României. în același timp, însă, în
cheierea unor procese care trenează de foarte 
mulți ani și care au fost permanent amânate sau 
oprite, și noi credem că, aici, aportul pe care și- 
1 poate aduce PNȚCD este important, el a fost 
început în perioada în care PNȚCD a fost la gu
vernare și credem că împreună putem să conti
nuăm aceste proiecte, și voința politică pe care a 
arătat-o PD-L în ultimul an de guvernare ne în
dreptățește să credem că izbândim împreună. 
Prin urmare, în această campanie, PNȚCD va 
susține candidatura la președinție a lui Traian Bă
sescu în mod direct, și se va implica în mod di
rect în campanie cu tot ceea ce poate să ofere el. 
Prin urmare, vom merge împreună atât în 22, și 
bineînțeles în 6 decembrie, și noi sperăm ca Tra
ian Băsescu, candidatul nostru, să fie în conti
nuare președintele României și să reprezinte 
România în structurile europene.
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Rețete rilei5

Salată
de cartofi 
cu midii

Ingrediente:

500 g cartofi, 500 g midii, 1 
ardei gras verde, 1 ardei gras roșu, 
2 cepe, 2 căței de usturoi, 250 ml 
vin alb demisec, 1 frunză de dafin, 
1 crenguță de cimbru, 1 lămâie, 
ulei de măsline, sare, piper, roșii.

Mod de preparare:

Intr-o oală se pun vinul, un litru 
de apă* frunza de dafin, sarea, pi
perul și o crenguță de cimbru. 
Când a început să clocotească, se 
adaugă midiile decongelate scurse 
de apă și se fierb timp de 15 mi
nute.

Cepele, ardeii și usturoiul se 
curăță, se spală și se toacă mărunt. 
Se încing trei linguri de ulei într-o 
cratiță, se adaugă legumele tăiate 
și se călesc timp de cinci minute.

Se pun midiile scurse de apă, 
sarea, piperul și o cană de apă. Se 
lasă să fiarbă pînă cînd scade lichi
dul și devine ca un sos.

Cartofii se curăță de coajă, se 
spală și se fierb în apă cu sare. Se 
taie în cubulețe și se așază pe un 
platou.

Se toarnă deasupra amestecul 
din cratiță, sucul de lămâie, se pre
sară cimbru tocat și se servește 
imediat.

Pentru un sos și mai gustos, se 
pot adăuga roșii date pe râzătoare.

Amplasarea 
radarelor

► Petroșani pe DN 6b și B-dul
1 Decembrie

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 9 13

Petroșani: 9 12

Hunedoara: 9 13

Hațeg: 9 12

Brad: 9 13

Orăștie: 9 13

► HOROSCOP

Faci progrese remarcabile în activitatea profesională. însă se 
strâng o mulțime de sarcini și este destul de dificil să faci față. Fo- 
cusează-te pe cele mai importante. Vei beneficia de sprijin. Timpul 
petrecut acasă, cu familia, te încarcă cu energie pozitivă.

r
NOAPTEA

MIN MAX

Deva: 8 10

Petroșani: 7 10

Hunedoara: 8 10

Hațeg: 8 10

Brad: 8 10

Orăștie: 8 10

Sc pOuîe să fie nevoie să faci unele alegeri în plan profesional. 
Gândește-te bine înainte și nu te grăbi. Este important să cunoști 
toate aspectele, in plan financiar comiți imprudențe. Dacă aștepți 
să-ți intre în cont o sumă de bani, nu este o idee bună să o cheltu
iești înainte de a te asigura.

îți schimbi starea de spirit cu o așa viteză, că nimeni nu poate să 
țină pasul cu tine. Relațiile cu prietenii pot avea de suferit din 
această cauză. In plan financiar, trebuie să te bazezi mai ales pe 
tine și să nu pleci urechea la ceea ce auzi in jur. Unele persoane au 
intenții rele la adresa ta.

Trebuie să ai multă grijă cum evoluează relațiile cu prietenii. Au 
loc discuții furtunoase și schimbări bruște. In plan profesional, lu
cruri mai bine decât de obicei în echipă, deși în mod normal nu-ți 
place foarte mult acest lucru. In privința banilor, ar fi bine să în
cepi să faci economii.

Dacă ești prea încrezător, se poate să ai probleme la serviciu. 
Evaluează foarte clar situația înainte de a lua o decizie. Situația fi
nanciară nu este prea bună, însă lucrurile nu stau nici foarte rău. 
Este o zi deosebit de importantă în plan amoros. Se poate să o iei 
de la capăt, pe o bază mai bună, mai solidă.

Ai multă energie în tine astăzi și tot ceea ce faci, faci cu plăcere. 
Te bucuri de afecțiunea și aprecierea celor dragi,. mai ales că și tu 
știi să fii generos și deschis. în plan profesional, vrei să dezvolți 
proiectul început, însă pentru acest lucru este nevoie de multe efor
turi din partea ta.

Apar câteva schimbări în activitatea profesională, însă ele nu te 
împiedică să-ți faci treaba bine, dacă ești flexibil. Fii atent la deta 
Iii și concentrează-te asupra a ceea ce ai de făcut. în viața de 
cuplu, nu trebuie să încerci să te impui cu orice preț.

Relațiile cu persoanele mai în vârstă sunt benefice, deoarece pri 
mești mult sprijin. Pentru a fi eficient în muncă, este nevoie să te 
concentrezi numai asupra a ceea ce ai de făcut. Nu încerca să 
de la o sarcină la alta, pentru că pierzi timp prețios.

Evită pe cât posibil situațiile complicate la locul de muncă. Ex- 
primă-te clar, pentru a nu apărea neînțelegeri. Dacă apar subiecte 
spinoase, este mai bine să nu te implici. Astăzi ai suficientă energii 
pentru a te ocupa de treburi. Chiar dacă ai multe lucruri de făcut, 
nu simți deloc oboseala.

Ai parte de o zi foarte frumoasă sub aspect amoros. Partenerul 
de viață este bucuros să petreacă mai mult timp cu tine. Dacă e'‘; 
singur, trebuie să renunți la timiditate dacă vrei să prinzi șanse 
apărute acum. Ai putea întâlni pe cineva. In plan profesional, simț, 
nevoia ca meritele tale să fie recunoscute.

Profită de relațiile pe care ți le faci astăzi. Se poate să obții un 
statut înalt în societate sau să câștigi ceva de pe urma cunoștințe
lor tale. Chiar dacă pe plan profesional nu ai motive să te plângi, 
te aștepți mereu să ți se întâmple ceva rău și privești cu suspiciune 
situația actuală.

Te ocupi de educația copiilor cu multă plăcere. Chiar dacă îți 
asumi acest rol dificil, nu înseamnă că nu poți avea parte de sur
prize mai puțin plăcute sau măcar de mici dezamăgiri. In domeniu 
financiar știi să convingi pe cine trebuie, pentru a obține o sumă a 
bani. Se poate ca un prieten să-ți ceară niște bani cu împrumut.

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN 7 Halta Geoagiu - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Spini

► DN 7 Spini - Simeria Vece - 
Simeria

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Butjuc

► DN 7 Buijuc-Zam

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► Vulcan pe DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

► Bancurile zilei
© © ©

"Legile lui Murphy"

1. Pentru a fi popular, dă-le oamenilor 
vești bune despre obiceiurile lor proaste.

2. în orice bază de date, cele care par 
evident corecte vor conține erori.

3. Este firesc pentru o virgulă zecimală 
să fie așezată greșit.

4. O eroare care se poate strecura într- 
un calcul se va strecura acolo și astfel încât 
să aducă cel mai mare prejudiciu întregului 
calcul.

5. Dacă un experiment reușește din 
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prima, înseamnă că ceva nu ai făcut bine.
6. Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea ce nu 
conduc și cei care conduc ceea ce nu înțe
leg.

7. Substanțele necesare pentru experi
mentul de ieri trebuie comandate nu mai târ
ziu de mâine la. prânz.

8. Pentru fiecare doctor (care are doc
toratul), există un alt doctor (care are doc
toratul), egal și de sens opus. Astfel se 
explică de ce este atât de ușor să găsești ex- 
perți care să se contrazică total unii pe alții.

9. Un istoric competent poate demons
tra că orice eveniment care s-a produs era 

inevitabil.
10. Dacă un om de știință crede că cer

cetarea ta estetnai importantă decât a lui, 
va abandona ceea ce făcea el și se va apuca 
de ceea ce faci tu.

11. Dacă experimentul a reușit, în
seamnă că ai folosit un echipament defect.

12. Când un savant distins, dar în vâr
stă, afirmă că ceva este posibil, are întot
deauna dreptate. Când el afirmă că ceva este 
imposibil, e foarte probabil că el greșește.

13. Singurul mod de a descoperi limi
tele posibilului este să mergi dincolo de ele, 
către imposibil.

14. Orice tehnologie suficient de avan
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sată se apropie de magie.
15. Fiecare problemă rezolvată gen 

rează (cel puțin) o problemă nerezolvată.
16. Un experiment trebuie consider 

reușit dacă nu trebuiesc înlăturate mai mi 
de jumătate din date pentru a corespuni 
teoriei date.

17. Ceea ce contează cu adevărat es 
numele pe care reușești să-I impui faptei 
și nu faptele în sine.

18. Oamenii vor accepta cu mai mul 
ușurință ideea ta dacă le spui că primul ca 
a avut-o a fost Benjamin Franklin.

19. Dacă nu poți măsura ieșirile, m 
soară intrările.

Deva, str. Mărăști,
BI. D4, Sc. 1, Ap. 1
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Sindicatele au acceptat formarea unei comisii mixte cu conducerea spitalului 
care să recalculeze sporurile și orele suplimentare pe ultimii doi ani, 
calculate greșit în vederea acordării sporurilor neîncasate.

Ancheta de la Spitalul din Hațeg a scos la iveală
afaceri de familie făcute pe “spinarea” bolnavilor
Prefectul județului Hune
doara, Dorin Gligor, a cerut 
demisia conducerii Spitalu
lui de Urgență din Hațeg în 
urma analizei rezultatelor 
unui control efectuat la 
această unitate sanitară. In 
urma acțiunii prefectului 
greviștii foamei nu și-au re
luat protestul suspendat săp
tămâna trecută. Angajații își 
vor primi integral salariul pe 
luna noiembrie și o parte 
din sporurile restante.

în urma unui protest spontan 
la Spitalul din Hațeg, unde angajații 
Secției de Urgențe au intrat in cor
pora în greva foamei, prefectul ju
dețului Hunedoara a dispus un 
control. Echipa mixtă de inspectori 

la CJAS, DSP și Prefectură au 
vizat în special actul managerial, re
lațiile conducerii cu sindicatele și 
modul în care sunt gestionate resur
sele financiare ale spitalului.

+Sfântul Zilei

Management 
dezastruos

Controlul, nu foarte amănun
țit, făcut în doar două zile a scos la 
iveală nereguli majore la toate capi
tolele vizate de inspectori. Printre 
altele, spitalul din Hațeg nu are con
stituită o comisie pentru achiziții, 
statele de plată ale personalului nu 
sunt semnate de conducerea spita
lului și alimentele sunt cumpărate la 
prețuri mult mai mari decât cele de 
pe piață. Culmea „descentralizării” 
este condica de prezență personală 
pe care este trecut un singur angajat 
al spitalului, nimeni altul decât soția 
primarului orașului Hațeg.

Restructurări 
și recalculări

în afară de demisia directoru
lui economi^, sindicatele au accep
tat formarea unei comisii mixte cu 
conducerea spitalului care să recal
culeze sporurile și orele suplimen-' 

tare pe ultimii doi ani, calculate gre
șit în vederea acordării sporurilor 
neîncasate. De asemenea, aceeași 
comisie va pune în aplicare un plan 
de restructurare în care personalul 
medical va părăsi voluntar spitalul, 
iar angajații care nu fac parte din 
această categorie vor fi concediați 
în funcție de câteva criterii stabilite 
de comisie. în urma restructurării se 
vor economisii mai mult de un mi
liard de lei vechi pe lună.

Spitalul, o afacere 
de familie

Discuțiile dintre sindicat și 
conducerea spitalului din Hațeg au 
fost reluate ieri în prezența prefec
tului județului Hunedoara, Dorin 
Gligor. în urma discuțiilor pe fondul 
controlului efectuat la spital direc
torul economic, Iosif Timiș, fratele 
primarului localității a anunțat ver
bal că își va da demisia. Gestul său 
a rămas doar unul declarativ până la 
sfârșitul negocierilor ne prezentând 
și un act scris prin care să ceară des facerea contractului de muncă la 

inițiativa sa. în aceste condiții, ți-
nând cont de neregulile grave găsite 
la unitatea sanitară, prefectul a cerut 
managerului spitalului să-l demită 
pe directorul economic. Cu toate că 
losif Timiș a susținut pe timpul con
trolului că spitalul nu are fonduri 
pentru achiziționarea de hrană decât 
în cantități foarte mici, în realitate

Fapte nu vorbe
„Este momentul să 

facem ceva, nu doar să po
vestim, pentru redresarea 
sistemului sanitar. Cred că 
astăzi am făcut un pas im
portant în salvarea Spitalu
lui din Hațeg. Sper ca 
sindicatele împreună cu 
conducerea să continue 
ceea ce am început astăzi”, 
a declarat Dorin Gligor 
prefectul județului Hune
doara.

în magazia spitalului au fost desc< 
perite 12 tone de cartofi, aliment 
achiziționate de la firma de casă 
primarului orașului Hațeg, Nicok 
Timiș.

Andreea Demia 
Georgiana Giurgi

Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, 
Sosipatru, Erast, Cuart și Tertiu

Toți acești Sfinți sunt în 
ceata celor 70 de Apostoli ai Dom
nului. Din viața lor închinată răs
pândirii cuvântului lui Dumnezeu 
puține știri s-au păstrat în Sfintele 
Scripturi și în Sfânta Tradiție.

Așa, despre Sfinții Olimp și 
Rodion se știe că au urmat Sfântu
lui Apostol Pavel, la Roma, unde, 
fiind prinși pe vremea împăratului

Nero, din porunca acestuia, li s-au 
tăiat capetele (Rom. 16,11;15).

Sfântul Sosipatru se află po
menit și el de Sfântul Pavel în 
Epistola lui către romani (16,21). 
Și poate fiecine să afle că Aposto
lul Pavel pomenește de dânsul în 
multe locuri în Epistolele sale. Iar 
tradiția ne spune că a fost episcop 
Bisericii din Iconia, unde s-a să-

vârșit în pace.
Sfântul Erast, ia

răși, este pomenit în 
aceeași Epistolă către ro
mani a marelui Pavel

(16,23). Acesta a fost mai întâi 
iconom al Bisericii din Ierusalim, 
iar apoi episcop al Paneadei, de 
unde cu pace s-a dus către Dom
nul.

Tot astăzi se pomenește și 

Domnul întorcându-i. Deci, pe 
mulți păgâni botezându-i, s-a să
vârșit și el cu pace (Rom. 16,23).

Cât despre Sfântul Tertiu, el 
este acela care a scris^Epistola ma
relui Pavel către romani și a fost al 
doilea episcop în Iconia, după 
Sfântul Sosipatru (Rom. 16,22).

Iar acum, toți împreună stau 
înaintea tronului lui Dumnezeu, 
întru veșnică veselie, primind de la

Sfântul Apostol Cuart. El a fost • Dânsul răsplătiri pentru nevoințele 
episcop al Beirutului și mult s-a și ostenelile lor cele cu multe du- 
ostenit pentru răspândirea dreptei reri. 
credințe și pe multi elini spre



“Dorim să dezvoltăm competențele șomerilor de lungă durată, tineri și adulți,
& pentru inserția pe piața muncii din municipiul Hunedoara, furnizându-le servicii

de mediere, informare și consiliere profesională. ” Sorin Muntean
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fără permis
Polițiștii Serviciului 

i Rutier l-au surprins în urmă cu 
i trei zile, în trafic, pe Ioan S., 
1 de 59 de ani, din comuna 
, Bârsa, județul Arad, care con- 
; ducea o autoutilitară pe Dru- 
i mul Național 76. Șoferul 
: autoutilitarei înmatriculată în 
j Franța nu avea permis de con

ducere, ci doar o dovadă înlo
cuitoare a acestuia, fără drept 
de circulație. Acesta a fost și 
motivul pentru care lui Ioan S. 
i s-a întocmit dosar penal.

Un alt șofer de autouti
litară a fost prins de polițiști 
circulând fără permis în loca
litatea Rapoltu Mare. Con
stantin V., din Rapoltu Mare, 
în vârstă de 37 de ani s-a ales 
din această „afacere”, cu 
dosar penal.

AccidentatăI

I pe trotuar
Se pare că pietonii nu 

i se află în siguranță nici măcar 
atunci când sunt pe trotuar. O 

i femeie în vârstă de 77 de ani, 
| din Orăștie a fost accidentată 
| grav, pe un trotuar de pe 

Strada O. Goga, din aceeași 
localitate, după ce șoferul mo- 

i pedului, Darius Ș., de 23 de 
! ani, a pierdut controlul mope- 

dului pe care îl conducea. Tâ- 
! nărui imprudent are acum 
' dosar penal pentru comiterea 
, infracțiunii de vătămare cor

porală din culpă.

i Neatenție 
la volan

în urmă cu trei zile un 
accident ușor s-a produs pe 
Bulevardul Traian, din muni- 

i cipiul Hunedoara. Șoferul 
unei autoutilitare, Viorel P., de 
40 de ani, din comuna Râu de 
Mori, nu s-a asigurat la Schim
barea direcției de mers, de pe 
banda 1 pe banda 2, lovind un 
autoturism condus regulamen
tar de Arnold P., în vârstă de 

’ 20 de ani, din Hunedoara. în 
urma impactului dintre cele 
două autovehicule, Arnold P.

. a fost accidentat ușor.
i
I Maria Florescu

J

Expresivă dimensiune de formare a personalității
O privire peste umărul curgă
tor al timpului, atât retrospec
tivă cât mai ales anticipativă, 
impune gradații esențiale pe 
cronometrul specific educării 
prin și pentru muncă al elevi
lor.

Așa se face că orientarea elevi
lor spre munca de la sat răsună ca o 
chemare cu „bătaie” curată și limpede 
spre timpul viitoarelor izbânzi.

Pe acest fond în satul Cinciș, 
peste 50 de elevi de la școala primară 
din localitate, dar și de la Școlile Gene
rale numărul 3, 5 și 9 Hunedoara 
(membri ai cercurilor „Copii din lumea 
satului”, „Prietenii protecției consuma
torului” și „Prietenii siguranței alimen
telor” din cadrul Centrului educativ

Rănite în apropierea 
trecerii de pietoni

Două femei au fost victi
mele unui accident rutier, după 
ce au ignorat cu bună știință re
gulile de circulație.

în urmă cu două zile, pe 
drumul județean 687, Aurelia 
J., în vârstă de 70 de ani, și Ana 
C., de 65 de ani, ambele din lo
calitatea Pești șu Mare, traver
sau DJ 687 prin zona 
intersecției, dar la o distanță de 
45 metri de trecerea de pietoni 
semnalizată și marcată.

Șoferuf, Lucian F., de 33 

Șomerii de lungă durată o prioritate 
în municipiul Hunedoara

Primăria municipiului Hunedoara și Asociația Non Profit 
„Iancu de Hunedoara - PAEM” sunt semnatarele Parteneria- 
tului Județean pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune 
Socială.
Datorită parteneriatului s-a realizat proiectul „Servicii inte
grate pentru inserția șomerilor pe piața muncii din municipiul 
Hunedoara”, care va crește considerabil șansele de reușită în 
plan profesional a șomerilor de lungă durată din municipiul 
Hunedoara.

Proiectul are o durată de 24 de luni și este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 - 2013, sub numărul POSDRU/48/5.1/G/34152. Lansarea oficială a pro
iectului a avut loc la Galeria de Arte a municipiului Hunedoara.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea integrării pe piața 
muncii a șomerilor de lungă durată, susținând ocuparea formală a forței de 
muncă și creșterea ratei de ocupare.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea capacității de 
ocupare a unui loc de muncă prin oferirea de servicii integrate pentru un număr 
de 200 șomeri de lungă durată cu un procent de plasare de 15%.

Activitățile principale ale proiectului sunt: evaluarea psihoaptitudinală, 
instruite în tehnici de căutare a unui loc de muncă, sesiuni informative privind 
legislația muncii, informare cu privire la oferta și oportunitățile de formare pro
fesională, informare și mediere privind oportunitățile de ocupare pe piața forței 
de muncă. „Prin acest proiect dorim să dezvoltăm competențele șomerilor de 
lungă durată, tineri și adulți, pentru inserția pe piața muncii din municipiul Hu
nedoara, fumizându-le servicii de mediere, informare și consiliere profesională”, 
a precizat Sorin Muntean, manager proiect.

„Copii și tineri pentru Comunitatea Eu
ropeană”) au participat la activitatea in- 
stitulată parcă metaforic „Satul - Oază 
unde avem de învățat”.

La dezbaterile pe teme ca „Le
gământ cu viața de la sat” și „Protecția 
consumatorului - între informare și 
conștientizare”, au participat reprezen
tanți ai Comisariatului Județean pentru 
Protecția Consumatorului, Oficiul Ju
dețean de Consultanță Agricolă și ai Di
recției Județene Sanitar - Veterinare 
pentru Siguranța Alimentelor.

Vizita la modemul laborator de 
colectare a laptelui de oaie și preparare 
a brânzei, aparținător fermierului Chitic 
loan, momentul folcloric semnat de 
eleva Maria Dumitrescu și înființarea la 
Școala primară din Cinciș a cercului de 
sculptură în lemn „Tradiție și Moder
nism”, cât și oferirea de dulciuri și su-

de ani, din municipiul Hune
doara, nu a putut evita impac
tul din cauza vitezei excesive, 
astfel că le-a accidentat ușor pe 
cele două bătrâne. Prima a 
rămas internată la Secția de 
Ortopedie a Spitalului Munici
pal Hunedoara. Șoferului i s-a 
făcut dosar penal pentru comi
terea infracțiunii de vătămare 
corporală.

Maria Florescu

curi din partea Asociației „Cincișenii”, de muncă și demnitate - expresivă di- 
au contribuit la finalizarea unei intere- mensiune de formare a personalității, 
sânte lecții de orientare profesională
spre lumea satului sub semnul dragostei Ioan Vlad

Accident în lanț
Cetățeanul maghiar Jozsef N., în vârstă de 47 de ani, nu s-a 

asigurat la schimbarea benzii de circulație, acroșând cu autotractor’l 
pe care îl conducea un autoturism condus de Loghin D., de 50 . 
ani, din municipiul Hunedoara.

Accidentul s-a produs acum două zile, pe Drumul Național 7 
din direcția Simeria-Deva, în localitatea Sântuhalm. Șoferul neatent 
a fost proiectat pe sensul opus, pe care se afla un alt autoturism con
dus de Emil C., de 48 de ani, din Hunedoara.

în urma accidentului rutier, a fost rănit grav Silvestru H., de 
66 ani, pasager al autoturismului condus de Loghin D. Alte două vic
time rănite ușor în urma impactului sunt A.H., de 14 ani, și Georgeta 
H., în vârstă de 61 de ani.

Nici șoferii a două dintre autoturisme, Loghin D. și Emil C. 
nu au scăpat nevătămați. Șoferului buclucaș i s-a întocmit dosar 
penal.

Maria Florescu

Ioan Vlad

pasnau VIOIMHBHUL HHBUBTMf
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Copiii proveniți din familii dezorganizate, cu probleme sociale sau cu venituri foarte 
mici din comuna Ghelari, care beneficiază de serviciile “Centrului de zi”, acum au în
călzire centralizată în sala de mese proaspăt reamenajată, de angajațiiprimăriei.

In atentia fermierilor
9

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) eli
berează, începând de vineri, 6 
noiembrie 2009, adeverințe 
pentru beneficiarii Plăților Na
ționale Directe Complementare 
(''NDP) în sectorul zootehnic 
care intenționează să acceseze 
credite de la băncile care au 
încheiat cu Agenția convenții 
pentru finanțarea capitalului 
de lutru.

Potrivit Convenției, APIA 
elibereză o adeverință prin care se 
confirmă că beneficiarul a depus ce
rerea de plată pentru CNDP pentru 
anul 2009 și că au fost efectuate 
controalele și verificările adminis
trative. De asemenea, adeverința 
confirmă numărul de animale eligi
bile pentru acordarea plăților, pre
cum și faptul că beneficiarul nu face 
obiectul excluderilor de la plată. 
Reamintim că acest sprijin financiar 

se acordă sub forma primei pe ex- 
ploatație, pentru specia-bovină, res
pectiv primei pe cap de animal, 
pentru specia ovine/caprine. Pentru 
specia bovine, cuantumul total este 
de 571 lei/cap (HG 1252/2009), iar 
pentru ovine/caprine cuantumul 
este de 44 lei/cap (HG 1261/2009). 
APIA a plătit deja prima tranșă pen
tru acordarea Plăților Naționale Di
recte Complementare, în cuantum 
de 200 lei/cap bovină și de 15 
lei/cap ovină/capriîiă. Prin urmare, 
adeverința va confirma și suma pe 
care beneficiarul o mai are de pri
mit, reprezentând a doua tranșă a 
Plăților Naționale Directe Comple
mentare. Adeverințele se eliberează 
în urma unei cereri depuse de către 
beneficiari la Centrele Județene 
APIA. Alături de cererea de elibe
rare a adeverinței, beneficiarul tre
buie să depună o copie CI/BI, în 
cazul persoanelor fizice, respectiv o 
copie CUI și originalul împuternici
rii de reprezentare, în cazul persoa
nelor juridice. De asemenea, 
beneficiarul trebuie să prezinte un 
extract de cont emis de una dintre 
băncile care au încheiat convenții 
cu APIA, în situația în care în cere

rea de solicitare a Plăților Naționale 
Directe Complementare era mențio
nat un cont la o altă bancă.

APIA a încheiat convenții 
privind finanțarea capitalului de 
lucru pentru desfășurarea activități
lor curente de către beneficiarii 
CNDP în sectorul zootehnic cu 
CEC Bank SA, BRD - Groupe So- 
ciete Generale SA, Banca Comer
cială Română, Raiffeisen Bank și cu 
Fondul de Garantare a Creditului 
Rural - IFN SA. Astfel de convenții 
urmează să fie încheiate cu Alpha 

Bank și Banc Post.
Potrivit Convenției, băncile 

creditoare vor acorda beneficiarilor 
eligibili, conform reglementărilor 
interne, credite în lei pentru finan
țarea capitalului de lucru în vederea 
desfășurării activităților curente. 
Fondul de Garantare a Creditului 
Rural - IFN SA încheie cu băncile 
creditoare câte o convenție cadru 
plafon de garantare, prin care va ga
ranta până la 50% din valoarea cre
ditelor acordate.

Politicienii cocoțați 
în spinarea eroilor

Inventarierea activelor, 
datoriilor și a capitalurilor proprii

Din nou eroii românilor au de
venit obiecte de propagandă electo
rală. Tendința unor politicieni de a 
intra cu forța în istorie a fost evidentă 
duminică în satul Târnava de Criș. 
Comemorarea țăranilor căzuți la 8 no
iembrie 1848 în bătălia de la Târnava 
de Criș a fost transformată de prima
rul comunei Vața, Milu Folescu și 
președintele Consiliului Județean Hu
nedoara, Mircea Moloț într-un miting 
electoral. în fața troiței, pe care edilul 
comunei nu a uitat să-și graveze nu
mele în calitate de ctitor, morții nu au 
mai contat, legenda fiului clopotaru
lui împușcat în timp ce alarma oame
nii a fost uitată. Au fost scoase însă la 
iveală, fără nici un fel de reținere, de
magogia și populismul. Mircea 
Geoană și Crin Antonescu au fost mai 
importanți decât cei care acum 161 de 
ani își vărsau sângele pentru apărarea 
identității naționale. Dar parcă și mai 
importanți au fost cei doi organizatori 
ai evenimentului, cocoțați fără nici un 
fel de rușine pe memoria eroilor ano
nimi de la Târnava de Criș. Contactat 

insistent, timp de două zile consecu
tiv de reporterii noștri, primarul Milu 
Folescu a refuzat dialogul. Surele 
noastre spun că primarul nu avea cum 
să răspundă întrebărilor pentru că era 
cu vocabularul dezarticulat de la che
ful care a „îmbrobodit” mitingul el- 
ctoral de la Târnava de Criș.

Eroul
din clopotniță

în mod surprinzător la mani
festări nu a luat parte prefectul jude
țului Hunedoara, Dorin Gligor. „Port 
în suflet recunoștința față de jertfa ță
ranilor din Târnava uciși în 1848 cu 
atât mai mult cu cât și eu sunt născut 
în apropierea acestor locuri. Mă în
chin în fața memoriei acestora, dar în 
calitate de prefect nu pot să particip 
la un eveniment politizat de organiza
tori și transformat în campanie elec
torală”, a declarat Gligor.

Legenda spune că la 8 noiem
brie 1848 în timp ce se deplasau spre 
Brad, trupele ungurești au atacat un 
grup de revoluționari români canto
nați în apropiere de Vața. Văzând sol- 
dații unguri, mult mai numeroși decât 
cei români, copilul clopotarului din 
Târnava de Criș a alergat la biserică 
și a tras clopotele alertând oamenii 
din sat. Copilul a sfârșit prin a fi ucis 
de un glonț tras spre clopotniță de sol- 
dații unguri, dar prin jertfa lui a reușit 
să salveze câteva sute de suflete care 
s-au refugiat din calea armatei.

Andreea Demian

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Jude
țului Hunedoara informează contribuabilii că 
ministrul Finanțelor Publice a emis Ordinul nr. 
2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elemen
telor de natura activelor, datoriilor și capitaluri
lor proprii, care a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
704/20.10.2009.

Normele privind organizarea și efectuarea inventarie
rii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii se vor aplica de către persoanele juridice prevăzute 
la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, de
numite entități. în această categorie intră: societățile comer
ciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, 
institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile co
operatiste și celelalte persoane juridice.

Evidența contabilă
Persoanele care obțin venituri din activități indepen

dente și sunt obligate, potrivit legii, să organizeze și să con
ducă evidența contabilă în partidă simplă aplică prevederile 
prezentului ordin. Entitățile autorizate, reglementate și su

“Centrul de zi” Ghelari,
o speranță pentru copiii comunității

Pentru că Sfânta Sărbătoare a 
Crăciunului este foarte aproape, nevo
iașii ghelăreni au parte de o surpriză bi
nemeritată din partea Primăriei Ghelari. 
Copiii proveniți din familii dezorgani
zate, cu probleme sociale sau cu veni
turi foarte mici din comuna Ghelari, 
care beneficiază de serviciile “Centru
lui de zi”, acum au încălzire centrali
zată în sala de mese proaspăt 
reamenajată, de angajații primăriei. Pri

pravegheate de Banca Națională a României, Comisia de Su
praveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sis 
ternului de Pensii Private și Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare, pot aplica, pe lângă prevederile ordinului mențio
nat mai sus, și reglementări specifice cu privire la organiza
rea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii, emise de instituțiile de re- 

_ glementare, în funcție de specificul activității.

Ordinul se aplică 
de Ia 4 noiembrie a.c.

, Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor d< 
inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republi
cată, și în conformitate cu reglementările contabile aplica
bile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau 
altei persoane care are obligația gestionării entității. Ordinul 
intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv din 4 no
iembrie 2009. La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă 
Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1.753/2004 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inven
tarierii elementelor de activ și de pasiv, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.174/2004, cu modificările 
ulterioare.

marul -comunei Ioan Bulbucan a reușit 
să adune banii necesari, din mai multe 
surse de finanțare, costurile ridicându- 
se la 40.000 lei. “Sunt bucuros că am 
reușit să intru în posesia materialelor 
pentru renovare, a banilor necesari pen
tru achiziționarea centralei termice, că 
este deja funcțională și de acum, nici o 
iarnă nu va mai fi cu temperaturi osci
lante în «Centrul de zi». Aici servesc 
masa zilnic, copiii proveniți din familii 

cu probleme. Ei își petrec majoritatea 
timpului la centru, având ore de studiu 
individual, asistați de către profesori 
calificați ”, a afirmat loan Bulbucan.

Nici stadionul de fotbal nu a fost 
dat uitării. Sportivii comunei benefi
ciază de un vestiar și o baie modem 
amenajată, iar în viitorul apropiat se vor 
finaliza lucrările la acoperiș și împreju- ; 
rimi, cu ajutorul celor 25 de specialiști, 
proaspăt angajați ai primăriei, prin pro
gramul Agenției pentru Ocupare a For
țelor de Muncă Hunedoara.

Georgiana Giurgiu
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Howard Hcitzman, unul dintre avocații celor doi administratori ai averii 
v’; lui Michael Jackson, consideră că cererea tatălui megastarului este 

surprinzătoare.

Fennifer Lopez și-a dat în judecată fostul soț
nnifer Lopez l-a dat în jude- 
tă pe fostul ei soț Ojani Noa, 
ruia îi cere daune în valoare 
10 miliodne de dolari și să 

nunțe la intenția de a pro- 
ce și de a comercializa un 
m care prezintă detalii in- 
ne din perioada în care cei 
i au fost căsătoriți.

Potrivit site-ului TMZ.com, Jen- 
er Lopez a depus această acțiune le
la la Curtea Superioară de Justiție din 
s Angeles, vineri, prin care cere jus- 
ei americane să stopeze planurile lui 
ani Noa de a produce filmul intitulat 
ow 1 Married Jennifer Lopez: The 
o and Ojani Noa Story", dar și co- 
;rcializare a "11 ore de înregistrări 
leo ale cuplului ce nu au mai fost di
late niciodată".

Presa americană susține că 
aceste înregistrări video conțin "situații 
cu conținut sexual explicit", filmate în 
luna de miere a cuplului Jennifer Lopez 
- Ojani Noa.

Cere daune 
de 10 milioane

Jennifer Lopez a cerut daune de 
zece milioane de dolari, susținând că 

Ojani Noa a încălcat contractul de con
fidențialitate semnat de cei doi foști 
soți.

Dilpă ce Ojani Noa a încercat, în
2006, să publice o carte în care inten
ționa să dezvăluie multe detalii despre 
căsătoria lui cu Jennifer Lopez, el s-a 
văzut nevoit să oprească acest proiect, 
printr-un ordin judecătoresc emis în
2007, care i-a interzis "să breveteze, să 
publice și să distribuie (...) orice ma
nuscris sau alt material scris care con
ține detalii private și intime despre 
Jennifer Lopez sau despre relația lui 
Ojani Noa cu Jennifer Lopez".

Regizorul filmului a replicat, 
susținând că filmul "How I Married 
Jennifer Lopez: The JLo and Ojani Noa 
Story" este "100% o parodie" și că din 
acest motiv filmul nu intră sub inci
dența hotărârii judecătorești din 2007.

Cu Marc Anthony 
în viață și în fîlrn

Jennifer Lopez, în vârstă de 40 
de ani, este căsătorită cu cântărețul de 
muzică latino Marc Anthony din iunie 
2004, cei doi având copii gemeni, năs- 
cuți pe 22 februarie 2008.

Jennifer Lopez a jucat în câteva 
comedii romantice de succes, precum 
"Camerista" (2002) și "Soacra mea e o 
scorpie" (2005).

Născută la New York, într-o fa
milie de origine portoricană, Jennifer 
Lopez și-a construit o carieră de cântă
reață și actriță de succes. Cel mai recent 
film al său este "El Cantante" (2007), 
în care joacă alături de Marc Anthony, 
soțul ei. Lopez urmează să apară în fil
mul "The Governess", produs de Co
lumbia Pictures.

atăl lui Michael Jackson cere 
tensie alimentară Zăvoranca ba pleacă, ba revine

Tatăl lui Michael Jackson atrage 
1 nou atenția presei. De data aceasta, 
î Jackson le-a cerut administratorilor 
erii fiului său decedat să îi plătească 
>ensie alimentară lunară de aproxi- 
itiv 15.000 de dolari. Tatăl megasta- 
ui a depus deja o cerere oficială în 
:st sens la Tribunalul din Los Ange-

Joe Jackson consideră că i se cu- 
e o pensie lună de 15.000 de dolari 
averea fiului său, întrucât soția lui, 

therine, care a obținut tutela celor 
copii ai megastarului, primește 

a, la rândul ei, o pensie lunară de 
000 de dolari.

Howard Weitzman, unul dintre 
>cații celor doi administratori ai ave- 
lui Michael Jackson, consideră că 

•erea tatălui megastarului este sur- 
izătoare.

Joe Jackson a fost criticat în re

penr. numi exnezun mu arte rreremente 
efectuam mmm directa ia tocul ««citat-

;va, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

petate rânduri pentru modul în care s-a 
comportat după moartea fiului său. 
După trei luni de la moartea fiului său, 
Joe Jackson a vrut să participe la Okto
berfest, cel mai mare festival al berii 
din Europa. însă, tatăl lui Michael Jac
kson a avut parte de un incident neplă
cut. El a solicitat bilete în secțiunea 
VIP, însă a fost refuzat. "Ar trebui să-l 
plângi pe fiul tău, nu să te distrezi". 
Asta a fost replica organizatorilor fes
tivalului.

Cu toate că Joe Jackson a dat 
asigurări că suferința lui este interioară 
și că nu îi place să o arate în public, 
americanii sunt scârbiți de atitudinea 
acestuia, mai ales că Michael și frații 
săi au povestit despre abuzurile fizice 
și psihice la care îi supunea tatăl lor în 
copilărie. Se pare că nici Michael Jac
kson nu-1 avea la suflet pe tatăl său, în
trucât nu l-a inclus în testament.

la OTV
Extenuată după numai o 
lună și jumătate, Oana Zăvo- 
ranu a renunțat la show-ul 
difuzat de patru ori pe săptă
mână pentru o nouă emi
siune, tot la OTV, care va fi 
difuzată sâmbăta. Soția lui 
Pepe a renunțat la emisiunea 
zilnică, "Oana Zăvoranu 
Show".

Ea va prezenta, în schimb, o 
nouă emisiune de divertisment, la 
aceeași televiziune. Oana va fi pre
zentă pe micul ecran câte patru ore în 
fiecare sâmbătă seara, ca gazdă a unui 
format nou, cumpărat din străinătate.

Una din două

"Dan Diaconescu mi-a propus 
să fac două emisiuni: să prezint în

continuare Oana Zăvoranu Show, dar 
și pe cea de sâmbătă, însă am preferat 
să renunț la una. Consider că emisiu
nea pe care o voi prezenta de la sfâr
șitul acestei luni mi se potrivește mai 
bine, este un format nou, unde voi 
aborda probleme psihologice, despre 
viața de apoi. Sunt subiecte intere
sante, iar oamenii care vor vedea emi
siunea vor avea ceva de învățat", a 
declarat Oana Zăvoranu.

Zăvoranu a luat decizia de a

renunța la emisiunea zilnică joi, când 
a sunat doar cu jumătate de oră înainte 
de începerea show-ului să anunțe că 
nu mai vine. Noul format al Oanei va 
debuta după aproximativ o lună. "Nu 
a fost vorba de audiență, show-ul era 
OK din acest punct de vedere. Pur și 
simplu, era spațiul de emisie prea 
lung și obositor pentru toată lumea, 
nu doar pentru Oana", a explicat pro
ducătorul emisiunii "Oana Zăvoranu 
Show", Cătălin Orezeanu.

TMZ.com
mailto:euroscala@yahoo.com
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Să fi aparținut aceste simboluri familiilor nobiliare care au ctitorit biserica in secolul al \ I -tea, 
sau celor ce au contribuit la reconstruirea ei 350 ile ani mai târziu? Greu de știut ce semnificație 
au toate acestea fără un studiu istoric aprofundat.

Misterele mănăstirii franciscane
de Ia Baia de Criș (II)
Trecând dincolo de Țebea pe 
drumul spre Oradea, călătorul 
ce străbate valea Crișului Alb 
zărește, printre copaci, deasu
pra acoperișurilor de case, o 
siluetă impunătoare. Este clă
direa bisericii mănăstirii fran
ciscane plasată în centrul Băii 
de Criș, cea mai impozantă 
clădire medievală de zid din 
partea estică a Țării Zarandu- 
lui.

încă de la apropierea de fațada 
vestică a monumentului un ochi avizat 
remarcă transformările radicale pe care 
le-a suferit clădirea, căci în această 
zonă trebuie să fi existat un turn. într- 
adevăr din ceea ce se știe, biserica a 
avut pe latura vestică un turn înalt con
struit în stil baroc, care s-a prăbușit la 

25 și nu a mai fost reconstruit. Do
vadă sunt și câteva fotografii vechi atâr
nate pe pereții din claustru care 
înfățișează biserica și tumul său ce do
mină așezarea. Pătrunzând dincolo de 
ușile masive de lemn de la intrare, pre
văzute cu ivăre din alte vremi, ajungi în 
nava lăcașului de cult. Privirea este li
beră să. pătrundă în față până la altar, iar 
în sus până la înălțimea boitei. Atmos
fera sobră este dată de simplitatea ele

mentelor arhitectonice precum arcul de 
triumf ogival cu muchiile teșite care 
face trecerea din navă spre altar, unul 
dintre puținele componente vechi, go
tice, pe care le conservă edificiul. Un 
contrast puternic oferă însă mobilierul 
somptuos din care fac parte două altare 
laterale și amvonul, decorate bogat în 
stil baroc.

Reprezentări istorice 
și însemne heraldice

Atenția îți este atrasă însă de 
una dintre picturile de pe bolta cilin
drică a navei, care evocă un episod is
toric. Imaginea, realizată ca și celelalte 
în anul 1898, fără o valoare artistică de
osebită, îl reprezintă pe Sfântul Ioan de 

Capistrano, călugărul franciscan parti
cipant în fruntea unui contingent la bă
tălia de la Belgrad (1456) împotriva 
turcilor, alături de Iancu de Hunedoara. 
Soarta i-a legat pe cei doi și în moarte, 
ambii fiind răpuși de ciumă la puțin 
timp după victorie. Tot pe boltă, mar
când scenele pictate sunt reprezentate 
însemne heraldice, scuturi și blazoane 
nemaiștiute de nimeni. Printre ele dis
tingem cruci, ancore, sulițe, chei, stin
darde, dar și Mielul Domnului sau 
Sfântul Chip -al lui Iisus imprimat pe 
voalul Veronicăi. Mai cu seamă în altar, 
apar un scut cu două ciocane (de mine
rit?) încrucișate, dar și unul cu semiluna 
pe un fond verde. Să fie însemne mu
sulmane într-o biserică catolică? Să fi 
aparținut aceste simboluri familiilor no
biliare care au ctitorit biserica în secolul 
al XV-lea, sau celor ce au contribuit la 
reconstruirea ei 350 de ani mai târziu? 
Greu de știut ce semnificație au toate 
acestea fără un studiu istoric aprofun
dat.

Periplu
în tăcerea chiliilor

Un periplu prin clădirea chiliilor 
te introduce pe nesimțite în atmosfera 
austeră a vieții în mănăstire. Nici un ob
stacol sau vreun reper vizual nu strică 
monotonia lungilor culoare ce străbat 

claustrul. încăperile cu mobi- 
I lier din alt veac și crucifixe 

V suspendate în marea albă de 
var a pereților, în care zgo
motele lumii de afară nu răz
bat, te îndeamnă doar la 
meditație și rugăciune. în bu
cătăria de lângă sala de mese 
destinată unei comunități 
monastice numeroase, un 
compot conservat într-un 

' borcan cu mecanism de în
chidere străvechi ne arată că 

S aici timpul s-a oprit în loc cu 
' multă vreme în urmă. Dacă 

îți continui călătoria prin cur
tea largă, în colțul nord-ves- 

■ tic al clădirii îți atrage atenția 
un „utilaj” primitiv. Este un 
soi de presă acționată ma
nual, folosită de călugări 

i pentru decuparea și ștanțarea

Ultimul

zbuciumată a acestui petic de Transil
vanie. Poate acestora le-au aparținut și

cruciulițelor care se 
atârnă la gât. în jurul 
său mai există șpa- 
nul, deșeurile și re
buturile rămase de la 
ultima utilizare a 
mecanismului.

popas 
al nobililor

înconjurând clădirile ajungi pe 
latura sudică a bisericii, de unde poți 
pătrunde, coborând câteva trepte, la 
subsolul edificiului. Aici a fost amena
jată o criptă unde odihnesc unii dintre 
ultimii membri ai familiei nobiliare din 
Ribița. Coborâtori din cnezimea româ
nească locală, nobilii de Ribița au trecut 
cândva în cursul veacului al XVI-lea la 
Reformă, iar mai apoi, așa cum arată 
mormintele, la catolicism. Evoîuția lor 
religioasă ilustrează, încă odată, istoria 

unele dintre însemnele heraldice pictate 
în biserică. Alături de ultimii descen- 
denți ai familiei Ribitzey zac osemin
tele răvășite de vremuri ale celor ce au 
avut vreo legătură cu mănăstirea, fie ei 
ctitori, prelați ori călugări. Cine vor fi 
fost aceștia nu vom ști poate niciodată. 
Ca și multe dintre misterele pe care le 
ascunde încă mănăstirea ffanciscană de 
la Baia de Criș.

Cătălin Rișcuța
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în cele din urmă Guvernul Boc a aprobat achiziționarea a 500.000 de doze din Stra
ck inătate, la un cost total de 2.250.000 de euro, pe motiv ca vaccinul românesc nu este 

aprobat pentru minori.

Producția industrială și-a mai revenit în septembrie

fducția industrială a scăzut 
oă primele nouă luni ale 
ului cu 8,5%, declinul fiind 
ti mic față de cel înregistrat 
perioada ianuarie-august, 
fondul unei reveniri a pro- 
cției în septembrie față de 

luna precedentă, când a urcat 
cu 21,3% în serie brută, potri
vit datelor INS.

In primele opt luni, scăderea 
producției industriale a fost de 9,1% 
în serie brută. In perioada ianuarie- 
septembric, comparativ cu aceeași 

perioadă din anul precedent, scăde
rea producției industriale a fost de
terminată de reduceri înregistrate în 
industria extractivă (-11,8%) și în 
industria prelucrătoare (-9,7%).

Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat a cres- 

cut cu 4,9%.
Calculată în serie ajustată, în 

funcție de numărul de zile lucră
toare și de sezonalitate, producția 
industrială în primele nouă luni față 
de perioada similară din 2008, a 
scăzut cu 8,5% din cauza scăderilor 
înregistrate în industria prelucră
toare și în industria extractivă (am
bele de -10,8%). Producția și 
furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer con
diționat a crescut cu 3,8%.

Pe marile grupe industriale s- 
au înregistrat scăderi la toate cate
goriile de bunuri, respectiv industria 
bunurilor de folosință îndelungată (- 
16,1%), industria bunurilor inter
mediare (-13,6%), industria 
bunurilor de uz curent (-8,5%), in
dustria bunurilor de capital (-6,4%) 
și industria energetică (-1,0%).

Ușoară creștere 
a producției 
în septembrie

Comparativ cu august, creș
terea de 21,3% în scrie brută a fost 

determinată de avansuri în toate 
cele trei sectoare industriale.

Astfel, în industria prelucră
toare au fost creșteri de 25,4%, în 
industria extractivă de 2,5% și la 
producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat de 2,4%.

în serie ajustată, producția 
din industrie a urcat cu 1,3% față de 
august, creștere datorată tuturor 
celor trei sectoare industriale: in
dustria prelucrătoare (+2,3%), in
dustria extractivă (+1,7%) și 
producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat (+0,6%).

Față de septembrie anul tre
cut, producția industrială în scrie 
brută a scăzut cu 3,1%, determinată 
de scăderea industriei extractive cu 
13,5% și a industriei prelucrătoare 
cu 3,9%.

Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat a cres
cut cu 12,7%.

jumătate de
Comisarul „permiselor false” 
e bun de plată: 
milion de euro

Curtea de Apel Pitești - Secția 
le Contencios Administrativ și Fiscal 
. decis confiscarea a 458.805 EURO, 
.580 USD și 29.345 LEI din averea- 

ui Gheorghe Vlăsceanu, fostul comi- 
ar șef al Serviciului Public Comunitar 
iegim Permise de Conducere și înma- 
nculări Vehicule Argeș. Vlăsceanu 
•ste acuzat în dosarul permiselor false 
lin Argeș, fiind reținut mai bine de un 
in.

Gheorghe Vlăsceanu a rămas fără aproape jumătate de milion de euro. 
ista după ce judecătorii Curții de Apel au decis, săptămâna trecută printr-o 
îotărâre definitivă confiscarea sumelor de 458.805 euro, 1.580 dolari și 
’9.345 lei din conturile sale, informează un comunicat al Agenției Naționale 
le Integritate (ANI).

Averi ce depășesc veniturile

ANI s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai mulți angajați ai 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculări 
/ehicule Argeș au acumulat averi ce depășesc veniturile realizate. "La data 
!3 iunie 2008, ANI a demarat procedura de investigare a averii domnului 
/LĂSCEANU GHEORGHE CODRUȚ, dar și a familiei acestuia și a con- 
tatat că membrii familiei domnului VLĂSCEANU GHEORGHE CODRUȚ 
iu dobândit averree nu pot fi justificate prin veniturile realizate de către ace- 
tia, având în vedere vârsta sau ocupația, în perioada 2000 - 2008, valoarea 
verii dobândite de către VLĂSCEANU GHEORGHE CODRUȚ, împreună 
u familia, este în cuantum de 3.097.596 RON, iar veniturile realizate de ace- 
tia au fost în cuantum de 734.407 RON, rezultând o diferență vădită, în sumă 
le 2.171.109 RON", se arată în comunicatul ANI.•

Există posibilitatea recursului la ICCJ

Sentința Curții de Apel Pitești - Secția de Contencios Administrativ 
i Fiscal este definitivă, putând fi atacată pe calea extraordinară a recursului, 
i înalta Curte de Casație și Justiție.

Vlăsceanu a fost reținut în urmă cu un an, alături de alte 21 de per
oane în scandalul permiselor de conducere false eliberate în județul Argeș. 
l fost eliberat după 420 de zile. Vlăsceanu este acuzat de procurorii DNA de 
onstituire a unui grup infracțional organizat; luare de mită în formă conti- 
uată.

România i
România va importa vaccinul 

contra gripei porcine de la compania 
GlaxoSmithKline. După ce oficialii s- 
au contrazis pe tema necesității unui 
import, statul a decis să cumpere 
500.000 de doze de vaccin împotriva 
gripei AH 1N1 produse de GlaxoSmit
hKline. Cu toate acestea, anterior Polo
nia a respins importului aceluiași 
vaccin pe motiv că nu este suficient tes
tat.

Președintele țării s-a contrazis 
săptămâna trecut-cu oficiali ai Ministe
rului -Sănătății pe această temă. Șeful 
statului s-a arătat "alertat de declarația 
secretarului de stat Streinu-Cercel, care 
prăvălea apocalipsa peste România și 
impunea importul imediat de vaccin an- 
tigripal. România nu va importa niciun 
vaccin".

Polonia a refuzat 
vaccinul

Traian Băsescu făcea referire la 
afirmațiile lui Streinu-Cercel, care 
cerea importul de vaccin din pricina

ti-AH INI

ratei propagării virusului. în cele din 
urmă Guvernul Boc a aprobat achizițio-

secundare ale vaccinurilor împotriva 
gripei A HINI, justificând astfel refu-

narea a 500.000 de doze din străinătate, zul Poloniei de a le achiziționa.
la un cost total de 2.250.000 de euro, pe 
motiv ca vaccinul românesc nu este 
aprobat pentru minori.

Premierul polonez, Donald 
Tusk, a acuzat companiile farmaceutice 
că încearcă să pună pe seama guverne
lor responsabilitatea eventualelor efecte

El amintea și de "clauze care nu 
sunt probabil în conformitate cu legi
slația poloneză și care pun toată respon
sabilitatea asupra Guvernului unei țări 
în privința efectelor secundare și a 
eventualelor indemnizații".

Prețul aurului crește iar
Prețul aurului a înregistrat luni 

un nou maxim record, depășind 1.100 
de dolari pe uncie (39 de dolari pe 
gram) pe piețele europene, după un 
avans de peste 5% înregistrat săptă
mâna trecută, pe fondul deprecierii do
larului în raport cu euro. în bani 
românești, gramul de aur reprezintă, 
astfel, echivalentul a aproape 113 lei.

Deprecierea monedei americane 
crește atractivitatea activelor denomi
nate în dolar, cum sunt aurul și alte me
tale prețioase, minereurile, petrolul sau 
acțiunile și alte active de pe piața SUA»

Cotația unciei de aur (28,3 grame) ur
icase, până Ia ora 7:34 GMT, la 1.106,15 
dolari, față de închiderea de 1.096,3 do
lari de la finele săptămânii trecute.

Dolarul s-a depreciat, luni, după 
ce miniștrii Finanțelor și șefii băncilor 
centrale din statele G20 nu s-aurințeles 
asupra unor măsuri concrete privind so
luționarea dezechilibrelor macroecono
miei globale. Datele oficiale privind 
șomajul din Statele Unite arată că în 
viitor politica monetară s-ar putea în
ăspri.
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SUA este singura țară dezvoltată din lume ce nu oferă acces la sănătate 
& universal pentru toți cetățenii săi.

Asigurare medicală pentru toți americanii

Camera Reprezentanților din 
SUA a aprobat un act legislativ 
storic ce aduce o reformă 

completă în domeniul sănătă

ții, fapt aplaudat de președin 
tele american și de Partidul 
Democrat

"Legea pentru asigurarea me
dicală ieftină pentru America este 
un act ce va oferi stabilitate și secu
ritate pentru americanii care au asi
gurare, opțiuni de calitate ieftine 
pentru cei care nu au și va reduce 
costul asigurării medicale pentru fa
milii, afaceri și guvern, în timp ce 
va întări și condiția programului de 
asigurare medicală", arăta Obama 
într-un comunicat de felicitare pen
tru aprobare. El a salutat de aseme- 
.nea legislația pentru că va reduce 
deficitul federal pe termen lung.

Schimbări 
în legislație

Actul legislativ va duce la 
cele mai mari schimbări de politică 
în sistemul de sănătate american de 
când â fost creat Medicare, program 
de asigurări de sănătate sociale, în 
1965. Legea de 2.000 de pagini, ce 
combină trei versiuni diferite ale co
misiilor camerei, va costa 1,1 tri
lioane de dolari în următorii 10 ani, 

dar va extinde asigurarea medicală 
la 96 procente dintre americani, in
clusiv 36 milioane care acum nu 
sunt asigurați, și va reduce deficitul 
federal cu circa 30 miliarde dolari. 
Printre altele, legea va subvenționa 
asigurarea pentru americanii mai 
săraci. De asemenea, va limita chel
tuielile proprii și va împiedica com
paniile de asigurări să nege 
acoperirea asigurărilor pentru con
diții medicale pre-existente.

Potrivit democraților din ca
meră, măsura va fi finanțată printr- 
o combinație de suprataxe pentru 
americanii bogați al căror Venit sunt 
peste 500.000 dolari și reduceri ale 
cheltuielilor în Medicare și Medi
caid cu 1.3 procente în fiecare an.

Nu e sigur că legea 
va fi promulgată

Camera a mai votat și un 
amendament ce interzice acoperirea 
prin asigurarea cheltuielilor pentru 

avorturi, cu scopul de a câștiga spri
jinul democraților mai conservatori 
pentru reforma în sănătate.

SUA este singura țară dez
voltată din lume ce nu oferă acces 
la sănătate universal pentru toți ce
tățenii săi.

Majoritatea trebuie să își ob
țină asigurarea de sănătate prin an
gajări și doar cei săraci, bătrânii și 
veteranii militari se pot bucura de 
acoperire finanțată de guvern.

Statisticile oficiale arată că 
cheltuielile anuale în sănătate au 
ajuns la 2,2 trilioane de dolari, sau 
7.471 per persoană, anume 16 pro
cente din PIB.

Dacă actualul sistem conti
nuă, procentajul este estimat că va 
ajunge la 25 procente în 2025.

Cu toate acestea, victoria din 
Camera Reprezentanților nu garan
tează că actul va ajunge la a fi pro- < 
mulgat, deoarece Senatul încă 
evaluează propria sa versiune și nu 
a fixat încă o dată pentru votul final.

Hugo Chavez 
pregătit „de război”

Liderul venezuelean Hugo Chavez le-a amintit duminică 
militarilor că trebuie să fie pregătiți "de război" și și-a invitat 
concetățenii să-și apere patria împotriva unei eventuale agre
siuni din partea SUA din Columbia. "Să nu pierdem nicio zi 
pentru misiunea noastră principală, să ne pregătim de război și 
să ajutăm poporul să se pregătească de război,'pentru că aceasta 
ste responsabilitatea noastră, a tuturor", a spus el.

Chavez l-a avertizat pe Barack Obama în legătură cu un 
"ordin de agresiune deschisă împotriva Venezuelei din Colum
bia".

Potrivit unui acord între cele două state, SUA vor putea 
folosi șapte baze militare din Columbia, iar Chavez consideră
acordul o amenințare pentru întreaga regiune. "Guvernul columbian este transferat în SUA, nu mai este la Bo
gota", a declarat Chavez, precizând că "militarii yankei vor putea fi în largul lor în Columbia, ca și cum ar fi în 
SUA".

Vineri, liderul cubanez Fidel Castro a spus că acest acord echivalează cu o "anexare" a Columbiei, pentru 
pregătirea unui atac împotriva Venezuelei.

încă 203 cazuri de gripă AN1H1 
în Republica Moldova

«
Anchetatorii atacului de la 

baza Fort Hood solicită ajutor
Anchetatorii militari ai atacului armat de joi de la baza Fort 
Hood din Texas au cerut duminică trupelor și civililor să 
acorde ajutor în desfășurarea investigației, afirmând că unele 
persoane care au părăsit locul ar putea dispune de probe.

"Biroul Fort Hood din cadrul Comandamentului de Investigații Penale 
(CID) din armata americană caută orice angajat militar sau civil care ar fi 
putut părăsi zona (...), cu distrugeri provocate de gloanțe, cum ar fi vehiculele 
private avariate, îmbrăcămintea de personal etc. CID caută orice angajat mi
litar sau civil care ar fi putut părăsi fără să vrea scena incidentului cu material 
care ar fi putut fi folosit drept probă rămasă în urma focurilor de arme", au 
precizat anchetatorii, într-o declarație scrisă. Potrivit declarației, astfel de 
obiecte i-ar^jutape anchetatori și FBI "în analiza traiectoriei gloanțelor, pen
tru a asigura că ancheta în curs de desfășurare este completă".

13 morți și 42 de răniți

Alte 203 cazuri de gripă AH INI au fost înregistrate 
la sfârșitul săptămânii trecute în Republica Moldova, bilanțul 
cazurilor confirmate de Laboratorul Național ajungând la 
316, printre care trei decese.

Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Pre
ventivă (CNSPM) a anunțat luni dimineață 203 cazuri noi de 
gripă AH INI înregistrate în ultimele două zile. Numărul 
total al bolnavilor a ajuns la 316, dintre care trei au decedat.

Potrivit CNSPM, în Republica Moldova se înregistrau 
luni 615 cazuri suspecte de contaminare cu virusul gripal A 
H1N1.

Conform sursei citate, sunt examinate în prezent în 
Laboratorul Național 82 de probe prelevate de la pacienți

suspectați că ar fi bolnavi de gripa pandemică. între acestea se află și probele prelevate de la un copil în vârstă 
de cinci ani din Cantemir, care a murit vineri.

Treisprezece persoane - 12 militari și un civil - au murit joi, în atacul 
armat la baza militară Fort Hood din Texas. Aproximativ 42 de persoane au 
fost rănite, potrivit biroului de informații publice al bazei. Nu se știe câți dintre 
aceștia au suferit răni provocate de gloanțe.

Duminică, 16 victime rănite prin împușcare rămâneau spitalizate, plus 
suspectul, maiorul Nidal Malik Hasan, a declarat purtătorul de cuvânt, colo
nelul John Rossi. El nu a precizat unde erau îngrijiți aceștia. Dintre cei 16, 
șapte se aflau la terapie intensivă, a spus el.

Fratele suspectului, Eyad Hasan, a publicat sâmbătă un comunicat în 
care preciza că familia se afla "într-o stare de șoc și uimire în legătură cu aceste 
știri îngrozitoare". El a scris: "îl cunoșteam pe fratele meu Nidal ca fiind o 
persoană pașnică, afectuoasă și plină de compasiune, care a arătat un mare in
teres în domeniul medical și în ajutorarea altora. El nu a comis nici un act de 
violență și a fost întotdeauna cunoscut ca fiind un cetățean bun și cu respect 
față de lege". Eyad Hasan a menționat că familia are încredere în sistemul ju
diciar.
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I=î> Glasul publicitate
■=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Sub semnul 
protejării mediului 
în dorința sensibilizării elevilor și nu 
numai, pentru protejarea, ocrotirea și 
îngrijirea mediului înconjurător la 
Școala Generală nr. 9 Hunedoara, s-a 
desfășurat activitatea educativă „Omul 
- Impactul său asupra naturii” și care 
a contat pentru proiectul „Formarea 
de compartimente și atitudini pentru 
protejarea mediului”- finanța^de Con
siliul Local al municipiului Hune
doara.

Au participat peste 50 de elevi, părinți și 
cadre didactice, iar pe marginea temei pusă în 
dezbatere au vorbit institutoarele Simona Iluca, 
Melania Rusu, psihologul Mirela Furcă, direc
torul Bibliotecii Municipale, Lucia Tănase, vi
cepreședintele Ligii Pensionarilor, loan Tisăliță 
și Simona Dreghin, inspector la Protecția Con
sumatorului. Au fost realizate o microexpoziția 
de carte „Protejând mediul - ne protejăm 
viața”, un spectacol cultural-artistic „Să fim 
mereu un prieten al Naturii”, realizat de elevii 
claselor ciclului primar al unității școlare 
gazdă, dar și lansarea concursurilor de creație 
literară și plastică.

Sub genericul „Sănătatea Mediului - să
nătatea noastră” și vernisajul unei interesante 
expoziții de desen și artă aplicată, au contribuit 
din plin la reușita activității care a avut un pu
ternic efect educațional în formarea responsa
bilității pentru păstrarea și ocrotirea mediului.

De notat că grupul țintă al proiectului 
sunt preșcolari, elevi și membri comunității, 
evaluarea rezultatelor făcându-se prin teste, 
conversații și demonstrații.

Nu va lipsi activitatea de igienizare a 
unor parcuri, montarea de colivii pentru păsări 
și înființarea cercului Prietenii naturii, toate 
contribuind la formarea responsabilității față 
de mediul înconjurător.

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial, 
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17.50 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

cărămidă, contorizat în totalitate, 
localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei.

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, 
euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, 

radio/cd, servodirecție, 
70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil.
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil. 

Informații la telefon 0753.200.853.
9

Societate comercială angajează 
. ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv
Informații suplimentare 

la sediul societății din Deva, 
Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 

și la telefon 0254.234.448.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanți

Informații la telefon:

0771.677.031
0730.549.659

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

(text maxim 50 de cuvinte)

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 

alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate;

. - pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații Suplimentare la telefon: 
' 0771.677.031, 0730.549.659.

Nume...........................................Prenume...............................
Strada................................................. Nr.......Bl.................Sc.
Ap......Localitatea....................................Județul....................
C.I. seria............... nr...............................................................
Eliberat de................................................................................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

X
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți — în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FESTIVĂ DF REV ELION 
și CINA FESTIV Ă IN 01.01.2010

•f

PREȚ 200 ron / pers

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:
0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 ron /pers/loc 
camera/ zi hotelieră

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOUL AN
VA FI MARCAT A
CU UN FRUMOS 

FOC DE ARTIFICII

4

■

SILVA^b 

LEMNTEX
* produce și eomercrelceaza 

tâmplăria fli latini triplu stratificat 
■șl șl ferestre de cm nai hani calttata, 

parchet din lemn de tap, 
paltin saefrasia.

s.c .sha:a i F.Mxrrx s.r.i . 
sat C'hitnindia, nr. i 2 i D, ctimunu Iluruu, 
lei/ fax: O354/5OiO2i '22, e-mail: .«i7ra{cî?*rmjrLrr>

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari


