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Dezvoltarea turistică 
este prioritatea 
comunei Rîu de Mori

S lunuri de peste un
pag- 4 milion de lei cu file 

CEC fără acoperire

rS^ Curs Valutar Cover Story

S.C. Teba Brad Industry 
- o firmă de prestigiu

S.C. Teba Brad Industry reprezintă una 
dintre puținele societăți comerciale din 
zona Bradului care a rezistat cu succes cri
zei economice. _  ______
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|| Din cuprins

Banul public aruncat în “vânt” sau când 
“ochiul dracului” devine al primarului

O

Fructele au prins viață 
fTaZBiTiil Șaguma” ’

Big Ben-ul hunedorenilor 
„bate” de două sute 
de ani ÎL

Fiscul a colectat mai mulți 
bani pentru buget

8 Cu ochii pe ei
pag. 3 )

Liberalii au supt 
o alcoolemie insurgență

Aflarăm de curând cum că siategul electoral al c.il 
beni 1st din Jafcj. un (in)SURGES al petrecerilor in interes 
de serviciu, ar fi vătămat o muiere cu mașina pe trecerea 
de pietoni.

Știrea zilei9

de Andreea Lazăr

A început Luna
ț

Plantării Arborilor
Luna plantării de arbori a început, în acest an, 

în data de 15 martie și va ține până în 15 aprilie, 
în această perioadă, reprezentanții Parcului Natu
ral Grădiștea Muncelului Cioclovina vor organiza 
o serie de acțiuni menite să-i învețe pe copii cât 
de importanți sunt arborii pentru om și cum tre
buie ei îngrijiți.

„Această perioadă a fost declarată oficial ca

Luna Plantării de Arbori în anul 2008, prin legea 
numărul 46. în această lună, oamenii împreună cu 
instituțiile publice ar trebui să acorde o importanță 
mai mare mediului înconjurător, în special prin 

plantarea de arbori”, a declarat directorul Parcului 
Național Grădiștea Muncelului Cioclovina, Lu
cian Stratulat.

Elevii hunedoreni, 
primii la plantat de pomi

Acțiunile reprezentanților Parcului au debu
tat la Hunedoara, unde elevii din clasele primare 
ale Colegiului Emanoil Gojdu au dat un exemplu 
celorlalți locuitori prin plantarea de arbori în zona 
școlii. .

„Aceste acțiuni au mai mult rolul ■ de a 
conștientiza, în rândul elevilor, importanța arbo
rilor în viața și sănătatea fiecăruia”, a mai adăugat 
Stratulat. Pe toată durata Lunii Plantării de Arbori 
vor fi organizate întâlniri cu elevi de la școli din 
Hunedoara, Orăștie și Boșorod, întâlniri în care 
cei mici vor planta pomi și vor învăța despre cum 
trebuie protejat mediul înconjurător.

MYK
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
— ► DN 7 Mintia - Săcăinaș
35 ► DN 7 llia - Gurasada-Zam
C ► DN 68 A Săcăinaș - Dobra

► DN 7 Mintia - Vetel
—

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinelul de Jos 
Bej an

Ziua Soaptea
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Calendar
Ț greco-catolie
Sf. aep. Chirii
al Ierusalimului 
f romano-catolic
Sf. Chirii din Ierusalim

Ingrediente:

3 dovlecei: 2 vinete- 3 cepe: 2 
țeline; 1 ardei gras; 1 praz; 1 cutie 
de tofii; 200 g ciupercii 5 linguri 
ulei de măsline; 2 linguri oțet de 
mere, cimbrișor, sare, piper.

Mod de preparare:

Doveleceii, vinetele, ceapa, 
prazul, ciupercile, ardeii și țelina 
sunt tăiate și puse intr-un vas. Se 
adaugă peste ele piper, sare, oțet și 
două linguri de ulei de măsline. 
Sunt lăsate câteva minute pentru a 
se „înrudi” unele cu altele. După 
ce au devenit „rude”, sunt puse 
intr-o tavă intr-un strat generos. 
Peste legume se pune tofu tăiat 
cubulețe. Se adaugă 2 linguri ulei 
și cimbrișor. De dorit ar fi ca tava 
să fie acoperită cu o folie de alu
miniu. Tava este pusă la cuptor la 
o temperatură de 190-200 grade 
Celsius, timp de 35 minute. După 
timpul menționat, tava este scoasă, 
se inlătură folia și se mai stropește 
cu o lingură de ulei conținutul. Se 
mai dă la cuptor 10 minute pentru 
gratinare.

Pofta bunăly

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725

M- ------

-f-Sfântul Zilei

Acesta a fost din părțile Ierusal
imului, născut pe vremea împărăției 
marelui Constantin, - din părinți 
dreptcredincioși. Avea doisprezece 
ani când se ținea Sinodul de la Niceea 
(325) și, ca unul ce primise de la 
Hristos îndemnarea și darul 
propovăduirii tainelor lui Dumnezeu, 
a fost creștin.

Era pe vremea când săpăturile, 
poruncite de împăratul Constantin, 
descopereau la Ierusalim, locul Gol- 
gotei, mormântul Domnului și lem
nul Crucii Sfinte a mântuirii noastre. 
Era vremea când împăratul ridica 
marea biserică a Sfântului Mormânt 
și biserica învierii, vremea când

18 martie

HOROSCOP

Sfântul Chirii, arhiepiscopul
Ierusalimului (+ 386)
Ierusalimul, păgânizat de romani, în
cepea să fie din nou Maica credinței 
creștine. în această biserică a învierii 
a slujit ca preot în tinerețea sa, Sfân
tul Chirii, și tot aici, cu binecu
vântarea episcopului său Maxim, a 
rostit el vestitele Cateheze (Cuvân
tări), ce ne-au rămas de la el, 
pregătind pentru botez pe cei ce 
doreau să se încreștineze, în fiecare 
an, la Paști.

Către anul 350, mutându-se la 
veșnica viață, Maxim, episcopul 
Ierusalimului a fost înălțat fericitul 
Chirii la episcopia Cetății Sfinte, în- 
voindu-se la aceasta și mitropolitul 
său, Acachie, din Cezareea Palestinei.

în anul următor, la 7 mai 351 a 
avut loc arătarea unui semn luminos 
pe cerul Ierusalimului, în chipul Sfin
tei Cruci, despre care lucru episcopul 
a înștiințat amănunțit pe împăratul 
Constantin, dar, după aceasta, au în
ceput zile grele pentru dreapta 
credință. împărații arieni Constantin 
și Valens, împreună cu episcopii 
arieni, îndeosebi cu mitropolitul arian 
Acachie au izbutit să-1 scoată de două

ori din scaun pe Sfântul Chirii, 
apărătorul dogmelor apostolești.

După mai bine de șaisprezece 
ani de surghiun, spre sfârșitul vieții, 
Sfântul Chirii s-a întors la episcopia 
sa. Om iubitor de pace, el căuta să 
vindece rănile dezbinărilor din epis
copia sa, cu duhul cald și înțelegător 
al adevăraților părinți ai Bisericii. în
demnurile lui sunt pline de măsură. 
Adevarata pocăință, după el, e schim
barea vieții și a obiceiurilor și viața 
creștinului este o astfel de necurmată 
schimbare, ca să-l facă pe om să 
simtă în el îndemnul Duhului Sfânt, 
încercările vieții l-au învățat că, fără 
iubire, adevărul este orb.

Și așa, păstorindu-și cu dragoste 
turma sa și cu plăcere slujind lui 
Dumnezeu și pe semeni și lăsând Bis
ericii zestrea prețioasă a celor 24 de 
cateheze și pilda vieții lui creștine a 
răposat întru fericire, la anul 386, 
după ce luase parte la Sinodul al 
doilea a toată lumea, din Constan- 
tinopol, la anul 381, pe vremea 
împărăției lui Teodosie cel Mare.

j de-a lungul timpului

1788: A apărut, la Londra, primul număr al ziarului 
„The Times"

1856: S-a semnat, la Paris, Tratatul de.pace care a 
încheiat Războiul Crimeei

1887: Principele Ferdinand a fost declarat în mod ofî- 
eial moștenitor al Tronului, conferindu-i-se și titlul de 

teță Regală Principe de România
1906: Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor din 

ropa cu un aparat mai greu decât aerul, condus exclusiv 
prin mijloace proprii de bord

1940: Al doilea război mondial: Adolf Hitler și Benito 
ssolini se întâlnesc la Brenner pentru o alianță împotriva 
nței și a Marii Britanii

1954: A apărut, la București, săptămânalul „Gazeta 
rară”, organ al Uniunii Scriitorilor din România

1989: în Egipt, o mumie veche de 4400 de ani a fost 
B în Piramida lui Kheops

S-au născut:
1858: Rudolf Diesel, inginer și inventator german (0. 

1913)
1895: Ion Barbu, poet și matematician român român 

(d. 1961)
1910: Ioana Postelnicu, prozatoare româncă (d. 2004)
1926: Romul Munteanu, critic și istoric literar român
1937: Horia Moculescu, compozitor român
1957: Horia Roman Patapievici, scriitor și eseist 

român
1963: Vanessa Williams, actriță și cântăreață , 

americană, prima femeie de culoare aleasă Miss America, 
în 1983

Comemorări:
1953: Mihai Costăchescu, istoric și folclorist român, 

membru corespondent al Academiei Române (n. 1884)
1968: Eugen Cuteanu, compozitor român (n. 1900)
1973: Demostene Botez, scriitor și publicist român 

(n. 1893)
1994: Gina Patrichi, actriță româncă (n. 1936)
2009: Natasha Richardson, actriță britanică de teatru 

și film (n. 1963)

Au loc unele schimbări în rela
țiile cu persoanele apropiate. Aceste 
evenimente au mari șanse să fie unele
pozitive și să îmbunătățească relația cu părin
ții și copiii.

Ești plin de veselie și de energie, 
astfel încât se poate să fii tentat să 
obții satisfacții imediate și succese
facile. încearcă să privești mai mult înainte și
să adopți un comportament discret.

în viața sentimentală, tot ceea ce 
te aștepți să primești poate fi primit, 
însă numai cu condiția să fii dispus 
să oferi și tu la fel de mult.

La întâlnirile cu prietenii, discu
țiile iau un ton polemic. Fă în așa fel 
încât să păstrezi aparențele și să ai o 
atitudine diplomată. Unii nativi simt 
că responsabilitățile familiale sunt extrem de 
obositoare.

îți fac bine întâlnirile cu prietenii, 
deoarece aceștia îți oferă afecțiunea 
și liniștea de care ai nevoie. Cel puțin
din partea lor nu ai dezamăgiri, chiar dacă
unele rude se poate să te nemulțumească sau 
să te surprindă într-un mod negativ.

Te simți cel mai bine acasă, în 
mijlocul celor dragi. Nu prea ai chef 
să ieși în societate. Unii nativi se simt
atrași de persoanele misterioase, care lasă să 
transpară ceva, fără,a spune totul. La locul se
muncă se poate să te enervezi un pic.

în ceea ce privește activitățile fi
nanciare, este bine să ai inițiative, 
pentru a putea obține rezultatele do
rite. în relațiile cu ceilalți este bine să 
fii diplomat.

Știi cum să faci pentru a-ți sur
prinde partenerul într-un mod plă
cut. Ești plin de fantezie când vrei să 
faci tot posibilul pentru a-1 mulțumi, 
în plus, vă distrați de minune împreună.

Unii nativi își schimbă statutul 
profesional și chiar locul de muncă. 
Cu banii pe care îi câștigi te gândești 
să faci unele achiziții care să spo
rească nivelul de conform familial.

Ig Bancurile zilei
© © ©

Ion termină facultatea de medicină 
și e repartizat într-un sat. Acolo medi
cul bătrân îl informează că nu poate 
sta cu el prima săptămână (cum ar fi 
trebuit) și pleacă spunându-i să fie 
atent la ce face. Se întoarce peste 7 zile 
și-l întreabă ce a făcut. La care Ion îi 
spune:

- Prima dată a venit o babă că o 
durea capul, așa că i-am dat un cal
mant. A doua oară a venit un copil julit 
la genunchi, așa că am curățat rana, 
am dezinfectat-o și l-am pansat. Vineri 
când să închid cabinetul a venit Maria, 
a încuiat ușa, s-a dezbrăcat și s-a întins 
pe masă spunându-mi:

- Ioane, nu am văzut bărbat de trei 
luni!

.1

Medicul cu sufletul la gură îl în

treabă pe Ion:
- Și ce-ai făcut?
- I-am pus picături în ochi!

© © ©

Ion și Mărie în pat, Ion plictisit...
- Ioane, facem pariu că nu mă gă

sești?
- Da' facem pariu că nu te caut?

Ai răbdare pentru că astăzi, spre 
sfârșitul zilei, vei reuși să realizezi un 
proiect important la care lucrezi. Gră
bind lucrurile se poate să fie o idee 
neinspirată. în casă ai tendința de a face pe 
șeful.

în relațiile cu cei din jur, inclusiv 
în relația de cuplu, obișnuiești să te 
folosești de farmecul personal pentru
a convinge și pentru a obține astfel ceea ce te
interesează. Se poate însă ca, în unele situații,
simplul tău șarm să nu fie suficient.

Au loc în viața ta evenimente ne
prevăzute, care pot schimba multe. în 
cazul în care iei anumite decizii, con- 
sultâ-te și cu ceilalți implicați. Ești un pic vul
nerabil la remarcile celor din jur. Nativii cart 
se lasă pradă simțului lor de gurmanzi iat 
proporții serioase.
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(Zh raport al Curții de Conturi care face referire fi- j| 
nanțele publice locale pe anul 2008 dezvăluie cu 
cât talent se mișcă fiecare “Gigei” din administra
ția locală când în joc este banul comunității.

Administrație 3
__________________ Joi, 18 martie 2010

Banul public aruncat în “vânt” sau când “ochiul dracului”
devine al primarului

în truda lor continuă, cu gândul la 
binele comunităților pe care le păstoresc, 
edilii o mai smintesc când vine vorba de so
coteli.

Steagurile se numără de câte trei-patru 
ori după modelul consacrat in piesele lui 
Caragiale, dar până la urmă musai să iasă la 
socoteală. Poate câte unul să-l mai bage în 
buzunar Vântu ori alt mogul, dar în rest, 
chiverinisirea banului public reprezintă o 
prioritate absolută pentru toți primarii hune- 
doreni.

Atât de “absolută” încât dacă și-ar 
gospodării propriile averi aidoma celor co
munitare, edilii de pe meleagurile noastre ar 
fi toți muritori de foame.

Mai mare daraua 
decât ocaua

în urma controlului executat de in
spectorii Camerei de Conturi Hunedoara s- 
i constatat că zicătoarea cu daraua și ocaua 
își găsește corespondent în realitățile coti
diene.

Numai în municipiul Deva s-au plătit 
1.469,7 mii lei pentru lucrări care nu s-au 

ecutat. Recordul absolut, atât valoric cât 
9i ca imaginație a celor care stau să “pice 
ceva dacă nu curge”, îl reprezintă amena
jarea parcării de pe strada Mihail Eminescu 
dintre cimitirul catolic și cel ortodox din 
Bejan.

Din visteria municipiului Deva s-au 

scurs spre buzunarele constructorului 
268.900 lei noi pentru 1.132 metri pătrați de 
pavaj cu dale care în loc să ajungă pe dome
niul public s-au cuibărit undeva la căldură 
în actele Primăriei. Ca o inovație absolută 
în materie de amenajare parcări, în Deva au 
fost montate borduri „plimbărețe”.

Altfel nu se explică cum transportul 
bordurilor a fost plătit de trei ori. Singura 
explicație plauzibilă este că bucățile de 
piatră au tot plecat de pe șantier și a fost 
nevoie să fie readuse înapoi. Costurile trans
portului au ajuns la suma de 31,99 mii lei în 
timp ce bordurile au costat doar 11,03 mii 
lei.

Tragem de aici concjuzia că plimbarea 
pietretor a costat cu 290 la sută mai mult 
decât pietrele în sine. De unde și vorba: “Nu 
bordura te omoară... ci fuga după ea”. Nici 
stratul de uzură al covorului asfaltic nu a 
fost mai stabil în cazul investiției de pe 
strada Eminescu din Deva.

Asfaltul necesar lucrărilor a fost trans
portat de două ori dar folosit o singură dată. 
Plata s-a făcut însă nu după numărul 
utilizărilor, ci după cel al transportului, 
ajungându-se astfel la o nouă unitate de 
măsură a asfaltului care peste tot se vinde la 
tonă, metru pătrat sau metru cub numai la 
Deva se calculează în metri transportați la 
pătrat.

După formulele de calcul a reieșit că 
în timp ce valoarea stratului de uzură a fost 
de 3,92 mii lei, valoarea transportului a fost 
de 13,02 mii lei, cu 332 la sută mai mare.

Sporurile s-au născut 
la sat

Primarii din mediul rural se dovedesc 
de multe ori atât de atenți cu subordonații 
încât, probabil de invidie, inspectorii Curții 
de Conturi se opun dărniciei acestora. în 
baza contractului colectiv de muncă, 
Primăria comunei Ribița a efectuat, în ben
eficiul salariaților, cheltuieli neprevăzute de 
lege, în sumă totală de 32,1 mii lei, pentru: 
vestimentație, indemnizație pentru hrană, 
decontarea a 50 la sută din transportul la și 
de la locul de muncă, precum și decontarea 
unui curs de masterat pentru secretara 
primăriei. în urma masteratului secretara va 
învăța că funcția doboară gradul și Curtea 
de Conturi - Contractul Colectiv de Muncă.

Peste deal, la Blăjeni, s-au efectuat 
cheltuieli fără bază legală în sumă totală 
estimată de 58,9 mii lei, bani care constituie 
prejudiciu. Suma reprezintă drepturi salari
ate care nu sunt prevăzute de lege, la care 
se adaugă contribuțiile datorate de angaja
tor. Din totalul de mai sus, suma de 46,5 mii 
tei sunt plăți pentru spor de dispozitiv, suma 
de 7,9 mii tei reprezintă plăți pentru premiul 
anual calculat eronat în beneficiul 
salariaților, iar suma de 4,5 mii tei 
reprezintă primă de vacanță acordată nele- 
gal.- (în mod cu totul de neînțeles din rapor
tul Curții lipsesc prima de coasă și de 
culesul prunelor. La intervenția UE plata

primei de “căldare” a fost sistată).
în Vața, angajații primăriei nu au 

primit primă de vacanță pe considerentul că 
stau permanent în stațiune.

Dar Primăria Vața de Jos a acordat atât 
personalului care ocupă funcții de conduc
ere, cât și funcționarilor publici și person
alului contractual, spor de dispozitiv în 
valoare totală de 57,8 mii tei, la care se 
adaugă contribuțiile datorate de angajator în 
sumă totală de 15,7 mii tei.

Prejudiciul total estimat de auditorii 
publici externi este în sumă de 73,5 mii tei.

Edilul din Brănișca încurajează 
jocurile pe calculator. într-un viitor apropiat 
echipa de Solitair a primăriei Brănișca va fi 
înscrisă în campionatul regional.

Altfel nu se explică cum mai mulți 
salariați ai Primăriei Brănișca - funcționari 
publici și personal contractual - au primit, 
în lunile noiembrie și decembrie 2008, 
drepturi de natura salarială în valoare 

estimată de 1,9 mii lei, sub forma „sporului 
de ecran” (15%)

Primarul din Băița pare că își 
maltratează psihic angajații. Primăria a 
plătit „spor de stres” de 15% din salariul de 
bază personalului contractual și 
funcționarilor publici din aparatul de spe
cialitate al primarului. S-a creat astfel un 
prejudiciu în sumă de 38,2 mii tei.

Firmele de stat... stau

în competența Camerei de Conturi 
Hunedoara a fost și verificarea celor 25 
agenți economici de subordonare locală, 
dintre care numai trei societăți comerciale 
au înregistrat un profit brut în sumă totală 
de 863 mii tei, restul înregistrând pierderi în 
sumă totală de 40.325 mii tei.

Alexandru Avram

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& LinișteZ Breaking gossip (sau, în traducere dezlânată, Bârfe de ne-am spart)
Cum a ajuns Joiana 
să colaboreze 
cu Securitatea

Povestea de astăzi ne-a venit de la 
un prieten al ziarului și face vorbire de
spre „turnătoriile” comise de zootehniști 
pe vremea lu’ împușcatu. Povestitorul 
mărturisește că foștii „ciripitori” la Secu 
sunt și acum pe cai mari și că dosarele 
lor de colaboratori au fost plantate cu 
verdele în sus și le-a mâncat vaca. O 
vacă despre care aflăm că a colaborat in
voluntar cu Securitatea.

Lucrurile s-a întâmplat cam așa: 
într-un grajd de colhoz așezat la intrarea- 
n pădure, Joiana - peiorativ botezată ast

fel, pentru că ea se născuse într-o zi de 
miercuri - a binevoit să intre-n călduri. 
Mai pe șleau, vacii îi sfârâiau copitele 
după o partidă de sex. Operatorul 
însămânțător, în loc să o „satisfacă” 
fiziologic folosind taurul din eprubetă, a 
înzestrat-o în locul cu pricina cu un mi
crofon aflat pe fișa de inventar a băieților 
de la Securitate.

(Aflarăm, mai apoi, că văcarul era 
în atenția „organelor” din cauza vorbelor 
deocheate rostite pe șest la adresa celui 
mai de preț mulgător al patriei.)

Ion, văcarul satului, a dat drumul 
gândurilor cu voce tare singur fiind în 
mijlocul turmei, fără să știe că joiana 
avea să îl dea în gât cu aparatule ei de in
terceptare montat în locul rușinos. A 
doua zi, Ion a fost săltat de șeful de post 

care i-a băgat cu pulanul în cap, Ia coaste 
și pe spinare o lecție abgradată despre 
munca de partid aflată pe cele mai înalte 
culmi ale durerii.

Povestitorul nu știe dacă Joiana a 
fost reabilitată post mortem de CNSAS 
privind actul de colaborare cu odiosul 
regim. Știm însă cu certitudine că boii 
care au montat vaca sunt și acum la 
dispoziția noii puteri.

Liberalii au supt 
o alcoolemie 
insurgență

Aflarăm de curând cum că strategul 
electoral al galbenilor din județ, un 

(in)SURGEN al petrecerilor în interes de 
serviciu, ar fi vătămat o muiere cu 
mașina pe trecerea de pietoni.

întâmplarea a circulat cu viteză 
excesivă, după un chef de zile mari, când 
ne-surgentul avea o alcoolemie la bord 
atât de mare încât ar fi putut înverzi și 
oglinda retrovizoare.

Imediat după comiterea faptei, 
înainte ca milițienii de la circulație să își 
facă apariția, șoferul PNL-ului și-a sunt 
șefii de partid să îi sugă aloolemia din 
sânge până la limita rezonabilului, adică 
sub pragul unui dosar penal.

Linia telefonului galben a 
funcționat și extra-surgentul a scăpat de 
coșmarul bulăului. Femeia călcată pe 
zebră a rămas u beleaua accidentului, 
poliția și-a făcut încă o dată datoria și 

ne-surgentul a rămas cu dator vândut 
șefilor de partid.

Al dvs Gogu

P.S. Notă: „insurgent”, vorba 
DEX-ului, înseamnă revoltat, 
rebel, răzvrătit. Particula „ in ” este 
element de compunere savantă cu 
sens negativ.

Dacă domnul DEX ar fi avut 
bunăvoința să ne explice cum e să 
fii „surgent”, probabil că am fi 
aflat că e vorba despre un ne-rebel, 
ne-revoltat, ne-răzvrătit sau, mai 
pe direct - slugă, slugoi servil.

ANUNȚ PUBLIC
5

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și PRIMĂRIA PETROȘANI titular al proiec
tului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru 
obiectivul “Reabilitare pârtii existente zona Rusu - Parâng”, jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedbara și PRIMĂRIA PETROȘANI titular al proiec

tului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru 
obiectivul “Extindere pârtii de schi în zona SLIMA (Parâng)”, jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
5

POPA THEODORA MARIA, cu sediul în localitatea Deva, str.Panseluțelor, bl.30, ap.3, 
jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUD - “Locuință P+M 
și împrejmuire” în localitatea Deva, str.Brîndușei, f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei de în
cadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, 
Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16.30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, str.Amurgului, 
nr.l, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și PRIMĂRIA PETROȘANI titular al proiec

tului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru 
obiectivul “Construcție instalație transport cablu TG 1 Petroșani (Cartier AEROPORT - Zona 
Rusu)”, situat în municipiul Petroșani, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, de luni 
până joi (8 - 16.30) și vineri (orele 8 - 14). ■

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



încă un primar ajunge după gratii. Este vorba 
de primarul din Baia Mare, Cristian Anghel, acuzat 
de abuz în serviciu.
Cristian Anghel este membru PNL.
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Tunuri de peste un milion de lei
Un bărbat este 

cercetat pentru furt din 
supermarket

Un bărbat din Aninoasa în 
vârstă de 53 de ani are dosar nenal 
pentru că a furat de pe rafturile 
unui supermarket mărfuri în val
oare de 175 de lei. Furtul a avut 
loc la un magazin din municipiul 
Deva, în urmă cu două zile. 
Agenții de pază au observat că 
Adrian S. a furat bunurile din 
spuermarket și au anunțat poliția. 
Prejudiciul a fost recuperat iar 
Adrian S. are dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

O femeie 
a fost accidentată 

pe trecerea de pietoni
Un grav accident rutier a 

avut loc marți în jurul orei 11:15 
pe bulevardul Mihai Viteazu din 
Vulcan. Mirela I. de 32 de ani din 
Cugir care se deplasa eu autotur
ismul pe direcția de mers 
Petroșani - Lupeni, nu a acordat 
prioritate de trecere Dochiei B. de 
68 de ani. Femeia s-a angajat în 
traversarea străzii regulamentar, 
prin loc marcat cu indicator și 
marcaj rutier vizibil. Dochia B. a 
fost lovită de autoturism. Șoferiței 
i s-a întocmit dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Accident grav 
în satul Crivadia

Pasagerul unui autoturism a 
fost rănit grav în urma unui acci
dent rutier care s-a produs marți, 
în jurul orei 16:45. Totodată, în 
urma accidentului a suferit răni 
ușoare și șoferul unuia dintre au
toturismele implicate în accident.

Răzvan C., de 25.de ani, din 
municipiul Drobeta Turnu Sev
erin, în timp ce conducea un auto
turism pe raza comunei Bănița în 
satul Crivadia nu a adaptat viteza 
într-o curbă lipsită de vizibilitate, 
pe un carosabil alunecos a derapat 
și a pierdut controlul volanului in
trând pe contrasens. Acolo s-a 
tamponat cu un autoturism condus 
de Mircea Ș. din municipiul Deva, 
în urma accidentului pasagerul 
Anton R. de 48 de ani a suferit 
răni grave, iar cele două autotur
isme au fost avariate.

Vn bărbat a fost lovit de 
autoturism în apropierea 

trecerii de pietoni 
Un alt accident de circulație 

s-a produs marți la ora22:12 pe 
DN7, între localitățile Deva și 
Simeria. în urma producerii eveni
mentului rutier un pieton a fost 
rănit grav. Din primele cercetări 
polițiștii au stabilit că Adrian E. 
De 25 de ani din comuna Slobozia 
Conachi, județul Galați l-a acci
dentat grav pe loan B. de 39 de 
ani, din Simeria, care era angajat 
în traversarea străzii în imediata 
apropiere a trecerii de pietoni. 
Pietonul a fost transportat la Spi
talul Județean Deva.

Maria Bulz

cu file CEC fără acoperire
Doi tineri care au emis cecuri 
fără acoperire în valoare de 

peste 1.000.000 de lei sunt cer
cetați penal de ofițerii Servi

ciului de Investigare a 
Fraudelor Hunedoara. Magis- 
trații au decis ca ei să rămână 
în arest pentru 29 de zile. Sub 
identități false, timp de un an 

ei au înșelat furnizori de mate
riale din mai multe județe, ob

ținând astfel sume de bani 
impresionante.

în calitate de asociați și adminis
tratori a trei societăți comerciale, Ionuț 
C. de 30 de ani din Deva și Ionuț B. de 
22 de ani din Constanța au cumpărat 
materiale de construcții, utilaje, uleiuri 
și minerale de la diverși furnizori de pa 
raza județelor Hunedoara, Alba, 
Maramureș, Dolj și Cluj.

Pentru plata acestor mărfuri cei 
doi emiteau file CEC. Documentele fis
cale erau refuzate la plată cu mențiunile 
„lipsă de mandat al semnatarului” și 
„lipsă total disponibil în cont”.

Cei doi se prezentau furnizorilor

cu identități false, iar după comiterea 
înșelăciunilor distrugeau documentele 
financiar contabile ale societăților.

Infractorii au fost 
reținuți pentru 
29 de zile

Ulterior ei valorificau bunurile 
obținute prin înșelăciune, sub prețul de 
achiziție. Sumele de bani obținute astfel 
nu au fost înregistrate în evidențele 
contabile.

Astfel în cursul anului trecut cei 
doi tineri au reușit să mșele mai mulți 
furnizori. Prejudiciul total produs prin 
înșelăciune creat de cei doi suspecți 
depășește suma de 1.100.000 lei.

Cei doi tineri au fost reținuți pen
tru 24 de ore și prezentați Tribunalului 
Hunedoara care a emis pe numele lor 
mandate de arestare pentru 29 de zile.

Polițiștii continuă cercetările pen
tru stabilirea întregii activități 
infracționale și a prejudiciului creat sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
înșelăciune, fals în înscrisuri sub 
semnătură privată și evaziune fiscală.

Maria Bulz

Fiscul a colectat mai mulți bani pentru buget
Direcția Generală a Finanțelor 

Publice a Județului Hune
doara și-a făcut bilanțul pen

tru perioada 
ianuarie-februarie 2010. 

Structurile cu atribuții de in

specție fiscală din cadrul și su- 
bordinea Fiscului au efectuat 
un număr total de 246 acțiuni 
de control la persoane juri

dice.

actualitatea hunedoreană, la tine acasă

în cadrul inspecțiilor fiscale 
efectuate s-a avut în vedere re
spectarea de către contribuabili a 
reglementărilor legale privind sta
bilirea, evidențierea declararea și 
plata impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor datorate bugetului 
general consolidat.

De asemenea, s-a urmărit re
alitatea și legalitatea operațiunilor 
pentru care agenții economici au 
solicitat rambursarea taxei pe val
oarea adăugată. în această pe
rioada au fost soluționate un 
număr de 102 solicitări de ram
bursare/ restituire a taxei pe val
oare adăugată.

Din suma solicitată la ram
bursare/ restituire în valoare de 
3.196 mii lei, s-a admis la rambur
sare/ restituire suma de 2.296 mii 
lei și s-a respins suma de 900 mii 
lei.

La nivelul județului, rezul

tatele înregistrate urmare 
verificărilor efectuate la persoane 
juridice se concretizează îi^t 
atragerea la bugetul de stat a unor 
venituri suplimentare în sumă 
totală de 16.414 mii lei.

Analizând comparativ va 
oarea sumelor atrase suplimentar 
la bugetul general consolidat în 
luna februarie 2010 (16.414 mii 
lei) cu realizările lunii februarie 
2009 (11.250 mii lei), se constată 
că înregistrăm o creștere a valorii 
acestui indicator cu 46 %.

La contribuabili persoane fiz
ice s-au efectuat un număr de 119 
acțiuni de control, rezultatele 
acestor acțiuni fiind concretizate 
în stabilirea unor venituri supli
mentare în sumă totală de 129 mii 
lei reprezentând diferențe de im
pozite și taxe, accesorii și amenzi.

Maria Bulz

Autorul unei tâlhării 
din Vulcan a fost prins

Cel de al doilea autor al unei tâlhării comise în urmă cu două săptămâni în 
Vulcan a fost prins. El se numește Nicoale V. de 37 de ani, este din Vulcan și are 
antecedente penale.

Tâlhăria a fost comisă asupra unui bărbat în vârstă de 64 de ani. El a fost 
acostat de o femeie și un bărbat după ce a coborât din maxi-taxi. Cei doi i-au furat 
suma de 1.700 de lei. Incidentul a avut loc pe strada Straja din Vulcan. Polițiștii 
au identificat-o pe femeia care a participat la tâlhărie imediat după comiterea 
infracțiunii. Tânăra este cercetată în stare de libertate deoarece are în întreținere 
o fiică în vârstă de patru luni și este însărcinată. Bărbatul a fost prins în urmă cu 
două zile. Nicolae V. a fost reținut pentru 24 de ore, în baza unei ordonanțe de 
urgență și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă 
pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

Maria Bulz

25.de
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Dezvoltarea turistică este prioritatea
comunei Rîu de Mori

Promovarea turismului este una din 
principalele priorități de pe agenda 

primarului Niculiță Mang din Rîu de 
Mori. Comuna de la poalele Retezatu
lui, una dintre cele mai întinse comune 

din Țara Hațegului, are numeroase 
obiective turistice. Pentru atragerea tu
riștilor și dezvoltarea zonei, primarul 
comunei se va folosi de finanțare ex

ternă.

Un prim pas pentru dezvoltarea turismului și 
atragerea turiștilor în comună îl constituie înființarea 
unui centru de informare. Proiectul implică o colab
orare între administrația locală și pensiunile aflate pe 
raza comunei. Sediul centrului va fi amplasat chiar 
* fața primăriei Rîu de Mori. Centrul de informare 
va furniza turiștilor informațiile despre locurile de 
cazare disponibile la cabanele din zonă, traseele tur
istice care pot fi parcurse, precum și despre toate 
obiectivele turistice din comună. De altfel, la centru 

putea fi găsite pliante, imagini și hărți cu trasee 
tunstice montane. Tot în incinta centrului de infor
mare va fi amenajat și un muzeu. Nipuliță Mang, pri
marul comunei Rîu de Mori, intenționează să 
amenajeze un spațiu în care să fie expuse obiecte 
tradiționale. Amenajarea muzeului are ca scop pro
movarea datinilor strămoșești, precum și trans
miterea acestora tinerei generații. Proiectul, fiind 
printre puținele de acest gen din județ, are șanse mari 
de a obține finanțare. Tot pentru dezvoltarea turis
mului primarul Niculiță Mang dorește transformarea 
zonei de agrement Râușor în stațiune montană. „O 
speranță mare pentru dezvoltarea turismului este 
atragerea unei firme competitoare pentru amenajarea 
unor pârtii de schi. Această zonă are un potențial 

/rte mare. De asemenea, există posibilitatea de 
amenajare a cel puțin două pârtii. Iama când este 
zăpadă în zonă vin mulți turiști, iar în perioada verii 
cabanele și pensiunile nu fac față la numărul mare 
de turiști care caută cazare”, a spus Niculiță Mang.

Proiect îndrăzneț 
pentru energie solară

Un alt proiect îndrăzneț care va fi demarat de 
edilul comunei Rîu de Mori, în colaborare cu 
administrația locală a comunelor din Țara Hațegului 
este amenajarea unui parc energetic cu panouri so
lare. Proiectul va beneficia de finanțare din fonduri 
europene. în prezent se lucrează la întocmirea 
documentației necesare pentru depunerea proiectu
lui. Odată cu finalizarea proiectului va fi asigurat ilu
minatul public în comune Rîu de Mori, precum și în 
comunele asociate. Parcul energetic va fi amplasat 
pe un teren din comuna General Berthelot. „în 
asociație cu alte comune din Țara Hațegului vrem să 
depunem acest proiect european. Este un proiect in
teresant și am fost de acord să participăm și noi. Din 
fonduri proprii contribuim deocamdată cu sumele 
1 .j^sare pentru consultanță. Când va fi gata, va fi 
acoperit gratuit iluminatul public din comuna noastră 
și celelalte comune asociate la proiect”, a menționat 
Niculiță Mang, primarul comunei Rîu de Mori.

Investițiile în infrastructură 
vor fi continuate

Investițiile importante care s-au realizat pe par
cursul anului trecut, vor avea continuitate și în 2010. 
Prin fondurile alocate de Ministerul Mediului satele 
Suseni, Rîu de Mori, Ostrovel și Brazi vor avea rețea 
de canalizare și alimentare cu apă. De asemenea, 
locuitorii din Valea Dâlji vor avea în acest an apă la 
robinet. Lucrările la rețeaua de canalizare din satele 
Clopotiva, Ostrovul Mare și Ostrovul Mic, precum 
și lucrările la tronsonul de drum dintre satele Barazi 
și Bălan, vor fi demarate. în prezent fondurile pentru 
realizarea investiției sunt blocate de contestațiile de
puse de participanții la licitație. „Luna aceasta se vor 
încheia procesele. S-au terminat toatele căile de atac 
în justiție. Când va fi pronunțată hotărârea 
judecătorească în sfârșit vom putea începe lucrările”, 
a spus Niculiță Mang.

Buget insuficient 
pentru ajutoarele sociale

După sărbătorile pascale se vor continua 
lucrările la căminul cultural din Ohaba Sighișei. 
Construcția căminului este susținută din fondurile 
proprii ale primăriei. Mai trebuiesc executate 
lucrările de finisaj. O problemă cu care se confruntă 
primarul din comuna Râu de Mori este lipsa fon
durilor pentru ajutoarele sociale. Pentru anul trecut 
a fost necesară suma de 255.000 de lei la plata aju
toarele sociale și a asistenților persoanelor cu hand
icap. Pentru anul în curs primăria nu a primit decât 
170.000 de lei. „Suma de bani pe care am primit-o 
nu este suficientă. Mai avem nevoie de 85.000 de lei. 
în plus avem restanță de plată pe ultimele luni ale 
anului trecut. Dacă le acoperim banii ne vor ajunge 
până în luna iulie a acestui ani. Ceea ce este și mai 
grav este că nu ne permite legea să facem rectificare 
de buget și să alocăm fonduri din altă parte”, a spus 
Niculiță Mang.

Irina Năstase

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL DEVA 
Adresa: Piața Unirii nn 4, municipiul Deva, Județul Hunedoara, 330152, cod fiscal 4374393 

Tel: 0254-233800. Fax: 0254-233800. E-mall: programe.deivoftare@primarladeva.ro

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare 

nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Deva în anul 2010

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Județul Hunedoara, codul 
poștal 330152, Telefon: 0254 - 233800; 02S4 - 218579. Fax: 0254 - 233800, Cod fiscal: 4374393, e mail: 
programe.dezvoltare@primariadeva.ro
2. Reglementări legale privind acordarea finanțării nerambursabile:

• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, precum șl legile speciale pentru fiecare domeniu finanțat.

3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva în 
anul 2010 sunt:

• Servicii recreative și sportive
• Servicii culturale
• Servicii religioase
• Servicii sociale
• Activități pentru tineret

4. Suma totală alocată de ia bugetul general al Municipiului Deva și aprobată pentru anul 2010 este de 
3.045.000 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:

• Servicii recreative și sportive
■ Servicii culturale

1.500.000 LEI
20.000 LEI

• Servicii religioase 1.500.000 LEI
• Servicii sociale 20.000 LEI
• Activități pentru tineret 5.000 LEI

5. Durata de Implementare a proiectelor: anul 2010
6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, str. Avram lancu, bl. H3, 
mezanin. Compartimentul Programe Dezvoltare, telefon 0254-233800 și de pe site-ul instituției 
www.primariadeva.ro.
7. Solicitantul va depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului 
Deva*'- Compartiment Programe Dezvoltare, str. Avram lancu, bl. H3, mezanin, până la data de 20 aprilie 
20010, ora 16.00, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a denumirii proiectului, adresa și numele complet al 
solicitantului precum și mențiunea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". în plicul 
conținând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea și în numărul de exemplare 
menționate în Ghidul Solicitantului.
8. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se va face de către 
Comisia de evaluare și selecționare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 
58/2010.
9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare șl selecționare va comunica în scris, la încheierea procedurii de 
evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, 
solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în 
vederea încheierii contractelor.
10. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI - a, nr. 55 din data 
16.03.2010.

Primar, 
Mircia Muntean

mailto:programe.deivoftare@primarladeva.ro
mailto:programe.dezvoltare@primariadeva.ro
http://www.primariadeva.ro
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Big Ben-ul hunedorenilor „bate”
de două sute de ani
„Ceasul de pe vremea Măriei 
Tereza”, cum l-au botezat lo

calnicii din Băița este vechi de 
peste 200 de ani și de când a 

fost construit nu a contenit să 
măsoare timpul. Acest Big Ben 
al hunedorenilor, cel mai vechi 

orologiu din județul Hune
doara, se află în turnul unei 

bisericuțe veche.

Alfred Eisler este unul dintre 
puținii localnici care cunoaște se
cretele acestui orologiu. Bătrânul 
are aproape 80 de ani și are grijă de 
orologiu de peste trei decenii.

Lovituri în clopot 
marchează 
scurgerea orelor

Ceasul a fost adus de la o 
„biserică a măicuțelor”, din Austria, 
mai precis din vechea Vienă. Tot de 
acolo, în urmă cu 200 de ani au fost 
aduse și statuetele, orga și cele doua 
altare, din biserică. Mecanismul 
ceasului este adăpostit într-un dulap 
din podul bisericii, iar pentru a 
ajunge la el, trebuie să urci pe 
câteva scări abrupte și măcinate de 
timp. Acestea sunt scările pe care 
Alfred Eisler a urcat zi de zi, timp 
de 30 de ani pentru că orologiul este 
mecanic și trebuie tras Ia fiecare 24 
de ore. Pendula, sculptată în lemn 
de trandafir, bate secundele.

La fiecare sfert de ceas, fiarele 
se pun în mișcare, huruind, și 
acționează ciocănelul care bate 
prima dată sfertul orei, apoi 

jumătatea, trei sferturi, iar ceasul se 
termină cu patru bătăi.

La fiecare oră, cele patru bătăi 
de sfert declanșează al doilea 
mecanism, care mișcă ciocanul 
mare ale cărui lovituri în clopot 
marchează scurgerea orelor. Tijele 
plecate din dulăpior străbat în sus 
până sub acoperiș și acționează 
arătătoarele de pe cadranul din turn. 
Peste sat sunetul vine firesc și 
amintește de imensele catedrale din 
Apus.

„Ne-am obișnuit atât de mult 
cu acest ceas încât aproape că nu 
mai avem nevoie de alt ceas acasă 
sau la mână”, spune primarul co
munei Băița, Damian Diniș.

Poveste de pe 
vremea reginei

Biserica romano-catolică, cea 
care adăpostește ceasul a fost 
sfințită în anul 1798, dar după cum 
spune bătrânul, ea a fost construită 
mult mai repede din contribuția 
comunității catolice. în acele vre
muri, obiceiul minerilor era să 
doneze bisericii bani sau obiecte de 
cult de fiecare dată când găseau

cantități importante de aur în mină.
„Inițial, biserica a fost ridicată 

fără turn. Oamenii au contribuit 
foarte mult la construirea turnului, 
în locul unde astăzi este Băița, 
atunci era un lac, lacul Ursului. 
Când stâncile de la intrarea în 
comună s-au erodat, apa s-a retras 
și oamenii au venit aici și și-au con
struit casele. Tot atunci a fost 
ridicată și biserica. Lumea lucra la 
mină, în arendă, iar când găseau aur, 
îl donau și lucrau la biserică”, 
povestește Eisler, cel care îngrijește 
biserica și ceasul. Așa a fost înălțată 
vechea biserică din Băița, cu „cea
sul de pe vremea Măriei Tereza”.

Patronul spiritual al bisericii 

este Sfântul Ioan de Nepumuc. Leg
enda spune că, în acele vremuri 
acesta era un preot care a fost uci. 
de rege. Se spune că, regele i-a tăiat 
limba pentru că nu a vrut să-i spună 
spovedania reginei. O bucată din 
limba Sfântului se află în altar 
nostru”, spune Eisler. Pe tavanul 
bisericii, deasupra altarului princi
pal stă scris, cu litere latine de cu
loare roșie și neagră:' „Teresia Pia 
Regina Me Erexit Populus Vero 
Pauper Turriac Fomice Ditavit” 
(Tereza, pioasa regină, m-a ridicat 
însă poporul sărac, m-a înălțat pe 
tumul și arcul de triumf).

Andreea Lazăr

TEATRUL JOINT SI ZILE SI NOPȚI 
VA INVITA LA TEATRU

3 SERI / 3 SPECTXCIU
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S.C. Teba Brad Industry - o firmă de prestigiu
S.C. Teba Brad Industry repre
zintă una dintre puținele socie

tăți comerciale din zona 
Bradului care a rezistat cu 

succes crizei economice. Aflată 
sub coordonarea administrato
rului Florin Oprișa, S.C. Teba 
Brad Industry împlinește în 
această lună 11 ani de exis

tență.

întemeiată cu capital mixt în 
baza unui parteneriat româno - ital
ian, S.C. Teba Brad Industry este 
specializată în producția 
confecțiilor pentru copii. începutul 
modest cu doar 20 de lucrători în 
f »9 a fost urmat de o dezvoltare 
spectaculoasă, sub conducerea unei 
echipe competente și ambițioase. 
Firma are în prezent 450 de angajați 
șj n sediu pe măsură, dotat cu 
echipamente modeme. Acționarul 
străin este reprezentat de societatea 
Unittesille Italia care se ocupă și de 
activitatea de marketing. S.C. Teba 
Brad Industry produce lenjerie 
intimă și accesorii pentru copii 
marca ELLEPI, una dintre mărcile 
de profil cunoscute în întreaga

►
lume. Săptămânal sunt realizate și 
exportate circa 100.000 produse 
textile: body, maieuri, chiloți, 
bavete.

„îmi exprim gratitudinea față 
de investitorul Giancarlo Palia, care 
a avut încredere în noi și a sprijinit 
toate inițiativele noastre. O colabo
rare foarte bună avem cu partenerii 
de la Unittesille Italia care asigură 
desfacerea produselor noastre”, 
spune Florin Oprișa, administra
torul S.C. Teba Brad Industry.

Obiectivul principal al conduc

erii este menținerea activității la 
nivelul actual, iar în condițiile 
relansării economice se dorește dez
voltarea capacității de producție, 
“încercăm să sporim competitivi
tatea prin achiziționarea de utilaje 
noi. Vom apela, în acest sens, la in
strumentele structurale puse la 
îndemână de către Guvern prin in
termediul unui proiect pe măsura 
3.2.2. aflat în curs de elaborare”, 
afirmă Florin Oprișa.

Fructele au prins viață la „Andrei Șaguna”
Deghizați în fructe și legume sau 
purtând costume care aduc a ali
mente nu tocmai sănătoase, ele

vii din clasele primare de la 
Școala Europeană “Andrei Șa

guna” au jucat mici scenete care 
au dat de gândit și adulților pre- 
zenți în sala festivă a instituției 

de învățământ

Ieri, elevii claselor I-IV ai Școlii 
“Andrei Șaguna” au participat la concursul 
educațional “Vreau să cresc mare și fur- 
mos, mâncând sănătos”, concurs organizat 
de psihologul Magda Costescu din cadrul 
Centrului Județean de Asistență 
Psihopedagocică Deva. Scenetele 
amuzante prezentate de cei mici au sur
prins plăcut asistența formată din părinți, 
învățători, bunici și colegi de școală ai mi
cilor actori. “Scopul proiectului a fost în

deplinit. Ne-am dorit ca elevii dar și 
părinții să conștientizeze ce înseamnă o 
alimentație sănătoasă”, a precizat psiho
logul Magda Costescu.

“Mi-a plăcut să joc 
rolul de căpșună”

Pe scena sălii festive s-au urcat 
echipe formate din cinci elevi, numărul 
total al participanților fiind de 70. în total 
au fost jucate 14 scenete care au fost create 
de învățători, cu ajutorul copiilor. “Mi-a 
plăcut să joc rolul de căpșună. Am de
scoperit că jocul de-a fructele și legumele 
sănătoase mă poate face să nu mai mănânc 
alimente care îmi dăunează, așa că acum 
mama mă răsplătește cu fructe”, spune o 
micuță elevă. Din atât de multe piese puse 
în scenă, juriul a fost nevoit să aleagă două 
scenete, drept ocupante a locului întâi: 
“într-un supermarket” și “Orășelul ali
mentelor sănătoase”, interpretate dc elevii 
claselor a II a A și a 111 a E.

Copiii și-au 
dezvăluit talentul 
de actori

“Piesele au avut un mesaj original. 
Am remarcat la copiii din clasa a doua, tal
ente actoricești native. A fost o bună ocazie 
să descoperim calitățile copiilor. în cadrul 
acestui concurs copiii au învățat roluri pe 
care mai târziu le vor interpreta și în viața 
reală”, a declarat Dan Oltean, șeful CJAP 
Deva. Toți copiii au fost răsplătiți cu fructe. 
Etapa finală a competiției se va desfășura 
la nivel județean la Casa de Cultură 
“Drăgan Munteanu” din municipiul Deva 
în data de 28 aprilie. Concursul face parte 
din Proiectul “Promovarea unor comporta
mente alimentare sănătoase în rândul 
elevilor din județul Hunedoara.”

Maria Bulz.



8 Noi și lumea/'
Joi, 18 martie 2010 _____________

Titulaturile de educator și învățător vor dispărea, toate cadrele didactice fiind nu
mite profesori, iar formarea profesională se va face obligatoriu în mai multe etape, 
ce cuprind studii de licență de trei ani într-o specializare științifică, masterat didac
tic de doi ani și stagiu practic de un an. Prevederile sunt cuprinse în noul proiect al 
Legii educației.

Numeroase companii 
europene participă Ia comerțul 
cu instrumente "de tortură"

Proiectul Legii educației prevede 500 de euro 
pentru fiecare nou-născut

Companiile europene profită de 
lacunele juridice pentru a participa la 
comerțul internațional cu echipa
mente de poliție și securitate conce
pute în scopul torturii, a denunțat 
miercuri Amnesty International.

într-un raport intitulat "From 
Words to Deeds", organizația pentru 
apărarea drepturilor omului, cu sediul 
la Londra, le reproșează acestor com
panii că participă la comerțul cu "in
strumente de tortură", cum ar fi cătușe 
pentru perete sau cu șocuri electrice.

Amnesty acuză în special Ger
mania și Cctiia. Din 2006, aceste 
două țări au autorizat exportul de 
arme de poliție și instrumente de con
strângere (piedici pentru glezne, 
acrosoluri eu produse chimice) către 
nouă țări unde astfel de echipamente 
vor fi utilizate pentru a comite acte de 
tortură, potrivit Amnesty.

Numai șapte state europene au 
respectat obligația de a răspunde pub
lic pentru astfel de exporturi, potrivit

Românii se despart greu 
de casa părintească

Bărbații locuiesc cu părinții 
până la 30 de ani. Femeile sunt ceva 
mai individualiste și se mută singure 
cu trei ani mai devreme potrivit unui 
studiu realizat de Comisia 
Europeană. Doar bulgarii, grecii și 
italienii ne depășesc - ei sunt mai 
mămoși.

în medie românii au un salariu 
mediu brut de aproape patru mii de 
euro pe an, o sumă prea mică pentru 
a-și cumpăra până și o garsonieră.

Dezavantajele locuitului cu 
părinții, nu puține, sunt ignorate de 
"copiii" de 30 de ani. Potrivit psi
hologilor, traiul cu părinții până la 
vârste înaintate îi afectează pentru că 
nu-și asumă anumite responsabilități 
și, din punct de vedere emoțional, 
acest lucru le poate întârzia ma
turizarea.

Bulgarii, grecii și italienii sunt 
codașii Europei. Primii din sărăcie - 
un bulgar câștigă în medie puțin peste 
două mii de euro pe an, cam 160 de

Un român va fi despăgubit 
la CEDO pentru că a fost obligat
să poarte haine de deținut

România este condamnată să 
plătească daune pentru că a obligat un 
arestat preventiv să poarte haine de 
deținut. Dan Jiga, fost director general 
în Ministerul Agriculturii și fost con
silier al ministrului loan Avram 
Mureșan, a reclamat la CEDO 
condițiile de detenție și perioada lungă 
de arest preventiv, dar și faptul că, în 
timpul procesului, a fost obligat să 
poarte haine de deținut.

Curtea Europeană a drepturilor 
omului a obligat statul român să-i 
plătească lui Dan Jiga 12.800 euro 
daune si 2500 euro cheltuieli de 
judecată. Curtea a stabilit că arestul 
preventiv de 11 luni a fost prea lung și 
că hainele de deținut i-au afectat 

organizației neguvemamentale.
Acest document, elaborat în co

laborare cu Omega Research Founda
tion, arată că aceste activități persistă 
în pofida introducerii în 2006 la scară 
europeană a unor măsuri de control. 
Amnesty cere Comisiei Europene să 
acopere lacunele juridice evidențiate 
de acest raport, iar statelor membre 
UE să aplice corect reglementările.

"Introducerea la scară europeană 
a unor măsuri de control privind 
comerțul cu «instrumente de tortură», 
după camnania desfășurată timp de 
un deceniu de organizațiile pentru 
apărarea drepturilor omului, a fost un 
progres istoric", a declarat Nicolas 
Beger, directorul Biroului european al 
Amnesty International.

"Totuși, la trei ani de la intrarea 
în vigoare a acestor măsuri, mai multe 
state europene nu au pus încă în mod 
corect în aplicare și nici nu urmăresc 
respectarea acestor dispoziții", a re
marcat el.

euro pe lună, așa că stau cu părinții și 
până la 32 de ani. Grecii sau italienii 
n-au scuza asta. Sunt pur și simplu 
mămoși sau "cocco di mamma" adică 
puiul mamei.

Cei mai dornici de independență 
sunt bărbații din Finlanda, Franța și 
Olanda. Se desprind de părinți înainte 
de a împlini 25 de ani iar femeile 
chiar ceva mai devreme se arată în 
studiul Eurostat.

acuzatului prezumția de nevinovăție.
Ulterior, Jiga a fost condamnat 

definitiv într-un proces de corupție. 
Procurorii au demonstrat, în instanță, 
că Jiga ar fi primit bani pentru a fa
voriza o firmă într-o licitație a minis
terului Agriculturii.

Statul va deschide fiecărui 
nou-născut un cont educațio
nal reprezentând echivalentul 
în lei a sumei de 500 de euro, 

potrivit noului proiect al Legii 
educației, reglementare cu

prinsă și în proiectul Andro- 
nescu, variantă preluată din 

propunerile Comisiei preziden
țiale.

Potrivit articolul 302 din noul 
proiect de lege, se instituie deschiderea 
unui cont educațional reprezentând 
sprijinul acordat de stat pentru ex
ercitarea dreptului la educație 
permanentă.

"Statul sprijină dreptul la educație 
prin acordarea sumei în echivalentul în 
lei a 500 de euro fiecărui copil, la 
nașterea acestuia", se arată în proiectul 
Legii educației obținut de MEDIAFAX. 

în noul proiect al Legii educației 
sunt prevăzute condițiile în care va fi 
acordă -și utilizează această sumă. 
Potrivit documentului, acest cont 
educațional va fi acordat tuturor copi
ilor născuți după intrarea în vigoare a 
Legii educației.

Și proiectul Legii educației 
naționale din septembrie 2009, elaborat 
în mandatul Ecaterinei Andronescu, 
document pe care Guvernul a dorit să îl 
promoveze prin angajarea răspunderii,

Taximetriștii din New York au suprataxat 
milioane de clienți
Mii de persoane care au fost înșelate de 
șoferii de taxi din New York prin dubla
rea tarifelor ar putea primi o parte din 

bani înapoi. Totuși, șan-ele ca persoanele 
ce au plătit cash și nu au păstrat chitan
țele să mai primească despăgubiri sunt 

minore. 

prevedea că statul sprijină dreptul la 
educație permanentă prin acordarea 
sumei reprezentând echivalentul în lei 
a 500 de euro, calculat la cursul de 
schimb leu/euro comunicat de Banca 
Națională a României și valabil la data 
plății, fiecărui copil cetățean român, la 
nașterea acestuia.

Potrivit proiectului din 2009, 
suma se depunea într-un cont de de
pozit, numit cont pentru educație 
permanentă, deschis la trezoreria statu
lui pe numele copilului de oricare dintre 
părinții firești, de împuternicitul aces
tora sau de reprezentantul legal al 
copilului, pe baza certificatului de 
naștere.

Proiectul mai prevedea că numai 
copilul poate retrage sume din contul

Primarul Michael Bloomberg a 
anunțat că administrația sa analizează 
modalitatea de rambursare a pasagerilor 
care au fost înșelați printr-o schemă 
folosită ani la rând fără a fi descoperită.

O veste bună va veni doar pentru un 
mic procentaj din cei 1.8 milioane de 
pasageri care au fost înșelați. Orașul va 
putea să îi găsească pe cei care au folosit 
cărți de credit, dar doar circa 20 procente 
plătește în acest fel.

"Nu știii cât de practic este să avem 
rambursări pentru persoane, dar vom 
încerca cu siguranță să facem acest lucru, 
avem înregistrări,"arăta Bloomberg .

Comisia orașului pentru tax și 
limuzine a anunțat săptămâna trecută că 
a examinat datele de la dispozitivele GPS 
din taxi și a descoperit că mii de șoferi au 
folosit la taxare un tarif dublu față de cel 
care era permis pentru cel puțin 1,8 mil
ioane călătorii în ultimii doi ani.

Codul mai mare este menit pentru 

pentru educație permanentă, începând 
cu vârsta de 14 ani și cu acordul expres, 
după caz, al părinților, tutorelui sar 
reprezentantului legal. Sumele putea» 
fi utilizate doar pentru achiziția de 
tehnică de calcul, programe de calcula
tor, fond documentar, precum și pentru 
finanțarea studiilor copilului titular.

Guvernul și-a asumat răspunderea 
în Parlament, în 15 septembrie 2009, pe 
proiectul Legii educației elaborat în 
mandatul Ecaterinei Andronescu.

în 18 noiembrie 2009, Curtea 
Constituțională a decis că Legea 
educației este neconstituțională. 
Totodată, Curtea Constituțională a 
decis că Legea educației nu poate fi 
promovată prin angajarea răspunderii, 
ci doar prin dezbatere parlamentară.

călătorii în suburbii, și este de 80 de cenți 
pentru o cincime de milă, față de 40 - 
cenți pentru o cincime de milă în inte 
oral orașului.

Suma medie cu care un călător a fost 
suprataxat este de 4,45 dolari. în total, 
călătorii au fost înșelați cu peste 8,3 mil
ioane de dolari în 26 luni - perioada de 
când s-a impus folosirea sistemelor GPS 
în taxi.

Datele de pe cărțile de credit sunt 
stocate doar pentru câteva zile, astfel că 
administrația cooperează cu procesatorii 
de cărți de credit pentru a identifica vic
timele.

Circa 3000 de șoferi sunt vinovați 
pentru majoritatea călătoriilor ilegale - au 
folosit tariful mai mare de peste 100 de 
ori.

Dar datele arată că 35.558 din cei 
48.300 de șoferi din oraș cu licență a»' 
suprataxat cel puțin o dată. Datele au foa, 
comunicate organelor de anchetă ce ar 
putea hotărî acuzarea șoferilor.



Parlamentul stinge lumina la 27 martie. în "Ora Pământului"
Conducerea Camerei Deputaților a aprobat, marți, un memorandum in
tern prin care iluminatul festiv din Palatul Parlamentului va tl întrerupt 
timp de o oră, pe 27 martie, gest care vă avea drept mesaj "nevoia de ac
țiune împotriva schimbărilor climatice".
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Cele mai ciudate festivaluri
din lume Vanessa Paradis renunță ușor la haine

La Tomatina, festivalul săritu
lui peste bebeluși, Hadaka 

Matsuri sau festivalul portoca
lelor se numără printre sărbă

torile din lume care pot fi 
considerate ciudate ținând cont 
de practicile care au loc în ca

drul acestor evenimente.

în Bunol, Spania, aproximativ 
40.000 de oameni se strâng în fiecare 
an și se bat cu tone de roșii foarte 
coapte. "La Tomatina" are loc în ultima 
miercuri din august. Mii de turiști vin 
în fiecare an în Bunol special pentru 
acest eveniment.

Festivalul durează o săptămână și 
a fost recunoscut oficial în 1952.

Pe lângă bătaia cu roșii, mai au loc 
evenimente precum parade, dansuri sau 
focuri de artificii.

în Anglia există un festival în care 
bărbații aleargă după o rolă de brânză 
pe 'ârful dealului Coopers, din 
Gloucestershire. Câștigătorul este pre
miat cu brânză.

Evenimentul, rostogolirea brânzei, 
are loc în ultima luni din mai.

Hadaka Matsuri, festivalul 
nudității, are loc în Japonia. în mai 
multe locuri din țară zeci de japonezi 
sunt îmbrăcați în fundoshi, lenjerie 
intimă tradițională și aruncă noroi și 
apă unii spre alții, în cadrul unui ritual 
care simbolizează purificarea. în 
fiecare an, aproximativ 9.000 de bărbați 
participă la acest ritual al purificării.

în Kawasaki, Japonia, bărbați

Iulia Vântur se înfometează
Cariera cere sacrificii, iar Iulia 

V fir știe acest lucru. Ocupată cu 
două proiecte, iubita lui Marius Moga 
riscă însă să ajungă piele și os, re

îmbrăcați în haine de femei cară un 
altar cu un falus în timpul festivalului 
Kanamara sau Utamaro. Acesta este un 
vechi festival al fertilității, iar scopul 
său este de a aduce armonie cuplurilor 
căsătorite. Cea mai mare sărbătoare a 
festivalului are loc în prima duminică 
din aprilie.

începând din anul 1620, în Cas- 
trillo, Spania, are loc festivalul săritului 
peste bebeluși. Bărbați deghizați în di
avol sar peste bebeluși întinși pe stradă, 
pentru a-i purifica pe micuți de păcate. 
Evenimentul este cunoscut ca El Cola- 
cho și celebrează Sfântul Duh.

Festivalul portocalelor are loc în 
Ivrea, Italia, în fiecare an. Astfel, o 
bătaie cu portocale în care rezidenții 
sunt îmbrăcați în costume medievale. 
Echipele de aruncători de portocale 
celebrează o mișcare populară ce a avut 
loc în 1266 împotriva tiraniei, când 
săracii au aruncat cu mâncare în 
stâpânii lor feudali.

cunoscând că, de nevoie mai mult decât 
de voie, se înfometează.

„în unele zile mi se întâmplă să nu 
apuc să mănânc nimic”, își plânge 
vedeta de milă, într-un interviu acordat 
site-ului Perfecte.

Obligată de modul de viață deloc 
sănătos, Iulia mărturisește că mănâncă 
unde și când apucă. Astfel, recunoaște 
că. a căzut în patima fast-foodului iar, 
de la o vreme, că a învățat că își 
păcălească organismul. „M-am obișnuit 
să port în mașină batonașe de slăbit și, - 
dacă nu am timp să-mi iau ceva de 
mâncare, apelez la ele. înlocuiesc o 
masă, maxim două”, a mai spus fru
moasa Iulia.

Un film cu Vanessa Paradis este normal să aibă mare 
priză în Franța. Dar cu atât mai mare este interesul 

pentru el când frumoasa parteneră de viață a lui Joh
nny Depp zâmbește publicului de pe coperțile mai mul
tor reviste. Și într-o postură în care mulți bărbați și-au 

imaginat-o: dezbrăcată.

Cântăreața-actriță figurează, alături de Romain Duris, pe afișul 
producției „L’Arnacoeur”, o comedie romantică ce rulează de miercuri, 
17 martie, pe marile ecrane din spațiul european francofon. Cum și-a jus
tificat vedeta renunțarea la haine? „Lucrez după cum vor fotografii și se 
vede că lor le place să mă dezbrace. Iar acest lucru nu mă deranjează. Un
eori, nu găsim bluza care se potrivește, așa că renunțăm la ea! Atât cât 
mai este timpul potrivit pentru a scoate tricoul, îl scot”, a declarat Vanessa.

Să fie declarația vedetei în vârstă de 37 de ani 6 mică răzbunare pen
tru scenele fierbinți pe care Johnny Depp urmează să le filmeze alături de 
Angelina Jolie și din cauza cărora i-a făcut iubitului ei o scenă de gelozie? 
Se poate, dar sigur cei doi se vor împăca lucrând pentru prima dată 
împreună la un film, „My American Lover”.

Din mai mâncăm la "restaurant aerian"
Compania internațională Event in 

the Sky va lansa în România, în luna 
mai, un concept denumit "restaurant 
aerian", care presupune organizarea de 
evenimente în aer liber pe o platformă 
la 50 metri deasupra solului, la un preț 
mediu de 15.000 euro.

în România, compania va fi 
reprezentată de firma Sky Touring& 
Events.

"Deja am primit platforma 
necesară pentru «restaurantul aerian », 
care va fi ridicată cu ajutorul unei 
macarale, oriunde în România. Sun
tem în discuții cu reprezentanții mai 
multor hoteluri de lux, dar și cu 
instituții de cultură pentru organizarea 
de spectacole. Prețul pentru închirierea 
platformei și a personalului pentru un 
eveniment cu 22 de persoane se ridică 
la 8.900 euro, dar pachetul, care in
clude și alte servicii, inclusiv de cater
ing, este în medie de 15.000 euro. 
Prețul final depinde însă de ceea ce își 
dorește clientul. Sperăm ca în primul 
an de activitate să organizăm 50 de 
astfel de ridicări", a declarat, marți, 
Ovidiu Barbier, care deține 51% din 
acțiunile Sky Touring & Events.

Lansarea oficială va avea Ioc la 
jumătatea lunii mai, într-o zonă situată 
în centrul Bucureștiului.

"Restaurantul suspendat" va fi 
amplasat în zone turistice, dar și în 
marile orașe, în funcție de solicitările 
clienților.

Platforma se va ridica până la o 
înălțime de maximum 50 metri, iar ca
pacitatea maximă este de 22 de per
soane. Restaurantul va avea o singură 
masă, care va fi suspendată de o 
macara, la înălțimea unui bloc cu 15 
etaje, iar participanții vor sta pe scaune 
speciale, fiind prinși în centuri cu 
fixare.

Programările se vor face cu trei 
zile înainte de eveniment.

"Nu ne facem griji în privința 
clienților, în ciuda faptului că intrăm 
pe piață într-o perioadă economică mai 
puțin favorabilă. (...) într-un club de 
lux din București, în orice sâmbătă 
seară, nu poți găsi un loc fără să ai rez
ervare și știm că de multe ori nota de 
plată depășește 4.000 euro, astfel că 
suntem siguri că vom găsi clienți 

interesați pentru o cină în aer liber, pe 
o platformă suspendată", este de 
părere Barbier.

Platforma poate fi folosită pentru 
diferite evenimente, cum ar fi lunch, 
dejun, concerte, nunți, meeting-uri de 
afaceri, conferințe de presă, jocuri 
casino, degustări de vinuri, 
demonstrații culinare, vizionarea 
competițiilor sportive, concerte, se
siuni sportive, fitness, aerobic.

"Noi intenționăm să atragem 
clienții din România prin evenimente 
inedite, originale, nu doar prin organi
zarea de mese sau întâlniri", a explicat 
Barbier.

Conceptul "restaurant aerian" 
funcționează deja în 32 de țări din Eu
ropa și în America.

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE 

- Persoane fizice - 
1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni -108 lei

O
Abonamentele se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

str. Mărăști, bl. D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101 

o

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.1
Deva., Calea '/.arandulni
(ieșirea spre Sîmeria,lângă Vnlvo)

: SPĂLĂTORIE AUTO
Facem cont racLc 
pentru firme cm 
REDUCERE

DE 20%

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru B ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Prestăm servi ci curățenie
* persoane fizice
* persone jurltlce

Clienții fideli primesc, 
pe ba?:» de bon,

Program de fmtețirmare:
Zilnic 07.30-20,30
lînminiciu 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940



Laici!
încercat

banc despre polițiști.

Vedenie

Telegar

Cenușiu

-Tata, vreau să-ți spun un

Dicționar:lsca, Chit, Cir.

A stârni

Răsucit Pesta

KWTrl

10 Timp liber
Joi, 18 martie 2010

Polițistul Jack Friar se pregătește să părăsească orașul pentru a se 
putea concentra asupra marii sale pasiuni, violoncelul. Din nefericire, 
înainte de a reuși să plece, o vecină îi cere ajutorul pentru a-și găsi 
fata care fugise de acasă împreună cu prietenul său.
(TVR2, 23:10; Facerea de bine)

?(...) ffi
Auto
rizat Scripcall

• Fiule, dar șl eu sunt polițiști

- Bine, ți-l spun

(Completați textul folosind soluția 
marcati cu raster)

Obosit 
Se face 
de râs

Cori na 
Toma 

In vecii

ReijoQstituire...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 J1
4

1 L 1
5

1IL
6 T| L
7 ■
8 1
9

10

Reml* 
tenți

Fond de 
marfă

10:16

11:15

«1:88

lliBS

12:45

18:25

3

oo

O

Meu!

Stil în 
artă

Distan
țare

Alega

Sportul 
preciziei

Pios la 
sufletl 
Făcut 
bucăți

Lucrare 
literară

f^nfdnnnl
festiv

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Prima parte
Telejurnal
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 217.) 45'

Fotbal UEFA Champions Lea
gue. (rel.) Rezumatele zilei

Iubiri dincolo de ecran Episo
dul 16

Destinația România (rel.)Epi- 
sodul 2

Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009, rel. - 29.) 60'
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
Akzente (magazin cultural)
Interes general (talk show, 

2000)
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 30.) 60'
Sport
Telejurnal; Sport; Meteo
Arena publică
Ochiul magic 38'
Dr. House (SUA serial, 2004 - 

3.) 60'

15:00

18:59

19:29

BtW
23:10

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 35.)

îndemnul inimii (SUA aven
tură, 2000, rel.)

Descoperă românii
Telejurnal; Sport
Motocicliștii pofticioși: din 

nou la drum (rel.)
întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
Tribuna partidelor parlamen

tare (rel.)
împreună în Europa (film edu

cativ)
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 35.) cu Stefa
nia Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio

Elisa (italian serial, 2003 - 37.) 
Fotbal - UEFA Champions

League
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 210,) 25'
Gustul muzicii (german dramă 

biografică, 2008)
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009)
Dincolo de hartă (documentar) 

45'
Ora de știri (show de întâlniri) 
Facerea de bine (SUA-german 

thriller de acțiune, 2002)

Introduceți în grila de mal sus următoarele cuvinte: 
ACELAȘI, ADENITĂ, ALÂMITÂ, ANI, APE, 

ATI, ATIC, ATAȘ, AV, AVUTITÂ, CA, 
CIVILIZARE, DATAT. DUZI, ID, IG, 

IRONIZATOR, IȚĂ, LĂSAT, MIR, 0V, 
OVIPOZITOR, PIN, PRĂPĂDiTOR, 

PRĂVĂLATIC, RECITATIVE, REDÂTÂTOP1 
REGENERARE, SA, TALON, TAZ, TI, Tu, 

JIVIL, VAL, VAZE.
Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghl - VLADIMIRESCU

Vteme 
de un 
ceas

Excla* 
matie

Strigăt 
de 

aiutor

5 8 4 3 6
3 1 5 6 9 7
8 2 9 7 4 5

2 4 9 5 3
6 3 5 2 1 9 4

7 3 5 6
9 3 8 6 7 2

8 4 3 6 5 9
2 4 6 9 8

Camera de râs
Numerele (2005 - 12.)
Sport cu Florentina
Medium (2005, rel. - 13.)

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009) ! 06:15 Sărmana Maria (rel.) 07:00
10:00 în gura presei 09.55 Omul care aduce cartea 7:45 în numele iubirii (rel.) 60' 07:30
11:00 Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill, Henry
i 10:00 Uraganul vine de la Navarone 

(englez aventură, 1978, rel.)
09:00
10:15

Cameleonii (2009, rel.) 
Iubiri (columbian serial, 2006)

38:20
00:00

McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel. - 3699.)

11:30 Pagini de viață (brazilian film , 
2006)

10:00

12:00 Plasa de stele (rel.) 13:00 Știrile PRO TV (2009) 12:45 Pagini de viață (brazilian film , 10:30
11:00 Observator 14:00 Când eram cântăreț (francez 2006) hl:30
14:00 Familia Bundy (SUA serial de dramă romantică, 2006) 112' cu 14:15 Aniela (serial, 2009, rel.) 13:00

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, Gerard Depardieu, Cecile De 15:30 Destine furate (SUA serial, 18:00
Katey Sagal, Christina Apple- France, Mathieu Amalric 1 2007) 15:15
gate, David Faustino | 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:25 Vremea de ACASĂ i 16:15

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 
concurs, rel.)

1973 -3700.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell,

16:30 Sărmana Maria (mexican se
rial, 1996) 17:15

16 00 Observator Don Diamont 17:30 Poveștiri adevărate 18:00
17:04 Acces Direct l”:00 Știrile PRO TV (2009) 18:30 în numele iubirii (2008) 60' 19:00
19:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30 Cameleonii (2009) t t9:30
10:30 Fotbal: FC Rapid vs FC Astra vertisment, 2007) 1 20:30 Aniela (român serial, 2009) ' 20:30

Liga 1 19:00 Știrile PRO TV (2009) 21:30 India (2009) 22:00
22:40
23XX)

Studio sportiv 
Observator

20:00 Focul din adâncuri (SUA film 
de acțiune, 1997)

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

: 22:15

23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 
divertisment)

22:00 Europa League: Liverpool - 
Lille

23:80 Terra Nostra (brazilian serial,
1999)

23:15

16:45
18:35 
20:00
21:15
22:35

12:10 în Maroc (italian comedie, 2007)
13:40 Casa (spaniol comedie, 2008)
15:15 Alvin și veverițele (SUA comedie de familie, 2007)

Câinele cu diamante (SUA comedie, 2008)
Nebunie de primăvară (SUA comedie, 2009)
Moartea cu față umană (polonez film documentar, 2007) 69'
Ultimul drum al soldatului Chance (SUA dramă de război, 2009) 
Alien 3 (SUA film de acțiune SF, 1992) 114' cu Sigourney Weaver,

Charles Dutton, Danny Webb, Lance Henriksen

14:15
15:00
16:00
16:15
16:45
19:00
20:00
21:00
22:00

Galileo (emisiune de divertis
ment, 2010, rel.) 45'

Swingtown (rel. - 13.)
Cei 4400 (S.F., 2004- 1.)
Camera de râs
Medium (2005- 14.)
Uite cine gătește! (2010, rel.)
Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 15.)
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'
Mondenii Show
Focus Monden
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 16.) 45' Miss Moldova
NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 22.)

Ora veselă (serial de comedie, 2006, rel. - 3.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 101.) 
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 4.)
Gilda (SUA dramă romantică, 1946)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 4.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 7.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 103.) 
American Ninja 3 (SUA film de acțiune, 1989)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2
Vulcan

barman 3 Telefon: 0755.999.920

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

inginer producție 2 

muncitor necal. la amb. prod, sub 
formă de praf și granule 2 

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianța I 

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 76

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

vânzător 7 

zidar rosar-stivuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

barman 1

coafor 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

confecționer asamblor art. textile 
5

piele 1

spălător vehicule 2

bucătar 1

confecționer-asamblor articole 
textile 8

confecționer art, din piele și înlo
cuitor 7 

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusâtor piese din piele și înlocui
tori 12 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 2

jurisconsult 1 

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. terasamente 
(ifonist) 4

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2 

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

rdcepționer hotel 1

vanzator 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

coafor 2

cosmeticean 1 

dulgher(exclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

foijor mecanic I

macaragiu I

manichiurist 1 

mânuitor, montator decor 1 

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

S

săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

confecționer îmbrăcare volane m

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator I 

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1 

confectioner articole din 
piele și înlocuitor

3

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1 

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14 

munc. necal. la demoî. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2 

muncitor necal.la ambalarea 
prod .solide și semisolide

5

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

ospătar(chelner) 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso-
lide 1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2 

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

paznic 1

sudor 1

vânzător l

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

Mică publicitate

OFERTE DE SERVICII IMOBILIARE
âștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An

gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) Ia adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 

_^u conta.serv@yahoo.com

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

ANUNȚ
Se citează SC'DECEBAL SA" 

cu ultimul sediu în Municipiul 
Deva str. Griviței nr. 34-36 jud. 
Hunedoara , nr. ORC.J/20/100/1991 
, CUI 2114567, la Tribunalul Hune
doara în dosarul nr. 0572/240/2006 
, obiect recurs în proces cu 
SCROMGERMINA SOFT" SRL , 
GETICA TRANS SRL, Popescu 
Gheorghe, BEJ Barboni Eugen 
pentru termenul de 26.04.2010.

ANUNȚ
în data de 21.03.2010, ora 14, 

la Căminul Cultural 
din Hărțăgani 

va avea loc reconvocarea 
Adunării Generale 
a Asociației Silvice 

„Mesteacănul” Hărțăgani.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspec
tor protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU 
(Legea 319 și 307/2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme, climatizate. Tel. 
0721285100

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.0354/ 410 537ș 0748/ 395 736

Vând urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et. 1, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

DIVERSE
AUTO

k
k

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 0726 
388 161

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă. 
Preț 200 lei. Tel. 0722252603

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757595380

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN CQMBI, 2000cmc, an fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011, 5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 054 922

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura
Vând fustă de piele neagră, mărimea 36, preț 140 lei,negociabil. Tel. 
0254/228748

Vând stație emisie-recepție pentru camion și autoturism, tip MIDLAND și 
PRESIDENT ALBRECHT STABO și antene turbo de de 5000 vați.noi. Tel 
0723 911 241

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând acordeoane VELMAISTER 96 de bași, HOCNER de 48 bași, HOCNER 
de 120 bași, VELMAISTER de 80 de bași, alte tipuri. Tel 0723 911 241

Pierdut certificat profesional pentru conducători auto care efectuează transport 
rutier în regim de taxi, pe numele BISTRIAN IONEL: îl declar nul.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745.213.577.

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, 
remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mail și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: 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 taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunțsimplu: 3 let, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai:

mailto:conta.serv@yahoo.com
mailto:ni-cutrufas@yahoo.com


Mutu a revenit la Florența 36 de suporteri steliști, ridicați de jandarmi
și s-a antrenat 
alături de coechipieri

Atacantul român Adrian Mutu, 
care a petrecut câteva zile în România, a 
revenit la Florența și s-a antrenat, mier
curi, alături de coechiperii săi de la 
echipa AC Fiorentina.

Atacantul român a apărut, alături 
de coechipeiri săi dela echipa toscană și 
de tehnicianul Cesare Prandelli, într-un 
mesaj video dedicat fostului jucător al 
Fiorentinei, Stefano Borgonovo, care a 
împlinit miercuri, 46 de ani, mesaj postat 
pe site-ul oficial al echipei din Florența.

La începutul acestei săptămâni, 
jucătorul formației Fiorentina a fost pen
tru două zile în România, unde și-a viz

itat familia și apropiații.
Atacantul echipei AC Fiorentina, 

Adrian Mutu, a fost audiat, la 3 martie, 
în cazul de dopaj în care este implicat. 
Adrian Mutu va afla verdictul în cazul 
său la finalul lunii aprilie.

Scandalul de dopaj în cazul lui 
Adrian Mutu, al doilea în cariera 
românului, a izbucnit la 28 ianuarie, 
când Comitetul Olimpic Italian (CONI) 
a anunțat că atacantul Fiorentinei a fost 
depistat pozitiv cu sibutramină în urma 
unui test antidoping efectuat la 10 ian
uarie 2010, după meciul cu Bari, din 
campionatul Italiei. La numai 24 de ore, 
CONI a informat că este pozitiv și rezul
tatul testului efectuat de Mutu după 
meciul Lazio - Fiorentina, din Cupa Ital
iei, care a avut loc în 20 ianuarie.

Mutu a fost suspendat provizoriu 
de către CONI, iar atacantul român a 
renunțat să ceară analiza probelor B.

Mama lui Mutu a susținut că 
jucătorul a luat un medicament pentru 
slăbit, pe care ea îl uitase când l-a vizitat 
în Italia, iar pe prospectul acestuia nu 
scria că ar fi conținut sibutramină.

Adrian Mutu a fost pentru prima 
oară în carieră depistat pozitiv la finalul 
anului 2004, pe vremea când evolua la 
clubul Chelsea Londra.

Chelsea l-a achiziționat, în vara an
ului 2003, pe Mutu de la AC Parma, con
tra sumei de 15,8 milioane de lire 
sterline și a renunțat la serviciile acestuia 
în octombrie 2004, după ce jucătorul a 
fost depistat pozitiv cu cocaină la un 
control antidoping.

Purtătorul de cuvânt al Jan
darmeriei Capitalei, Marius Militant, a 
declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, 
că 36 de suporteri steliști au fost ridicați 
de jandarmi și duși la secții de poliție, 
în urma a două altercații petrecute în 
Sectorul 5. .

Mariuș Militant a precizat că 
prima altercație a avut loc, în jurul orei 
15.30, în Parcul Pecineaga din Sectorul 
5 al Capitalei. Jandarmii au fost sesizați 
să intervină de către polițiștii Sectorului 
5. La fața locului au fost depistate șase 
persoane care fuseseră implicate într-o 
altercație și prezentau semne de 
violență, însă au refuzat spitalizarea.

Cei șase au fost duși pentru 
verificări la Secția 19 Poliție.

între timp, la o terasă din strada 
Amurgului, tot din Sectorul 5, jan
darmii au fost sesizați că 30 de per
soane se băteau în interiorul localului, 
acestea fiind, de asemenea, ridicate și 
duse la poliție. Toți suporterii luați de

John Terry a lovit cu mașina 
un salariat al clubului Chelsea

Invocând un "accident nefericit", purtătorul de cuvânt al clubului Chelsea a 
explicat că "incidentul a avut loc în momentul în care jucătorul părăsea incinta sta
dionului cu o viteză de 1,5-3 kilometri, în timp ce se afla într-un șir de mașini și era 
înconjurat de fotografi și suporteri".

"în aglomerație, un membru al echipei de securitate a căzut și a fost lovit de 
mașina lui John Terry. El a suferit hematoame la picior", a precizat oficialul grupării 
engleze, care a adăugat că jucătorul nu a oprit mașina marca Range Rover, în care 
se afla împreună cu soția, "deoarece nu a realizat că cineva a fost rănit".

Poliția engleză a anunțat, în cursul zilei de miercuri, că bărbatul în vârstă de 
35 de ani a suferit o fractură la picior, el fiind transportat cu ambulanța la un spital 
din Londra

jandarmi, având vârste între 18 și 30 de 
ani, purtau însemne steliste.Pentru 
meciul Steaua - Dinamo au fost 
mobilizați 650 de jandarmi și 200 de

agenți de la firma de pază angajată de 
clubul gazdă, care vor controla bagajele 
suporterilor. ..

—

Vinde din stoc agregate de balastieră 
fa cantități foarte mari

Balast natural preț: 18,80 lei/mc
Nisip, concasat, spălat șl sortat 0 - 4 mm preț:
Pietriș, concasat, spălat și sortat 4 - 8 mm preț: 
Pietriș, concasat, spălat și sortat 8-16 mm preț: 
Piatră spartă, spălată și sortată 16 - 31 mm preț:

26,00 lei/to
25,00 lei/to
22,00 lei/to
22,00 lei/to

Pentru comenzi si informații ne uuteti contacta la telefon:
0254/234 448
0723 154 204

L- ' ■ ~ I"» e-mail: ccntat»iiiltate«Ptei«cerna<Seva.ro .

SILVA> 
LEMNTEX 
w&tee și comercializeară

.Miami din lamn triplu stratificai
■și șl ferestre ft cea nai haitii cantata, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin.

S.C.SII VA LEMXTEX S.R. I.
,\at Chimintiia, nr.l21D. tomunu Jlârău,
tel fax: 033+ *0102 l 22. e-tnuil: silvu2bimarl.ro

: ivlYK

Seva.ro
silvu2bimarl.ro

