
Un pensionar a murit 
în timp ce protesta 
în fața Prefecturii

g
pag. 4

O
„Bătrâna doamnă”

sub cetate

g Curs Valutar Cover Story pag. 3

I.IR I mo: I.2.S2I
l SI) - Dolarul aon rit an: 1. >’6A'-/

DH1HI / - IDD / arinii: /. 799/
\ t( (iranin! de aur: /.75,595"

Știrbi: II \ /?

g Din cuprins

Autostrada Lugoj-Deva în impas, 
din cauza problemelor funciare

Pantbeonul
- Țebea

in curtea

Caravana filmului

a intrai cu n 
unui imobil

g Tragerile LOTO

6/49: 25, 39, 37, 20, 38, 3
Noroc: 5 0 4 3 9 0 7 

5/40:39, 20,13,16, 22,12 
Joker: 12 -5, 32, 28, 41, 29

de pupat

Primarul 
comunei Răchitova, 
Eugen Băiconi

Pentru că organizează sâmbătă o sărbătoare de suflet 
a comunei, cu ocazia sfințirii bisericii din Boița.

de blamat..."

Paul Popa, 
locotenentul cunoscutului 

criminal grec Passaris 
Pentru că, pe parcursul procesului, a 

/ încercat să obțină clemență din partea victi
mei sale, hunedoreanul Gabriel Duț, care a 

rămas paralizat din 2002, oferindu-i sume de 
bani mai mici decât cea pe care magistrații au sta

bilit că trebuie să o plătească, adică 120.000 de lei.
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
-d ► DJ 687 Cristur - Hunedoara 'V'
“ ► DJ 687 Hunedoara - llășdat
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” >DN 7 Vetel - Leșnic
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ț greco-catolic
Sf. ia. Minodora, Mitroaora 
și Nimfodora.

mmano-cai
Sf. Nicoiaedin Tolentino, pr.

Cornish 
pașțies

500 g aluat pentru crustă
•+00g came de vită
1 lingură de faină
350gnapi
100 g cartofi
1 ou
sare, piper

Mod de preparare:

Aluatul se aduce Ia tempera
tura camerei. Se curăță carnea 
de pielițe și se taie în cubulețe 
de un cm. Cartoful, napul și 
ceapa se taie cubulețe de 5 mm. 
Se amestecă toate, se sărează și 
se piperează. Cuptorul se în
cinge la 180C.

Pe o planșetă curată se pune 
faina în strat fin și se întinde 
aluatul. Aproximativ 50 x 30 
cm. Se taie în 4. Pe fiecare bu
cată se pune un sfert din ames
tec. Marginile se ung cu ou și se 
unesc. Deasupra, fiecare pateu 
se unge cu ou. Se dau la cuptor 
aproximativ 45 de minute. Se 
verifică dacă s-au copt Ia mij
loc. Se mănâncă calde.____ y

Telefoane utile

Informații CFR 0254.211.11S

HOROSCOP

Pomenirea Sfintelor Mucenite Minodora,
Mitrodora si Nimfodora, fecioare si surori (304)

Aceste Sfinte Mucenițe, 
au trăit pe vremea păgânului 
împărat Maximian și au trăit în 
singurătate la o depărtare ca la 
două stadii de apele calde ce 
ieșeau pe atunci la Pitia. Și 
străluceau cu frumusețea su
fletelor și a trupurilor lor. Iar 
din dragoste pentru Hristos s- 
au retras în munți, aproape de 
apele cele calde numite Pitia. 
Departe de oameni și de grijile 
lumești, ele au cultivat florile 
sfintelor virtuți și s-au îndulcit 
cu mierea vederilor 
dumnezeiești, astfel că au de
venit locașuri ale Duhului 
Sfânt și mulți veneau la ele ca 
să ia vindecare, atât de bolile 
trupești, cât si de cele 
sufletești. Și au fost întrebate 
de dregătorul acelor părți, 
Fronton, de numele lor și cum

cred. Deci, nevoind ele să se 
lepede de credință, cea mai 
mare soră, Minodora, a fost 
bătută crunt cu toiege, și, 
sfărâmândui-se fluierele pi
cioarele, a murit rugâdu-se lui 
Dumnezeu. Și a poruncit 
stăpânitorul ca, spre 
înfricoșarea surorilor, să 
arunce trupul ei înaintea lor și, 
chemându-le, le silea pe ele să 
se lepede de Hristos. Și, neas- 
cultându-1, a poruncit 
dregătorul slujitorilor să le 
ucidă și pe ele. Și, luând 
slugile uneltele cele de fier, le- 
au sfărâmat toate mădularele 
lor. Și așa, sfarș idu-sc ele, și- 
au dat sufletele în mâinile lui 
Dumnezeu. Și s-au îngropat 
lângă apele cele calde, iar dea
supra lor, pe vremea marelui 
împărat Constantin, s-a zidit o

biserică, din care multă vreme 
au curs râuri de tămăduiri, 
întru slava lui Dumnezeu și 
spre folosul celor ce veneau 
acolo cu credință.

10 septembrie 
de-a lungul timpului

1823: Simon Bolivar devine președinte al statului Peru.
-■ fc.î 1919: Puterile afiaflto Mnavâ, la Saint Germain (Franța), 

«statui de pace cu AusMa. Prin acest tratat se recunoștea, pe 
. •. plan internațional, unirea Bucovinei cu România.

1960: La Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balaș, 
jpranumită de gazde la grande bionda, a sărit 1,85 metri și a 

eâștigat medalia olimpică de
1989: în urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barje. 

nai a „Mogoșoaia” se scufundă în apropiere de Galați. Cata- 
I strofa s-a soldat cu 215 victime.
IJjp 2002: Elveția se alătură ONU

2003: Romanța pierde calificarea Ia Campionatul Euro
's după un 2-2 eu Danemarca Ia Copenhaga.

2008: 6a CERN a fost pus în funcțiune Large Hadron

S-au născut:
0740: Nicolau Tolentino de Almeida, poet portughez (d.

Bancurile zilei
© © ©
Ray Charles este între

bat de reporter:
- Maestre, cum suportați 

faptul că suntenți orb?
- Bine. Mă bucur că nu- 

s negru.

© © ©

Un tip intră într-un

compartiment în care erau 
trei negri. Unul avea o mână 
albă, altul avea un picior alb 
și al treilea tip avea 2 degete 
albe. Ăsta, mirat, îi întreabă 
pe rând:

- Domnule, cum de aveți 
o mână albă?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu o mână 
albă.

O persoană de sex opus îți va 
face o propunere care te va remonta 
fără să îți dai seama. Nu este bine să
te implici în proiecte care te depășesc, chiar
dacă cineva te asigură că le faci față.

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

încearcă să te limitezi la vorbe și 
să nu treci la fapte, pentru că există 
șansa să scoți la suprafață probleme 
mai vechi.

E posibil să întâlnești obstacole 
în atingerea scopurilor tale. Totuși, 
sunt mari șanse pentru un câștig fi
nanciar, așa că stăpânește-ți temperamentul și 
învață să profiți de ocazie.

Ar fi bine să lași deoparte simțul 
critic și pe cel de autoconservare, 
dacă dorești să bei până la fund
această cupă a plăcerilor care ți se 
oferă înainte. Trebuie să decizi însă dacă me
rită intr-adevăr atenția ta.

Ai o zi destul de agreabilă, deși 
ți-o petreci în singurătate, cea mai 
mare parte din timp. Te gândești la
nevoile tale și descoperi acele motoare inte
rioare de care ai uitat în ultima vreme și te
străduiești să le găsești resortul.

1824: Avram lancu, avocat rumân, unul dintre 
conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania (d. 1872)

1839: Charles Peirce, filosof american (d. 1914)
1866: Jeppe Aakjser, scriitor danez (<L 1930)
1892: Arthur Holly Compton, fizician american, laureat 

al Premiului Nobel (d. 1962)
1912: Vasile Posteucă, poet român care a activat mai mult 

în exil (d. 1972)
1927: Martin Jurchescu, matematician român, membru al 

Academiei Române (d. 1996)
Comemorări:
1749: Emilie de BreteuiL matematiciană și fiziciană 

franceză (n. 1706)
1872: Avram lancu, conducător al revoluției de Ia 1848- 

1849 din Transilvania (n. 1824)
1898: Elisabeta de Wittelsbach, împărăteasă a Austriei (n. 

1837)
1918: Antal Acsay, scriitor, istoric și critic literar maghiar 

(n. 1861)
1948: Regele Ferdinand al Bulgariei (n. 1861)
1964: Aram Frenkian, filosof filolog, traducător și eseist 

român (n. 1898)
1975: Sir George Paget Thomson, fizician, laureat al Pre

miului Nobel pe 1937 (n. 1892)
1979: Ionel Băjescu-Oardă, compozitor și cântăreț: autor 

de romanțe (n. 1883)

Fantezii amoroase, instincte vio
lente, complicații și pasiuni, toate se 
adună în această zi. Este un moment 
bun pentru a pune pe picioare proiecte
profesionale pe termen lung. Unii nativi sunt 
chinuiți de gânduri de răzbunare, care le ră
pesc liniștea sufletească.

Popularitatea ta este din ce în ce 
mai mare. Fii atent la confictele cu 
persoanele din jur de care depinzi 
într-un fel sau altul, care ar putea
avea consecințe serioase. Acțiunile impulsr 
sunt neindicate.

Pe plan sentimental ai nevoie de 
stabilitate și seriozitate. Ești senzual 
și plin de farmec. Cei singuri au 
șanse să dea peste acea pasăre rară
pe care o caută. La locul de muncă dai dovadt 
de abilitate și diplomație.

Spre seară, ai putea ieși împreună 
cu persoana iubită la un spectacol sau 
să luați masa. Ia-ți inima în dinți și 
spune-i deschis ceea ce simți. Va fi
mult mai ușor pentru amândoi și în mod cer
nu vei primi un refuz.

- Domnule, cum de aveți 
un picior alb?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu un picior 
alb.

- Și dv. faceți parte din 
asociația negrilor cu două 
degete albe?

- Nu, eu sunt medic gi
necolog la Copșa Mică.

© © ©

Un explorator îl vede 
pe vraciul satului bătînd rit
mic din tobă.

- Ce este, prietene?
- Nu mai avem apă.
-- Și bați toba ca să in

voci ploaia?
- Nu, e semnalul pentru 

instalator.
© © ©

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

Te folosești de talentele tale de 
bun diplomat pentru a negocia o afa
cere dificilă, câștigând un contract in
detrimentul concurenților tăi sau obținând u
preț mult mai avantajos.
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Autostrada Lugoj - Deva în impas, 
din cauza problemelor funciare
Angajații Primăriei Ilia sunt 

puși pe jar de întocmirea Pro
iectului Tehnic în vederea ex
proprierii terenurilor care vor 
fi afectate de contruirea tron
sonului de autostradă Lugoj — 

Deva. Problema majoră a a 
funcționarilor primărie Ilia 
care se ocupa cu fondul fun
ciar este punerea în ordine a 
titlurilor de proprietate, care 
începând din anii ’90 au fost 
liberate cetățenilor comunei, 
haotic și fără o deplasare la 

fața locului.

Funcționarii din Primăria Ilia sunt 
puși în fața unei probleme foarte com
plicate, a cărei rezolvare necesită o 
r yă. deosebit de migăloasă. Odată cu 
începerea elaborării documentației 
necesare pentru licitația de execuție a 
lucrărilor la tronsonul de autostradă 
Lugoj - Deva, care va tranzita și co
muna Ilia, angajații din primăria co
munei Ilia trebuie să elucideze 
problema titlurilor de proprietate care 
au fost emise cetățenilor în ultimii 20 
de ani.

Titlurile de 
proprietate - o 
problemă alambicată

Tronsonul de autostradă Lugoj - 
Deva, care face parte din Culoarul IV 
Pan European, și va avea o lungime de 
91 de kilometri, tranzitează comunele 
Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, 
Brănișca și Șoimuș. Proprietarii 
parcelelor de teren care vor fi afectate 
de construirea acestui tronson vor fi 
expropriați prin Hotărâre de Guvern, 
însă, condiția ca și proprietarii din Ilia 
să primească compensații financiare 
este ca primăria să descurce problemele 
legate de titlurile de proprietate, cu aju
torul cărora se face dovada proprietății. 
Suma care va fi plătită pentru un metru 
pătrat de teren, afectat de contruirea 
autostrăzii, nu se cunoaște încă, însă 
proprietarii vor fi despăgubiți doar pen
tru suprafața afectată. Pentru ca treaba 
să fie dusă la bun sfârșit Compania 
Naționala de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale (CNADN) a încredințat 
societății Gauss Topo S.R.L să se ocupe 
de realizarea măsurătorilor topografice. 
Astfel, reprezentanții societății Gauss, 
împreună cu o echipă formată din 
agajați ai primăriei și reprezentanți ai 

Instituției Prefectului Hunedoara 
lucrează de dimineața până seara să 
ducă la bun sfârșit sarcina care le-a fost 
dată.

Expropriere 
cu „bucluc”

Pasivitatea proprietarilor de 
terenuri din Ilia, precum și dezinteresul 
personalului care și-a desfășurat activ
itatea în primăria comunei începând cu 
anii ’90, au dus la eliberarea a mai mul
tor titluri de proprietate, la persoane 
diferite, însă pentru aceeași suprafață 
de teren. Astfel, echipele formate din 
angajații Primăriei Ilia, reprezentanți ai 
societății Gauss și Intituția Prefectului 
simt nevoiți ca împreună cu proprietarii 
să se deplaseze în teren pentru re
zolvarea neînțelegerilor. De cele mai 
multe ori, proprietarii chemați la fața 
locului omit să se deplaseze în teren, 
fapt care duce la întârzierea clarificării 
acestei situații. O altă dificultate este 
aceea de delimitare a suprafețelor. 
Acestea, nefiind muncite de peste zece 
ani, nu mai au urmele de brazdă. Mai 
mult, majoritatea proprietarilor de drept 
au decedat, iar urmașii nici măcar nu au 
habar ce terenuri moștenesc. Astfel, 
munca angajaților din primărie devine 
mult mai dificilă, având în vedere că pe 
lângă deplasarea la fața locului și arbi
trarea discuțiilor în contradictoriu între 
persoanele care dețin titluri pentru 
aceași parcelă de teren, aceștia sunt 
nevoiți să verifice și în arhiva primăriei 
actele aferente parcelelor disputate. Pe 
de altă parte, odată cu stabilirea propri
etarului de drept al unei parcele de 
teren, trebuie identificate și parcelele 
care se cuvin celorlalte persoane care 
dețin titluri de proprietate pe aceeași 
tarla.

Primăria are soluții

în unele cazuri, cetățenii din Ilia 
nu dețin contracte de vânzare- 
cumpărare ale terenurilor legalizate la 
notar, aceștia putând face dovada

proprietății doar prin contracte scrise de 
mână, iar soluționarea în instanță a 
acestei probleme poate dura și până la 
doi ani.

Specialiștii din cadrul primăriei 
par să fi găsit și rezolvarea acestei prob
leme. Astfel, toate terenurile pentru 
care nu s-a putut emite titlul de propri
etate aferent, vor trece în posesia 
Primăriei Ilia, unde vor rămâne până la 
prezentarea de către proprietar a 
dovezii legale care să ateste că terenul 
disputat îi aparține. Totodată, Primăria 
va deschide un cont bancar unde vor fi 
virate sumele de bani pentru expro
priere, care mai apoi vor fi transferați 
proprietarilor terenurilor afectate de 
construirea autostrăzii, pe măsură ce-și 
pot dovedi proprietatea cu acte legale.

Irina Năstase

„în Primăria Ilia este un dute- 
vino continuu. Mai avem o 
săntămână la dispoziției pentru re
zolvarea acestei probleme. Drept 
urmare, angajații sunt pe teren de 
dimineața până seara. S-a muncit 
foarte mult peste program în 
această perioadă, insă suntem 
dispuși să facem orice sacrificiu. 
Există și varianta emiterii Hotărârii 
de Guvern care prevede expro
prierea și fără a fi menționate 
terenurile de pe teritoriul comunei 
Ilia. însă în acest caz oamenii nu 
vor primii compensații financiare. 
Nu vrem să se întâlmple acest lucru 
de aceea ne zbatem si rezolvăm 
problema titlurilor de proprietate”, 

a precizat primarul comunei 
Ilia, Manus Omotă.

Caravana filmului românesc a luat sfârșit
Peste 5.400 de spectatori au 

„savurat”filmele românești, în 
sălile de cinematograf din mu
nicipiul Hunedoara și Deva. 
Numărul hunedorenilor  pre- 
zențiîn sala de cinema a fost 
de două ori mai mare decât al 

celor din Deva.

Timp de trei zile, municipiul de la 
poalele cetății a găzduit cele mai fru
moase filme românești, care au reușit 
să aducă peste 1.800 de persoane în sala 
cinematografului „Patria”. Caravana 
filmului românesc, de la Deva, a luat 
sfârșit. „Ce m-a bucurat foarte tare, este 
faptul că la filmul „Liceenii Rock- 
’n’Roll”, care a fost difuzat ieri, în ul
tima zi, au fost prezenți înjur de 200 de 
tineri care, spre surpinderea mea, au 
fost foarte civilizați. Nu au lasat în 
urmă coji de semințe sau peturi, cum se 
întâmplă de obicei în sălile de cinema

din țară”, a declarat coordonator cine
matograf, Vasile Linear. Ultimul film, 
care a fost difuzat ieri seară, în 
premieră, de la ora 21.00, a fost „Cele

ce plutesc”, și s-a bucurat de un număr 
mare de spectatori.

Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC
SC EDY LAND SRL, titularul proiectului “PUZ - Realizare ansamblu 

de locuințe, extravilan Deva, zona Zăvoi, jud.Hunedoarâ”, aduce la cunoștința 
publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare con
form HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul ARPM Timișoara, str.B-dul Liviu Rebre- 
anu, nr.l8-18A, jud.Timiș.

ANUNȚ PUBLIC
NAGY IULIUS IOSIF SI NAGY SIMONA, cu domiciliul în localitatea 

Deva, str. b-dul Decebal, bl.K, ap.53, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului PUZ - “Locuință individuală 
D+P+1E, garaj auto și filigorie” în localitatea Hășdat, mun.Hunedoara, ex
travilan, f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare 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. str.B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud.Timiș, în termen de 
18 zile calendaristice de la data primului anunț.
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Guvernul își menține angajamentul de a concedia 74.000 bugetari până la 
sfârșitul anului, după ce a disponibilizat deja 27.000 salariați, să renunțe la 
minimum 15.000 angajați în 2011, să mențină înghețate pensiile și să eli
mine al 13-lea salariu, primele de vacanță și subvențiile de încălzire.

4 Eveniment

Un pensionar a murit în timp ce protesta
în fața Prefecturii

Comisarii de la Comisariatul
Județean pentru Protecția Consuma
torilor (CJPC) Hunedoara au verifi
cat la show - roomuri modul în care 
sunt furnizate potențialilor clienți 
informațiile referitoare la consumul 
de carburant și emisiile de C02, la 
comercializarea autoturismelor noi. 
Au fost controlați șapte operatori 
economici, la doi dintre aceștia fiind 
constatate abateri, tina dintre nereg
ulile constatate este lipsa de pe afișul 
expus în unitate cu informațiile refer
itoare la consumul de carburant și 
emisiile de CO2 a textelor obligatorii 
„Un ghid privind consumul de car
burant și emisiile de CO2 pentru 
toate modelele de autoturisme noi 
poate fi obținut gratuit în toate 
punctele de vânzare” și „Consumul 
de carburant și emisiile de CO2 ale 
unui autoturism depind nu doar de 
randamentul său energetic ci și'de 
comportamentul la volan și de alți 
factori care nu țin de tehnică. Biox
idul de carbon este principalul gaz cu 
efect de seră responsabil pentru 

i încălzirea planetei”. Be asemenea, 
comisarii au constatat lipsa plachetei 
eu numărul de telefon TEL INFO- 
CONSUMATOR. în arma 
verificărilor a fost aplicată o amendă 
contravențională în valoare de 5.000 
lei și un avertisment. La nivel 
național au fost verificați 261 de op
eratori economici, la 121 dintre 
aceștia-constatându-se abateri, se 
arată intr-un comunicat de presa al 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC). Din 1585 
de autoturisme noi contracte. 331 nu 
erau însoțite de informațiile obliga
torii referitoare Ia consumul de car
burant și enaisnle de CO2. Comisarii 
ANPC au oprit temporar de la com
ercializare 166 de autoturisme noi și 
au aplicat 41de amenzi 
contravenționale în valoare de 
124.500 lei. (C.fi.)

înfr-wn sfâ/p, Sm cs«z« 
unei șofrrițe ce era puțir

O tânără, în vârstă le 28 de ani, 
din Vulcan, este cercetată pentru 
conducerea unui autoturism având @ 
imbibație alcoolică peste limita 
legală și pentru vătămare corporală 
9iu culpă. „Mirela N., în timp ce con
ducea lin autoturism pe DN 66A, pe 
direcția de mers Vulcan- Petroșani, 
a depășit câteva autoturisme de pe 
banda sa dc mers, iar la revenirea pe 
bandă, a acroșat autoturismul condus 
regulamentar, din direcția opusă de 
mers de Pantilimon H., de 53 ani, din 
Betfila, pe care l-a proiectat într-un 
stâlp”, a declarat purtătorul de cuvânt 
a! Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, inspector Bog
dan Nițu. în urma accidentului, Pan
tilimon H. și soția sa, Ileana H., 
pasager pe scaunul din dreapta față, 
au suferit leziuni ușoare. Cei doi au 
refuzat să fie transportați la Spitalul 
de Urgență Petroșani, echipajul 
ambulanței acordându-le îngrijiri 
medicale la fața locului. Mirela N. a 
fost testată cu aparatul etilotest, care 
a indicat o valoare de (),83%o alcool 
pur în aerul expirat. (M T.)

Un bărbat în vârstă de 59 de 
ani, loan Pascu, din Hune

doara, și-a pierdut viața, ieri, 
în timp ce protesta împotriva 

majorării vârstei de pensionare 
cu cinci ani, alături de alte 

aproximativ 70 de protestatari, 
în fața Prefecturii Hunedoara.

Pensionarul loan Pascu, fost 
siderurgist, a leșinat ieri în fața Prefec
turii Hunedoara în timpul unei acțiuni 
de protest. Jandarmii i-au acordat 
primul ajutor, până la sosirea 
Ambulanței. Medicii au încercat să-l re
susciteze pe bărbat, însă în drum spre 
spital a decedat, în urma unui stop car
dio - respirator. „Consider că Prefectura 
Hunedoara ar fi trebuit să.asigure, pe 
lângă pază, și asistență medicală”, a de
clarat președintele sindicatului 
„Siderurgistul” Hunedoara, Petru 
Vaidoș. Se pare că loan Pascu, în vârstă 
de 59 de ani, a mai avut și în trecut 
probleme cardiace. Conform liderului 
pensionarilor, mediul în care a lucrat și

Accident în lanț pe DN7 
Șapte autovehicule au fost implicate, 

ieri seară, într-un accident de circulație, 
pe DN7, între localitățile Leșnic și Săcămaș.

Nepăstrarea unei distanțe 
corespunzătoare în mers a dus la pro
ducerea unui accident rutier în lanț.

Cinci persoane au ajuns la spital 
cu leziuni ușoare, iar șapte autove
hicule, dintre care cinci autoturisme și 
două microbuze de transport persoane, 
au fost avariate. Accidentul s-a produs 
pe Drumul Național 7, între localitățile 
Leșnic și Săcămaș. Conform 
purtătorului de cuvânt al IPJ Hune
doara, coloana de mașini se deplasa pe 
ruta Deva - Arad, când unul dintre au
tovehicule, aflat în fața coloanei, a frâ
nat brusc.

„Din primele cercetări, cauza ac
cidentului o constituie nepăstrarea 
distanței în mers, în condițiile în care 
primul autoturism (Skoda Octavia în
matriculat în Ungaria) a frânat, iar cele
lalte vehicule, aflate în coloană, au 
intrat în coliziune față-spate”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ, inspector 
Bogdan Nițu. 

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea de
vizelor în construcții și construcții hidrotehnice. Se 
oferă salar motivant.

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 |
de luni până vineri între orele 8-16.

stresul la care sunt supuși angajații simt 
factorii principali care au condus la pro
ducerea acestui eveniment nedorit. 
Bărbatul s-a bucurat de pensia, de 
aproximativ 800 de lei, doar 9 ani, iar 
lipsa banilor l-a împiedicat să-și trateze 
boala.

în timpul conferinței de presă, 
subprefectul Dorin Gligor s-a arătat 
profund marcat de acest tragic eveni
ment și, împreună cu liderii protestatar
ilor, a păstrat un moment de reculegere.

Sindicaliștii 
au pichetat 
Prefectura Hunedoara

Aproximativ 70 de sindicaliști, 
pensionari și persoane disponibilizate 
au pichetat, ieri, timp de două ore, Pre
fectura Hunedoara, solicitând modifi
carea legii pensiilor și a condițiilor de 
muncă. „Există aproximativ 170 de 
siderurgiști afectați de această decizie a 
Guvernului. Legea pensiilor conține 
clauze de neacceptat. Considerăm că 
majorarea vârstei de pensionare cu 
cinci ani, de la 50 la 55 de ani, este

Trei persoane 
au rămas internate 
în spital

Cinci persoane au fost conduse la 
spital pentru acordarea de îngrijiri med
icale. Trei pasageri în autoturismele im
plicate, Maria P., de 51 de ani, Ioan P., 
de 57 de ani, ambii din comuna Curtea, 
județul Timiș și Dana B., de 20 de ani, 
din comuna Bibirești, județul Bacău au 
rămas internați în spitalul din Deva, 
pentru investigații medicale supli
mentare. în cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă. Pe durata cercetărilor, traficul ru
tier a fost blocat pe un sens, 
desfașurându-se alternativ pe celălalt 
sens de mers mai bine de o oră.

Mihaela Tămaș

nejustificată. Ceea ce s-a întâmplat 
astăzi, justifică condițiile în care se 
lucrează în industria metalurgică”, a 
precizat Vaidoș. Acesta a mai precizat 
că, în urma unei statistici efectuată la 
nivel național, 70 de la sută dintre 
siderurgiștii pensionați la 50 de ani nu 
trăiesc până la 55 de ani. „Dacă 
guvernanții vor să ne pensioneze la 55

Rănită grav pe trecerea de pietoni
O femeie, în vârstă de 61 de ani, 

din Deva, a ajuns în stare gravă la 
spitalul din localitate, după ce a fost 
lovită de un autoturism, în timp ce 
traversa strada pe trecerea de pietoni. 
Accidentul s-a produs ieri dimineață, 
în jurul orei 10:00. în timp ce con
ducea un autoturism pe bulevardul 
Decebal, din municipiul Deva, din 
direcția Biserica Sfântul Nicolae spre 
Piața Agroalimentară, la trecerea de

Băut la volan, Avram Iancu a intrat 
cu mașina în curtea unui imobil

Să nu înțelegem totuși greșit. Nu 
este vorba de „Crăișorul Munților”, 
ci de un petrilean în vârstă de 58 de 
ani care, după ce a consumat câteva 
păhărele cu lichoare bahică, a 
îndrăznit să urce la volanul unui au- 
tourism și să pornească pe șoselele 
județului. Astfel, în timp ce conducea 
autoturismul pe direcția de mers 
Petroșani - Hațeg, nu a adaptat viteza 
într-o curbă la dreapta, a pierdut con

I 
Societate Comercială din Deva 

angajează

de ani, cu siguranță vom ajunge să 
murim la locul de muncă”, a conchis 
liderul sindicatului „Siderurgistul”. în 
timpul discuțiilor, subprefectul Dorin 
Gligor a declarat că este în totalita e 
partea sindicaliștilor și va trebui găsită 
o soluție pentru rezolvarea acestor 
probleme.

Petronela Tămaș

pietoni prevăzută cu indicator și mar
caj rutier, Liviu I., de 3 Ide ani, din 
Deva, nu a acordat prioritate de tre
cere Măriei C., de 61de ani, care tra
versa strada regulamentar. în urma 
accidentului, femeia a fost grav 
rănită, fiind transportată la spitalv,' 
din localitate. în cauză, oamenii legii 
au întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă. (M.T.)

trolul volanului, a derapat și s-a oprit 
în curtea unui imobil situat pe strada 
Peștera Bolii, din Petroșani. în urma 
evenimentului rutier, bărbatul a 
suferit leziuni ușoare, iar mașina a 
fost avariată. Oamenii legii ajunși la 
locul accidentului l-au testat pe 
conducătorul auto cu aparatul 
etilotest, care a indicat valoarea 0,48 
mg/1 alcool pur în aerul expirat.



l ii i’tf v elen cu români ln bord a fost atacat de somalezi
Pirații somalezi au atacat miercuri un vas elen cu români la bord, relatează Maritime 
Bulletin, citat de agenția f ocus. Itacid vizând petrolierul elen Miltiades, sub pavilion 
jamaican și al cărui echipaj era format din români și filipinezi. a eșuat. Șase dintre pi
rați mi fost arestați. Tot miercuri, pirații somalezi au capturat vasul german Magellan 
Star, dar echipajul a reușit să se ascundă intr-un adăpost special. Vineri, IO septembrie 2010
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România are nevoie de 28.000 de medici
pentru a egala media europeană

România ar mai avea nevoie de 
28.000 de medici pentru a fi la nivelul 
mediei europene și are un deficit de 
7.000-8000 de medici în actualul sistem 
de sănătate, a declarat, ieri, președintele 
Colegiului Medicilor din România, 
Vasile Astărăstoaie.

"în acest moment, după norma
tivul Ministerului Sănătății, în sistemul 
spitalicesc actual este un deficit 7.000- 
8.000 de medici, iar pentru a ajunge la 
nivelul mediei europene, ne-ar mai tre
bui încă 28.000 de medici", a spus 
Astărăstoaie.

Potrivit președintelui companiei 
de cercetare Cegedim, Petru Crăciun, 
numărul medicilor din România rapor
tat la mia de locuitori este la jumătate 
față de media din Uniunea Europeană.

De asemenea, potrivit datelor 
Cegedim, numărul medicilor din 
România a scăzut de la 45.000 în anul 
2000 la 36.780 de medici activi în acest 
an.

"N-avem un sistem articulat, ceea 
e poate deveni un pericol pentru 

siguranța pacienților, dar și a medicilor. 
Gradul de oboseală și suprasolicitare 
scade nivelul de performanță a cadrelor 
medicale, iar obligația unui sistem ar
ticulat revine statului", a spus 
Astărăstoaie.

Președintele Colegiului Medicilor 
a adăugat că sistemul de sănătate din 
România se confruntă cu trei probleme

esențiale, respectiv subfinanțarea, orga
nizarea și managementul și resursa 
umană.

Legat de resursa umană din sis
temul spitalicesc, Astărăstoaie a pre
cizat că în ultima lună a semnat 180 de 
certificate de conformitate pentru 
medici care intenționează să părăsească 

țara.
"Ieșirile nu sunt acoperite de 

intrări, din cauza blocării posturilor, dar 
un motiv este și acțiunea de recrutare a 
medicilor de către marile firme, iar ven
iturile obținute de către medici au de
venit neacceptabile pentru ei și aleg să 
plece", a spus Astărăstoaie.

< A
Guvernul britanic menține 
restricțiile pe piața muncii 
pentru români și în 2011

Ambasadorul britanic la 
București, Martin Harris, a declarat, 
joi, că noul Guvern britanic va păstra 
valabilă decizia de a menține 
restricțiile pe piața muncii pentru 
români cel puțin până la sfârșitul lui 
2011, adăugând că noul Executiv este 
un adversar al imigrației necontro
late.

"în mod similar cu politicile 
adoptate de alte state membre ale UE, 
Guvernul britanic anterior a decis 
prelungirea restricțiilor pentru 
lucrătorii români cel puțin până la 
sfârșitul anului viitor, 2011", a am
intit Harris, într-o conferință de presă.

El a adăugat că actualul Guvern, 

condus de David Cameron, menține 
această decizie.

"Noul Guvern de la Londra nu a 
adoptat o decizie diferită și această 
decizie rămâne în vigoare. Aș dori să 
subliniez că noul Guvern nu este un 
adversar al imigrației, ci doar al 
imigrației necontrolate. Și aceasta 
este noua politică a noului Guvern: 
cum să controlăm mai eficient 
imigrația în Marea Britanie?", a spus 
el.

Nouă state membre UE, Austria, 
Belgia, Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Malta, Marea Britanie și 
Olanda, mențin restricțiile impuse 
românilor pe piața muncii.

Fidel Castro recunoaște că „modelul cubanez”
nu mai funcționează
Liderul cubanez Fidel Castro a 
declarat că "modelul cubanez" 
nu mai funcționează, admițând 
indirect deficiențele modelului 
economic comunist introdus 

prin revoluția sa 
în urmă cu peste 50 de ani, 

informează CNN.

"Modelul cubanez nu mai 
funcționează", a declarat Castro în in
terviul acordat revistei The Atlantic.

Fratele lui Fidel Castro, 
președintele cubanez Raul Castro, sug
erase aceeași idee în numeroasele dis
cursuri pe care le-a avut de când a ajuns

la putere în 2006.
De curând, Raul Castro declarase 

că Guvernul va trebui să își revizuiască 
rolul în economia țării, acordându-le 
facilități agricultorilor.

Declarațiile lui Fidel Castro vin în 
condițiile în care analiștii au speculat că 
existe disensiuni între Fidel Castro și 
fratele său Râul.

în declarații făcute în cadrul 
aceluiași interviu, Fidel Castro l-a crit
icat pe președintele Iranului, Mahmoud 
Ahmadinejad, pentru negarea Holo
caustului, cerând dezarmarea nucleară 
la nivel global și recomandând Israelu
lui să renunțe la presupusul arsenal 
atomic.

o

Programul „Rabla”
se extinde la aparatele auditive

început cu autoturismele, urmat în
deaproape de aparate electrocasnice de 
mari și mici dimensiuni programul 
„Rabla" se extinde la aparatele auditive. 
Audio-optica împreună cu Fundația Eu
ropa Țara Mea, aduc un avantaj pe piața 
protezării auditive din Romania - progra
mul "Rabla" pentru aparatele auditive 
vechi! "Acest program reprezintă o 
variantă comodă, practică și rapidă pentru 
a-ți schimba vechiul aparat auditiv cu 
unul nou, indiferent de marcă sau dacă 
ești sau nu pacient Audio-optica. Progra
mul „Rabla" pentru aparatele auditive se

desfășoară după principiul oricărui pro
gram de acest gen. Clientul vine cu 
aparatul vechi și în funcție de starea aces
tuia se eliberează un tichet valoric care 
poate fi avansul pentru noul aparat audi
tiv. Mai mult, tichetul poate fi folosit și 
pentru servicii medicale de ORL, Oftal
mologie și Pediatrie în cabinetele 
partenere programului", au declarat pen
tru REALITATEA.NET oficiali ai 
Audio-optica.

Potrivit acestora programul se va 
desfășura până pe 31 decembrie simultan 
în centrele Audio-optica din București
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COMUNICAT DE PRESĂ

Timișoara, 9 septembrie 2010: Directorul regional al Centrului Regional Rețea Poștală 
Timișoara, Nelu Balas, a decis organizarea, la nivelul fiecărui județ, a unui program de 
audiențe, scopul principal fiind acela de-a asigura o comunicare mai bună, atât cu salariații 
poștali, cât și cu clienții Poștei.

Ca atare, directorul regional, Nelu Balas, va avea audiențe, după cum urmează:

Hunedoara: 
Arad : 
Caraș-Severin: 
Timișoara:

13.09.2010, începând cu orele 13
20.09.2010, începând cu orele 13
27.09.2010, începând cu orele 13
04.10.2010, începând cu orele 13

Societate comercialii 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nrl21 D, 
com. Hărău, sau la tel. 0722 $74 092; 0354/501021.

REALITATEA.NET
fomana.ro


. „ Câtă lume am umblat eu, țară mai bună, mai dulce, mai bogată, cu oameni mai primitori ca Țara Zărandului, 
n-am aflat. Dacă voi muri, numai aici să mă îngropați... ” - Avram lancu, 1872

Pantheonul Moților - Țebea
în fiecare an, pe la jumătatea 

lunii septembrie are loc la 
Țebea cea mai importantă adu
nare populară de pe valea su
perioară a CrișuluiAlb. Este 

vremea comemorării Crăișoru- 
lui și nu doar moții, ci mulți 

alți români vin la Țebea, 
în Ardeal.

Locul a căpătat dimensiuni 
mitice conferite de încărcătura 
istorică a monumentelor strânse pe 
colina din lunca Crișului. Com
plexul impresionează prin rigoarea 
și simplitatea organizării spațiului, 
dar și prin măreția simbolurilor: 
gloria apusă a secularului Gorun al 
lui Horea, biserica pictată cu tri
color, mormântul lui Avram lancu 
străjuit de tunuri, mormintele pre
fectului loan Buteanu și tribunului 

Simion Groza, crucile albe ale 
ostașilor căzuți în Primul Război 
Mondial.

Cimitirul Eroilor

Puțini sunt cei care mai știu că 
toate acestea sunt rezultatul unei 
viziuni puse în operă cu prilejul 
sărbătoririi centenarului nașterii lui 
Avram lancu, la 1924. în vederea 
desfășurării manifestărilor de 
atunci, zona din jurul bisericii de la 
Țebea a fost împrejmuită cu un zid 
din piatră și declarată „cimitir al 
eroilor”, iar spațiul din nordul și 
vestul lăcașului de cult a fost drastic 
reamenajat.

Cu acordul familiilor au fost 
exhumate și mutate rămășițele și 
crucile celor îngropați în preajma 
mormântului Crăișorului. Pe laturile 
mormântului au fost așezate două 
tunuri cu gurile îndreptate spre vest. 
Tot atunci au fost aduse și reînhu- 
mate osemintele prefectului loan 
Buteanu și ale tribunului Simion 
Groza, iar în partea de nord au fost 
aliniate mormintele a 70 de ostași 
din Vechiul Regat, căzuți în luptele 
din 1916. Aura eroică a cimitirului 
de la Țebea a generat o mare 
atracție pentru conducătorii țării sau 
diverse personaje politice. Nu 
întâmplător, ca nicăieri în altă parte, 
aceștia au încercat să se asocieze 
înaintașilor prin plantarea unor ar
bori care să reziste în posteritate. 
Astfel, în apropierea Gorunului lui 
Horea dăinuie încă arborii sădiți de 
Regele Ferdinand, Regina Maria și 
generalul Berthelot.

Nu departe de mormântul 
Crăișorului se ridicase până în 1989 
și un gorun plantat de Nicolae 
Ceaușescu, iar de câțiva ani crește 
și un arbore sădit de actualul 
președinte, Traian Băsescu.

Crucea și piatra 
de mormânt 
a lui Avram lancu

Moartea neașteptată a eroului i- 
a luat pe nepregătite pe cei care au 
organizat funeraliile, astfel încât 
mormântul n-a avut de la început 
crucea care marchează astăzi locul 
unde-și doarme somnul Crăișorul. 
Actualul monument a fost ridicat 
prin grija avocatului Petru Tisu din 
Țebea, iar pe ea a fost gravată o

inscripție laconică: „Avram lancu 
Adv(ocat) Prefțectul) Leg(iunii) 
Gem(ine) Rom(ane) în anii 1848-9 
+1872”. Apoi, în 1931, peste mi 
mântui Iancului, a fost așezată o 
frumoasă piatră comandată și plătită 
de marele istoric Gh. I. Brătianu, 
lespedea fiind realizată de arhitectul 
și sculptorul G. M. Cantacuzino. Pe 
placă este inscripționată dedicația: 
„Craiului Munților, Națiunea 
Română întregită în hotarele firești 
și imită în spiritul libertății. MDC- 
CCXLVHI-MCMXVIII".

Mesaj adresat moților
Dragi hunedoreni,

Duminică, 12 septembrie, în Complexul Istoric din lo
calitatea Țebea, are loc ceremonialul dedicat Serbărilor 
Naționale Țebea 2010. Acest moment trebuie marcat așa cum 
se cuvine, în memoria eroilor și cu respectul cuvenit trecutului.

Se împlinesc 162 de ani de la izbucnirea revoluției 
pașoptiste, moment crucial în devenirea noastră națională. De 
asemenea, au trecut și 138 de ani de când, un moț dârz și in
teligent, Avram lancu, s-a stins din viață.

în mod clar, lancu, „gorunul lui Horea” și Țebea sunt 
simboluri pline de semnificații, cu încărcătură emoțională 
puternică pentru românii adevărați.

în încheiere, îndemnul meu este ca duminică să fim 
alături de moți, la ei acasă, și să dăm cu toții dovadă, în am
intirea celor care au iubit poporul român, că respectăm istoria, 
tradiția și acest neam.

Al dumneavoastră, 
Senator PDL, Dorin PĂRAN 

Colegiul nr 2 Brad- Orăștie
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Discursul istoricului Gh. 1. Brătianu:

„Lespedea pe care o depun aci pe merenintol lui Avram Ian cu, este 
pentru dreptul și demnitatea poporului român din munți ț..|. Acolo nife 
nu reușește vorba și înțelegerea, reușește sabia. Avram Iancu a scris 
dreptatea poporului român din munți, pe fruntea dușmanilor, eu sabia. 
De aceea spada Iui am gravat-o aci pe piatra de aanlnt ca pururea să 
domnească demnitatea poporului român”.

tn urmă cu 8® de ani

Serbările din 1924 au durat trei zile (31 august - 2 septembrie), 
fiind organizate de „Asociațiunea pentru literatura română și cultura 
poporului român - ASTRA” în câteva locuri din zona Apusenilor, legate 
de amintirea eroului: Baia de Criș, Țebea, Câmpeni, Vidra, Muntele 
Găina și Cluj. Manifestările au debutat încă în ziua de 30 august, prin 
depunerea unei coroane la mormântul lancului, de către membri AS- 
TREI, sub conducerea președintelui asociației Vasile Goldiș. Cu această 
ocazie a rostit un discurs prof. univ. dr. loan Lupaș, membru al Acade
miei Române. A doua zi, duminica, 31 august, la ora 8, a avut loc la 
^ata de Criș dezvelirea bustului lui Avram Iancu creat de sculptorul 

Romulus Ladea, precum și a unei plăci comemorative pe locul casei 
unde a murit eroul. Evenimentul a fost marcat prin discursuri ale min
istrului culturii Alexandru Lapedatu și a lui Vasile Goldiș.

Discursul
lui loan Lupaș:
„Binecuvântat și preaslăvit să fie 

numele tău Avrame, Rege al Munților 
noștri și mucenic al libertății noastre 
naționale!

Sfintele tale moaște odihni-se-vor 
de acum fericite și vor afla „ușurare 
multă” în pământul desrobit al patriei 
întregite! Aci, sub gorunul lui Horea, 
alături de ale mucenicului loan Buteanu 
și de ale neînvinsului preot Simion 
Groza, ce își vor înfrăți sfânta țărână cu 
a eroilor dela Tisa, cari și-au vărsat și 
ei fără preget sângele pentru înfăptuirea 
idealului neamului românesc de pre- 
•r .'ițideni. Iar sufletul tău va străluci în 
lumina drepților, alături de a lui 
Șaguna, cârmuitorul cu crucea, și de al 
lui Simion Bamuțiu, conducătorul cu 
cc 'iul.

Nădejdea voastră cea fără de 
moarte este acum împlinită.

Priveghiați din înălțimea 
veșnicilor voastre lăcașuri asupra sorții 
poporului nostru, îndreptându-i pașii 
spre cărările virtuților morale, naționale 
și patriotice.

Priveghiați și vă bucurați că luptă 
bună ați luptat, credința ați păzit. Vouă 
și tuturor celor împreună luptători cu 
voi se cuvine, cinste, laudă și mărire în 
veci. Amin”.

Regele și Regina 
au venit la Crăișor
Manifestările s-au mutat apoi în 

h°lra Țebea, unde o mare mulțime 
aștepta oficialitățile vremii. La ora 10 
din trenul regal au coborât Regele Fer
dinand, Regina Maria, Principele Carol, 
Principesa Ileana, patriarhul Miron 
Cristea, mitropolitul Moldovei Pimen, 
membrii guvernului, demnitari români 
și diplomați străini. Cortegiul s-a de

plasat spre cimitir unde urma să se 
desfășoare, la ora 11, serviciul divin, 
oficiat de Nicolae Bălan, mitropolitul 
Sibiului, împreună cu 30 de preoți. De
scrierile martorilor oculari înfățișează 
un tablou emoționant: lângă mormântul 
lancului, străjuit de cele două tunuri și 
de ultimul supraviețuitor dintre le
gionarii de la 1848-1849, au înge- 
nunchiat membri familiei regale, 
miniștri și alți demnitari, preoți și mili
tari, intelectuali și țărani, o mare de 
mulțime întinsă până departe în lunca 
Crișului. în timpul slujbei, avioane 
străbăteau cerul, presărând flori pe 
mormântul eroului. După încheierea 
serviciului divin, Regele a decorat cu 
„Coroana României” în grad de cavaler 
pe George Simion, de 98 de ani, din 

satul După Piatră, ultimul lăncier din 
Oastea lancului rămas în viață. Au 
urmat alocuțiunile susținute de mitro
politul Bălan, ministrul Lapedatu și 
Nicolae Buta, delegatul tineretului uni
versitar transilvănean. De la cele cinci 
tribune amenajate pentru mulțime, 
poporul a audiat discursuri ale 
delegaților din provinciile istorice: 
Ardeal, Muntenia, Moldova, Basarabia 
și Bucovina. înainte de a se retrage, 
Regele a depus o coroană pe mormân
tul lui Avram Iancu, iar Regina a 
presărat flori pe mormintele eroilor.

Omagiu
lui Avram Iancu
Pomenirea morților a continuat cu 

o masă, organizată pentru câteva sute 
de persoane, în pavilionul special orga
nizat cu acel prilej. în capul mesei a 
luat loc chiar M.S. Regele. Mii de 
țărani au primit la parastas, din partea 
ASTREI, câte un colac și o ulcică de 
vin, o icoană a Crăișorului și biografia 
eroului scrisă de prof. dr. Silviu 
Dragomir. La masa regală a luat cuvân
tul primul ministru Ionel I. C. Brătianu, 
iar apoi însuși Suveranul a rostit un dis
curs. La ora 14 oficialitățile au pornit 
spre Câmpeni, unde urmau să continue 
festivitățile.

Discursul
Regelui Ferdinand:
„Cu înaltă însuflețire am venit 

împreună cu Familia Mea, spre a ne 
închina împrejurul legendarului 
goron al lui Horia, la mormântul lui 
Avram Iancu, marele luptător pentru 
drepturile naționale.

Mi-a fost dat Mie, întâiul Rege 
al României întregite, să vin aici să 
consfințesc încheierea unui lung și 
dureros proces istoric în care era 
vorba de revindicarea celor mai ele
mentare drepturi de viață națională 
și de demnitate omenească a celui 
mai vechiu și mai numeros popor din 
țara aceasta, care pe lângă o muncă 
cinstită, dăduse din sânul său 
stăpânitorilor de pe vremuri atâția 
ostași viteji, atâția generali vestiți, ba 
încă și un mare rege.

Ai murit chinuit pe roată, tu, 
neînfricatule Horia cu ai tăi. Iar tu, 
viteazule între viteji, Avram Iancu, 
închis-ai ochii rătăcitor pe drumuri, 
singur numai cu fluierul tău, cu su
fletul întunecat și nemângâiat, 
pentrucă îți vedeai zădărnicită ținta 
luptelor tale.

Și< totuși jertfa voastră era 
sfântă, căci dreptate s-a făcut, în- 
deplinindu-se înteleapta vorbă a 
poporului: Apa trece, pietrele rămân.

Credința în suflete, răbdarea în 
muncă și cinstea în viață, au adus 
această biruință a voastră, iubit

S-au scurs de atunci 86 de ani pes 

Avram Iancu,
„un exemplu de gândire și acțiune po

e de la Țebea, iar oamenii 
vin încă să-l omagieze pe Avram Iancu. Ama eroului nu s-a estompat nici
până astăzi, poate și pentru că Avram Iancu a fost, așa cum îl caracterizează 
astăzi istoricii, „un model de gândire și acțiune politică”. Și, mai presus de 
toate, a pus interesul poporului său înaintea celui personal. Căci un fragment 
din testamentul său sună așa: „Unicul dor al vieții mele e să-mi văd Națiunea 
mea fericită, pentru care după puteri am și lucrat până acuma, durere fără 
mult succes, ba tocma acuma cu întristare văd, ca speranțele mele și jertfa 
adusă se prefac în nimica. Nu știu câte zile mai pot avea; un fel de presimțire 
îmi pare ca mi-ar spune, ca viitorul este nesigur. Voiesc ta și hotărât dispun, 
ca după moartea mea, toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă 
în folosul națiunii, pentru ajutor la înființarea unei academii d 
crezând, câ luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile

Iar răspunsul Crăișorului atunci când i s-au oferit medalii din partea

mai întâi națiunea cu împlinirea promisiunilor!”

Pagini realizate tie Cătălin Rișenta

popor al Munților Apuseni. Păstrați 
cu sfințenie aceste frumoase virtuți. 
Atâtea veacuri de împilare nu au 
putut șterge depe fața voastră dârza 
și îndărătnica mândrie a unei rase 
pline de putere, care-și așteaptă 
acum o bună stare bine meritată. Știu 
câte greutăți ați îndurat, și de aceea 
dragostea și grija mea părintească 
pentru îmbunătățirea vieței voastre 
materiale și culturale vă este pe 
deplin asigurată.

Și acum, tocmai precum la 
Putna lui Stefan cel Mare făcui un 
călduros apel către toți fii Țării, pen- 
truca mână în mână să desăvârșim 
organizarea și întărirea Statului în 
România întregită, tot așa în fața um
brelor acestor eroi naționali ai 
Munților Apuseni și ai întregului 
românism, mă îndreptez cu dragoste 
și stăruitor către toți, îndemnându-i 
să se gândească mereu la greaua 
răspundere ce apasă asupra 
generației noastre și la datoria 
imperioasă ce avem de a fi cinstitori 
și credincioși marilor jertfe ce s-au 
Scut în luptele din trecut și din zilele 
noastre pentru dobândirea drep
turilor naționale. în acest fel vom 
păși cu toții, într-o sfântă unire, la 
marea muncă pentru îndeplinirea 
destinelor Țării, după dorințele în- 
tregei suflări românești.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”

le drepturi; tare 
națiunii mele ”

ss63
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Aproximativ 2.500 de copii, din București, vor participa, din 24 septembrie, la „Revoluția eco”, un 
proiect educațional național inițiat de Casa de Producție I erdeCrud Media, în parteneriat cu Mi
nisterul Mediului și Pădurilor și Ministerul Educației. Proiectul va fi lansat oficial în 21 septem
brie, la Mall I itan, în cadrul unui eveniment pentru care organizatorii promit momente artistice 
și expoziții dedicate copiilor.

Instituțiile publice
colectează selectiv, obligatoriu

Din data de 8 septembrie 2010 
a început campania de imple
mentare a colectării selective 
în instituțiile statului. Institu
țiile publice românești care 

până acum nu au colectat se
lectiv deșeurile sunt obligate să 
o facă de acum încolo în baza 
legii 132/2010, intrată în vi

goare la data de 6 august 2010.

„Colectarea selectivă obligato
rie este un pas înainte în asumarea 
unui comportament responsabil față 
de resursele naturale. Legea privind 
colectarea selectivă vă obligă pe toți 
cei 1.300.000 de funcționari din 
instituțiile publice să colecteze se
lectiv hârtia, plasticul, sticla și alu
miniul pentru a fi revalorificate”, a 
declarat Sulfina Barbu, Președintele 
Comisiei pentru Administrație 
Publică, Amenajarea Teritoriului și 
Echilibru Ecologic din Camera 
Deputaților.

în vederea aplicării legii 
132/2010, Comisia pentru 
Administrație Publică, Amenajarea 
Teritoriului și Echilibru Ecologic 
din Camera Deputaților și Asociația 
Green Revolution au lansat campa
nia de implementare a colectării se
lective în instituțiile statului. 
Aceasta este sprijinită de Garda 
Națională de Mediu, Asociația 
Națională pentru Protecția Mediului 
(ANPM), Eco-Rom Ambalaje S.A. 
și Asociația Green Area.

Campania, intitulată „Legea 
132/2010 - Instituțiile publice 
colectează selectiv”, debutează cu 
un proiect pilot de promovare a 
colectării selective în rândul 
angajaților din șase instituții pub
lice, care va dura până la sfârșitul 
lunii noiembrie.

Din două în două săptămâni, 
reprezentanți ai instituțiilor organi
zatoare vor aduce colectarea 
selectivă în șase instituții ale statu
lui. Printre acestea se numără Min
isterul Mediului, Ministerul 
Educației și Ministerul Sănătății.

Organizatorii sprijină imple
mentarea legii prin realizarea 
următoarelor materiale: ghid de im
plementare a Legii 132/2010, plan 
de măsuri necesare în imple
mentarea legii, text mailing pentru 
angajații instituției, materiale de 
promovare a colectării selective în 
interiorul instituției (afișe, flyere), 
program on-line special pentru a fa
cilita raportarea de deșeuri colectate 
selectiv.

Proiectul a fost prezentat ieri, 
la sediul Gărzii Naționale de Mediu, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
la care au participat doamna Sulfina 
Barbu, Președintele Comisiei pen

tru Administrație Publică, Amena
jarea Teritoriului și Echilibru Eco
logic, domnul Silvian Ionescu, 
Comisar General al Gărzii 
Naționale de Mediu, domnul Iosif 
Nagy, Președintele Agenției 
Naționale pentru Protecția Mediu
lui, doamna Raluca Fișer, 
Președintele Asociației Green Rev
olution și domnul Sorin Popescu, 
Director General Eco-Rom Ambal
aje S.A.

„Consider Legea 132/2010 
privind colectarea selectivă a 
deșeurilor în instituțiile publice ca 
fiind un pas important în educarea 
populației adulte, în acțiunea de re- 
sponsabilizare a tuturor angajaților 
din instituțiile statului. Proceduri 
europene aplicate în țările membre 
de mult timp trebuie începute și la 
noi, instituțiile administrației pub
lice fiind un exemplu în acest sens. 
Această lege va avea probabil și lid
eri de opinie în rândul funcționarilor 
statului privind colectarea selectivă. 
Acești lideri de opinie ne așteptăm 
să contribuie la conștientizarea 
populației în ceea ce privește 
protecția mediului înconjurător”, a 
declarat Silvian Ionescu, Comisarul 
General al Gărzii Naționale de 
Mediu.

Impactul educațional al legii a 
fost amintit și de către Raluca Fișer, 
Președintele Asociației Green Rev
olution: „Aplicarea legii 132/2010 
va duce cu siguranță la creșterea 
cantiăații de ambalaje de deșeuri 
colectate si reciclate în România. 
Dar poate cel mai important efect al 
legii va fi cel educațional. Aproxi
mativ 1,3 milioane de români care 
lucrează în instituțiile statului vor 
colecta selectiv deșeurile la servi
ciu, începând din această toamnă. 
Dacă o parte din aceste măsuri vor 
fi realizate și acasă, atunci putem 
spune că legea 132/2010 va educa 
în spiritul ecologic între 1 și 4 mil
ioane de români. Iar în această 
situație putem afirma că proiectul 
realizat de Comisia pentru 
Administrație Publică, Amenajarea 

Teritoriului și Echilibru Ecologic 
din Camera Deputaților, în partene
riat cu Asociația Green Revolution 
va fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte din România”.

Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului salută inițiativa 
Green Revolution: „Pentru noi, în
ceperea acestei campanii înseamnă 
realizarea unor raportări la nivel 
național, cu care să susținem acest 
act legislativ și in același timp să 
putem cuantifica rezultatele de așa 
manieră încât finalitatea să fie 
benefică mediului”.

„Este un moment, care în mod 
normal era așteptat de mult, în sen
sul că toți eram perfect conștienți de 
necesitatea demarării lui. Este ceea 
ce va pune în mișcare un sistem 
civic la nivel instituțional. Zona 
aceasta avea nevoie de o regle
mentare clară pentru a putea să-și 
dea măsura capacității de organizare 
și mai ales măsura exemplului.

Era nevoie ca în afara unui 
cadru legal stabilit, să fim noi, cei 
care să dăm exemplul a ceea ce tre
buie făcut pentru colectarea 
selectivă. Organizarea și
operaționalizarea sistemului de 
colectare selectivă în instituțiile 
publice se va realiza direct, de către 
reprezentanții instituțiilor publice 
sau prin delegarea acestei 
responsabilități către terți, respectiv 

societăți comerciale și/sau 
organizații non-guvemamentale 
non-profit”, a declarat Iosif Nagy, 
Președintele Agenției Naționale 
pentru Protecția Mediului.

„Experiența noastră de peste 
șase ani în domeniu ne-a arătat că 
organizarea colectării selective nu 
înseamnă simpla instalare a unor 
coșuri sau containere. Serviciul de 
colectare și asigurarea faptului că 
deșeurile depuse separat au luat 
drumul reciclării necesită planifi
care și o bună organizare în partene
riat cu toți cei implicați. în plus, 
informarea și conștientizarea pub
licului, a angajaților în cazul nostru, 
este esențială. Din acest punct de 
vedere, ne așteptăm ca impactul 
aplicării legii să fie unul important 
iar colectarea selectivă să devină în 
scurt timp o obișnuință pentru toți 
românii/, a declarat Sorin Popescu, 
Director General, Eco-Rom Ambal
aje.

Legea 132/2010 reglementează 
colectarea selectivă a deșeurilor de 
hârtie, carton, metal, plastic și sticlă 
în instituțiile publice, prin stabilirea 
modului de organizare și 
operați onalizare a colectării selec
tive.

Legea 132/2010 are ca obiectiv 
creșterea gradului de reciclare și de 
valorificare a deșeurilor, precum și 
creșterea gradului de informare și 

conștientizare a funcționările 1 
lici, a angajaților din instituții pul 
lice și a cetățenilor, cu privire I 
avantajele colectării selective 
reciclării deșeurilor.

Legea 132/2010 este și 
măsură de sprijinire a aplicării î 
România a Directivei 2008/98/CE 
Parlamentului European privir 
deșeurile, care prevede ca state 
membre ă își organizeze sisteme < 
colectare selectivă a deșeurile 
obiectivul fiind atingerea țintei < 
minimum 50% reciclare 
deșeurilor, fixată statelor me», 
până în 2020.

Legea 132/2010 privind obli 
ativitatea colectării select’ ■* 
deșeurilor în instituțiile pubi.ee 
fost adoptată de Parlament 
României, publicată în Monitor 
Oficial, nr. 461/6 iulie 2010 și a i 
trat în vigoare la data de 6 augt 
2010.

Pentru informai

Manuela Udrc
Șef serviciu Relații Pubh 

Comunici 
Tel: 0746-248.5 

Email: manuela.udroiu@anpm.

Persoana desemnată cu respoi 
abilitatea implementării colectării. 
lective a deșeurilor în cad 
A.P.M.Hunedoara este d-na corn, 
Diana Poenaru - tel.0254/215445.

pubi.ee
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Simeria și Hunedoara se bat
pentru primele locuri din serie
Atât CFR Simeria, cât și FC 

Hun edoara vor juca acasă, as
tăzi, în etapa a treia din cel de

al treilea eșalon fotbalistic. 
Simerienii întâlnesc în cel mai 
interesant meci al zilei, pe cei 
de la Național Sebiș, echipă 
care are același număr de 

puncte ca și CFR și FC Hune
doara, în vreme ce „corbii” vor 

. avea o misiune ceva mai 
ușoară, împotriva celor de la 

Millenium Giarmata, formație 
care a pierdut în prima etapă 

la Simeria, cu 4-2.

Echipa antrenată de Gheorghe 
Comea nici nu concepe să nu obțină 

; trei puncte în meciul de astăzi, 
cu atât mai mult cu cât, etapa 

trecută „galbenii” au trecut pe lângă 
victorie, fiind egalați în ultimul 
minut la Timișoara. Simerienii au 
un golaveraj de 7-5 după primele 
două etape, fapt care îi recomandă 
ca una din cele mai ofensive echipe 
din serie, însă totodată și ca o 
echipă a cărei defensive nu și-a 
făcut foarte bine treaba, cele cinci 
goluri primite vorbind de la sine. 
Oaspeții, care sunt singura echipă 
care nu a primit gol în cele două 
etape, nu au reușit să perforeze 
poarta adversă decât o singură dată, 
etapa trecută, în victoria de acasă cu 
cei de la Autocatania Caransebeș.

Campionatul trecut CFR Sime
ria a trecut la limită de Național 
Sebiș în meciul de acasă, 1-0, în 
timp ce partida de la Sebiș s-a 
încheiat, nedecis, 0-0. Brigada de 
arbitrii care va conduce meciul de 

astăzi este formată din Eugen Ghe- 
orghioiu, Cristian Pleșa, Nicolae 
Chițoiu - toți din Timișoara.

FC Hunedoara se află la a doua 
confruntare cu o echipă din Banat, 
după meciul de etapa trecută de la 
Sânnicolau. „Sub furnale” poposesc 
astăzi cei de la Millenium Giarmata, 
echipă care nu are amintiri plăcute 
după prima incursiune în județul 
nostru din acest an, aceștia pierzând 
în etapa inaugurală, la Simeria, cu 
4-2. Formația antrenată de Adrian 
Săvoiu vine la Hunedoara după 
egalul cu Termo Tr. Severin de 
etapa trecută și speră să profite de o 
eventuală oboseală acumulată de 
jucătorii gazdelor, care au evoluat la 
mijlocul acestei săptămâni 120 de 
minute în partida din Cupă, 
disputată în fața craiovenilor de la 
CFR Gaz Metan. Gazdele speră la

a doua victorie din acest sezon în 
fața propriilor suporteri, Zelencz & 
co, fiind pregătiți pentru un nou fes
tival de goluri.

Jocul de pe „Michael Klein” va 

fi arbitrat de Țiții Andrei din Sibiu, 
la centru și Marius Alexa și Casian 
Băla din Arad, la margine.

Claudiu Sav

„Bătrâna doamnă” 
poposește, sâmbătă, sub cetate
Mureșul Deva primește, sâmbătă, vi
zita arădenilor de la UTA, echipă ce 
împarte după doar două etape, prima 

poziție a clasamentului 
cu Petrolul Ploiești.

In ciuda problemelor cu care s-au con
fruntat în această vară, trupa condusă de 
Roland Nagy are parte de un debut de sezon 
excelent, cu șapte goluri marcate și doar 

ă primite în cele două jocuri disputate. 
N.vi devenii nu se pot plânge, formația 
antrenată de Gică Barbu începând și ea 
foarte bine actuala ediție de campionat, to
talizând patru puncte, după meciurile cu Sil- 
vania și Alba Iulia.

„Gemenii golului” 
amenință că vor 
marca din nou
Deși l-a pierdut în această vară pe Paul 

Batin, golgheterul echipei din sezonul trecut 
întorcându-se la CFR Cluj, UTA nu duce 
lipsă de oameni care să înscrie meci de 
meci. Adus înaintea începerii sezonului de 
la FC Argeș, Adrian Voiculeț pare să se fi 
integrat de minune la noua se echipă, pentru 
care a înscris deja de patru ori în doar două 
meciuri și amenință că o va face și sâmbătă 
' • Deva. Actualul golgheter al seriei se 

înțelege de minune în avanposturi cu tânărul 
Țucudean, atacant ce a reușit și el să 
marcheze de două ori în meciurile cu FC 
Argeș și Slatina, fiind de asemenea pasator 
la trei din reușitele ex-piteșteaniilui. Astfel, 
defensiva gazdelor va avea mult de furcă cu 
cei doi „textiliști” care și-au câștigat repede 
renumele de „gemeni ai golului”. Oaspeții 
vin la Deva cu gândul de a pleca cu toate 
cele trei puncte de sub cetate, mai ales că 
sezonul trecut trupa condusă pe atunci de 
Ionuț Popa smulgea un punct norocos la 
Deva, prin golul marcat de Batin în minutul 
85, în urma unei partide în care gazdele 
rataseră un penalty la scorul de 1-0.

Moral bun pentru 
Mureșul înaintea jocului 
Chiar dacă nimeni nu îi dădea vreo 

șansă trupei antrenate de Gică Barbu în 
acest sezon, alb-roșii au reușit un debut nes
perat de bun, obținând patru puncte după 
jocurile de acasă cu FC Silvania (3-0) și 
Unirea Alba Iulia (0-0), devenii fiind printre 
cele câteva formații care nu au primit încă 
gol. Egalul smuls etapa trecută în cetatea de 
la Alba le dă un moral bun hunedorenilor 
care speră să obțină cel puțin un punct în 
urma jocului de sâmbătă. Lotul Mureșului 
a fost completat în ultima săptămână prin 
aducerea a trei noi jucători. Clujeanul Rareș

Stan, experimentatul Dinu Sânmărtean și 
juniorul de la Oțelul Galați vor aduce cu 
siguranță un plus echipei de sub cetate. De 
asemenea, pentru acest joc, tehnicianul Gică 
Barbu îi va avea la dispoziție și pe juniorii 
Alexandru Dan și Petresc, reveniți de la 
naționala de juniori under 17. Clubul a 
primit și o veste bună din partea Consiliului 
Local, care miercuri a aprobat alocarea a 
145.000 de lei noi din bugetul local, o sumă 
mult prea mică pentru nevoile reale ale 
clubului.

Jocul cu UTA este cel de-al doilea 
dintr-o serie de trei partide cu echipe cu 
nume din serie, care a început cu deplasarea 
la Alba și se va încheia cu jocul de la Pitești 
de etapa viitoare.

Partida de sâmbătă dimineața va fi 
arbitrată de o brigadă condusă de 
mureșeanul Constantin Pop, care va fi ajutat 
la cele două tușe de Bogdan Gheorghiu și 
Silviu Haramuz din Reșița, respectiv 
Timișoara.

Ultima întâlnire dintre cele două 
formații a avut loc în primăvara acestui an, 
când UTA a trecut la pas, acasă, de Mureșul 
cu 4-1, grație reușitelor lui Batin, Nădăban, 
Tobă și Dosan (autogol), unicul gol al 
hunedorenilor fiind marcat de juniorul Al. 
Dan.

Claudiu Sav

Minerul Lupeni țintește 
a doua victorie în acest sezon

Minerul Lupeni se deplasează 
pentru meciul din etapa a treia, 
sâmbătă, la Turda, unde va da piept 
cu echipa din localitate, Arieșul. 
„Lupii negrii” au un moral excelent 
după ce la mijlocul acestei săptămâni 
au reușit să se califice în 
șaisprezecimile Cupei României, în 
dauna celor de la Gloria Arad. Tehni
cianul minerilor a declarat ieri că este 
foarte mulțumit de lotul pe care îl are 
la dispoziție, afirmând că îi va fi 
foarte greu să aleagă primul un
sprezece pentru partida de sâmbătă. 
Afirmația lui Augustin vine după par
tida câștigată la Arad, în faza a V-a 
Cupei României, joc în care rezervele 
lupenenilor s-au ridicat la înălțimea 
titularilor din meciurile precedente. 
„Sunt într-o situație foarte dificilă, 
dar mă bucur că am de unde alege și 
că rezervele se ridică la nivelul titu
larilor. Evoluția unor jucători în Cupa 
României m-a mulțumit și acum îmi 
va fi greu să fac un lot de 18 pentru 
jocul cu Arieșul Turda. Sincer vreau 
să fiu cât mai obiectiv pentru că toți— 
jucătorii muncesc în aceiași măsură”, 
a declarat antrenorul Lupeniului.

Acesta speră totodată că se vor 
rezolva și problemele din defensivă, 
Minerul fiind echipa care a primit 
cele mai multe goluri în primele două 
etape din acest campionat, patru la 
Ploiești și trei acasă în partida cu 
CFR Gaz Metan Craiova.

Gazdele vin și ele după prima 
victorie din acest sezon, 1-0 în de
plasarea de la Vâlcea și speră să 
obțină primele trei puncte pe teren 
propriu din acest campionat. Trupa 
antrenată de clujeanul Marcel Rusu a 
trecut greu etapa trecută, de 
„grădinița” celor de la CSM Râm- 
nicu-Vâlcea, alb-roșii fiind 
considerați în acest sezon una din 
candidatele la retrogradare.

Sezonul trecut, hunedorenii au 
obținut șase puncte din confruntările 
cu arieșenii, după victoriile cu 1-0 de 
la Lupeni și 3-1, de la Turda. Partida 
de pe stadionul ,Arieșul” va fi 
arbitrată de Mugurel Vădan din 
București la centru, respectiv Costin 
Florescu (Ilfov) și Cristea Emil 
t Axad).Ia_cele două margini.

Claudiu Sav
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/1 Prestăm:
I - poliș culoare;

- poliș luciu;
171 - tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: (P61 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice - 

1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 25 lei 
6 luni - 50 lei

12 luni - 100 lei bâ

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
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telejurnal 
La prima oră 
Armăsarul sălbatic 
Vrăjitoarea mea iubită 
Pur și simplu delicios 
Vezi România! 
Palatele lumii 

>Mari evenimente în natură 
Dovadă de iubire 
Garantat 100% 
Ochiul magic 12:50 
gendele palatului: doctorul Hur 

_____ Jun
(13:50 Istorii de buzunar 
14:88 Telejurnal

• 14:45 Teleshopping 
15:25 Parlamentul României

! 16:25 M.A.I. aproape de tine 
16:55 ' 
1»

96:00 Observator
08:M 'Neatza cu Răzvan și 

[Dani
10:00 în gura presei 
11:15 Praf și pulbere 

Observator 
Infernul de foc 
Observator 
Acces Direct 
Observator 
Polițist de grădiniță 
Șapte săbii

Happy Hour 
Știrile Pro TV 
Omul care aduce cartea 
Lupta pentru apă 
Tânăr și neliniștit 
Știrile Pro TV 
Pagini fatale 
Tânăr și neliniștit 
Știrile Pro TV 
Happy Hour 
Știrile Pro TV 
Serviți, vă rog!
Un negru pentru Casa

Cercul vieții 
învinge apele! 
Tandem de șoc 
Arabela 
Arabela 
Telejurnal
Liber pe contrasens 

Viața cu sânge rece 
Poate nu știai 
Vorbe peste timp

Telejurnal 
Popasuri folclorice 
Teleshopping
Chip și asemănare 
împreună în Europa 
Cercul vieții
Tandem de șoc 
Jurnalul Euronews pen

tru România
învinge apele! 
Viața cu sânge rece 
Aventurierii
Lege și ordine 
Imaginea Succesului 
Dincolo de hartă 
Ora de știri

Camera de râs 
Nimeni nu-i perfect 
Galileo
Sport cu Florentina 
Teleshopping 
Epidemie în L.A.

07:08
07:30
08:00
08:20
08:30
09:15
11:30 Hipnoza, jocurile minții
12:30 “ ' ’
13:15
13:30
14:00
14:15
16:15
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00

Pe cuvânt de femeie 
@8:00 Teleshopping 
08:15 Săracii tineri bogați 
09:15 Teleshopping 
09:45 Legământul 
10:45 Teleshopping 
11:15 Predestinați 
12:15 Teleshopping 
12:30 O mare de pasiune 
13:30 Teleshopping 

Marina 
Victoria 
Vremea de ACASĂ 
Legământul 
Poveștiri adevărate 
O mare de pasiune 
Săracii tineri bogați 
Predestinați 
Cealaltă față a Analiei

07:00
07:25
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Animale extraordinare
Magazin UEFA Champions
League
Vizor monden 
învinge apele!
Vezi România!
Legendele palatului: doctorul 
Hur Jun
Prințesele lumii
Sport
Telejurnal
Sherlock Holmes
Istorii de buzunar
CSI - Crime și investigații

Teleshopping
Sport, dietă și o vedetă
Teleshopping
Fularul de la Kiss FM 
Calea spre 11 septembrie 
Focus Monden
Focus 18
Focus Sport 
Cireașa de pe tort 
Miss fata de la țară 
Fermier. Caut nevastă!

19:30
20:00
20:55
21:50

15:55
17:35
17:55

Filme și vedete 
Dinastia Tudorilor 
Dinastia Tudorilor 
Star Trek: Primul Contact

Mariaj de Vegas
Colivia
Băiatul în pijama vărgată

Poză la minut
Un bărbat bun la toate
Vecinul de alături
Serii fără limite: 10 produse sau mai puțin 
Serii fără limite: 10 produse sau mai puțin 
Serii fără limite: Tinerii mușchetari 
Comedia în esență tare: Poză la minut 
Comedia în esență tare: Poză la minut 
Filmul de 10: Femeia dorită

10:35 
11:00 
11:3(1
12:00
13:00
14:00
14:20
14:55

07:55
08:25 
iMQ
09:30

o»

Pro Patna 07:00 Cercul vieții 06:00 Observator 06:00 Happy Hour
Cântecul amintirii... 07:55 învinge apele! 08:00 TSeatza cu Răzvan și 07:00 Știrile Pro TV

amintirile cântecului 08:00 Tandem de șoc Dani 10:00 Frumusețe pe muchie de 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00
Semne 09:00 Arabela 10:00 în gura presei cuțit 08:00 Teleshopping 07:30
Spectacolul lumii 09:30 Arabela 11:15 Crimă pe portativ IhSO Noile aventuri ale lui Tequila 08:15 Săracii tineri bogați 08:(K)
Arca lui Noe 10:00 Telejurnal 13:00 Observator și Bonetti 09:15 Teleshopping 1000
Agenda Expo Shanghai 10:15 Liber pe contrasens 14:00 Film 12:30 Pro Motor 09:45 Legământul 1030

2010 11.15 Viața cu sânge rece 16:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 10:45 Teleshopping 11:00
Desene animate - Clubul 11.45 Poate nu știai 17:00 Acces Direct 13:05 Anotimpul întoarcerilor 11:15 Predestinați 11:30

Disney 1 -55 Vorbe peste timp 19:00 Observator 15:00 Jumpin' Jack Flash 12:15 Teleshopping 12:00
Hannah Montana 12:00 Telejurnal 20:30 Burlacul 17:00 Minele regelui Solomon 12:30 O mare de pasiune 13:00

Hannah Montana 12:45 Popasuri folclorice 22:30 Observator 19:00 Știrile Pro TV 13:30 Din culisele modei 14:30
Zile și nopți 13:45 Teîeshopping 20:30 Serviți, vă rog! 14:00 Marina 16:15

Vezi România! 14:30 Chip și asemănare 22:30 Războiul stelelor: Ame- 15:30 Victoria 18:00
Zbor peste inimi 15:00 împreună în Europa rințarea fantomei 16:25 Vremea de ACASĂ 19:00

16:20
16:50
18:40
19:40
19:45 
20:00 
IhiB 
23:00

Vedeta familiei
Formula 1: Calificări 

pentru Marele Premiu al Ita
liei

Călător pe viață 
Cea mai bună mutare 
ȚeleEnciclopedia 
învinge apele!
Sport
Telejurnal 
Pistolarul
Familia Simpson

17:00 
18:00

Tandem de șoc
Jurnalul Euronews pen

tru România
învinge apele! 
Viața cu sânge rece 
Aventurierii
Lege și ordine 
Imaginea Succesului 
Dincolo de hartă
Ora de știri

OBSERVAI
Ti

.STAR. WARS
THE PHANTOM. MENACE

17:30
18:30
19:30 
20:30

Legământul
O mare de pasiune 
Săracii tineri bogați 
Cinema ACASA: Bărba

tul modem
22:30 India

2030

22:30

Cu lumea-n cap
Teleshopping 
Domnișoarele de onoare
Teleshopping
Auto forum 

Imobiliare Blitz 
Sport, dietă și o vedetă

Căminul de 5 stele 
S.O.S. - Salvați-mi casa 
Calea spre 11 septembrie 
Schimb de mame
Focus 18
Focus Sport 
Cireașa de pe tort
Minunata Lume Disney: 

Herbie, mașinuța buclucașă
O noapte la Roxbury

^TV^2 anteț£^

07:00
10:00
12:00

09:00
09:50
09:55

Observator 
Liceenii

Universul credinței 
Ca la carte 
Vezi România!
Desene animate - Clubul 

Disney
10:50 Spune-mi ce te doare 
11:30 Viața satului 
13:00 
14:00 
14:20 
14:55

18:25 
20:00 
20:30
21:00
22:55

14:20 Transformers: Răzbunarea celor învinși
16:50 Fiul lui Rambow

Monștri contra extratereștri
Stand-Up Cafe
Bine dotat
Star Trek IV: Nemesis
007 - Partea lui de consolare

15:30 Din culisele Hollywood-ului
16:00 Huff
17:00 15
19:00 Spitalul de urgență
20:00 Vrăjitoarele
22:00 Paragraf 78

Agenda politică
Telejurnal
Descoperă Europa ta! 
Formula 1: Marele Pre

miu al Italiei
Nemuritorii anilor '60 
Vârsta de aur a comediei: 

Chariot marinar
18:10 Circ: Cirque du Soleil - 

Kooza
19:25 Tragerile Jocker, Loto 

5/40, Loto 6/49 și Noroc 
învinge apele!
Sport
Telejurnal
Fata de la magazin
Vezi România!

17:00
17:40

Popasuri folclorice 
Natură și aventură 
Dincolo de hartă 
Motomagia
Un zâmbet pe... 4 roți! 
Ferma

07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar
12:00
12:30

13:10
14:45
15:00

06:00 Noile aventuri ale lui Te-1 
quila și Bonetti

Știrile Pro TV 
Jumpin' Jack Flash 
Noile aventuri ale lui Te

quila și Bonetti
Știrile Pro TV
Toate pânzele sus
Minele regelui Solomon 
Războiul Stelelor: Ame

nințarea fantomei
IMI Știrile Pro TV 
20:30 State și Flacăra - Vacanță 

la Nisa
Țapul ispășitor

07:00
09:00
11:00 Băieți și fete
13:00 '
13:15
14:00
16:00
16:30
17:00

07:00
08:00
08:15
09:15
09:45
10:45
11:15 Legământul
12:15 ~~
12:30
13:30
14:00
15:30
16:25
16:30
18:30
19:30
20:30

Pe cuvânt de femeie 
Teleshopping 
Săracii tineri bogați 
Teleshopping 
Legământul 
Teleshopping

Observator 
Maddie și David 
Honey 
Observator 
Benny Hill 
Asterix și Obelix contra 

lui Cezar
Observator
Praf si pulbere: Răzbuna

rea
22:00 SuperBingo Metropolis

13:00
13:05
14:30
16:30

Camera de ras 
Nimeni nu-i perfect 
Galileo
Sport cu Fiorentina 
Epidemie în L.A.

Casă, construcție și design 
Fularul de la Kiss FM 
Camera de râs 
Epidemie în L.A. 
Cireașa de pe tort 
Trăsniții
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașa de pe tort 
îmblânzirea scorpiei 
Focus Monden 
Trăsniții (serial de co

medie, 2007 - 4.) 45'
Pe viață și pe moarte

Piatra magică
Vrăjitoriile lui Jamie Oli

ver,
în lumea lui Aladin
Poate nu știai
Tenis: Turneul Challen

ger

19:00
20:00

Teleshopping 
O mare de pasiune 
Din culisele modei 
Marina 
Victoria 
Vremea de ACASĂ 
Legământul 
O mare de pasiune 
Săracii tineri bogați 
Cinema ACASA: Un 

sărut adevărat 
22:45 India

19:40
1B*I
20:00
2f>Î0 
23:00

T .0*»' I
23:00

J

17:00
18:00
19:00
19:35
20:30 
21:00 
22:00

Muzică și muzichie 
Doctor Who 
Campionii 
Videoterapia 
ConturRo
Călători din preistorie 
Ora de știri

18:15
20:00
22:05
23:00

Idilă cu dădaca mea
Orașul fantomelor
Star Trek
Dinastia Tudorilor
Dinastia Tudorilor

16:30 Lumea PRO CINEMA
17:00 Huff
18:00 Looney Tunes: Noi aventuri
19:45 Spitalul de urgență
20:45 Moromeții
22:00 Ținutul din nord



■

Ne puteți citi pe internet la j
http://glasulhunedoarei. blogspot. com/ 1

_ ■
Publicitate 11

Vineri, 10 septembrie 2010

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

asi stent me di c al generalist 1

Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

i arm an 3 Telefon: 0755.999.917

jetonist 1 agent comercial 1

:asier 23 agent de securitate 2

Jusator piese din piele si înlocuitor
2

iulgherf exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

ai an tar

nerar betonist

funcționar informații clienti
5

dispecer

îngrijitor clădiri 10

învățător 1

lucL jr comercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon-
tarea pieselor 25

munc.necal.la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 'll

1

operator calculator electronic °i 
rebele 3

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

ospătarfchelner) 1

pavato. 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

tractorist 1

1gestionar depozit

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

IMOBILIARE

mecanic utilaj

munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

operator instalații dincentrale elec
trice 4

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electncean întreținere si reparații
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7

șofer autocamion, mașina de mare 
tonaj 1

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

excavatori st pt excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

cusător piese din piele si înlocuitori
10

barman
operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masinâ de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

bucătar

zidar rosar-tencuitor 3

asfaltator 1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confec ti oner-asamb leor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusător articole marochinarie

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

lacatus montator 1

munc.necal.în ind.confecțiilor

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

amhalafnr manual 6

croitor 1

Mică publicitate

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

6 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusător articole marochin arie

20 cusător piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc .necal. la asamb larea_mo n tarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospătarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

montator accesorii pentru calapoade 
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer auto camion/mașină de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

k
Proprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta , lângă Mail, st=20mp. Preț 20.000 
eur neg. Și în 12 rate. Tel.0728.049.989

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, 
Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 

Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774
Vk.-.t/ casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, 
st=1.000mp, gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

Vând garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
Tel.0748^89.532

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: teL0730 549 659; e-maii: ac- 
tivm arket@yahoo. com. www. acti vmarket cabano varo

mecanic utilaj

Vând casa cu gradină in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

lîir «â

Vând in Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, gradină, 
st=600mp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.582.097

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diamrfni de 5,5 m și 
înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.
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.’Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 
13.000euro. tel. 0729.015.069

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.0735.066.695 DIVERSE k

Vând Banzic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, sjtomcărcăior cu cupă 
Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. TeL0740_593.108

Vând la preț de criză! Casă în Bretea Mare, la 5 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
izolată la exterior, Ia interior amenajata, centrală termică, grădină st=500mp, apă, gaz, cu
rent, canalizare. Preț 160.OOOlei neg. Tel.0729.015.069

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informați i la tel: C *5“_595 J80.

Vând loc de casă m Totia, st=4.200mp, apă, gaz, curent, zonă deosebită. Preț 5,5euro/mp 
neg. Tel.0722.582.097

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.Pricazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certei S.A.
Vând loc de casă în Simeria, zonă liniștită,st=960mp, apă, gaz, current trase pe teren. Preț 
12.000 eur. tel.0721.805.675 Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Vând garsonieră în Simeria, et. 1, decomandată, amenajată.Preț 65.0001ei. Tel.0740.965.191 Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 
0254.228.748

Ofertă specială! Vând casă lângă Brad, în Ribița, casa este din cărămidă, 2 camere, bucă
tărie, pivniță, hol, bucătărie de vară, teren st=900mp. Preț 32.0001ei neg. Tel.0748.689.532 Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Prep 5000 RON negociabil. Tel.: 0755851962

Vând teren în Simeria st=1.600mp cu cabană nefinisată și magazie, zona parcului. Preț 
50.OOOlei. Tel.0735.066.695

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, Down,ADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535,0254.230.451, 0752.201.008, fiynet07@yahoo.com

(text maxim 50 de cuvinte)
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Vâ--. casă în Banpotoc, 4 camere, livadă, grădină, st=2ha. Preț 200.0001ei. 
tel.0721.805.675

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsieri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj intermediar, zona Poliție. Preț 95.OOOlei. Tel. 
. 0721.805.675 Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând garsonieră în Simeria, neamenajată, balcon, etaj intermediar, zona pod-Pro fi. Preț 
45.OOOlei. Tel.0721.805.675

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând casă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 
65.0001ei. Tel.0748.347.128 g

Nume........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de.

Prenume.......
Bl......Nr.

Județul.
. Sc......Ap.

Semnătura

nr.
DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, gră
dină, st=540mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128

Vând Daewoo Matiz, a.f 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500 eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

Vând casă în Simeria, modestă, 2 camere, hol, grădină, apă, gaz, curent. Preț 55.OOOlei.
Tel.0748.689.532

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg. 
Tel.0723.239.203

Vând apartament în Orăștie, str.N.Bălcescu, bl.53, ap.52, sc.D, et.lH. Trei camere, două 
băi, două balcoane, hol central, 61,62 mp. Preț negociabil. Tel.: 0724 227 338.

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

Persoană fizică, vând teren intravilan în Orăștie, zona „La Băltuțe”. Unic proprietar, ridicare 
topografică, intabulat. Suprafața: 1200 mp, F.S.: 23 m. Preț: 8500 euro. Tel.: 0745 368 700

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOlei. Tel.0745.494.954

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675 Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 

16.0001ei. Tel.0740.593.108

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

http://glasulhunedoarei
mailto:fiynet07@yahoo.com
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COMUNICAT,

privind funcționarea

Amenajării Hidrotehnice Râul Mare Retezat, 

pe tronsonul Subcetate - Simeria ( Râul Mureș ).

Amenajarea Hidrotehnică Râul Mare Retezat, cu rol preponderent de producere a 
energiei electrice, este din punct de vedere operativ la dispoziția Dispecerului Energetic 
Național și poate fi pornită oprită în orice moment, pentru a se putea asigura menținerea 
parametrilor Sistemului Energetic Național.

Din punct de vedere al debilelor tranzitate pe albia râului Strei între lacul CHE 
Sucetate și râul Mureș, acestea pot varia între 2 mc/s ,debitul de servitute al barajului 
Subcetate șt 102 mc/s la funcționarea cu ambele grupuri Ia CHE Subcetate.

In caz de viituri naturale pe albiile cursurilor de apă din zonă: Strei, Râul Mare, 
Sibîșel, Galbena, la depășirea capacității de acumulare a barajului Subcetate pentru protejarea 
acestuia, se poate ajunge în situația de a fi necesară deversarea unui volum și mai mare de 
apă, depășind în aceste situații cei 102mc/s.

în cazul deversările planificate, pentru lucrările de întreținere a construcțiilor 
hidrotehnice, acestea se iac cu anunțarea prealabilă a celor interesați ( Prefectură, Apele 
Române, primăriile din zonă, operatorii economici, poliție, jandarmerie, situații de urgență, 
etc. ) pentru minimalizarea pericolelor potențiale.

Față de această situație recomandăm evitarea accesului persoanelor în albia Rîului 
Strei, pe sectorul Subcetate — Simeria pentru a nu fi surprinși de creșterea debitului.

Precizăm, că intrarea in albiile rîurilor se face pe proprie răspundere așa cum este 
precizat și în Legea Apelor nr. 107/196 — Cap. II, Art.9, Aliniat (3): ‘’Orice persoană fizică, 
pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine și apele interioare din 
afara zonelor de restricție”.

Sucursala Hidrocentrale Hațeg,

Director,

ing. Ion DRĂGHICI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA“ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Publicitate
I if ieri, 10 septembrie 2010

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

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

i Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatra concasată (criblură) 8 - 16mr

22.00 lei/ton»

23.00 lei/tonă

23.00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

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


