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Istoricul
Marius Oprea

Pentru că a dovedit afirmațiile făcute în primăvara 
acestui an, cu probe, privind activitatea de colaborator 
a lui Mircea Moloț cu Securitatea, totodată rămânând 
ferm pe poziții, în urma presiunilor făcute asupra sa.

„...de pupat. de blamat..."

Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, 

Mircea Ioan Moloț 
Pentru că, odată ce a fost colabora

tor al Securității, lucru pe care îl neagă, ar 
trebui să renunțe la funcția pe care o deține, po

trivit noii legi a CNSAS, însă se preface că „nici 
usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase”.
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f greco-catolic
Cuv. Mart. Visarion, Sofronie și 
Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mart. 
Ioan din Gales

ț romano-catolic
Ss. Ursula și îns., m.; Celina,

Somon cu sos 
de stridii 
ș ciuperci

Ingrediente:
750 g somon file, 8 felii lungi de 

bacon, 350 g ciuperci, 3 căței mari de 
usturoi, 3 fire de ceapă verde, 2 linguri 
pătrunjel tocat, 1/4 pahar (55 ml) sos 
de stridii (oyster sauce), 125 ml apă, 
15 g unt.

Mod de preparare:
Se taie somonul în 4 bucăți și se 

învelește fiecare bucată într-o felie de 
bacon. Sosul este suficient de sărat și 
nu aveți nevoie să puneți sare la pește. 
Se pune fileul într-o tavă cu puțină apă 
pe fund și se dă la cuptor (broiler) 20 
de minute până se rumenește ușor.

Se taie celelalte 4 felii de bacon în 
bucățele de 1-2 cm. Se pun la prăjit în 
tigaie ca să se topească grăsimea. Aveți 
grijă să nu devină crocante. Se păs
trează o lingură de grăsime în tigaie, 
restul se aruncă. Separat se pun la fiert 
125 ml de apă.

între timp se taie usturoiul și ciu- 
percille bucățele mici (tăiați-le la fel 
cum tăiați ceapa). Se pun peste bacon 
și grăsimea lăsata de acesta și se că
lesc. Dacă nu e suficientă grăsime, pu
neți puțină apă.

Se taie frunzele de la ceapă în bu
cățele de 2 cm, iar pătrunjelul se toacă 
mărunt.

După ce s-au călit ciupercile, se 
pune și sosul de stridii amestecat cu 
apa fiartă. Se aduce la punctul de fier
bere. Dacă vi se pare că nu e suficient 
de gros mai lăsați-1 puțin să fiarbă.

Se dă focul la minim și se pun 
ceapa și pătrunjelul. Se amestecă un 
minut. Se stinge focul și se pune untul. 
Se amestecă până se topește.

Se pune peste pește și se servește 
fierbinte.

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
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Pomenirea Cuvioșilor 
mărturisitori Visarion și Sofronie

Cuviosul părintele nostru Visarion, s-a 
născut în Bosnia, din părinți creștini ortodocși, 
Maxim și Maria, în anul mântuirii 1714, și a 
primit din Sfântul Botez numele de Nicolae. 
Tânăr, călătorind pe la multe locașuri de 
închinare, a poposit adesea la Locurile Sfinte. 
Acolo, la mănăstirea Sfântul Sava, de lângă 
Ierusalim, a îmbrăcat schima monahicească, 
pe când avea 18 ani, primind numele de Vis
arion. După un timp, a venit în Slovenia și s- 
a așezat la mănăstirea Pacra, unde pentru 
râvna sa către cele sfinte, s-a învrednicit de 
darul preoției. La trei ani după hirotonirea sa 
întru preot, cuviosul Visarion a mers din nou 
la Locurile Sfinte, ca să-și întărească și mai 
mult sufletul în dreapta credință a Bisericii 
Răsăritului. La puțină vreme după întoarcerea 
sa din aceasta călătorie, a venit în Țara 
Ardealului, unde papistașii căutau prin silnicie 
să smulgă credința dreptmăritoare din su
fletele românilor ortodocși. Pe unde trecea, el 
aprindea în sufletele credincioșilor râvna pen
tru credința cea adevărată. Trăia o viață de 
aspră înfrânare, hrănindu-se numai cu mân
care slabă de legume. Pentru chipul mult 
îmbunătățit al vieții sale, drept-credincioșii 
români nu numai că-1 ascultau și urmau 
povețele lui, dar cuprinși de o mare însuflețire 
duhovnicească, îi sarutau mâinile și picioarele 
cele sfinte. în drum spre Sibiu a fost prins de 
stăpânirea catolică și târât la judecată. în fața 
celor care-1 judecau, el a stat drept și fără frică, 
mărturisind că dreapta credință a Bisericii 
Răsăritului este singura adevărată și mântu

itoare. Pentru aceea, el nu va înceta să arate 
uniților rătăcirea lor și să-i îndemne să se lase 
de ea. Pentru această mărturisire a dreptei 
credințe, cuviosul Visarion a fost aruncat în 
fioroasa temniță din Kufstein, în creierul 
munților tirolezi, unde după suferințe grele de
parte de lume, dar aproape de Cel care împarte 
cununile vieții celor vrednici, s-a mutat către 
Domnul.

Tot în această zi se face pomenirea Cu
viosului mărturisitor Sofronie, care se trăgea 
din familia Popovici de la Cioara Sebeșului. 
La botez i s-a dat numele de Stan, iar în 
călugărie numele de Sofronie. A sihăstrit 
multă vreme în Țara Românească, iar în anul 
1756 s-a întors la Cioara, unde râvna sa 
pustnicească l-a mânat să-și facă un mic schit 
în mijlocul codrului și să țină acolo câțiva 
tineri la învățătură. Dar diavolul, care pururea 
caută să strice cele bune, l-a izgonit prin oa
meni răi din schitul său, și l-a silit să plece în 
străine locuri.

După ce străbătu o mare parte din 
ținutul Sebeșului și al Albei, îndemnând, cu 
multă râvnă duhovnicească, pe credincioși să 
nu se depărteze de credința dreptmăritoare, a 
suferit grea prigoană din partea papistașilor, 
care l-au aruncat în temnița grea din Bobâlna. 
Dar Domnul, care a scăpat pe Petru din 
lanțuri, l-a slobozit și pe cuviosul Său 
Sofronie. Două luni a stat cuviosul în ținutul 
Zarandului și apoi s-a îndreptat spre Munții 
Apuseni, ca să facă din crestele lor cetate 
nebiruită dreptei credințe. Neputându-1 abate

de la calea cea dreaptă, papistașii l-au prins 
din nou și l-au aruncat în temnița din Abrud. 
Dar Dumnezeul puterilor l-a izbăvit iarăși din 
temniță. De acum, credincioșii n-au mai vrut 
să-l părăsească, ci, ca pe Domnul Hristos 
odinioară, îl însoțeau pururea câte 12 bărbați 
temători de Dumnezeu, ca niște apostoli 
înflăcărați.

în ziua a patrusprezecea a lunii febru
arie din anul 1761, cuviosul Sofronie a ținut 
„Marele sobor” din cetatea Bălgradului (Alba 
Iulia). Cu cuvinte lipsite de meșteșug, dar 
pline de dulce mângâiere, a cerut, la acel 
sobor, cuviosul Sofronie, în numele poporului 
român, vlădică pe seama drept-credincioșilor 
din Ardeal. Bunul Dumnezeu i-a ascultat 
glasul și a înmuiat inima stăpânitorilor care au 
îngăduit ca românii să aibă vlădică după rân- 
duiala Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Iar atunci 
când, cu voia lui Dumnezeu, a fost rânduit ca 
episcop ortodox al Ardealului Dionisie Nova- 
covici, cuviosul Sofronie, socotindu-și îm
plinit lucrul său, a plecat la sfânta mănăstire a 
Argeșului, unde s-a săvârșit în pace, mutându- 
se în locașurile cerești.
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Sentimentele pentru prieteni și 

reacțiile emoționale sunt mult mai in
tense în această zi decât în mod nor
mal. Nevoia de a primi și a dărui dragoste 
foarte puternică în această perioadă, mai 
pentru nativii care nu au un partener.

Nu este cea mai bună perioadă j 
pentru a lua decizii importante, de a 
semna documente sau de a călători. 
Fii precaut în relațiile personale și 
cele de serviciu pentru a evita neplăcerili

Accentul cade astăzi pe crearea t& 
unei stări de bine generale. Azi pre- 
feri să lași trecutul departe și să faci J 
schimbări în viața ta. Nativii de sex 
feminin vor apela la o nouă tunsoare și/sa 
nou stil de a se machia.
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de-a lungul timpului

1915: Compania americană de telefonie și telegrafie a re
alizat primul discurs direct transatlantic din Arlington (Virginia), 
cu destinația Paris, transmis prin sistemul de radio-telefonie.

1925: Pictorul Paul Klee expune la Paris singura sa lu
crare.

1940: începe "Proiectul Manhattan" având ca obiectiv 
i bomba atomică americană.

1945: în Franța, femeile au câștigat dreptul la vot.
1951: Gottfried Benn obține premiul Georg Biichner. (Pre

miu, care în 1960 va fi decernat lui Paul Celan).
1957: Apare filmul Jailhouse Rock cu Elvis Presley în rol 

prictpal
1959: La New York se deschide Muzeul Guggenheim, 

conceput de Frank Lloyd Wright.
1960: Primul submarin nuclear britanic, HMS Dread- 

jnought, a fost lansat de regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii. 
E 1999: A apărut, la București, primul număr al revistei Play-

S-au născut:
1920: Vladimir Hanga, jurist și scriitor român
1923: Mihai Gafița, critic literar român (d. 1977)
1925: Virginia Zeani, soprană româncă
1925: Celia Cruz, cântăreață cubaneză, supranumită 

Regina muzicii salsa (d. 2003)
1930: Ivan Silaev, politician rus
1931: Silvia Kerim, scriitoare româncă
1936: Vartan Arachelian, ziarist și scriitor român de etnie 

armeană
1940: Dumitru Ținu, ziarist român (d. 2003)
1945: Nikita Mihalkov, actor și regizor rus
1954: Marcel Răducanu, fotbalist român stabilit în Ger

mania

Comemorări:
1422: Regele Carol al VI-lea al Franței (n. 1368)
1805: Horatio Nelson, amiral britanic (n. 1758)
1915: Virgil Onițiu, scriitor, publicist român, membru al 

Academiei Române (n. 1864)
1921: Tudor Pamfile, folclorist și scriitor român (n. 1883)
1980: Pamfil Șeicaru, ziarist și prozator român (n. 1894)
1984: Ion Finteșteanu, actor român de teatru și film (n. 

1899)
1984: Franțois Truffaut, regizor francez (n. 1932)
1996: Oleg Danovski, balerin și coregraf român (n. 1917)

Bancurile zilei
- Vezi că inspectorul care a fost 

luna trecută a dispus să fie marcate 
toate viețuitoarele din fermă. Ai 
terminat?

- De ieri. Dar a fost greu al dra
cului.

- Cu taurii, nu?
- Taurii ca taurii, mă așteptam, 

dar cel mai migălos a fost cu albi
nele!

© © ©
- Băi Ioane, știi tu ce-i un lator?
- Nu știu, băi Ghiță! Dar cum îți 

intră în cap cuvântu' ăsta?
- Păi, uite, a zis fecioru' lu' ve- 

cinu' meu că-și ia un cal cu lator.
© © ©

Pe marginea unui drum de 
munte, stăteau 2 ciobani cu oile lor.

La un moment dat, trece un tir și 
calcă o oaie.

- Ai văzut, mă?
- Am văzut.
- Și nu era asta mioara ta prefe

rată?
- Ba da.
- Și ce părere ai tu despre asta?
- îmi repugnă.

© © ©

Atât la muncă cât și acasă ești ca
pabil de a-i convinge pe cei din jur că 
deciziile luate de tine sunt unele din
tre cele mai bune. Simțul artistic este 
foarte dezvoltat în această zi.

Azi ești foarte visător și preferi 
să-ți petreci timpul în incinta cămilu- 
lui, unde ai parte de liniște, pentru a- 
ți face planuri mărețe de viitor.

La serviciu ai parte de o zi plină, 
în care trebuie să finalizezi multe do
cumente într-un timp foarte scurt. 
Seara ți-o petreci în sânul familiei, 
făcând planuri de viitor în legătură cu ren 
rea locuinței sau a altei schimbări majo 
viața voastră.

Este posibil ca azi să afli o infor
mație foarte importantă, care până U 
acum ți-a fost ascunsă. Acest lucru te 
va ajuta să înțelegi anumite probleme 
apărute în ultima perioadă. La serviciu 
posibil să primești o mărire de salariu.

Azi tinzi să fii rece și distant cu y 
cei din jur. De asemenea, ai un corn- .--- 
portament destul de agresiv și faci 
din țanțar armăsar. încearcă să-ți 
controlezi temperamentul deoarece nu vs 
ține nimic bun în acest mod.

Azi este posibil să primești o / 
veste de undeva de departe. Aceasta D 
te va pune pe gânduri mai mult decât 4 
te-ai fi așteptat. încearcă însă să fii 
calm și să analizezi lucrurile la rece, per 
lua cea mai bună decizie.

Azi tinzi să fi puțin depresiv și să 4 
lași amintirile trecutului să-ți contra- 
leze viața. încearcă să ieși din această ’ 
stare, înconjurându-te de prietenii 
alături de care te simți bine și nu lăsa : 
mentele negative să te controleze. -

Se poate spune că azi este ziua ta 
norocoasă. La serviciu eforturile de
puse de tine în ultimul timp sunt re
cunoscute și apreciate de șefi.

Azi ești preocupat de activități < 
culturale precum mersul la teatru, ci- « 
nema sau mergi la o galerie de arte 
unde te poți lăsa purtat de imaginație 
atras de mistere și de necunoscut.
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Fostul administrator id SOV Invest, Ioana Maria J las, va fi 
eliberată condiționat, după ce Tribunalul Prahova a respins, 
miercuri, recursul procurorilor Parchetului Judecătoriei Plo
iești. care ceruseră menținerea stării de arest.

Actualitate 3
___________  Joi, 21 octombrie 2010

Lucrările la Aqualand
au ajuns pe ultima sută de metri

Aqualandul din Deva își va 
deschide în curând porțile. 

Stadiul lucrărilor de amena
jare a ajuns aproape de final. 
Până în luna decembrie, repre

zentanții Primăriei Deva vor 
tăia panglica de inaugurare.

Cel mai modem Aqualand din 
România va fi inaugurat în luna de
cembrie la Deva. După ce inaugu- 
area noului parc acvatic a fost 

amânată de mai multe ori, lucrările 
de amenajare se află acum pe ultima 
sută de metri. Cu o suprafață de 
peste patru mii de metri pătrați, par
cul acvatic are cinci bazine de înot 
de diferite dimensiuni, tobogane, 
aune sau vibromasaj.

în decembrie, 
Aqualand își va 
deschide porțiile

Deschiderea oficială a parcului 
acvatic din Deva va avea loc în 15 

noiembrie. Până atunci, muncitorii 
mai au de pus la punct ultimele de
talii. Astfel, în cursul zilei de ieri, a 
fost montat cel mai mare tobogan al 
parcului acvatic. Până la finalizarea 
completă a investiției, muncitorii 
mai trebuie să monteze mobilierul 
din încăperile destinate saunelor și 
alte trei tobogane mai mici. Un alt 
detaliu care mai trebuie pus la punct 
este sistemul de computere și pro
gramul de acces. Intrarea în diferite 
sectoare a Aqualandului se va face 
pe bază de brățară, în care este în
corporat un cip. „Lucrările au ajuns 
pe ultima sută de metri. în noiem
brie încep probele finale și 
umplerea bazinelor, în vederea de
schiderii Aqualandului în luna de
cembrie. în prezent mai sunt de 
montat câteva piese de mobilier, to
boganele și sistemul de acces. Noi, 
reprezentanții primăriei lucrăm la 
documentații și autorizații”, a de
clarat administratorul public al mu
nicipiului Deva, Corina Oprișiu.

Irina Năstase

Boala cărbunelui de la Lupeni 
se numește „chiulangită”
Moda chiulului la mina Lupeni 
este cât se poate de actuală, cu 
toate sesizările înaintate către 

Compania Națională a Huilei sau 
mass-mediei. EM Lupeni prezintă 
o situația mai aparte în mineritul 

Văii Jiului, având în vedere că 
de-a lungul anilor aici au fost 

pontați fictiv cei mai mari chiu
langii, pensionari respectabili în 

prezent.

Dacă în trecut pontarea fictivă în 
favoarea unor activități care ar fi adus 
oarecare beneficii minelor era permisă, 
•cum, când Compania este „în moarte 
clinică”, ortacii sunt de-a dreptul 
nemulțumiți ca alții să primească salarii 
peste salarii, în timp ce ei lucrează în sub
teran fără a ști dacă mai ies vii de acolo.

Era pontat fictiv, în 
timp ce lucra la casa 
fiului lui Resmeriță 
Cel mai nou caz este al lui Sergiu 

Ciminga, de la sectorul IV al minei Lu
peni, despre care colegii spun că de 
câteva săptămâni este pontat fictiv, șutul 
lui desfășurându-se de fapt la casa mez
inului primarului din Lupeni, Cornel 
Resmeriță.

„Ne-am săturat să vedem că este pe 
același schimb cu noi și nu vine la muncă. 
De câteva săptămâni lucrează la casa 
băiatului primarului, că se pricepe la 
construcții. Nu pot băga mâna în foc că 
nu mai sunt și alții”, a declarat unul dintre 
colegii minerului.

Totodată, mai marii acestuia spun și 
ei că s-au săturat de ceea ce se întâmplă, 

dar dacă cineva a ordonat să se întâmple 
așa, ei nu pot spune nu. „Lumea s-a cam 
săturat să-l ponteze și să nu muncească. 
Așa cum s-a săturat și de alții care taie 
frunză degeaba pe la mina Lupeni, dar din 
moment ce sunt ordinele date de mai sus, 
pe parte politică, nu te poți opune. Cine 
se poate bate cu primarul Resmeriță în 
Lupeni, fără ca mai apoi să rămână fără 
loc de muncă? Ar trebui totuși ca cineva 
să facă ceva. Dacă nu pui pe ăștia 
camerele de filmat zi și noapte, te 
sfidează ca nesimțiții și spun că nu e 
adevărat că iau bani degeaba”, spune un 
alt angajat al minei Lupeni, aflat într-o 
poziție ierarhică superioară.

Directorul general al 
CNH, va lua măsuri
La rândul său, Constantin Jujan, di

rectorul general al CNH, spune că va 
trimite un control, dar, dacă oamenii nu 
se decid să vorbească fără ocolișuri, nu se 
poate rezolva mare lucru.

„Eu nu pontez și nici nu sunt direc
tor la mina Lupeni. Eu pot doar să verific. 

cărora un angajat al Minei Lupeni lucrează la casa fiului său

Dacă este adevărat, îi voi destitui pe cei 
care fac lucrul acesta, fiindcă nu este 
numai unul singur, sunt mai mulți care 
știu. Nu-mi plac cei care practică nemu- 
nca. Dar, dacă vor colegii lui să 
vorbească, eu îi aștept. Să nu se mai 
teamă că cineva i-ar putea lăsa fără loc de 
muncă, nimeni nu-ți poate lua lopata din 
mână”, a explicat Jujan.

„Fiul meu are 
contract cu o firmă 
de construcții”
De altfel, Cornel Resmeriță, pri

marul municipiului Lupeni, a declarat că 
el nu are cunoștință despre astfel de prac
tici la mina Lupeni.

„Fiul meu are contract cu o firmă de 
construcții. Dacă într-adevăr acel angajat 
al minei Lupeni lucrează la casa fiului 
meu, înseamnă că are o înțelegere cu cei 
de la firma de construcții. Familia 
Resmeriță nu se ocupă de astfel de 
chestiuni”, a replicat primarul Lupeniu- 
lui.

An gaj ații Minei 
Lupeni, sătui să fie 
tratați ca niște proști
Totuși, angajații Minei Lupeni țin să 

enumere o parte din colegii lor care 
practică nemunca, fiind sătui să fie tratați 
ca niște proști.

„Situația este una cât se poate de 
reală, însă controalele întotdeauna sunt 
anunțate înainte, ca să se pună toate actele 
în ordine. Nimeni nu are de gând să își 
riște meseria. Marius Begu, protejat al lui 

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

Nica Petru, Darius Câmpeanu, Florin 
Răscol, Loți Lipoldt, Florin Moraru, Peter 
Bonivarth, Tery Linca, Bogdan Florin, 
cumnatul primarului Resmeriță care este 
pontat subteran și el lucrează la 
construcția cabanei personale din Straja. 
Și aceștia sunt numai câțiva. Sunt mulți 
pe care nimeni nu știe cum arată, ce e cu 
ei, de unde vin, când au lucrat aici. Mai 
sunt și cei care joacă rugby, care nu văd 
subteranul cu zilele”, a explicat imul din
tre colegii chiulangiilor.

Anamaria Nedelcoff
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Grupul farmaceutic american Pfizer se așteaptă la o scădere a vânzărilor 
de I îagra îit România în acest an, de la aproximativ un milion de tablete in 
2609, din cauza diminuării puterii de cumpărare a populației, ca urmare a 
crizei economice.

Conferință medicală 
la Deva

De astăzi până sâmbătă se 
va desfășura la Deva ediția a 
IlI-a a Conferinței „Zilele 
Medicale Devene. Actualități 
medicochirurgicale”. Lucrările 
se desfășoară începând de la 
ora 10, la Sala de ședințe a Spi
talului Județean de Urgență 
Deva și vor continua mâine și 
sâmbătă la Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara - Deva. 
Conferința a fost creditată cu 
14 EMC (Educație medicală 
continuă). Taxa de participare 
este de 60 lei pentru medicii 
primari și medicii specialiști și 
30 lei pentru medicii pension; 
ari și medicii rezidenți. (C.R.)

Minori, cercetați 
pentru furt calificat

Doi minori din Orăștie, în 
vârstă de 14, respectiv 15 ani, 
sunt cercetați în libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat. Aceștia au profitat de 
neatenția recepționerei și au 
furat dintr-un sertar de la 
recepția unui motel, situat pe 
Calea Zarandului, din Deva, 
două telefoane mobile. Tinerii 
au fost prinși la scurt timp după 
comiterea infracțiunii, iar prej
udiciul creat, în valoare de 600 
de lei, a fost recuperat în total
itate. (P.T.)

Scandalagiu, „liniștit” de 
jandarmi cu amendă

Un bărbat, aflat sub 
influența băuturilor alcoolice, a 
fost amendat de jandarmii 
hunedoreni pentru tulburarea 
liniștii publice. Bărbatul, în 
vârstă de 31 de ani, se certa cu 
mama sa într-un imobil de pe 
strada Viitorului, din municip
iul Lupeni. Pentru că nu au mai 
sportat scandalul pe care 
bărbatul în face frecvent, 
vecinii au solicitat ajutorul jan
darmilor, care l-au sancționat 
cu amendă contravențională în 
valoare de 200 lei. (MT.)

Tot mai mulți copiii rromi vor să învețe
Aproximativ 60 de copii de 

etnie rromă vor fi școlarizați, 
din această toamnă, de perso
nal calificat, aparținând acele

iași etnii și nu numai. La 
începutul acestei săptămâni s- 
a demarat programul „Școală 
după școală”, dedicat copiilor 
de etnie rromă. In urma aces
tui program, cei mici vor primi 
hrană, îmbrăcăminte sau re

chizite gratuit.

Din cele zece locații, în care ar fi 
trebuit să înceapă aceste cursuri pentru 
micuți, doar cinci localități din județ au 
reușit să adune suficienți copii, pentru 
a putea face grupe. în fiecare grupă este 
nevoie de cel puțin zece copii. Astfel 
că, în județul Hunedoara, doar în 
Orăștie, Petroșani, Lupeni, Hunedoara 
și Aninoasa au început cursurile. „Am 
cooperat cu asistenți sociali din cadrul 
Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională (CJRAE) și cu 
domnul Constantin Savu și am reușit să 
convingem alți nouă copii de etnie 
rromă, de la groapa de gunoi din Deva, 
să vină la școală. Copiii vor începe cur
surile la școala din Viile Noi (lângă spi
talul Baia Sărată), iar primăria ne-a pus 
la dispoziție un microbuz. Urmează să 
primim și hăinuțe, însă doar cei care au 
fost înscriși la grădinița estivală vor 
beneficia de aceste haine”, a declarat 
inspectorul școlar pentru minorități, din 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
(IȘJ) Izabella Lengyel. Ieri a fost

Polițiștii rutieri 
avertizează șoferii

Serviciul Rutier al IPJ Hune
doara recomandă șoferilor, 

pentru evitarea implicării în 
accidente rutiere, să ruleze cu 
un regim de viteză moderat, 

adaptat permanent condițiilor 
concrete de trafic și drum și să 

păstreze o distanță corespunză
toare în mers față de celelalte 
vehicule. Pentru următoarea 
perioadă de timp condițiile 

meteo prognozate sunt nefavo
rabile.

în același scop, agenții Serviciul 
Rutier al IPJ Hunedoara recomandă 
folosirea luminilor de întâlnire și pe 
timpul zilei pe toate categoriile de dru
muri. Conducătorii auto începători tre
buie să evite, pe cât posibil, conducerea 
în condiții de drum alunecos, pe timp

aceeași etnie.titularizată pe postul de învățătoare, la 
școala din Viile Noi, care aparține de 
Liceul de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță”, din Deva, 
învățătoarea Rădulescu. Aceasta va 
preda la școala din Viile Noi în limba 
rromani. La această insstituție de 
învățământ există 47 de copii înscriși în 
clasele I - IV, dintre care 90 la sută sunt 
declarați de etnie rromă. Zece elevi vor 
învăța în limba lor maternă, deoarece 
micuții nu cunosc foarte bine limba 
română. La grădiniță, sunt înscriși 
aproximativ douăzeci de pitici, care vor 
fi îndrumați de cadre didactice de 

de noapte sau pe distanțe mari, dată 
fiind experiența lor redusă. De aseme
nea, acestora le reamintim faptul că 
dacă au mai puțin de un an de practică, 
viteza maximă admisă în afara 
localităților este pentru ei cu 20 km/h 
mai mică.

De asemenea, în cazul rămânerii 
în pană, triunghiurile de presemnalizare 
trebuie așezate la o distanță mult mai 
mare de autovehicul decât în condiții 
meteo-rutiere normale. în acest context, 
conducătorii de autovehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare de 3,5 
tone sunt obligați să poarte echipament 
de protecție-âvertizare fluorescent-re- 
flectorizant, atunci când execută 
intervenții la vehiculul care se află pe 
partea carosabilă a drumului public. în 
condiții de ploaie, acest echipament re
duce considerabil riscul producerii unor 
accidente.

Programul „Școală 
după școală”

Acest program dedicat copiilor de 
etnie rromă se va desfășura după orele 
de curs. învățătorii vor sta cu micuții, 
și timp de două ore îi vor ajuta la teme, 
unde este cazul. „Copiii vor primi tot 
sprijunul din partea cadrelor didactice, 
în cele două ore. Sperăm ca prin acest 
program să scadă gradul abandonului 
școlar în rândul copiilor de etnie rromă.

Bătut pentru un telefon 
mobil și o plasă cu mâncare

Doi bărbați, din Vulcan, sunt cercetați în stare 
de reținere pentru comiterea unei infracțiuni 

de tâlhărie.
Un tânăr în vârstă de 24 de 

ani, din Vulcan, a fost 
bătut, în timp ce se afla în 
scara blocului în care lo
cuiește, de două persoane 

necunoscute care i-au 
furat un telefon mobil, 100 

de lei și o plasă cu ali
mente.

Tânărul a alertat polițiștii, 
care în urma verificărilor efectu

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;

• Recepționer;

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

Mulți dintre cei mici abandonea; 
școala, tocmai pentru că, acasă, nu arc 
cine să îi ajute la teme, iar lucrul acestf 
îi descurajează”, a conchis Lengyel 
Vor fi însă și alte activități pe care elevii 
le vor desfășura în timpul pe care îl voi 
petrece în cadrul acestui program, îr 
funcție de necesitățile fiecăruia. îr 
județ, există șase profesori calificați, de 
etnie rromă, care predau în diferite 
instituții de învățământ.

Petronela Tămaș

ate, i-a identificat pe autori și au 
reușit recuperarea a aproximativ 
70 la sută din valoarea prejudici
ului. Oamenii legii au stabilit că 
cei doi bărbați, Tibi O. și Andrei 
P., în vârstă de 34 și respectiv 27 
de ani, ambii din Vulcan. Cei doi 
bărbați au fost reținuți pe bază de 
ordonanță de reținere, pentru 24 
de ore, urmând a fi prezentați 
magistraților cu propunere de 
arestare preventivă. (M.T.)
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s GLASUL COMUNEI RÂU DE MORI

nvestițiile din comuna Râu de Mori continuă
i în ciuda difîcultățiilor financiare
omovarea turismului este unul 
n principalele priorități ale pri
marului din comuna Râu de 
iri. Comuna de la poalele Rete- 
itului, totodată una dintre cele 
ii întinse comune din Țara Ro- 
tânească, se bucură de nume- 
>ase obiective turistice. Pentru 
'•agerea turiștilor și dezvoltarea 
nei primarul comunei se va fo

losii de finanțare externă.

* Cu toate că Niculiță Mang 
itionează un buget de criză, 
tiectele menite să îmbunătățească 
'elul de trai al locuitorilor co
mei, continuă să se deruleze la 
u de Mori. în ciuda dificultăților 
anciare cu care se confruntă, 
ă la sfârșitul anului lucările de 

isare a sediului primăriei vor fi 
alizate.

Centru de informare 
în comună

Un prim pas pentru dezvoltarea 
ismului și atragerea turiltilor în 
nună îl constituie înființarea unui 
itru de informare. Proiectul 
plică o colaborare între 
ninistrația locală și pensiunile și 
canele din comună. Sediul cen- 
lui va fi amplasat chiar în fața 
măriei Râu de Mori. Centrul de 
'brmare va furniza turiștilor toate 
ormațile despre locurile de 
<are disponibile la cabanele din 
nă, traseele turistice care pot fi 
-curse, precum și despre toate 
iectivele turistice din comună. De 
fel, la centru vor putea fi găsite 
ante, imagini și hărți cu trasee, 
tivitatea centrului implică și o 
ansă legătură de comunicare cu 
ronii pensiunilor, pentru a putea 
:rii turiștilor interesați de un loc 
cazare informațile de care au 

/oie. Ideea primarului de la Râu

de Mori de a înființa un astfel de 
Centru este mai veche, însă acum 
este pe punctul de a obține finațare.

Lucrările din comună 
continuă

în ciuda blocajului financiar și 
neacordarea fondurilor, în trei sate 
din comuna Râu de Mori, respectiv 
Clopotova, Ostrovul Mic și Ostro
vul Mare lucările la rețeaua de 
canalizare se aproprie de final. 
Proiectul care vizează 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
prin introducerea rețelei de 
canalizare este finanțat prin Măsura 
322, iar valoarea totală a acestuia se 
ridică la 7,2 milioane de lei. Proiec
tul prevede refacerea a 15 kilometri 
de rețea, precum și refacerea unui 
tronson de 1,5 kilometri de drum 
comunal, cuprins între satele Brazi 
și Bălan. Lucrările au fost executate 
în proporție de 70 la sută. De altfel, 

un alt proiect derulat de Primăria 
Râu de Mori vizează înlocuirea 
rețeie de alimentare cu apă, prin 
Hotărârea 577, iar valoarea proiec
tului se ridică la aproximativ zece 
milioarde de lei vechi. De altfel, 
adminsitrația locală a comunei Râu 
de Mori, a obținut finanțare pentru 
construcția unei baze sportive. Fon
durile necesare sunt obținute prin 
Ordonanța 7, iar valoarea investiției 
se ridică la un milion de lei.

Lucrări de întreținere 
la unele școli 
din comună

Primarul comunei Râu de Mori 
a pus întotdeauna preț pe 
învățământul de calitate și a acordat 
un interes deosebit față de școlile 
din comună. Noul an școlar a debu
tat fără probleme, spre deosebire de 
alte localități. Pentru ca totul să fie 
în regulă în unitățiile de învățământ 

de pe raza comunei au fost făcute 
mai multe operațiuni de întreținere 
a acestora. Astfel, pe lângă lucrările 
realizate la unitățiile școlare, la 
școala din Clopotiva a fost amenajat 
un grup social nou, cu șase cabine, 
care beneficiază de toate utilitățile 
necesare. în cadrul aceleași unități 
școlare au fost desființate clasele V- 
VIII, rămânând doar școala 
primară, care va funcționa în 
aceeași clădire cu grădinița, în 
aceeași locație fiind și grupul social 
recent construit. O altă investiție a 
Primăriei Râu de Mori a fost 
finalizată luna treacută, aceasta con
stând tot în amenajarea unui grup 
sanitar modem la Școala Generală 
cu clasele I-VIII din localitatea de 
reședință. „La două școli din 
comună au fost amenajate grupuri 
sanitare. La școala din Clopotiva, 
grupul sanitar a fost amenajat într- 
o sala de clasă dezafectată. Alte 
investiții s-au mai făcut la Căminul 
Cultural din Ohaba Sibișel, fiind 

astfel finalizate tencuielile inte
rioare și exterioare, însă din cauza 
tăierilor de fonduri nu crad că îl 
vom da în folosință anul acesta”, a 
declarat primarul comunei Râu de 
Mori, Niculiță Mang. De altfel, 
unitățiile școlare de pe raza co
munei sunt asigurate cu combustibil 
pentru încălzire în perioada sezonu
lui rece.

650 de ani de la prima 
atestare documentară 
a satului Clopotiva

Un eveniment de mare am
ploare va avea loc la sfârșitul aces
tei săptămâni. Locuitorii 
Clopotivei, dar și cei din satele 
componente comunei vor sărbători 
împlinirea a 650 de ani de la prima 
atestare documentară a satului 
Clopotiva. Evenimentul va debuta 
duminică, începând cu orele zece 
când la biserica din sat va fi 
săvârșită slujba de sfințire a 
locașului sfânt. însă această 
sărbătoare va avea seminifcație 
dublă, totodată împlinindu-se 75 de 
ani de la apariția primei ediții a 
Monografiei satului Clopotiva, lu
crare coordonată de academicianul 
Dimitrie Guști. După sfințirea bis- 
erii din sat, va avea loc un moment 
folcloric și dansuri populare. De 
curând a fost lansat și cea de-a doua 
ediție a Monografiei Clopotivei, de 
această dată, lucrarea fiind îngrijită 
și prefațată de secretarul Academiei 
Române, Ion Otiman. Lucrarea a 
fost săvârșită în scopuri ștințiifîce, 
ca urmare a activității desfășurate la 
„Centrul pentru dezvoltare durabilă 
Țara Hațegului - Retezat”, organ
ism aflat sub tutela Academiei 
Române, recent inaugurat la 
Conacul General Berthelot.

Irina Năstase
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Adela Popescu a înregistrat
o nouă piesă

Adela Popescu a înregistrat o nouă 
melodie. Este vorba de piesa de club "I 
miss you", realizată în colaborare cu Smi
ley și lansată de compania acestuia, Ha- 
HaHa Production.

între timp, Adela merge la 
repetițiile pentru „Dansez pentru tine” 
unde a dovedit din prima emisiune că este 
o artistă muncitoare și talentată, și 
filmează pentru telenovela „Iubire și 
onoare”.

Adela Popescu a ajuns în atenția 
publicului larg prin intermediul telenov- 
elei „Numai iubirea”. La scurt timp după, 
ea a devenit protagonista telenovelei 
"Lacrimi de iubire", în timpul filmărilor 
la această producție, Adela a înregistat și 
primului său album muzical, editat de 
Acasă Music/MediaPro Music, sub nu
mele ADELA. Albumul „Lacrimi de iu
bire” cuprinde nouă piese și doua 
remix-uri, piese la care Adela a colaborat 
cu compozitorii Florin Grozea (Hi-Q), 
Laurențiu Duță (3 Sud-Est), Ionuț Radu 
(Praf în ochi) și Florin Sever. Stilul abor
dat de Adela pe acest album este un pop 
slow, de "stare";, cu influențe dance și 
latino (No me ensenaste - cu care Adela 
a cucerit publicul prezent la turneul 
național (Numai iubirea), însă majoritatea 
pieselor sunt balade care, interpretate în 
stilul caracteristic, cu multă dragoste, 
sensibilitate și senzualitate.

Adela cochetează cu muzica de 
mulți ani, ea având o bogată experiență 
muzicală obținută în urma participării la

numeroase festivaluri naționale și 
internaționale, recompensate de multe ori 
cu premii importante

Adela Popescu se mai poate lăuda 
cu faptul că a fost pe aceeași scenă cu 
tenorul italian Alessandro Safina, artistul 
care de-a lungul carierei a colaborat cu 
Elton John, Sarah Brightman și Rod 
Stewart. în iunie 2008, miile spectatori de 
la Sala Palatului au avut ocazia să-i vadă 
și să-i audă cântând împreună Luna (Only 
You), tema muzicală principală a telen
ovelei Clona.

Eva Herzigova va fi mamă 
pentru a doua oară

Eva Herzigova se pregătește să 
devină mamă pentru a doua oară, renumi
tul top model de origine cehă dezvăluind 
presei britanice că este însărcinată în 
patru luni, informează mirror.co.uk. Eva 
Herzigova a fost surprinsă, luni, de repor
terii tabloidului britanic Daily Mirror în 
timp ce cumpăra haine pentru bebeluși 
dintr-un centru comercial din Londra și 
s-a declarat încântată de faptul că 
urmează să devină mamă pentru a doua 
oară. Fotomodelul, în vârstă de 37 de ani, 
mai are are un fiu, George, în vârstă de 
trei ani, cu iubitul ei, omul de afaceri ital
ian Gregorio Marsiaj. Eva a fost 
căsătorită între anii 1996 și 1998 cu Tico

Torres, toboșarul trupei Bon Jovi. 
Herzigova și-a început cariera de foto- 
model la vârsta de 16 ani, după ce a 
câștigat un concurs de frumusețe organi
zat la Praga de compania franceză Met
ropolitan Models. în 1994, firma 
americană Sara Lee a lansat o campanie 
publicitară bazată pe fotografiile modelu
lui ceh, în urma căreia Eva Herzigova a 
devenit celebră pe plan mondial, fiind 
numită "Miss Wonderbra" mult timp 
după această campanie. Eva Herzigova a 
mai semnat contracte importante cu 
casele Victoria's Secret, Louis Vuitton, 
Hugo Boss și a devenit unul dintre 
manechinele vedetă ale agenției Elle.

Bon Jovi va primi Global Icon Award 
la gala premiilor MTV Europe de la Madrid

Trupa americană Bon Jovi va primi premiul 
Global Icon în cadrul galei MTV Europe 

Awards, care va avea loc pe 7 noiembrie, la Ma
drid, au anunțat, organizatorii acestui eveni

ment

Grupul Bon Jovi va cânta la gala de la Madrid de 
pe 7 noiembrie, evenimentul fiind transmis în direct de 
posturile din rețeaua MTV.

Printre artiști care vor concerta la Madrid în cadrul 
galei MTV Europe Awards se numără Shakira, Linkin 
Park, Kings of Leon, Ke$ha și Katy Perry.

Trupa americană Bon Jovi, alcătuită din Jon Bon 
Jovi, Richie Sambora, David Bryan și Tico Torres, a 
vândut peste 125 de milioane de albume, a susținut 
peste 2.700 de concerte în peste 50 de țări, în fața a 
peste 35 de milioane de spectatori și în 2008 a fost trupa 
care a obținut cele mai mari încasări din concertele 
susținute.

Gala MTV Europe Music Awards (EMA) este 
considerată una dintre cele mai prestigioase din indus

tria muzicală din afara Statelor Unite ale Amei> 
Câștigătorii acestei gale sunt aleși în urma voturilor < 
line exprimate de telespectatori.

Cântăreața de origine română, Inna a câștigat tit 
de Best Romanian Act și dreptul de a reprezenta Ron 
nia la MTV Europe Music Awards, pentru a doua o; 
consecutiv.

Lady Gaga și iubitul său și-au făcut
jurămintele

Lady Gaga și iubitul său, Lu 
Cari, au jurat că vor rămân 

împreună tot restul vieții într 
ceremonie în Creta săptămâi 

trecută, potrivit 
femalefirstco.uk.

Lady Gaga și Luc au făcut 
legământ spiritual într-o ceremo’ 
premergătoare nunții.

Cei doi și-au jurat drago 
veșnică într-o ceremonie intimă 
Creta, unde și-au petrecut câteva 
împreună.

"Au vrut să arate că sunt leg 
unul de celălalt și vor să-și petreacă 
restul vieții alături. Va urma totuș 
nuntă, dar mai târziu când Gaga va a1 
timp să pună la punct o nuntă în stil ii 
ian", a afirmat o sursă.

Gaga a fost îmbrăcată într-o roc 
albă, iar Luc a purtat un sacou alt 
pantaloni cu dungi. La eveniment 
asistat prietenii apropiați.

Lady Gaga s-a apropiat mai m 
de Luc după moartea bunicului s, 
Joseph Germanotta.

1YK

mirror.co.uk
femalefirstco.uk


„C<7 mai frumos make-up ai unei femei este pasiu
nea dar cosmeticele sunt mai ușor de cumpărat” 
(Yves Saint Laurent)
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Zum să rămâi frumoasă și pe timp de iarnă
Regulile pentru frumusețe, iarna, sunt diferite de cele din perioada caldă. In consecință, grija pentru pielea 

și vitalitatea ta, trebuie să devină o preocupare majoră.
țmperaturile scăzute solicită organis
mul, iar metabolismul are nevoie de 
proteine de calitate, de minerale și de 
uite vitamine. Masa de dimineață este 
mai importantă ca niciodată în pe

rioada rece.

Mic dejun pentru vitalitate
Cele mai bune soluții: un ou tare, o felie de pâine 

egrală cu miere și o cafea sau o bucată de came albă 
câteva bucățele de legume sau cereale și lapte ori 
rt. Dar, indiferent ce alegi, adaugă o salată de fructe 
egume crude, care te va face să ai o zi minunată.

Rețeta bogată în vitamine: un măr sau o pară, o 
yidarină sau o portocală, obligatoriu un morcov mic, 
ibele unui ciorchine de strugure sau o lingură de 
fide, câteva picături de suc de lămâie proaspăt 
arsă, 15-20 de picături de propolis lichid (îl găsești 
magazinele de tip plafar), totul amestecat cu.o 
guriță de miere și puțină apă. Amestecă toate aceste 
jrediente curățate și tăiate în bucățele și consumă 
ata, cu tot cu sucul lăsat, imediat după ce a fost 
ită. La capitolul timp operațiunea înseamnă fix cinci 
iute. Combinația îți asigură pilula de sănătate și en- 

;ie pentru următoarele 24 de ore.

Rețetă pentru un ten
de păpușă
Marea problemă o reprezintă variațiile de 

nperatură și aerul uscat, în urma încălzirii central- 
.te. Ceea ce rezultă este un ten ofilit, tem, o față palidă 
ipsită de strălucire, care tânjește după soare. Soluția: 
nască binefăcătoare, capabilă să hrănească pielea în 
ifunzime și să-i redea strălucirea din mijlocul verii.

Ingredientele sunt simple și le găsești în toate 
igazinele naturiste: o lingură de argilă albă, o linguriță 
spirulină pudră (se găsește și în farmacii și în maga- 
.ele naturiste ambalată în borcane de 200 grame), o 
nătate de linguriță de ulei din nuci de Macadamia (de 

la plafar), trei-cinci picături de ulei de lămâie, vitamina 
E (o capsulă cu ulei - de la farmacie). Amestecă spir- 
ulina cu argilă. Adaugă uleiurile și puțină apă plată până 
rezultă o pastă groasă. întinde masca pe față bine 
curățată și lasă masca să acționeze 10-15 minute. Este 
recomandată o dată pe săptămână, până vine primăvara.

Gomaj pentru corp
Să nu te mire că ai tendința să te neglijezi, în pe

rioada rece. Toate femeile fac asta. Pe de o parte, din 
cauza lipsei de timp, pe de alta, din cauza faptului că 
ești infofolită și pielea nu mai este un “accesoriu”.

Uităm mai ales genunchii, pielea de pe picioare, 
care suferă din cauza lipsei de aer și de lumină, ascunsă 
în spatele ciorapilor și al pantalonilor. La fel și coatele 
și, nu în ultimul rând, umerii și spatele. Poți compensa 
toate acestea prin gomaj, care face pielea sfi strălucească 
și să aștepte nerăbdătoare primăvara.

Ingrediente: trei linguri cu zahăr, pudră de 
migdale (o poți prepara în casă din migdale măcinate), 
ulei de semințe de struguri (îl găsești în magazinele de 
tip plafar sau chiar în supermarket), 20 de picături de 
ulei de migdale. Amestecă toate ingredientele și 
masează-ți pielea după ce te-ai spălat bine cu un gel de 
duș. Folosește o mănușă mai aspră cu mișcări circulare. 
Gomajul este foarte eficient dacă îl aplici de două ori 
pe săptămână.

Masca de păr magică
Efectele frigului, combinate cu șalurile și 

căciulile, la care se adaugă poluarea și aerul uscat, sunt 
devastatoare pentru părul tău. își pierde strălucirea, vi
talitatea, iar despre volum nici nu mai poate fi vorba.

Soluția este această mască minunată, care îi redă 
bogăția și care îl întreține și sub căciulă și în aerul 
climatizat și uscat. Ingrediente: un ou, o lingură de ulei 
de jojoba (care poate fi înlocuit și cu ulei de măsline), 
o lingură de gel de aloe vera (în magazinele naturiste), 
o lingură de miere. încălzește uleiul amestecat cu 
mierea la bain-marie câteva minute. Adaugă gelul de 
aloe și oul (întreg) bătut bine înainte și întinde masca 
pe părul curat și ud, de la rădăcină la vârf. Cantitățile

sunt ideale pentru păr mediu. Dacă ai părul lung, 
prepară rețeta odată și jumătate. Suportă masca pe păr 
o dată pe lună, circa trei ore. Acoperă-ți părul cu o folie 
de plastic, astfel încât să nu-ți fie nici frig, iar părul să 
rămână umed. îndepărtează masca folosind doar apă 
caldă din abundență.

Spacialiștii în fumusețea naturală a părului spun 
despre această rețetă că este un adevărat festin pentru 
păr. Stiliști îl recomandă tuturor și suțin că efectele sunt 
uluitoare încă de la prima aplicare.

Dulceață de înger,
pe mâinile tale
Din păcate, iama neglijam inclusiv mâinile și 

unghiile. O eroare gravă, pentru că pielea își pierde elas
ticitatea, iar unghiile, mai ales din cauza variațiilor de 
temperatură, devin casante. Efecte minunate are 
combinația de trei linguri de ulei de ricin, trei linguri de 
ulei de măsline (uleiul de floarea soarelui este la fel de 
bun), amestecate cu sucul de la o lămâie. încălzește 
puțin amestecul și înmoaie-ți mâinile 15 minute, o dată 

pe săptămână. După ce a trecut un sfert de oră, masează- 
ți palmele, încheieturile și articulațiile. Spală mâinile cu 
apă și sterge-le cu un prosop. îngerii vor visa 
mângâierea mâinilor tale!

Frumusețea este sănătate
Ia interior
Toamna și iama, organismul are nevoie de 

apărarea sistemului imunitar ca să facă față tuturor at
acurilor virale și bacteriene. Soluția este să detoxifici și 
să-ți protejezi căile respiratorii. Combină trei linguri de 
cimbru, cu trei linguri de echinaceea uscată (în maga
zinele de tip plafar sau bio) și două linguri de frunze de 
eucalipt (uscat, tot din magazinele de tip plafar sau bio). 
Adaugă coajă de portocală, pentru aromă. O linguriță 
de amestec este suficientă pentru o cană de ceai, iar can
titatea de plante este suficientă pentru câte un ceai în 
fiecare seară, vreme de două săptămâni. Bea ceaiul în
dulcit cu miere, împreună cu o felie de lămâie. Este o 
incredibilă pavăză împotriva virozelor de iarnă.

r*l -K
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Ce!puțin patru cutremure s-au produs în noaptea de marți spre miercuri în Golful Ca
lifornia, la ttord-vest de Mexic, a anunțat institutul american de geofizică l SGS. 
Primul cutremur, cu magnitudinea de 4,7, a avut loc la ora locală 23.59 (06.39 ora Ro
mâniei), la o adâncime de opt kilometri, epicentru! acestuia fiind localizat la 105 kilo
metri distanță de Guamuchil, Sinaloa.

/ A
Din 2012 bulgarii cresc taxele 
la înmatriculări auto

Paradisul înmatriculărilor ieftine din 
Bulgaria are zilele numărate. Ministrul 
Finanțelor de la Sofia, Simeon Diankov, a 
anunțat că, din 2012, proprietarii de mașini 
vechi și poluante vor plăti taxe foarte mari 
pentru înmatriculare, informează romanial- 
ibera.ro.

Astfel pentru un Jeep Grand Chero
kee, cu motor de 5.210 cmc, înmatricularea 
costă, în Bulgaria, 700 de euro iar în Româ
nia, în funcție de anul de fabricație, înma
tricularea unui astfel de model poate ajunge 
la 8.200 euro.

Firmele care înmatriculează în Bul-

Românii sunt cei mai pesimiști
est-europeni

Vestea este foarte proastă pentru ze
cile de mii de români care au de gând să-și 
înmatriculeze mașinile în Bulgaria, 
deoarece taxele pentru mașinile second 
hand înmatriculate peste Dunăre vor crește 
peste măsură.

^Alimentele de bază vor fi impozitate cu 5%
Plenul Camerei Deputaților a adop

tat, marți, un proiect de lege inițiat de par
lamentari PSD+PC și PNL prin care se 
instituie aplicarea TVA de 5% , potrivit 
Mediafax. Inițiativa legislativă privește 
aplicarea TVA de 5% la alimentele de 
bază, considerându-se că acesta este unul 
dintre mijloacele de menținere a 
nivelurilor prețurilor la alimente precum 
pâinea, carnea, laptele, uleiul vegetal și 
zahărul. "în plen a fost adoptată, la vot 
final, inițiativa noatră de reducere a 
cotelor de TVA pentru produsele ali
mentare de bază, lată că deja unul dintre 
obiectivele programului de guvernare 
lansat la Congres a fost atins", a declarat, 
miercuri, președintele Comsiei de Buget- 
Finanțe din Cameră, deputatul PSD 

garia au acum și oferte speciale, prin care 
promit înmatricularea cu numai 650 de euro 
a oricărui autoturism, din orice țară, indifer
ent de norma de poluare sau de capacitate, 
fie el și cu volan pe partea dreaptă.

_______ y

Viorel Ștefan. El a susținut că inițiativa 
PSD+PC și PNL a fost votată marți și de 
către ministrul de Finanțe, Gheorghe 
Ialomițianu, prezent la vot. "Inițiativa 
legislativă va intra în vigoare de la mo
mentul publicării în Monitorul Oficial", a 
mai spus Viorel Ștefan.

întrebat dacă PDL a votat această 
inițiativă a opoziției dintr-o eroare, Viorel 
Ștefan a precizat că Guvernul și-a asumat 
în cunoștință de cauză acest demers. în 
punctul de vedere transmis Parlamentu
lui, Guvernul precizează că nu susține 
acest proiect de lege. Camera Deputaților 
fiind forul decizional, legea urmează să 
fie transmisă președintelui Traian 
Băsescu pentru promulgare.

________________y

Potrivit unei analize FMI, românii 
au trecut în ultimii doi ani de la statutul 
de cei mai optimiști est-europeni la polul 
opus, nivelul de încredere fiind foarte 
scăzut în privința perspectivelor finan
ciare și șomajului, anunță Mediafax.

Dacă în septembrie 2008 România 
avea cel mai ridicat indice al încrederii 
consumatorilor din șapte state analizate, 
până în august 2010 situația s-a răsturnat, 
potrivit graficului realizat de experții 
instituției financiare de la Washington.

Țările incluse în acest sondaj sunt 
Polonia, Ungaria, Bulgaria, Estonia, 
Letonia și Lituania.

România a înregistrat cea mai 
severă scădere a încrederii consumato
rilor și este singurul stat dintre cele anal
izate în care a dispărut optimismul.

Indicele are scăderi ușoare în Polo
nia și Bulgaria, a stagnat pentru Lituania 
și s-a îmbunătățit în Estonia, Ungaria și 
Letonia.

Situația este similară pentru Româ
nia în privința încrederii în perspectivele 
financiare pe următoarele 12 luni, 
măsurată în septembrie 2008, respectiv 
august 2010. Și în acest caz românii au 
devenit cei mai pesimiști europeni, după 
ce acum doi ani erau în topul optimismu

UE ar putea introduce o nouă taxă europeană
Comisia Europeană a 

intenționează să aplice o serie de re
forme financiare prin care cetățenii 
Uniunii Europene ar putea plăti o 
taxă care să aducă noi venituri la 
bugetul UE.

Comisarii europeni au explicat 
că acestea sunt doar câteva "opțiuni"

lui, alături de polonezi.
FMI notează că țările europene cu 

cele mai adânci recesiuni sunt acelea care 
au suferit nu numai o scădere a expor
turilor, ci și prăbușirea cererii interne ca 
urmare a încheierii bruște a "boom-ului" 
alimentat de credit din perioada percepută 
ca fiind de prosperitate. Aceste state vor 
trece și prin cele mai lente procese de re
lansare economică, în timp ce țările unde 
recesiunea a fost mai blândă au cele mai 
puternice reveniri.

în privința cererii interne, FMI 
avertizează că România va continua să

propuse pentru consultare, re
cunoscând în același timpcă sistemul 
de colectare de taxe al UE este "con
fuz și opac", potrivit Press Associa
tion. Comisia Europeană a propus 
introducerea unor resurse proprii, 
cum ar fi venituri dintr-o taxă pe 
tranzacțiile financiare, din vânzări de 

constate un nivel "subminat" al consun 
lui, determinat de situația dificilă de 
piața muncii, încrederea scăzută 
populației și "distrugerea bunăstării c< 
sumatorilor".

Din analiza FMI reiese că Româi 
va avea cea mai puternică recesiune < 
UE în acest an, de 1,9%, după Gre 
unde economia va scădea cu 4' 
Totodată, PIB al României ar urma 
urce anul viitor cu 1,5%, cea mai sla 
revenire dintre statele membre UE < 
Europa Centrală și de Est.

cote de emisii de gaze cu efect d< 
seră, un impozit pe transportul aerian 
TVA europeană separată, venitur 
dintr-o taxă pe energie sau cota dii 
impozitul pe profit.

Propunerea are sprijinul princi 
palelor grupuri politice, inclusiv a 
celui mai mare, grupul conservator.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

RADIO
ORASIE

WWBADI0C0L0RJM

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- poliș culoare;
- poliș luciu;
- taoiierie cu soluUi specifice;

<0^
Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări n gransi
- legitimație [exterior + Interior, 16 ronl

Sincere condoleanțe 
domnului Sabin Faur 

și familiei, în aceste clipe de 
grea încercare pricinuite 

de trecerea în neființă 
a mamei, 

Elvira Faur.

Dumnezeu să-i 
dea odihnă veșnică.

Colectivul ziarului 
„Glasul Hunedoarei”

Un gând de compasiune 
și sincere condoleanțe.

Suntem alături de șeful nostru, 
domnul Sabin Faur, în aceste 
momente de de încercare și 

durere, la trecerea în neființă 
a mamei sale dragi, 

Elvira Faur.

Dumnezeu să o odihneascaă.

Colectivul S. C. Silva Lemntex S.R.L.

ibera.ro
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Tehnicianul echipei Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, se află pe locul 41 în 
clasamentul celor mai huni antrenori clin ultimii zece ani, într-o ierarhie 
dată publicității, miercuri, de Federația Internațională de Istorie și Statis
tică a Fotbalului (IFFHS).

Liitrenorul Hunedoarei
u concepe ratarea promovării

ngător în derbyul județean 
fapa trecută, de la Simeria, 
isebiu Șuvagău crede cu 
’ie că Hunedoara va pro- 
a fără probleme în liga se- 
dă. Antrenorul adus de la 
irea Dej anunță că aduce- 
•elor trei jucători de la Lu- 
ti, alături de sosirea altor 
>a în pauza competițională 
'ace din FC Hunedoara cel 
ji puternic club din serie, 
'u echivalent cu promova
rea în eșalonul secund.

Victoria cu Simeria din derbyul 
;an i-a dat aripi tehnicianului 
ei de sub furnale. Acesta spune că 

la Hunedoara condiții de liga a 
și că lupta pentru promovare se va 
u bihorenii de la Luceafărul 
;a. „Acum că am învins Simeria, 
ă candidată la promovare, pot 
la, puțin ce-i drept, ușurat, 
ază un meci cu Termo Tumu Sev- 
>e care dacă îl vom aborda ca pe 
•. la Simeria sunt convins că îl vom 
;a. Faptul că suntem singura 

echipă neînvinsă din serie ajută la 
moralul jucătorilor, care vor să lege cât 
mai multe victorii. De altfel, am mai 
spus-o, campionatul pentru noi începe 
de abia de acum înainte. Am întâlnit 
Autocatania, apoi Simeria, vineri vom 
întâlni Termo și după aceea va veni și 
jocul cu Luceafărul. Acum ne putem 
demonstra nouă în primul rând, și apoi 
celorlalți că merităm să fim în liga a 
doua”, a spus Șuvagău.

Jucătorii aduși 
de la Lupeni, nu mare 
plus pentru echipă

Antrenorul venit de la Dej, 
împreună cu golgheterul seriei, Tibi Ze- 
lencz a adăugat că spirijinul de care are 
parte este benefic performanței. „Oa
menii de aici sunt foarte pasionați și țin 
cu orice preț să aibă echipă în eșalonul 
secund. De la suporteri, care sunt foarte 
pătimași, până la conducere, toți ne 
dorim promovarea, iar acest obiectiv 
devine pe zi ce trece tot mai posibil de 
realizat. Venirea celor trei jucători de la 
Lupeni (n.red. Adrian Pascal, Lucian 
Todea și Robert Cristian) a adus un 
mare plus de experiență echipei și cred 
că, în iarnă, dacă ne menținem sus vom 

mai aduce câțiva jucători din zonă ca să 
consolidăm lotul. Atunci cred că vom 
putea spune cu tărie că suntem princi
palii candidați la primul loc”, a mai 
spus antrenorul Hunedoarei.

Exclude Simeria 
din lupta pentru 
promovare

Tehnicianul echipei de pe Cema 
este de părere că seria a cincea este una 
extrem de echilibrată și că, deși mo
mentan există mai multe echipe în 
frunte, până la final lupta se va da între 
Hunedoara, Luceafărul și Autocatania. 
„Să știți că această serie a V-a este 
foarte echilibrată, cu multe echipe 
bune, o serie cum n-a mai fost de câțiva 
ani încoace. Cred însă că doar noi și 
Luceafărul vom rezista până la final, 
poate și Caransebeșul dacă vor con- 
tiuna seria rezultatelor bune”, a con
cluzionat Șuvagău, excluzând astfel din 
calcule, recent învinsa CFR Simeria.

FC Hunedoara va întâlni, vineri, 
pe teren propriu, CS Termo Tumu Sev
erin, echipă ce nu a mai găsit calea spre 
victorie de trei etape.

Claudiu Sav

> picior de plecare, sau doar amenințare? Gheorghe Cornea acuză 
arbitrajul pentru înfrângerea
cu Hunedoara

Analul meciului pierdut, sâmbăta trecută în 
Gazului din Craiova, tehnicianul Mureșu- 

Gică Barbu a anunțat că, în mare parte s-a 
■'Otărât să nu mai continue sub cetate, din
,a faptului că echipa nu este susținută decât 
jonsorul principal, autoritățile fiind impasi- 
la doleanțele grupării. Acesta a declarat că 
se poate face performanță în condițiile în 

z echipa nu are prime de joc și jucătorii nu 
rupează în cantonamente înaintea meciuri- 
Gică Barbu nu este la prima sa declarație

de acest gen, tehnicianul Devei amenințând de 
mai multe ori pe parcursul celor cinci ani petre- 

cuți aici că va părăsi cârma echipei.

Deși decizia antrenorului vine în urma unei noi înfrân
geri în campionat, acesta pare destul de hotărât să lase echipa 
unui eventual înlocuitor din zonă, care „poate va avea ceva 
mai mult lipici la autorități și nu va fi la fel de ghinionist ca 
mine”. Barbu a mai adăugat că el este singurul răspunzător 
pentru rezultatele echipei însă trebuie înțeles că performanță 
nu se poate face pe stomacul gol.

„Am lăsat de la mine de atât de multe ori încât nici nu 
mai am acum cum să le spun jucătorilor că iarăși nu avem 
prime sau că nu facem cantonament. Autoritățile ne tratează 
ca și cum n-am fi, dar în schimb vor ca orașul să aibe o 
echipă în liga secundă. Ori acest lucru trebuie asigurat cu 
ceva resurse materiale, resurse de care ne lipsim de o 
grămadă de timp. Poate, prin plecarea mea va veni un alt 
antrenor de prin zonă care să cunoască mai bine oamenii ca
pabili să susțină mai mult echipa financiar. Poate chiar unul 
și mai norocos, care să nu mai piardă atâtea meciuri în 
maniera în care am facut-o noi”, a spus cel mai longeviv 
antrenor din liga a doua. Acesta a ținut să puncteze din nou 
că, Mureșul este o echipă mult prea mică pentru această 
competiție și că de multe ori s-a întâmplat ca echipa să aibă 
parte de un arbitraj părtinitor. „Suntem prea mici pentru liga 
asta. De altfel, noi ne pregătisem pentru liga a treia, unde 
cred că am fi făcut față cu brio, însă ni s-a spus înainte de 
start să reprezentăm orașul în divizia a doua. Lotul pe care 1- 
am închegat între timp cred că e de ajuns pentru a rămâne în 
eșalonul acesta. Repet, s-ar putea să fim o echipă 
neînsemnată, care în ciuda unui joc bun să fim dezavantajați 
în alte moduri”, a conchis antrenorul Mureșului.

în altă ordine de idei, antrenorul alb-roșilor a anunțat că 
i-a exclus din lot pe o perioadă nedeterminată pe Golguț, 
Lăcătușu și Trif, primul dintre aceștia fiind oricum suspendat 
după cartonașul roșu văzut la finele meciului cu Petrolul.

Gică Barbu este la cârma echipei devene din 2006 și a 
reușit cu această să termine de două ori în prima jumătate a 
clasamentului, o dată în cea de-a do.ua jumătate, pentru ca 
sezonul trecut echipa să retrogradeze în liga a treia, fiind mai 
apoi reprimită după retragerea celor de la Internațional 
Curtea de Argeș.

înfrângerea suferită pe teren 
propriu în fața vecinilor de la 

Hunedoara nu i-a căzut 
deloc bine antrenorului 

principal al CFR-ului sime- 
rian, Sorin Cornea. 

Supărat după eșecul de vi
neri, tehnicianul a criticat ve
hement maniera de arbitraj a 
brigăzii conduse de centralul 
craiovean Eduard Contasti- 
nescu, însă a remarcat și câ
teva importante carențe în 

jocul formației sale.

„Ne-au lipsit încrederea și lucid
itatea la finalizare, dar diferența a fost 
făcută de arbitraj” a acuzat Comea în 
Mesagerul Hunedorean. Antrenorul 
feroviarilor a lovit puternic în cen
tralul din Oltenia, căruia i-a reproșat 
neacordarea a nu mai puțin de trei 
lovituri de pedeapsă.

„Am văzut înregistrarea 
confruntării și am observat că 
fluierașul a refuzat să ne acorde trei 
penalty-uri. Noi jucăm întotodeauna 
numai pe teren, însă aceasta se 
plătește pe tabelă” a sunat discursul 
aspru al lui Comea în urma derby- 
ului județean cu alb-albatrii lui Euse- 
biu Șuvagău.

Mai speră 
la promovare

Chiar dacă ceferiștii sunt la nouă 
puncte în spatele surprinzătorului 
lider Luceafărul Oradea, Comea mai 
speră încă'la promovarea în Liga a II- 
a. „Nu renunțăm la obiectivul de a 
promova și ne propunem să ne im
punem în toate cele cinci partide pe 
care le mai avem de disputat până la 
încheierea turului” a anunțat optimist 
principalul trupei din Simeria.

Arși la buzunare 
de către patroană

Supărată pe faptul că Simeria a 
uitat să mai câștige acasă, Alina State, 
patroana feroviarilor a anunțat ime
diat după meci că jucătorii nu vor mai 
primi nici o primă de joc și vor avea 
salariile diminuate, până când vor re
cupera punctele pierdute pe teren pro
priu. „Aveam o convenție cu 
domnișoara State și anume că vom 
încerca să recuperăm punctele pier
dute acasă, pe teren extern și sper că 
acum băieții să se mobilizeze pentru 
a realiza acest lucru”, a adăugat 
Comea.

CFR Simeria va sta în 
următoarele două săptămâni, din 
cauza faptului că seria are doar 14 
echipe.

do.ua
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hi timpul unui furt, un hoț profesionist e surprins de flăcările unui incendiu 
declanșat în clădirea importantei companii industriale, specializată în pro
duse de înaltă tehnologie, în care se află. Membrii consiliului de administra
ție, fosta soție a proprietarului companiei si avocatul acesteia sunt și ei 
înconjurați de flăcări (Prima 7'1; 23:30; Capcana flăcărilor)

Femei în top

TV/?1
06:15 Imnul României
17.00 Telejurnal Matinal

09:00 Dovadă de iubire
1 0:10 Garantat 100% (talk show, rel.) 
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea

gue (rel.) Grupe - etapa 3, Rezu
matele zilei

12:45 Legendele palatului: doctorul 
Hur Jun

13:45 Desene animate - Povești cu li
pici pentru cei mici

14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Vinul pe românește 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general
17:30 O carte pe săptămână (rel.) 
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

18:00
18:30

19:30
20:00
20:40

Loto 6/49 și Noroc
Telejurnal
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 45.)
Prințesele lumii
Telejurnal
Tema zilei

21:00 Judecă tu! (2010)
22:00 CSI - Crime și investigații

(film serial de acțiune, 2000 -
17.) Ultimul episod

22:55 Vinul pe românește
23:10 Robocop 3 (SUA film de ac

țiune, 1993) cu Robert John 
Burke, Nancy Allen, Remy 
Ryan, Mako

07:00 Doctor la zoo
08:10 Tonomatul DP 2
10:00 Catastrofe care au schimbat 

lumea (rel.)
11:00 Confesiuni
12:00 Telejurnal 
•Sport la TVR 2 
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 împreună în Europa
15:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 10.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoG

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Liber pe contrasens
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990-6.) 45'la TVR 2 cu 
Jerry Orbach, Benjamin Bratt, 
Sam Waterston, Carey Lowell

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:00 Spionii (englez serial triller, 

2002 - 2.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 Legenda dragonului (SUA fan

tasy, 2009) cu Marc Singer, 
Brian Thompson, Jason Con
nery, Daniel Bonjour

13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Te pui cu blondele?
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Marele câștigător
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) cu Alina Puș
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 
Donosa, Alexandru Costea 

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Epidemia (film de catastrofă, 

2001, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3848.)
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă
14:00 întâlnire fatală (SUA thriller, 

2007) cu Rebecca Budig, Lo- 
chlyn Munro, Jody Thompson

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973-3849.)

17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Fotbal: Utrecht - Steaua Eu

ropa League
22:15 Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 12.)
23:30 Știrile Pro TV

0700 Pe cuvânt de temeie 07:00 Camera de râs
08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect (ronț
09:45 Rosalinda rial de comedie - 24.) «
11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Florentina
12:30 O mare de pasiune 09:15 Partenera) (SUA comedi
14:00 Marina 2005, rel.)
15:15 Victoria 11:30 Mondenii
16:15 Rețeta de ACASĂ 12:00 Casă, construcție și desig
16:30 Rosalinda (mexican serial, 13:15 Camera de râs

1999) cu Thalia, Fernando Car
rillo, Angelica Maria

14:00 Legiunea străină (englez- 
aventură, 1977)

17:25 Vremea de ACASĂ 16:00 Cireașa de pe tort
17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniți i
18:30 O mare de pasiune 18:00 Focus 18
19:30 Fructul oprit 19:00 Focus Sport
20:30 Iubire și onoare 19:30 Cireașa de pe tort
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 20:30 îmblânzirea scorpiei

serial, 2008) cu Martin Karpan, 21:30 Focus Monden
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 22:15 Trăsniții
rona, Jose Guillermo Cortines 23:00 Mondenii

22:30 Poveștiri de noapte 23:30 Capcana flăcărilor (film o
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)
tastrofâ, 2001)

15:25 Victoria’(român film documentar, 2010)
16:20 Taci și sapă (aventuri de familie, 2003)
18:15 Trecutul lui Mary (englez dramă, 2007)

20.00 Diagnostic: tulburare bipolară (SUA film documentar, 2010)
20 55 Rachel se mărită (SUA dramă romantică, 2008) cu Anne Hathaway, 

Bill Irwin, Rosemarie DeWitt, Debra Winger
22:50 Captivitate (SUA-rus polițist, 2007) cu Elisha Cuthbert, Daniel Gillies, 

Pruitt Taylor Vince, Michael Hamey

15:15 Poză la minut (SUAserial, 1997, rel. - 12.)
16:15 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990- 14.)
16:45 Când eram cântăreț (francez dramă romantică, 2006)
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 9.)
20:00 Operațiunea de salvare ( serial - 3.) cu Trevor Morgan
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 14.)cu Laura San Giacomo
22:00 întoarcerea inspectorului Harry (SUA film de acțiune, 1983) cu CI 

Eastwood, Sondra Locke, Audrie J. Neenan, Paul Drake
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara |
va

lefon: 0755.999.916

jlvent înv.preuniversitar fara
tra prof. 10

it securitate 98

nan 1

1

ntar 1

:inistla mașini pt.terasamente
6

ic.necal.în mine si cariere
1

nc.necal.la spargerea si taierea
..de construcții 3

ncitor necai. la asamblarea, mon-
a pieselor 27

tar

gramator ajutor 1

îelier 2

îplar universal 1

izator 2

îzator la domiciliul clientului pe
•a de comanda 4

bucatar 1

confectioner-asamblor articole din
textile 12

consultant fiscal 5

controlor calitate 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

farmacist diriginte 1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lacatus montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța,greș ie, parchet

8

munc.necal.la întret. drumuri,șo
sele, poduri, baraje 4

munc.necal.în ind.confectiilor
5

operatot xerox I

unedoara

■lefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

8

mt comercial 1

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1

mt de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

sudor manual cu flacara de gaze
i

cusator articole marochinarie 
]

bucatar 1

cabanier 1

sudor 28 dispecer 1
lucrator gestionar 1

vânzător 10 finisor terasamente 4
ospatar(chelner) 2

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

Vulcan
zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar ros ar-ten cui tor 1 motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

Telefon: 0755.999.920

Petroșani 0
redactor 2

SimeriaTelefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune

agent comercial 1
1

secretara 1
Telefon:0755.999.921

agent vânzări lacatus mecanic 8
sef serviciu marketing 1

asfaltator 1 șofer autocamion/masina de mare

Lupeni
tonaj

textile 1 sudor 10

Telefon: 0755.999.919controlor calitate 2 zidar rosar-tencuitor 1

ihiricz garsonieră în zona Gojdu. Informații la telefon: 0730164610.

nd apartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
iplăria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

secretara 1

montator subansamble 5

munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 10

munc.necal.la as am bl ar ea, montarea
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

Brad

confectioner-asamblcor articole din 
textile 8

croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

electricean în construcții I 

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri I

munc.necal în ind. confecțiilor
7 

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

gaterist la taiat bușteni

infirmiera

sortator produse

Petrila

Telefon: 0755.999.928

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, faianta,gres ie, parchet 4

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătar(chelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

agent securitate I

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții I

munc.radioelectronist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masinâ de mare
tonaj 1

munc.necal.la asamblarea,mon tarea 
pieselor 9 -

Ilia

tehnicean rețele de telecomunicații
I

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj 1

operator confecții ind.îmbrac.-țesă
turi, tricot, mat. sintetice 10

Telefon: 0755.999.926

Călan
asistent medical generalist 2

Telefon: 0755.999.924
fasonator mecanic (cherestea)

2

ambalator manual 4
fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

brutar 1

nd foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
«ntrală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be- 

*a. Accept credit sau schimb ou Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
. intermediari, preț negociabil. Tel.0733.955, II3,0722.497.215

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

nd apartament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3, Str. Lie eu lui, garaj acoperit lângă bloc in- 
is in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani,.cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557
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md casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
ă din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
1.0748.347.128

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

ind casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă, 
eț 135.0001ei neg. Tel.0769839.694

ind garsonieră confort 2, I cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

DIVERSE

ind garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

ind casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
Omp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

ind apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
artament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

ind casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
160.0001ei. Te! 0748.689.532

ând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, term o pan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
.Tel.0748.689.532

ând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
rmopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

ând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
midecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.2I9

ând casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

ând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.000lei 
;g. Tel.0721.805.675

ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
reț 63.000lei. Tel.0748.347.128

ând apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel. 
735.066.695

ând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st_400mp. Preț 
0.000 euro. Tel.0748.347.128

and apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, termopan, 
archet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

'ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 125 OOOlei. 
el. 0735.066.695

g Tarife

Cumpăr paie (grâu.orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764.606.759

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ren neg. 
Tel.0254.228.748

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto 
Dacia 1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
etc.Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu 1001ei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvarna, femă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

Preiau diine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte.
Tel.0733.703.790

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

OfeT gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tel.'.0766396764 sau 0314221410.

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Revisal, 
fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate.
E-mail: ni cu trufaș@y ahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate. Deva.Tel.0354.738.163

ând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
51.0748.689.532 AUTO 4

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro 
neg.Tel.0734.965.619

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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S-ȘAPA

Fabrica de mortare uscate
p adezivi Hunedoara.

SILVA^ 

LEMNTEX 
produce șl c«crctalB*azi

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

.dei '4s

Silvadez^ www. silvQdez. ro
$X. CASlTO T• MfiWdRLa SUI
SCr EcMeww Vjrța. nr iHuoedwra 
r»tofc>n/1« 004 01^4’WOCt
Ema* offic» •elr-xlwr rt>

Supremația calității

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

tânadărie fia lama tripla stratificat 
ați șl ferestre fia cea ml hani caWat 

parchet fia ierna da tai
pafijasaafr

SLC-SîrVA LEMNTEX S.R.L.
sut Lhimindia, nr.!2iD, comuna Ildruu, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-muil: silvutfOxmari.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?_

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2z
Nisip 22,00 lei/ton.

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/ton.

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tom

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/ton

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/ton.

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

lYK


