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Din cuprins

l-a furat pantofii 
din picioare și i-a distrus 
proteza dentară

Profesorii fac grevă 
japoneză

Mărul, lipsă „la apel”
în școli
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C ontinuă colectarea 
deșeurilor electrice

îarateka 
le doar 11 ani. 
jîga Noemi Todea

Angajat al minei Lupeni, 
„torturat psihic” de conducere

de pupat...

Pentru faptul că duce numele județului cât mai sus 
a competițiile de shotokan la care participă. Recent, 
aicuța sportivă legitimată la clubul Heian din Deva a 
■cupat locul doi la un concurs de kata organizat la Sa- 
jnta, obținând astfel cea de-a noua medalie din pal-

de blamat ir

Patronul 
Jiului Petroșani, 

Alin Simota 
Pentru faptul că nu a reușit nici până 

astăzi să plătească datoriile de peste 150.000 
de dolari către foștii jucători ai clubului din 
Vale. De altfel, zilele acestea, Florin Pârvu 
și Alin Ilin, doi din foștii „mineri” l-au ac

ționat în instanță pe omul de afaceri, pentru 
a recupera cei 20.000 de dolari datorie. 
Jiul a fost exclusă din Liga a doua, toc

mai din cauza faptului că Simota nu a onorat plata 
restanțelor către jucători.lares.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
j W ► DN 76 Luiicoiu de Jos - Brad

► DN 74 Brad - Crișcior
fi ► DN 76 Brad - Baia de Criș

► DN 7 Mintia - Vețet
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 l.eșnic - Săcămaș
► Dv 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Vulcan

Ziua Noapte.
8/ 20, 6/ 8

3/15, 3/fl

8/19, 5/«I

ț greco-catolic
Sf. Mc: Achepsima Ep

t romano-catolic
Sf. Martin de Porres, călug. *
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RețHBvilei

Caramele 
cu lapte

Ingrediente:
2 căni zahăr tos, 1 cană zahăr maro 
(bine îndesat), 1 cană glucoză lichidă 
(com syrup), 1 cană lapte evaporat, 2 
căni smântână de frișcă (cea mai 
grasă), 1 cană unt (225 g), 1 1/2 lingu
rițe de esență de vanilie.

Mod de preparare:
Ungeți cu unt o tavă de 30 x 40 

cm. Dacă doriți puteți căptuși tava cu 
pergament în loc s-o ungeți cu unt.

Aveți nevoie de o cratiță din inox, 
eventual cu fundul mai gros, de 4 - 5 
litri (nu folosiți una mai mică pentru că 
o să dea pe afară). Nu folosiți sub nici 
o formă cratițe non-stick! Se pun toate 
ingredientele în cratiță și se pun la foc 
mediu (Treapta 5). După ce s-a dizol
vat untul, introduceți termometrul pen
tru bomboane.

Când începe să se umfle, dați focul 
la mic-mediu (cât să nu dea pe-afară 
din oală). Amestecați des. Durează 
cam o ora și jumătate până se evaporă 
apa și crește temperatura peste 110 °C. 
Când ajunge la 120°C luați-o de pe foc 
și adăugați esența de vanilie.

Daca nu aveți termometru, urmă
riți ce se întâmplă cu compoziția: când 
incepe sa fiarbă face foarte multa 
spumă, apoi din ce în ce mai puțină, 
apoi doar bule, care devin din ce în ce 
mai mari pe măsura ce se ingroașă. Pu
neți o picătură de compoziție într-o 
cană cu apă foarte rece; scoateți-o și 
vedeți cât de tare e. Dacă încă e moale 
și se întinde ușor, mai trebuie să mai 
fiarbă. Dacă picătura e elastică și des
tul de tare (ca o caramea caldă...), e 
gata.

Turnați compoziția în tavă și lă- 
sați-o să se răcească complet. După ce 
s-a răcit se taie 100 de caramele. Le

■ puteți înveli în hârtie cerată.

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

.............................................

—ț-Sfăntul Zilei-------------------
Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala

Acești Sfinți au trăit tot în împărăția perșilor, pe vremea 
împăratului lor Sapor, prigonitorul creștinilor, adică toată vre
mea cât peste romani au stăpânit, rând pe rând, toți împărații, 
de la marele Constantin și până la Teodosie cel Mare (337-380). 
Iar împărații perșilor prigoneau pe creștini, nu pentru 
fărădelegi, ci pentru că numărul creștinilor, pe față sau în taină, 
creștea atât de mult în această împărăție, încât făcea să piară 
vechea religie păgână a perșilor, care poruncea a se închina la 
doi dumnezei: unul al binelui și la altul al răului, precum și 
soarelui și focului, a bea sângele animalelor jertfite zeilor și al
tele asemenea. De aici, ura împăratului împotriva credinței în 
Hristos și prigoana sângeroasă asupra creștinilor, timp de pa
truzeci de ani. Deci, a trimis Saporie poruncă în toate laturile 
împărăției sale să fie uciși toți cei ce mărturisesc pe Hristos în 
Persia. Și au fost uciși fără cruțare mulțime de creștini fără de 
număr, prin sate și prin cetăți, preoții vechii religii căutând și 
scoțând de prin ascunzișuri și omorând pe dreptcredincioși cu 
sălbăticie. Dar au fost uciși pentru Hristos și oameni scumpi 
împăratului, chiar din palatele împărătești, drept aceea, 
împăratul a potolit uciderea poporului, poruncind ca numai 
învățătorii credinței să fie căutați și omorâți.

Deci, a fost prins mai întâi episcopul cetății Anita, feric
itul Achepsima, un bătrân cinstit, în vârstă de peste optzeci de 
ani, dăruit de Domnul cu multă sănătate și ajuns la bătrânețe în 
deplină putere. A fost adus la întrebare înaintea dregătorului și, 
nevrând să se închine soarelui și focului, a mărturisit credința 
sa, zicând: „Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinerețele mele, 
pentru o viață de încă puține zile”. Și, neplăcându-le răspunsul 
lui, îndată Sfântul Achepsima a fost întins gol pe pământ și 
bătut cu toiege ghimpoase de trandafir. Și atâta a fost bătut, cât 
se roșise pământul de sângele lui; apoi punându-1 în lanțuri, 1- 
au închis în temniță. în aceeași vreme au fost prinși și Iosif 
preotul și Aitala diaconul, vestiți prin știința și cuvântul lor; iar

râvna lor pentru Dumnezeu era una cu râvna lui Ilie Proorocul, 
ca o sabie de amândouă părțile ascuțită împotriva necredinței. 
Și, nevrând să se închine focului, au fost bătuți și ei atât de 
mult, cât li se risipise carnea de pe oase și tot trupul lor era 
numai o rană. Și, legându-i în lanțuri, i-au aruncat și pe ei în 
temniță, lângă Sfântul episcop. Și au petrecut pătimitorii lui 
Hristos trei ani, în mare nevoie și foame, răbdând dureri fără 
măsură; că în tot acest timp, n-a fost lună în care să nu fie scoși 
la chinuri, încât zilele de sărbătoare erau, pentru ei, zile de 
suferință. Deci, după toate acestea, odată, scoțându-1 iarăși pe 
Sfântul Achepsima, ostașii l-au bătut până și-a dat sufletul. Iar 
pe Iosif preotul și diaconul Aitala, spânzurându-i cu capul în 
jos, i-au ucis cu pietre. Și așa și-au dat sufletul lor în mâinile 
lui Dumnezeu.

HOROSCO

3 noiembrie 
de-a lungul timpului

1883: Spania: Antonio Gaudi, arhitectul modernist, 
primește aprobarea de a continua construcția „templului” 
barcelonez Sagrada Familia.

1834: A fost fondat în București Muzeul de Istorie 
Naturală și Antichități

1844: La Teatrul Argentina din Roma are loc debutul lui 
Giuseppe Verdi cu „1 due Foscari”.

1863: A apărut, la București, prima revistă umoristică 
editată de B.P. Hasdeu, "Aghiuță".

1863: Americanul J.T. Alden a brevetat metoda de obținere 
a drojdiei

1936: Statele Unite: Franklin Delano Roosevelt este reales 
președinte.

1943: Spania: repatrierea diviziei Division Azul.
1944: Armata franceză aduce un omagiu postum lui An- 

loine de Saint-Exupery.
1946: Japonia: suveranitatea împăratului japonez trece în 

mâna Parlamentului.
1947: Se semnează Tratado de Rio prin care se acordă 

asistentă militară reciprocă între statele americane din sud.

S-au născut:
1718: John Montague, conte de Sandwich, cel ce a inven

tat sandwich-ul (d. 1792)
1801: Vicenzo Bellini, compozitor italian (d. 1835)
1843: Mihail Romano, ofițer român Erou al Războiului de 

Independență (d. 1877)
1895: Marea Ducesă Olga Nicolaievna Romanova (d. 

1918)
1901: Andre Malraux, romancier francez (d. 1976)
1901: Leopold al IlI-lea al Belgiei (d. 1983)
1903: Walker Evans, fotograf american (d. 1975)
1918: Petru Buzgău, pictor și grafician român (d. 1999)
1949: Ștefan Baban, politician român

Comemorări:
1973: Marc Allegret, regizor francez (n. 1900)
1983: Alfredo Antonini, compozitor american (n. 1901)
1984: Richard Humdall, actor britanic (n. 1910)
1990: Mary Martin, actriță americană actress (n. 1913)
1992: Ion Dumcniuk, lingvist, profesor universitar, publi

cist și om de stat moldovean (n. 1936)
1993: Leon Theremin, inventator rus (n. 1895)
1995: John Orchard, actor britanic (n. 1928)
1996: Jean-Bedel Bokassa, președintele al Republicii Cen- 

tral-Africane (n. 1921)

Vei primi vești de departe, de la } 
niște prieteni. Pe plan sentimental i 
toate îți merg minunat și te bucuri că 
relația ta cu partenerul este într-adeva 
specială.

Dorești să-ți schimbi viața, scă- . 
pând de monotonia produsă în ultima * 
vreme. Alegi să te înscrii la diverse 
cursuri de arte sau dans, pentru a-ți 
petrece timpul liber în mod plăcut și reia

Ai o zi destul de agitată astăzi, f 

pentru că în urmă cu ceva timp ai luat 1 
o decizie ce nu poate fi aplicată din 
cauza unor nici neclarități. încearcă 
să îți păstrezi calmul și să discuți cu pe 
nele indicate despre rezolvarea acestor 
probleme.

Apropiații sau prietenii îți pro- / 
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă 
Luna te îndeamnă să aprofundezi relați 
tuală. Rezultatul depinde numai de moi 
care aționezi.

Păstrează relația afectivă cât mai t 
armonioasă, chiar dacă partenerul de 
viața este ocupat cu diverse obligații. „ 
Este important să nu-ți schimbi 
mereu starea de spirit. Unii nativi își sch 
look-ul, câștigând astfel în prestigiu.

încearcă să nu te arăți prea ran- j 
chiunos, chiar dacă simți nevoia să 
faci acest lucru. Zburatul din floare 
în floare este nerecomandat, vei obosi î 
rând să alergi după toate ocaziile apărut

Vei vedea că lucrurile se îmbună
tățesc de la sine. Ieși dintr-o perioadă 
obositoare și îți rezolvi o problemă de 
ordin fizic, simțindu-te mai bine. 
Dacă vrei, poți ține un regim ca să-ți reii 
formă.

Bancurile zilei
Pe vremea lui Brejnev, pe 

o stradă lăturalnică din Mos
cova, oprește o Volgă neagră 
din care este aruncat un indi
vid, apoi pleacă în viteză. Ițic, 
care tocmai trecea pe acolo, se 
uită la tipul căzut și îl recu
noaște pe Ștrul, care era bătut 
măr.

- Măi Ștrul, da' ce-ai pățit, 
măi?

- Nu știu nimic, n-am văzut 
nimic.

- Nu mă cunoști? Eu sunt 
Ițic, prietenul tău încă de la 
grădiniță.

- Nu știu, nu cunosc.
- Măi Ștrul, nu știi că noi 

am fost colegi de bancă la 
școală, ne-am însurat în aceeași 
zi, am avut prăvălii pe aceeași 
stradă.

- Nu știu, n-am văzut, n-am 
auzit.

- Măi Ștrul, eu sunt Ițic, co
legul tău de suferință la Aus
chwitz.

- Eee... ce vremuri!
© © ©
Ițic și Ștrul se prezintă în 

fața rabinului. Ițic îi spune:
- Rabbi, am o dispută cu 

Ștrul. Lămurește-ne. Spune-mi,

negru e culoare?
Se uită rabinul în Talmud și 

îi spune:
- E culoare. în Talmud 

scrie că trebuie să te îmbraci în 
negru când moare cineva.

- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice că mi

reasa se îmbracă în alb.
Ițic, adresându-se lui Ștrul:
- Ai văzut că televizorul pe 

care ți l-am vândut era color?

Faci un plan de afaceri pentru un y 
proiect personal. îți dorești foarte J 
multă independență și ai mare încre
dere în forțele proprii. O întâlnire 
spre seară cu o persoană mai în vârs 
aduce neașteptate beneficii.

Te informezi asupra unei stări de /' 
lucruri. Primești o veste de la unul G 
dintre colaboratori, care aduce cu * 
sine mari schimbări din punct de ve
dere financiar.

Azi reușești să rezolvi niște di- ■< 
leme și respiri ușurat, însă șirul pro- . 
blemelor încă nu s-a terminat. Te mai ' 
frământă multe nelămuriri și încerci 
din răsputeri să clarifici situația.

Azi ești plin de energie și reușești 
să termini treburi casnice pe care în 
mod normal le-ai termina în mai mult 
de o zi. Spre seară ieși în oraș cu prieti 
încerci să te destinzi.

Vrei mereu să fii în centrul aten- j 
ției și nu ești mulțumit când vezi că ’ 
altul e mai bun decât tine. Nu te mai 
frământa atât și încearcă să ajungi mi 
atunci când vei fi împăcat cu tine însuți
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Directorul Filialei l est a Autorității Electorale Permanente (AEP), 
iSicolae. im zoi. a fost desemnat să reprezinte AEP în biroul 
Electoral Județean constituit pentru alegerile care vor avea loc 
în Țara Hațegului, în 5 decembrie.
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Peste 1.700 de hunedoreni s-au angajat, luna trecută
în această lună, 179 posturi au fost scoase la concurs prin „Bursa locurilor de muncă”

Peste 1.700 de huedoreni și-au 
găsit un loc de muncă, în luna 
care a trecut, conform unui ra

port emis de reprezentanții
Agenției Județene pentru Ocu

parea Forței de Muncă
'AJOFM) Hunedoara. în jude
țul Hunedoara există aproxi

mativ 17.000 de șomeri.

Luna trecută, în urma concur
surilor organizate de cei de la 
XJOFM, au reușit 1.714 hunedoreni 
să se angajeze, semnând contracte 
te muncă pe o perioadă 
ledeterminată. Astfel că, luna

aceasta există 179 de locuri de 
muncă vacante. Cele mai multe 
joburi sunt cele de dulgher, munci
tor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor și lăcătuș monta- 
tor. Municipiul Hunedoara deține 
cele mai multe locuri de muncă va
cante, și anume 80. Urmat de 
Orăștie, cu 25, și Deva, cu 19 
joburi. Pe ultimele locuri, în materie 
de joburi, se află Lupeni, Simeria, 
Petrila, Aninoasa, iar fără nici un 
Ioc de muncă vacant este comuna 
Ilia. Numărul șomerilor a scăzut 
față de luna septembrie cu mai bine 
de un procent.

Petronela Tămaș

Mărul, lipsă „la apel” în școli
Elevii claselor primare și generale, 
din județ, mai au de așteptat până 
anul viitor, dacă vor să mănânce 

mărul „fermecat”, în școli. Mult con
troversatul fruct trebuia să fie pe 

băncile elevilor, împreună cu binecu
noscutul corn și lapte, începând cu 

luna noiembrie a acestui an.

în urmă cu câteva luni, reprezentanții 
ministerului au anunțat mândri că, începând 
:u această toamnă le vor oferi elevilor, pe 
ângă tradiționalul comuleț cu lapte și un 
năr. Fructul a rămas însă, „necopt”, iar 
copiii mai au de așteptat până îl vor primi, 
leoarece nu sunt bani pentru așa ceva. 
,Fondurile pentru aceste fructe le acordă 
Consiliul Local (CL), dar se pare că, până 
in ianuarie 2011, aceste mere nu vor ajunge 
a copii”, a declarat purtătorul de cuvânt din 
cadrul IȘJ Hunedoara, Raluca lacobescu. 
’’otrivit reprezentanților CL, județul Hune

doara nu este singurul care se confruntă cu 
această problemă și că, în doar patru județe 
din țară s-au distribuit merele în școli. Elevii 
trebuiau să beneficieze de aceste mere,

acordate gratuit, pe o perioadă de maximum 
o sută de zile, în timpul anului școlar.

Petronela Tămaș

Continuă colectarea deșeurilor electrice
Campania „Locul deșeurilor nu este în 
casă. Trimite-le la plimbare!”, continuă 

în județul Hunedoara. Asociația Română 
pentru Reciclare RoRec, împreună cu 
Primăriile Uricani, Vulcan, Lupeni și 

Aninoasa, derulează o acțiune de colec- 
'are a deșeurilor de echipamente electrice 
d electronice (DEEE) în perioada 5-6 no

iembrie.
Astfel, vineri, 5 noiembrie, la ora 

10.00, va avea loc deschiderea punctelor de 
colectare provizorii în Uricani (în fața Casei 
je Cultură), în Lupeni (în fața Cine
matografului Cultural Lupeni și în zona 
’enny Market), în Vulcan (în fața Complex- 
i lui Pro Europa), în Aninoasa (în fața Școlii 
jenerale Sfânta Varvara) și în Iscroni (în 
ața Școlii Generale Sfânta Varvara - struc- 
ura Iscroni).

Toți locuitorii din aceste localități sunt 
ișteptati să depună aparatură electrică veche 
iau defectă. Punctele provizorii de colectare 
;e vor închide la ora 17.00 și își vor relua 
ictivitatea sâmbătă, 6 noiembrie, între orele 
10.00-17.00.

Scapi de vechituri și 
poți câștiga premii
Echipamentele DEEE voluminoase 

vor putea fi preluate și de la domiciliu, în 
urma unei programări prealabile a trans
portului. Pentru detalii despre programarea 
transportului de la domiciliu, cetățenii sunt 
invitați să sune la numărul 0732 627 179, 
zilnic între orele 9.00-15.00. Sâmbătă, 6 
noiembrie, între orele 10.00-15.00 vor 
funcționa puncte de colectare provizorii și 
în localitățile Dealul Babii și Paroșeni (în 
fața Căminului Cultural), în Câmpul lui 
Neag (în fața școlii) și în Valea de Brazi (în 
incinta fostei mine Valea de Brazi).

Toți deponenții vor putea participa la 
o tombolă cu premii și vor avea șansa să 
câștige unul dintre cele 60 de premii puse în 
joc: 5 biciclete DHS și 45 de scule electrice 
marca Black& Decker. Tragerea la sorți a 
câștigătorilor la tombolă va avea loc luni, 8 
noiembrie 2010, ora 11.00 la sediul 
Primăriei Lupeni (str. Revoluției nr. 2), în 
prezența autorităților locale și a presei.

(C.R.)

Profesorii 
fac grevă japoneză

Zeci de profesori fac astăzi grevă 
japoneză în școlile hunedorene. Acestă 
grevă nu îi va afecta în nici un fel pe 
elevi, iar orele de curs se vor desfășura 
în mod normal. Sindicatul a trimis în 
teritoriu o adresă, prin care solicită tu
turor profesorilor nemulțumiți de 
nivelul de trai, de Legea Educației sau 
de cea a salarizării, să facă astăzi, grevă 
japoneză. „Profesorii vor intra la sălile 
de clasă, iar orele se vor desfășura în 
mod normal. Copiii vor veni la școală 
și vor fi supravegheați de către cadrele 
didactice. Noi urmărim ca elevii să nu 
aibă de suferit în urma acestor greve”, 
a declarat purtătorul de cuvânt, din 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
(IȘJ) Hunedoara, Raluca lacobescu. Pe 
tot parcursul grevei, profesorii vor 
purta câte o banderolă albă. Este posi
bil, conform purtătorului de cuvânt al 
IȘJ, ca această grevă să nu fie 
„îmbrățișată” de toate școlile din județ.

Petronela Tămaș

Societate Comercială din Deva
angajează

Ajutoare, pentru zece familii 
din Valea Jiului

Zece familii nevoiașe, din municip
iul Petroșani, vor primi astăzi ajutoare 
constând în alimente de bază. Ieri au fost 
ridicate aceste alimete, de la Crucea 
Roșie din Deva, de către reprezentanți ai 
Fundației ASC Emanuel Valea Jiului.

Cele zece familii au avut posibili
tate ca, prin programul „Banca de ali
mente”, inițiat de Crucea Roșie, să 
beneficieze de câteva alimente. Această 
inițiativă, a reprezentanților Crucii Roșii, 
este destinată persoanelor care au posibil
itatea de a cumpăra anumite produse ali
mentare, de la două supermarketuri din 
municipiu, pentru ai ajuta pe cei mai 
nevoiași. Ieri, chiar președintele 
Fundației din Valea Jiului, a venit la Deva 
pentru a transporta aceste mici ajutoare, 
în Petroșani. „Lucrăm de ceva timp cu cei 
de la Crucea Roșie din Deva și avem o

colaborare extraordinară. Primim 
frecvent diverse alimente, adunate de la 
această bancă a alimentelor, unde, oameni 
cu suflete mari cumpără alimente pentru 
persoanele care au o situație financiară 
precară. Am ajutat oameni din Uricani, 
Vulcan, Aninoasa și Petroșani, mai ales 
pe cei disponibilizați din minerit”, a de
clarat președintele Fundației ASC 
Emanuel Valea Jiului, Petre Feraru. Ieri, 
s-au încărcat în mașini mai multe kilo
grame de zahăr, făină, ulei, paste, con
serve sau napolitane. Reprezentanții 
fundației au ajutat peste 700 de persoane, 
care au rămas fără un loc de muncă, să își 
găsească un job, atât în străinătate, cât și 
în țară.

Petronela Tămaș
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ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA

COMUNICAT DE PRESĂ
In conformitate cu art. 26, alin. 8 din Legea nr. 334 / 2006, cu 

modificările și completările ulterioare, privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, aducem la cunoștință nominalizarea 
Organizației Județene Hunedoara a Partidului Democrat Liberal pentru funcția 
de mandatar financiar la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în 
Circumscripția Electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal 
pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie, în per
soana doamnei Simona Elena MILODIN.

Societate comercială

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori;

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

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.



Urmărit național, 
prins la Deva

Un tânăr în vârstă de 23 de 
ani, din Alba Iulia, dat în urmărire 
generală pentru comiterea 
infracțiunii de tâlhărie, a fost prins 
de polițiștii deveni. Polițiștii 
Biroului Investigații Criminale, 
din cadrul Poliției Municipiului 
Deva, au organizat o acțiune în 
zona stației internaționale de auto
buze din Deva, acțiune în urma 
căreia a fost depistat Remus N., 
zis „Pricolici”, de 23 de ani, din 
Alba-Iulia, cu antecedente penale, 
urmărit național din data de 14 au
gust. Pe numele bărbatului, 
Judecătoria Alba-Iulia a emis, în 
luna august a acestui an, un man
dat de arestare preventivă în lipsă, 
fiind cercetat pentru comiterea 
unei infracțiuni de tâlhărie. Per
soana urmărită a fost reținută de 
polițiștii deveni imediat ce s-a în
tors din Italia și a fost predată unei 
escortei formate din polițiști ai In
spectoratului de Poliție Județean 
Alba, pentru a fi prezentată în fața 
instanței de judecată.

Un șofer care avea 
permisul suspendat, 

prins de polițiști

I-a furat pantofii din picioare și i-a distrus proteza dentară
Un bărbat din Hunedoara a fost arestat după ce a tâlhărit 

un bătrân și a comis mai multe furturi
După ce a reușit să fure cinci 
autoturisme, grilaje metalice, 

tablă de aluminiu, o bicicletă și 
a tâlhărit un bătrân, în fața ci

nematografului Modern din 
Hunedoara, un tânăr infractor 

a fost arestat de polițiști.

Polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Hunedoara l-au identificat pe 
Mircea H., de 28 de ani, din Hune
doara, fără ocupație, cu antecedente pe
nale, despre care au stabilit, în urma 
cercetărilor efectuate, că este autorul 
mai multor fapte penale comise 
împreună cu alți suspecți, în perioada 
februarie - octombrie.

O bicicletă și o roată, 
flirtate din scara 
unui bloc
în noaptea de 22 spre 23 februarie, 

Mircea H., după ce a tăiat sistemul de 
închidere, a furat o bicicletă din scara 
unui imobilul situat pe strada Transil
vaniei, din municipiul Hunedoara, în 
valoare 850 lei, și o roată de la o 
bicicletă semicursieră, în valoare de 
200 lei.

A rămas fără pantofi
și fără dinți
Același individ, Mircea H., a 

tâlhărit un bărbat în vârstă de 70 de ani, 
în iunie, în timp ce acesta se afla în fața 
cinematografului Modem, din Hune
doara.

După ce l-a bătut bine, i-a furat

Hoții au furat cele cinci autoturisme ziua in amiaza marc, 
tară să le pese că ar putea fi prinși

suma de 36 de lei și l-a lăsat fără 
pantofii pe care-i avea în picioare, în 
valoare de 40 de lei.

în urma loviturilor încasate, 
bătrânul a suferit multiple leziuni care 
au necesitat, pentru vindecare, 24-26 de 
zile de spitalizare.

în timpul loviturilor încasate, 
bărbatul a rămas și fără două proteze 
dentare în valoare de 3.000 de lei.

Tablă de aluminiu și 
un grilaj, furate de la 
chioșcuri
La sfârșitul lunii iunie, în noaptea 

de 27 spre 28, Mircea H., împreună cu 
un amic al său, Sorinei R., a furat un 17 
bucăți de tablă din aluminiu, de pe 
peretele unui chioșc situat pe strada 
Avram Iancu, din Hunedoara. în acest 
caz, polițiștii au reușit să recupereze 

prejudiciul cauzat, în valoare de 200 de 
lei. în 20 septembrie, în plină zi, Mircea 
H., împreună cu Dorel C., a furat un 
raft și patru grilaje metalice din la un 
chioșc situat în municipiul Hunedoara, 
pe strada George Topârceanu.

Cinci autoturisme 
furate din parcare
în perioada 4-6 octombrie, Mircea 

H., împreună cu Ovidiu O., a furat un 
autoturism Citroen, care era parcat pe 
strada Gheorghe Barițiu din Hune
doara, în valoare de 5.000 de lei. în 7 
octombrie, cei doi prieteni au furat uc 
autoturism Oltcit, care era parcat pe 
strada Avram Iancu, cauzând un preju
diciu de 1.500 de lei. în ambele cazuri, 
mașinile au fost furate în plină zi. De 
asemenea, polițiștii hunedoreni au mai 
stabilit că cei doi hoți, în cursul lunii 
octombrie, au mai furat trei autoturisme 
de producție autohtonă, parcate p 
diferite străzi din municipiul Hune
doara.

în arest pentru
29 de zile
Mircea H. a fost prezentai 

Judecătoriei Hunedoara, care a emis pe 
numele său mandat de arestare 
preventivă, pe o perioadă de 29 zile 
fiind depus în Centrul de Deținere și 
Arest preventiv al IPJ Hunedoara. 
Ceilalți suspecți, împreună cu car* 
hunedoreanul a comis furturile, sun': 
cercetați în libertate, urmând a se stabil 
participația fiecăruia la comiterea 
faptelor.

Mihaela Tămaș

Un tânăr în vârstă de 19 ani, 
din Vulcan, a fost prins de oamenii 
legii în timp ce conducea un auto
turism, deși avea având permisul 
de conducere suspendat. Polițiștii 
vulcăneni au întocmit, în acest 
caz, dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere a unui 
autoturism având permisul de con
ducere suspendat.

La o frânare bruscă, s-a 
lovit cu capul de parbriz

*
Pasagera unui microbuz con

dus de Marin R„ de 54 de ani, din 
Vulcan, a ajuns la spital după ce s- 
a lovit cu capul de parbriz, după ce 
șoferul a fost nevoit să frâneze 
brusc. în timp ce conducea un mi
crobuz pe bulevardul Mihai 
Viteazu, din Vulcan, șoferul a fost 
nevoit să frâneze brusc pentru a 
evita un obstacol, iar pasagera 
care ocupa locul din față, Mihaela 
F., de 23 de ani, din Vulcan, s-a 
lovit cu capul în parbriz, suferind 
leziuni ușoare.

Tânăra a fost transportată la 
Spitalul din Vulcan, dar nu a 
rămas internată.

în cauză, a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

„Ziua porților deschise” 
la Liceului Pedagogic Sabin Drăgoi

Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva 
aniversează anul aceste 140 de ani de activitate, 
începând de astăzi și până sâmbătă, elevii și 
cadrele didactice ale prestigiosului liceu vor 
sărbători, prin diferite manifestări dedicate aces
tui eveniment.

La manifestările organizate cu prilejul 
aniversării a 140 de ani de la înființarea acestui 
liceu, participă, alături de personalul Liceului 
Pedagogic „Sabin Drăgoi”, elevi și părinți, 
reprezentanți ai instituțiilor județene și locale, 
foste cadre didactice și elevi ai acestui liceu hune- 
dorean. Astăzi, în prima zi de sărbătoare, toți 
hunedorenii care doresc să viziteze această uni
tate de învățământ sunt așteptați să calce pragul 
acestui liceu. îi vor întâmpina atât profesorii, cât 
și elevii liceului.

întoarcerea domnului

Mihaela^ămm^

„Lupta”
între generații
Mâine, se va da „o luptă” între generații, 

deoarece se va sărbători „Ziua absolvenților. în

tâlnire între generații", care va a vea loc între 
orele 16.00 și 19.00. Pe tot parcursul acestei 
manifestări se vor desfășura și câteva activități. 
Vor fi patru expoziții cu diferite teme, precum 
„Satul veșniciei noastre” sau „Lucrări elaborate 
de cadrele didactice și absolvenți ai școlii”. Vor 
fi și două expoziții de fotografie, din Parcul 
Național Retezat, intitulată „Natură și educație”, 
și una de pictură și artă grafică cu tema 
„Bucătăria artei în...arta bucătăriei”.

La sfârșitul acestor expoziții va avea loc un 
program artistic susținut atât de actualii elevi ai 
școlii, cât și de absolvenții ei. Vineri, începând cu 
ora 12.00, va fi o reuniune festivă, care are loc cu 
ocazia împlinirii a 140 de ani de activitate a liceu
lui.

în ultima zi în care Liceul Pedagogic mai 
poartă straie de sărbătoare va avea loc un Sim
pozion Național, cu tema „Educație de calitate 
pentru o școală mai bună”, la ora 09.00.

Lăzărescu

Petronela Tămaș

în așteptarea trimiterii în judecată a 
dosarului penal în care este cercetat, doc
torul Marius Lăzărescu a revenit în fo
toliul de directorul executiv al Direcției 
Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor (DSVSA) Hunedoara. 
Lăzărescu a fost schimbat din funcția de 
director în anul 2008, acesta fiind înlocuit 
de Mihail Rudeanu. Noul director a cerut 
un audit intern, în urma căruia au ieșit la 
iveală nereguli în legătură cu unele con
tracte semnate de fosta conducere a 
DSVSA Hunedoara. Astfel, pe baza unei 
licitații desfășurate în 2005, conducerea 
de atunci a DSVSA Hunedoara a semnat 
contractul de achiziție a unor echipa
mente pentru laboratorul instituției. 
Numai că echipamentele nu au mai fost 
livrate de firmele câștigătoare, cu toate că

banii au fost plătiți în totalitate. Apoi, 
firmele au intrat în insolvență, iar 
instituția a rămas cu gaura în buget. între 
timp, fostul director a contestat în instanță 
decizia de schimbare a sa și a fost repus 
în drepturi. Astfel, în urmă cu câteva zile, 
doctorul Lăzărescu a revenit pe funcția de 
director executiv. Cum dosarul în care 
este cercetat se află în lucru de peste un 
an, sunt toate șansele ca directorul exec
utiv să stea în fotoliul de director încă 
multă vreme.

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .de
cembrie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complex
ului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri mod
eling & photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

ANUNȚ PUBLIC
SC SILVA INDUSTRY SRL cu sediul în sat Chimindia, nr. 121D, co

muna Hărău, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Tăierea și rindeluirea lemnului”, sit
uat în satul Chimindia, nr.121, comuna Hărău, jud.Hunedoara.

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

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

mailto:office@exclusivevent.ro


Ministerul Mediului va permite, din 2011, utilizarea mai multor vouchere la cumpărarea 
unui autoturism nou, pentru a face programul „Rabla*1 cât mai atractiv. J or putea fi fo
losite cel mult 5 astfel de tichete pentru cumpărarea unei mașini noi, față de 3, cât per
mit actualele reglementări. Anul acesta au fost retrase aproape 185.000 de mașini 
vechi. Tichetele acordate proprietarilor au fost folosite pentru cumpărarea a aproape 
*0.000 de mașini noi. Tichetele din acest an mai not fi folosite până în 23 noiembrie.

Comunitate 5
Miercuri, 3 noiembrie 2010

in gaj at al minei Lupeni, „torturat psihic” de conducere
Marinică Hening, angajat al minei Lupeni, susține că este hărțuit de către șefii săi 

și că nu i-a fost întocmită fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

?rnat de urgență, în data de 
septembrie, la Spitalul Mu- 
cipal Lupeni, după ce i s-a 
'it rău, întrucât șeful de sec- 
a refuzat să-l primească la 
încă, Marinică Hening po
ftește despre abuzurile la 
care este supus de mai 

multe luni.

Fișă sustrasă 
din dosarul personal

„în data de 29 octombrie am 
lit răspuns scris în urma sesizării 

făcută la ITM Hunedoara, în care 
ie arată că „în urma examenului 
ical pentru ocupația lăcătuș funic- 
sector 5 Transport ați obținut fișa 
ptitudine nr 8658/2.09.201, cu 

ul medical apt condiționat cu 
itoarele recomandări: evitarea efor- 

fizic peste 25 de kilograme; 
irea aeropoluanților, reevaluare 
j 6 luni infecto-contagioase” și că 
ita de 22 am solicitat Serviciului în
de Prevenire și Protecție o altă fișă 
atitudine, fără a fi întocmită o nouă 
de identificare a factorilor de risc 
esional”, își începe bărbatul 
;stea.
Acesta mărturisește că a rămas 
-fiat în momentul în care a obser- 
ă în hârtia de la ITM se arată că nu 
fost întocmită o nouă fișă de iden- 
ire a factorilor de risc profesional, 
fapt, acea fișă a fost completată la 
iciul de prevenire și protecție de 

doamna Macavei. Acea fișă a fost 
văzută și la medicina muncii de 
doamna doctor și de doamna asistentă. 
Mai mult, după predarea dosarului 
medical, fișa de riscuri a fost văzută și 
de două doamne asistente de la dispen
sarul minei Lupeni, care au recunoscut 
că dosarul era complet. Acum, reiese că 
celui care a făcut cercetările din partea 
ITM-ului i s-a prezentat situația în mod 
fals. în urma adresei din partea ITM, 
consider că acea fișă de identificare a 
fost sustrasă, iar ITM-ul nu știe acest 
lucru”, susține Marinică Hening.

Plimbat de la
un sector la altul

Mai mult, angajatul minei Lupeni 
precizează că habar nu are unde va fi 
pontat, întrucât este plimbat de la un 
sector la altul, iar nimeni nu-i poate da 
indicații clare cu privire la locul de 
muncă și la cine-1 va ponta, prezentând 
situația perindărilor sale de la Ana la 
Caiafa.

„Vineri, 29 octombrie, am sunat la 
Birouri instructaj, unde a răspuns o 
doamnă, am întrebat care este progra
mul, deoarece trebuie să fac instructajul 
luni, 1 noiembrie, deoarece am o 
dispoziție de la conducerea EM Lupeni 
că sunt transferat la sectorul I aeraj, 
stația înămoliri. A spus că în mod nor
mal ar trebui să fac instructajul la re
spectivul loc de muncă cu maistrul de 
la secția respectivă. Am sunat apoi la 
sectorul I aeraj la șeful de sector, am în
trebat unde să mă prezint și a răspuns 
că nu figurez ca transferat la sectorul I 
și că să încerc să dau telefon la sectorul 

V unde am fost. Am sunat la protecția 
muncii, în jurul orei 9.25, unde a 
răspuns doamna Macavei, am întrebat 
unde să mă prezint în data de luni 
deoarece încep serviciul și a spus că 
șefa sa este în mină și că o să se intere
seze în mod exact cum trebuie să pro
cedez. în jurul orei 9.49, am fost sunat 
de doamna Macavei și a spus că nu a 
reușit să vorbească cu șefa sa și a vorbit 
în schimb la dispensar și că doamna 
asistentă i-a spus că trebuie să mă 
prezint la cabinet să fac o reevaluare. 
Am întrebat cum am să figurez că sunt 
pontat și a răspuns că nu știe. Eu nu mai 
înțeleg nimic, deoarece am făcut două 
reevaluări și nu știu de ce trebuie s-o 
fac și pe a treia. Toți dau din umeri că 
nu știu”, spune, amărât, bărbatul. De al
tfel, în ziua respectivă, Marinică Hen
ing a sunat la toți cei care ar fi putut să-i 
dea un răspuns și de fiecare dată a fost 
trimis în altă parte, situația nefiindu-i 
rezolvată nici la ora actuală.

Conducerea minei 
Lupeni, supărată pe 
oamenii care-și cer 
drepturile

„întreb, în mod legitim, de ce 
acești oameni mă torturează psihic de 
atâta vreme și caută cu tot dinadinsul 
să-mi facă rău? De ce sunt supărați atât 
de tare pentru că îmi cer drepturile? 
După circa 20 de ani vechime avuți la 
funicular și din aproximativ 2003, când 
funicularul a trecut la EM Lupeni, mi- 
am făcut datoria neavând nemotivate și 
am lucrat conștiincios. Iată că, acum

Ministerul Muncii, Fxmiliel ți Protecției Sociale
INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEOOARA
Sir. Atee» Muncii nr. 2. cod cxsțial 330084. Deva, juri Hunedoara

I Tel . (0254)213.416; (0254) 216 1ST Fax (0254)233.670
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primesc și răsplata, după toți acești ani 
în care am fost fidel, să fiu aruncat ca o 
cârpă în altă parte sau poate chiar se 
dorește darea mea afară. Ce nu pot 
înțelege este de ce, după atâția ani de 
muncă, în total 29 de ani vechime, și 
după tot ce am făcut bun la acest loc de 
muncă, dacă m-am îmbolnăvit de o 
boală cronică sunt aruncat ca o cârpă în 
altă parte și poate după cum se 
conturează lucrurile chiar se dorește 

darea mea afară? De ce de atâta vreme 
de când m-am îmbolnăvit nu sunt lăsat 
să pot trăi liniștit și să-mi văd de muncă 
și sunt mereu persecutat fiindu-mi 
încălcate drepturile?”, se mai întreabă 
bărbatul.

Conducerea minei Lupeni nu a 
putut fi contactată în vederea obținerii 
unui punct de vedere.

Anamaria Nedelcoff

ECȚIA DE LIMBA ROMÂNĂ

Poate că multă lume știe că limba 
ină este o limbă neolatină alături de 
:eză, italiană, spaniolă, portugheză 
etoromană. Aceasta din urmă, 
ită azi în Elveția, este cea mai 
piață de latina vulgară, așa cum era 
mită latina A/nrhitâ corp dpncphirp 

de cea a scrierilor, latina cultă. Limbile 
neolatine au o serie de similitudini. Cea 
mai importantă caracteristică a acestor 
limbi o reprezintă modalitatea lor de 
formare. Toate au un substrat arhaic 
diferit la fiecare, stratul latin comun și 
«nnrastratiil dpacpmpnea diferit la 

fiecare. în cazul limbii române sub
stratul este reprezentat de limba dacă 
din familia limbilor trace, stratul este 
evident latin iar suprastratul este slav. 
Această modalitate de formare a lim
bilor neolatine determină foarte multe 
asemănări între ele dar și apariția unor 
particularități. Unul dintre punctele co
mune importante îl reprezintă structura 
gramaticală aproape identică atât în 
morfologie cât și în sintaxă. Dar, limba 
română, a trebuit de a lungul timpului 
să suporte concurența dintre slavonism 
și latinism. De la „Scrisoarea lui 
Neacșu din Câmpulung către judele 
Brașovului” din anul 1521, primul text 
scris în limba română care ni s-a 
păstrat, a trecut un timp îndelungat 
până la codificarea exactă a scrierii 
românești. Școala Ardeleană începe 
adoptarea latinismului. Abia în anul 
1904 Academia Română reușește o 
concretizare a exprimării coerente în ce 
privește scrierea în limba română. Una 
din regulile de bază este că aceasta 
folosește două semne pentru vocala „î”. 
La începutul cuvintelor și în corpul cu
vintelor care primesc un prefix sau un 
sufix se folosește semnul „î” din cuvân
tul inițial iar în corpul cuvintelor se 
folosește semnul „â”. Noi credem că 
regula este una foarte bună pentru că 
împacă atât valențele latine cât și cele 
slave în limba română. Tot ca regulă 
importantă este adoptarea formelor

AU FOS 
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’’suntem”, „sunteți” și „sunt” în loc de 
„sîntem”, „sînteți” și „sînt” pentru plu
ralul verbului auxiliar „a fi”. Din nou o 
regulă foarte bună pentrucă acest verb 
este preluat din limba latină având 
forma definitorie „sum esse fui” iar la 
persoanle întâi și a treia plural are 
formele „sumus” și „sunt”. Limba 
română fiind o limbă neolatină este 
firească adoptarea acestei forme. în 
anul 1950, când se exacerbează 
influența slavă în limba română această 
regulă este anulată și „â”, ca semn 
grafic dispare din scrierea în limba 
română. Astfel și cuvântul român și de
rivatele sale se scriau cu „î” ca și cum 
acesta nu provine de la roman. Tot 
atunci „suntem”, „sunteți” și „sunt” re
devin „sîntem” „sînteți” și „sînt”. în 
anul 1964 se adoptă o normă hibridă 
potrivit căreia „â” se folosește doar în 
termenul „român” și derivatele sale iar 
„î” în toate celelalte cuvinte. Nu se 
revine la formele „suntem”, „sunteți” și 
„sunt”. Oricum tot era un pas înainte 

dar insuficient pentru o adecvată și 
corectă scriere în limba română. Abia 
în anul 1993 se readoptă regulile de 
scriere mai sus amintite dar ele nu sunt 
universal folosite nici acum.

Din păcate în destul de multe 
situații întâlnim forma „sânt” care este 
o barbarie lingvistică, o greșeală gravă, 
impardonabilă. La Cimitirul Eroilor din 
Deva, pe strada Călugăreni pe monu
mentul ridicat acolo apare următorul 
text: „EROI AU FOST EROI SÂNT 
ÎNCĂ ȘI-OR FI ÎN NEAMUL ROMÂ
NESC”. Este de necrezut că autoritățile 
nu vor să se sesizeze și să corecteze 
această enormitate lingvistică. Nu se 
poate accepta folosirea incorectă a lim
bii române în nici o situație, cu atât mai 
mult cu cât apare pe un monument și se 
referă la eroii poporului român. Să 
sperăm că până la urmă această eroare 
gravă va fi corectată. Practic trebuie 
doar înlocuită o literă.

Dr Gheorghe Firczak

raum.it
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Cântăreafu britanică Lily Ulen a suferit un avort spontan in luna a șasea de sarcină, a anuufat, 
luni, purtătorul tie cuvânt ul artistei. In ianuarie 21)118, cântăreața a suferit im alt avort spontan, 
eu fiind însărcinată pe atunci cu copilul lui Id Simons, unul dintre membrii grupului (liemicul 
Brothers. ( ântăreafa Lily Ilicit, in vârstă de 25 de ani, și iubitul ei, specialistul in bodybuilding 
Sam Cooper, în vârstă de 52 de uni, uu o relație din vara anului 2009.

Taylor Swift va lansa Cristina Cepraga are planuri de măritiș
o linie de parfumuri

Cântăreața americană de muzică 
country Taylor Swift s-a asociat cu 
brandul Elizabeth Arden pentru a-și 
lansa propria linie de parfumuri.

Reprezentanții brandului Eliza
beth Arden, care face parte din grupul 
Juicy Couture, cu care colaborează o 
serie de vedete de prim rang, precum 
Elizabeth Taylor și Britney Spears, au 
declarat, luni, că primul parfum din 
noua gamă va fi lansat către sfârșitul 
anului 2011.

Taylor Swift, se va implica în 
toate etapele de producție, ambalare 
și promovare ale noului parfum deși

Charlie Sheen divorțează 
pentru a treia oară

Charlie Sheen și-a surprins soția 
Brooke Mueller prin cererea de 
divorț, motivând că și ea plănuia să 
facă la fel.Cei doi au vorbit la telefon 
duminică noaptea, iar Brooke i-a 
spus lui Charlie, cu care are doi copii, 
că mariajul lor s-a terminat. Mueller 
vroia să facă cererea de divorț luni, 
dar Charlie Sheen a vrut să o ia 
înainte.

Cei doi s-au îndepărtat după ce 
actorul ar fi atacat-o pe Brooke în 

nu a fost ales deocamdată un nume 
pentru noul produs.

Swift și-a lansat recent cel de-al 
treilea album din carieră, intitulat 
"Speak Now", care a fost bine primit 
de criticii de specialitate. Precedentul 
album al cântăreței americane, "Fear
less", promovat printr-un turneu de 
10 luni, a fost cel mai bine vândut 
material discografic din 2009.

Taylor a câștigat patru premii 
Grammy și a vândut până în prezent 
13 milioane de albume pe plan mon
dial.

____________ 7

ziua de Crăciun, anul trecut. Au fost 
căsătoriți timp de doi ani și jumătate.

Charlie Sheen a cerut ca cei doi 
copii ai lor să fie în custodia amân
durora, însă Brooke nu dorește acest 
lucru, vrând doar drept de vizitare 
pentru Charlie.

Charlie a fost recent implicat 
într-un scandal la un hotel din New 
York, după ce a vandalizat camera în 
care se afla cu o actriță de filme 
porno.

Cristina Cepraga vrea să se 
căsătorească cu iubitul său, 
afaceristul James Goodwin, 
cu care este împreună de trei 

ani, potrivit tabloidelor 
bucureștene.

După ce a petrecut o noapte 
într-un club bucureștean, Cristina 
Cepraga i s-a confesat unei colege 
din trustul MediaPro, povestindu-i 
câ de bine merge relația pe care o 
are cu James și despre planurile lor. 
Se pare că blonda s-a gândit deja la

Jennifer Love Hewitt va regiza 
filme și seriale de televiziune

Jennifer Love Hewitt, starul din 
serialul TV "Mesaje de dincolo/ Ghost 
Whisperer", a anunțat că va regiza 
câteva proiecte de televiziune prin in
termediul companiei de producție Fe
dora Films, care îi aparține.

Actrița americană va regiza două 
seriale de comedie, ce vor fi difuzate de 
două posturi TV majore din SUA - 
ABC și Fox -, și un alt serial TV inspi
rat din lungmetrajul de televiziune "The 
Client List", difuzat de postul Lifetime, 
în care Hewitt a deținut rolul principal, 
interpretând o prostituată.

Pentru postul ABC, Jennifer Love 
Hewitt va regiza episoadele pentru se
rialul de comedie "Bad Taste In Men", 
care va prezenta aventurile unei femei 
din Chicago, incapabilă să își găsească 

Elton John se gândește să se retragă
Elton John spune că i-a 
trecut vremea și că simte 
că nu mai poate concura 
cu artiști tineri, precum 

Lady Gaga.

Artistul în vârstă de 63 de 
ani, celebru pentru hituri pre
cum "Rocket Man", "Your 
Song" și "Candle in the wind", 
a spus că va continua mai multe 
proiecte, inclusiv cu trupa

o dată a nunții, intenționând să se 
mărite peste patru luni, exact când 
expiră contractul ei cu Pro TV.

Cristina Cepraga poate fi 
văzută pe micile ecrane în serialul 
“Moștenirea”, unde interpretează 
rolul Rominei, soția mafiotului ital
ian Fabrizio (Cristi Iacob).

Fosta VJ-iță de la MTV spune 
că a acceptat rolul deoarece este un 
personaj aflat la polul opus față de 
ce a jucat până acum, dar și pentru 
că totul se filmează într-un ritm ex
trem de rapid.

partenerul potrivit pentru a-și întemeia 
o familie.Serialul de televiziune ce va

fi difuzat de postul Fox nu 
deocamdată un titlu.

Jennifer Love Hewitt va pute 
văzută, la începutul anului 2011, pe 
cile ecrane americane în lungmet. 
TV "The Lost Valentine", în care 
juca alături de Betty White. Aci 
americană a publicat recent și 
roman, intitulat "The Day I S 
Cupid".

Jennifer Love Hewitt, în vârst. 
31 de ani, este cunoscută pentru r 
din producția de televiziune "Part 
Five", a companiei Fox. Actrița poa 
văzută în prezent în serialul "Mesaj 
dincolo/ Ghost Whisperer", în < 
joacă rolul Melindei Gordon, o tâi 
care poate să comunice cu fanton 
care nu au părăsit lumea terestră.

americană Scissor Sisters, f 
anunțat că nu va mai la 
vreun single.

"Am 63 de ani. Nu vr 
să apar pe VH1 și MTV. 
vreau să concurez cu JLS 
Lady Gaga", a declarat 
Elton John.

Elton John este unul di 
cei mai buni compozitori 
muzică pop, iar luna aceast 
a lansat un album realiza 
duet cu Leon Russel și intit 
"The Union".



„Karate este o formă ile arte marțiale în care oameni 
care au ani și ani de antrenament pot face, folosindu-și 
doar mâinile și picioarele, unele dintre cele mai proaste 
filme din istoria lumii"- (Dave Harry)
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Munci când Bruce Lee îi ia locul Hannei Montana
La cei 11 ani are mai multe diplome 
•cât ceilalți copii de vârsta ei. Are și o 
•rămadă de medalii cu care se mân- 
rește de fiecare dată și spune că mai 
te loc de încă pe atâtea. Noemi Todea 
fte în clasa a V-a la Școala Generală 
Andrei Șaguna” din Deva și practică 
in sport de care fetele se cam feresc, 
e doi ani este una din cele mai talen
tate sportive ale clubului de karate 
leian din Deva, condus de sensei-ul 
larius Biji. A strâns cinci medalii de 
ur la competițiile la care a participat 
' a uimit pe toată lumea când a câști- 
t locul întâi la un concurs internațio

nal de shotokan, la doar 10 ani.

La vârsta în care majoritatea colegelor ei 
nt preocupate de jocul cu păpușile, Noemi 
antrenează de zor pentru a rămâne în top 
stilul ei de luptă. Drept dovadă, în aproape 
i ani de karate micuța sportivă a ajuns la 
.îtura portocalie și este hotărâtă să o obțină 
pe cea neagră. „Acum am centura porto- 
lie, obținută după un examen destul de di- 
il și vreau să continui până când voi ajunge 
cea neagră”, spune ambițioasa karatistă.

Talentata sportivă a ales cursurile de 
rate ale sensei-ului Marius Biji pentru a-și 
upa, într-un mod cât mai sănătos, timpul 
ier, asta deși mama ei ar fi vrut ceva mai 
ninin pentru fiica ei. „M-am hotărât să 
;rg la cursuri pentru a-mi umple cu ceva 
•"pul liber. în special după ce îmi terminam 
nele. M-a convins domnul Marius Biji și 
atunci merg la antrenamente cu plăcere”, 
vestește Noemi.

De altfel, eleva de clasa a cincea este o 
e mai băiețoasă, numai dacă ne gândim că 
.feră... mașinile în detrimentul păpușilor.

N-are pic de emoții la 
competițiile la care participă

Pe lângă faptul că dă dovadă de o ambiție 
fită din comun, având încă de pe acum o 

mentalitate de campion, Noemi privește ex
trem de relaxată toate competițiile la care 
participă și spune că dacă respectă întru totul 
ceea ce a învățat la antrenamente nu poate da 
greș. Nu mai așa a obținut cele nouă medalii 
(dintre care, cinci de aur) la competițiile din 
țară. „Nu prea am emoții înaintea unui con
curs. Mă gândesc doar la ce am învățat la dojo 
și mă concentrez să execut cât mai bine 
mișcările de luptă. Așa am făcut de fiecare 
dată până acum și am luat mereu câte o 
medalie”, povestește sigură pe ea eleva.

Ultima „ispravă” a micuței karateka a 
fost chiar la finalul săptămânii trecute, când 
a obținut locul doi la o competiție organizată 
la Salonta, la kata individual (n.red. - sportivii 
prezintă tehnici de luptă, în fața unui adversar 
„invizibil”).

Nu se luptă în afara dojo-ului

Deși practică un sport în care sunt pre
date metode de apărare, micuții clubului de 
karate Heian, din Deva, nu au voie să își 
dovedească măiestria în afara sălii de antre
nament. Asta tocmai pentru că unul din lu
crurile pe care le presupune practicarea 
artelor marțiale este acela de a te controla în 
situații limită, disciplina fiind un principiu de 
bază în acest sport. „Deși mai sunt colegi 
răutăcioși, nu trebuie să ripostez, deoarece 
sunt mai puternică decât mulți dintre ei. Nu 
acesta e scopul artelor marțiale”, afirmă 
Noemi.

Stilul de luptă pe care îl stăpânește 
Noemi este cel al tigrului. Denumit „hari- 
mau”, stilul presupune mișcări de luptă inspi
rate din deplasările și strategiile de atac ale 
temutei feline.

împacă de minune artele 
marțiale cu școala

Deși mulți copii care practică sportul de 
performanță tind să lase școala în planul se
cund, acest lucru nu se întâmplă și cu Noemi. 
Urmașa lui Bruce Lee împacă de minune cal
culele matematice cu mișcările sincronizate

Nu mai puțin de cinci medalii 
de aur a obținut Noemi, în doar doi ani 

de când practică shotokan

din sala de antrenamente. De altfel, micuța 
sportivă este un motiv real de mândrie pentru 
Școala Generală „Andrei Șaguna”, care vrea 
de ceva timp să așeze o fotografie de a ei în 
locul elevilor cu performanțe notabile. „îmi

place să scriu și chiar dacă uneori matematica 
îmi mai dă de furcă, nu mă dau la o parte de 
la calcule”, spune sigură pe ea, Noemi.

Claudiu Sav
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 Persoanele de peste 40 de ani care au lucrat cel puțin 9 luni într-un 

mediu zgomotos sunt de aproape 3 ori mai expuse la bolile de inimă.

Riscul crește până la 5 ori în cazul angajaților de peste 50 de ani, care 
au manifestat diverse afecțiuni - angină pectorală, cardiopatie ische
mică si risc de infarct miocardic.z

Cauciucurile de iarnă
sunt obligatorii 
doar pentru camioane

Noul Cod Rutier va impune 
schimbarea cauciucurilor de vară cu 
cele de iama doar pentru autove
hiculele mai grele de 3,5 tone.

Șoferii autoturismelor nu sunt 
deocamdată obligați prin lege să 
folosească echipamentul de iarnă, dar 
"conducătorii de camioane sunt însă 
obligați să aibă anvelope conforme 
cu anotimpul rece, dacă circulă în 
condiții de polei sau gheața", a de
clarat comisarul-șef Costin Tătuc de 
la Direcția Rutieră, pentru Adevărul.

Potrivit Codului Rutier, în cazul 
în care transportatorii blochează 
circulația sau rămân înzăpeziți din 
cauza dotăriilor necorespunzătoare 
condițiilor de de trafic ,ei vor fi 
nevoiți să plătească tractarea și o 
amendă. Amenzile care îi așteaptă pe 
șoferii care nu respectă prevederile 

legale sunt cuprinse între 540 și 
1.200 de lei.

Ministrul Transporturilor și In
frastructurii, Anca Boagiu, a declarat 
luni, la prima reuniune a Comanda
mentului de iarnă 2010-2011, că nu 
va permite întârzieri cu măsurile pen
tru asigurarea traficului iarnă.

„Pentru a trece în condiții cât 
mai bune peste iama grea care 
urmează este la fel de important să 
avem și colaborarea participanților la 
trafic. Tocmai de aceea am inițiat 
procedura legislativă pentru dotarea 
obligatorie cu echipamente de iarnă 
a autovehiculelor, și îmi doresc ca 
acest lucru să fie cât mai bine înțeles 
de către oameni", a declarat ministrul 
Anca Boagiu, ciatată de 
Realitatea.net.

________ J

România va fi promovată
ca destinație turistică pe Facebook
Ministerul Dezvoltării Regio
nale și Turismului (MDRT) va 
colabora cu platforma de so

cializare Facebook pentru pro
movarea României ca 

destinație turistică pe canalele 
new media, a declarat marți 

într-o conferință de presă mi
nistrul de resort Elena Udrea.

Ea a adăugat că strategia acestui 
proiect va fi gata până la începutul lunii 
decembrie, iar prima campanie de pro
movare va fi implementată cel mai 
târziu la începutul lunii martie 2011.

"Am convenit cu reprezentanții' 
Facebook elaborarea în comun a unei 
strategii de comunicare pe canale de so
cial media, stimularea dezvoltării de 
programe turistice românești, prin

S-au afișat modelele de subiecte pentru examenele naționale 
din 2011, pe internet

Modelele de subiecte pentru ex
amenele naționale din anul 2011, re
spectiv cele pentru bacalaureat și pentru 
evaluarea națională, au fost publicate 
pe internet, cu rol orientativ, anunță 
Ministerul Educației.

Modelele de subiecte pentru toate 
tipurile de probe, pot fi consultate pe 
site-ul http://subiecte2011 .edu.ro, și tot 
de aici se pot afla informații privind 
scopul evaluării, statutul disciplinei,

adaptarea celor mai noi inovații din in
dustria intemetului și organizarea de se
siuni de training pentru angajații 
ministerului și pentru reprezentanți ai 
industriei turistice din România, pentru 
creșterea numărului de turiști. Totodată 
va fi organizată o conferință cu toți 
jucătorii din industria turismului, pen
tru implementarea strategiei de new 

structura subiectelor, competențele de 
evaluat și detalii privind evaluarea, in
clusiv baremele de evaluare și de no
tare.

"Precizăm că modelele de subiecte 
sunt orientative și au ca scop familiar
izarea elevilor și a profesorilor cu tipul 
de subiecte, gradul de specificitate al 
acestora în funcție de tipul programei, 
precum și cu nivelul de dificultate al 
subiectelor pentru examene naționale 

media", a spus Udrea.
Prezent la conferim 

vicepreședintele Facebook, Blal 
Chandlee, a declarat că este prima oa 
când platforma de socializa 
colaborează, la nivel internațional, i 
un minister, într-o fază atât de timpui 
a elaborării unei strategii turistice.

din anul 2011", spun reprezentan 
ministerului.

Publicarea acestor modele < 
subiecte a fost făcută în conformitate i 
Metodologia de organizare 
desfășurare a Evaluării Naționale pe 
tru elevii clasei a VIII-a în anul șcql 
2010-2011 și cu Metodologia de org 
nizare și desfășurare a examenului < 
bacalaureat din 2011.

Z

Franța și Marea Britanie 
își vor testa la comun armele nucleare

Președintele francez, Nicolas Sarkozy, și 
premierul britanic David Cameron au semnat, 
marți, la Londra, un tratat care va permite celor 
două țări să simuleze, începând din 2014, 
funcționarea arsenalului lor nuclear într-o 
instalație comună din Bourgogne, a anunțat 
palatul Elysee.

Acest nou centru de simulare, va începe să 
funcționeze din 2014 și va fi total operațional în 
2022, potrivit președinției franceze.

Acesta le va permite oamenilor de știință 
francezi și britanici să "simuleze performanțele 
ogivelor și ale materialelor nucleare" folosite de 
cele două armate, pentru a asigura "viabilitatea, 
siguranța și securitatea pe termen lung a arse
nalelor nucleare", potrivit comunicatului.

Noul laborator din Valduc va fi completat de 
un centru de cercetare franco-britanic comun, care

va fi instalat la Aldermaston, în Marea Britanie, 
potrivit aceleiași surse.

In total, cele două structuri vor mobiliza 
"mai multe zeci" de specialiști francezi și britanici 
și vor costa "câteva sute de milioane de euro”.

Potrivit celor două părți, echipele franceze 
și britanice vor continua să lucreze separat, atât 
timp cât arsenalul celor două țări este diferit. Dacă 
Franța și-a conceput singură arme nucleare, Marea 
Britanie este echipată cu material american.

Chiar dacă nu vor fi explozii de amploare, 
britanicii vor putea să manipuleze în centrul din 
Valduc material nuclear real, a admis palatul Ely
see.

Franța și Marea Britanie au ratificat tratatul 
care interzice complet testele nucleare și, prin ur
mare, nu pot simula decât în laborator 
funcționarea ogivelor lor.

CALEA ZARANDIILIII Hf.150 (lingă VOLVD)

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări H grans!
- legitimație lexterior + interior, 16 reni

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

Realitatea.net
http://subiecte2011
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O adevărată colonie din Valea Jiului, Asta se regăsește în lotul echipei de ligă a treia, IC Cisnădie. 
Mircea Mie, fostul jucător al Jiului Petroșani a revenit la echipa antrenată de Marin Tudorache și llie 
Botezata (și ei, foști în Vale) și li s-a alăturat astfel celorlalți jucători veniți pe „filiera” Minerul Lu- 
peni: Bogdan Roiu. Gabi Marin și Nicu Câmpeanu. llie a fost în probe la un club din Arabia Saudită, 
însă jucătorul de 32 de ani nu a fost oprit în lot.

Jin Simota va fi acționat în instanță
nul Jiului Petroșani, Alin 
ota va reveni din nou în 
la de judecată. De data 
sta, omul de afaceri va fi 
în judecată de către doi 
jucători ai Jiului, pentru 
'orie de peste 20 de mii de 
iri. Lucian Pârvu și Alin 
sunt convinși că nu mai 

>or putea să își vadă banii 
artea patronului clubului 
de la care au plecat.

lin Simota nu scapă nici cum de 
ț. După nenumăratele probleme 
; le-a avut în instanță, afaceristul 
arean va trebui să revină la Tri- 
oentru o serie de plăți neonorate 
r echipieri ai alb-negrilor. Dacă 
dintre jucătorii care nu au mai 
nici un ban din partea lui Simota 
tunțat de mult la ideea de a-i 
pe căi juridice, doi dintre foștii 

ri ai clubului din Vale sunt 
iși că în cazul lor, instanța va face 
te. Florin Pârvu (actualmente la 
openi) și Alin Ilin (actualmente 
iul Piatra Neamț) spun că vor

face toate demersurile necesare pentru 
a-și recupera sumele de bani, în 
următoarea săptămână. „După ce am 
câștigat în instanța de la Federație mă 
voi îndrepta acum și pe cale civilă pen
tru că nu am de gând să renunț la cei 
10.000 de dolari pe care Simota mi 
datorează. Imediat se va face un an de 
când nu mi-am luat banii și nu mai pot 
face nimic”, a declarat Florin Pârvu, 
fostul jucător al Universității Craiova. 
Acesta l-a convins și pe Ilin să facă 
același lucru, fostul jucător al UT-ei 
Arad având de primit din partea Jiului 
aproape 10.000 de dolari.

Jiul Petroșani a fost exclusă din 
campionatul Ligii secunde de fotbal, 
din cauza unor datorii de peste 150.000 
de dolari către foștii jucători, datorii de
spre care Alin Simota a spus în repetate 
rânduri că nu le mai poate onora.

De altfel, Salif Nogo, un alt fost 
jucător al Jiului a declarat în cursul 
acestei săptămâni că a renunțat la cei 
12.000 de dolari care îi datora clubul, 
doar pentru a evolua cât mai repede în 
Liga I. Nogo face parte din lotul Astrei 
Ploiești, echipă pentru care nu poate 
juca din cauza unei accidentări.

Claudiu Sav

irbu nu mai revine pe banca Mureșului
ul de la finele săptămânii 
ute suferit în fața Voinței 
', chiar sub cetate pare să- 
făcut pe Gică Barbu să 
’ce de la cârma echipei, 
ă în urmă cu două etape, 
ducerea i-a refuzat demi
se motiv că nu este singu- 
vinovat pentru situația în 
a ajuns echipa, acum lu- 

rile par să se fi clarificat, 
mai longeviv dintre antre- 
i din liga secundă e hotă- 
i renunțe, formația de sub 
te fiind pregătită în acest 
lent de antrenorul secund

Elek Szemely și de
Cristi Zaiați.

■ică Barbu a spus „pas” ul- 
conferințe de presă, de la ft- 
partidei pierdute acasă, 0-1, cu 
a Sibiu, lăsând astfel multe 
e de întrebare în ceea ce 
jte continuarea la clubul de la 
le cetății. Ceața s-a risipit însă 
ir câteva zile de la jocul din 
-end. Barbu a hotărât să nu 
ontinue la cârma Mureșului, 
nd ca în perioada aceasta 
a să fie pregătită de secunzii 
ria.
De data aceasta sunt hotărât să 
ă mai întorc și sper să mă 
agă (n.red. conducerea). Așa 
im spus și după jcoul cu Gazul 
raiova sper să vină la echipă 
eva cu mai multă șansă, care 
eze o altă emulație și poate se 
ealiza mai multe lucruri. Se 
• de multe ori că e nevoie de un

șoc pentru ca echipa să își revină... 
De echipă se vor ocupa Elek 
Szemely și Cristi Zaiați până când 
se va găsi un înlocuitor. Oricum, eu 
sunt sigur că lucrurile nu sunt așa 
dramatice și echipa se poate salva 
de la retrogradare”, a declatat cel 
supranumit „nemuritorul”, pentru 
cei șase ani petrecuți sub cetate.

Barbu a recunoscut cu are o 
mare parte din vină pentru rezul
tatele dezastruoase, dar consideră că 
există și alți factori care au dus la 
declinul Mureșului. „Eu sunt prin
cipalul responsabil pentru rezul
tatele înregistrate, însă au fost mai 
mulți factori care au dus aici, unul 
dintre ei fiind arbitrajele. Nu mai 
repet ce am tot spus, vizavi de su

portul administrației locale și așa 
mai departe”, a conchis Barbu.

Rămâne de văzut în ce măsură 
declarațiile tehnicianului vor avea 
acoperire, asta pentru că, de-a lun
gul timpului, acesta a mai spus în 
repetate rânduri că vrea să plece de 
cârma echipei, răzgândindu-se apoi 
peste noapte.

' Dacă în cele din urmă, Barbu 
părăsește clubul după șase ani, con
ducerea va fi nevoită să caute un în
locuitor cât mai repede, având în 
vedere situația în clasament a 
echipei (locul 13 din 15), un 
antrenor din zonă, fiind cel mai in
dicat.

Claudiu Sav

Luptă strânsă în cele trei serii
ale campionatului județean

Spectacolul e la el acasă în campionatul județean. Amestecat puțin cu doze considerabile
de amatorism pe alocuri, atât din partea , actorilor” de pe dreptunghiul verde, cât și din partea
„cavalerilor fluierului”, campionatul județean devine din ce în ce mai disputat. După opt etape
scurse, în toate cele trei serii plutonul fruntaș e întins pe o distanță de doar câteva puncte șansele
de a aduna „laurii” la finalul campionatului fiind aproximativ egale. Ceva mai „răsăriți” par a fi
cei de la Hărău, acolo unde „miracolul” continuă și după această rundă. Nici hațeganii de la Roben
nu o duc mai rău și au revenit pe prima poziție în seria Strei, în vreme ce ,moții” din seria Bradului
sunt ceva mai molcomi, cinci echipe fiind „înșirate’ pe două puncte.

Rezultatele etapei a opta, Scria Brad: 
Unirea Șoimuș - Minerul Brănișca 3-1

Etapa viitoare:

Recolta Bucureșci - Sprint Luncoiu dc Jos 
Santos Boz - Șoimul Băița

2-0
1-0 Ponorul Vața - Unirea Șoimuș

Voința Vălișoara - Unirea Buceș 1-3 Mureșul Brănișca - Recolta Bucureșci 
Sprint Luncoiul de Jos Santos Boz

Ponorul Vața a stal Șoimul Băița - Voința Vălișoara
Unirea Buceș stă

Clasament:
I. Santos Boz 7 5 0 2 16-9 I5p
2. Ponorul Vața 7 5 0 2 14-7 I5p
3. Unirea Buceș t 8 5 0 3 10-6 I5p
4. Sprint Luncoiul dc Jos 7 4 1 2 16-9 13p
5. Șoimul Băița 7 4 1 2 12-9 13p
6. Unirea Șoimuș 7 3 0 4 9-13 9p
7. Recolta Bucureșci 7 2 0 5 9-12 6p
8. Mureșul Brănișca 2 0 5 10-18 6p
9. Voința Vălișoara 1 0 6 11-24 3p

Rezultatele etapei a opta, seria Strei: Etapa viitoare:
Sargeția Bretea Romană - Roben Hațeg 2-3 Retezatul Râul dc Mor - Sargeția Bretea Romană
AS Sântămăria Orlea - Unirea General Berthelot 1-6 Streiul Baru Marc AS Sântămăria Orlea
Măgura Pui - Narcisa Sălașul dc Sus 2-1 Unirea General Berthelot - Măgura Pui
Cetate Răchitova — Retezatul Râul de Mori 2-2 Narcisa Sălașul de Sus - Cetate Răchitova
Streiul Baru Mare a stat Roben Hațeg stă

Clasament:
1. Roben Hațeg 8 6 0 2 16-9 18p
2. Retezatul Râul de Mori 7 5 1 1 18-9 16p
3. Cetate Răchitova 7 3 3 1 15-11 I2p
4. Streiul Baru Mare 7 3 1 3 8-10 lOp
5. Sargeția Bretea Romană 7 S 0 4 14-11 9p
6. Unirea General Berthelot 3 0 4 14-15 9p
7. AS Sântămăria Orlea 2 2 3 18-21 8p
8. Măgura Pui 2 1 4 6-16 ?P
9. Narcisa Sălașul de Sus 0 2 5 10-17 2P

Rezultatele etapei a opta, seria Mureș-Poiana Ruscăi: Etana viitoare:
Goanță Ghelari - Cema Lunca Cernii 2-2 Dacia Boșorod - Silva Miracol Hărău
CS Ghelari - Unirea Vețel 3-3 CFR II Simeria Agrocompany Băcia
Bcrianul Bcriu CFR Simeria 11 1-4 Unirea Vețel - Renanul Beriu
Agjocompany Băcia - Dacia Boșorod 1-0 Cema Lunca Cernii - CS Ghelari
Silva Miracol Hărău - Real Sânandrei 6-0 Streiul Simeria Veche Goanță Ghelari
Minerul Teliuc - StreiuPSimcria Veche 5-0 Real Sântandrei - Minerul Teliuc

Clasament:
1. Silva Miracol Hărău 8 7 1 0 32-4 22p
2. Dacia Boșorod 8 6 0 2 29-11 I8p
3. CFR 11 Simeria 8 5 . 1 2 25-13 16p
4, Cema Lunca Cernii 8 4 2 2 24-11 14p
5. Goanță Ghelari 8 4 1 3 24-16 13p
6. CS Ghelari 8 3 3 2 14-12 I2p
7. Agrocompany Băcia 8 3 2 3 13-17 11P
8. Unirea Vețel 8 2 3 3 14-25 9p
9. Minerul Tcliuc 8 2 2 4 9-20 8p
10. Real Sântandrei 8 - 2 1 5 18-28 7P
11. Bcrianul Bcriu 8 1 1 6 9-22 4p
12. Streiul Simeria Veche 8 0 1 7 6-38 lp
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Recita! de arte marțiale >/ efecte speciale spectaculoase în această poveste 
despre, trei mizantropi care ajung în situația de a răspunde de soarta întregii 
umanități. Forțe malefice de pe celălalt tărâm amenință să distrugă Pămân
tul, dar oferă o ultimă șansă muritorilor !u un campionat de kung fu pe viață 
și pe moarte. (Pro Cinema; 22:00; Mortal Kombatj

ioapa F^eeopstituire...—
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Dicționar: Iți, Str., Cra, Icar, Cleni.

I

Viorel Naghl-VLADIMIRESt

Introduceți în grila de mal sus următoarele cuv 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR 

CORAL, GEDIJLOȚI, INADERENTE 
INELEGANTA, IRA, ÎNCOLONAȚI, 

Intărâtată.’lebădă, MĂCELĂRIR 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, PC 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, S< 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - Al 
8u<loki.i

9 6 4 5 3 < 
A

8 9 3 7 5 I
3 5 8 2 9 fft

5 8 3 4
4 7 2 9 1 1

9 7 5 2
8 4 2 7 1 (*

2 6 1 8 1 ț

5 1 9 4 7

TV^2

pions League Transmisiune di
rectă de la Cluj-Napoca

07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 86.)
10:00 Profesioniștii...
11:00 Oameni mari la TVR (rel.)
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea

gue (rel.)
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 53.)
13:45 Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:50 Vinul pe românește
14:55 Oameni mari la TVR (rel.)
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.)
16:00 Conviețuiri (documentar)
17:00 Generația contra (rel.)
17:30 ONG Blitz la TVR 1
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 54.)
X 19:40 Sport

20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:05 Studio fotbal UEFA Cham

6 pions League Transmisiune diz rectă de la Cluj-Napoca
21:40 Fotbal: CFR Cluj - Bayem

X Munchen
23:50 Studio fotbal UEFA Cham-

07:00 Doctor la zoo (german serial, 
2006- 19.)

08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 
divertisment, 2010)

10:00 Joc deschis (emisiune informa
tivă, rel.)

11:00 Confesiuni (magazin de diver
tisment, 2010, rel.)

12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 împreună în Europa (film edu

cativ)
15:30 între cer și pământ (2008, rel.)
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 19.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB

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

tisment, 2010)
18:30 e Forum (reportaj)
19:00 Ora de business (emisiune in

formați vă, 2010)
20:00 Dincolo de hartă (documentar) 
20:30 Operațiuni speciale (2009) 
21100 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 11.) cu Jerry Or- 
bach. Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

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

2002 - 9.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes

06:00 Observator 06:00 Happy Hour
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea
11:15 Sfârșitul lumii (german-SUA 

film de catastrofă, 2005)
10:00 Călătoria inorogului (SUA 

aventură, 2001, rel.)
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 1973, rel. - 3857.)

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:00 Știrile Pro TV
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 
serial de comedie, 2006 - 8.)

14:30 Plasă de stele (emisiune de di
vertisment, 2010, rel.)

14:00 Grădinița lui tăticu' (SUA co
medie, 2003, rel.)

16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
17:00 Acces Direct 1973 -3858.)
19:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 17:45 Happy Hour

concurs) 19:00 Știrile Pro TV
22:00 Narcisa sălbatică (român serial i 

de dramă, 2010) cu Alina Puș-
20:30 Fără teamă (chinez-hong-kong- 

SUA film de acțiune, 2006)
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 
Donosa, Alexandru Costea

22:15 Moștenirea (român serial de 
comedie, 2010 - 17.)

23:00
23:45

Observator 
Un Show Păcătos

23:30 Știrile Pro TV

14:55 Scăpați de Smart (acțiune-comedie, 2008)
■ 16:45 Mai furios, mai iute (thriller, 2003)

18:35 Mamă de ocazie (comedie de familie, 2009)
20:00 X-Men de la origini: Wolverine (SUA film de acțiune, 2009) 
21:50 Dacă nu mi-ar păsa (SUA thriller, 2007) cu Bill Sage, Roy Scheider, 

Susan Misner, Ronald Guttman
23:05 Infanteria stelară (SUA film de acțiune SF, 1997) cu Casper Van Dien, 

Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit
21:30 Cealaltă față a Analiei
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

2010, rel.)

(_ ” B
06:00 Cireașa de pe tort
07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect (roh 

rial de comedie - 42.)
08:00 Galileo
08:20 Sport cu Fiorentina
09:15 Tânăra vrăjitoare
11:30 Mondenii
12:00 Cu lumea-n cap
13:15 Camera de râs
14:00 Micile suflete mari (
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții (serial de comei 

2007, rel. - 34.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cronica Cârcotașilor
22:15 Trăsniții (serial de comei 

2007 - 35.)
23:00 Mondenii
23:30 Clubul de Poker (reality

15:30
16:30
17:30
18:30
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Anturaj (SUA serial, 2004, rel. - 1.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 14.) 
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 19.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 4.) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 3.) cu Adrian Grenier,
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 6.) cu Trevor Morgan
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 20.) cu Laura San Giacomo
Mortal Kombat (aventură fantastică, 1995) cu Christopher Lambe 

Robin Shou, Cary-Hiroyuki Tagawa, Linden Ashby
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

!va

lefon: 0755.999.916

bucatar 1

confectioner-asamblor articole din 
textile 12

jlvent înv.preuniversitar fara consultant fiscal 5
tra prof. 10

nt securitate 98

nan 1

uri st 1

intar 1

controlor calitate 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori 
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

iinistla mașini pt.terasamente
6 farmacist diriginte 1

nc.necal.în mine si cariere
1

inginer mecanic 2

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

lacatus mecanic 5
ic.necal.la spargerea si taierea
de construcții 3

rcitor necal. la asamblarea, mon-
a pieselor 27

rar 2

gramator ajutor 1

ielier 2

plar universal 1

zator 2

zator la domiciliul clientului pe
a de comanda 4

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

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

8

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

munc.necal.în ind.confectiilor
5

operatot xerox 1

jnedoara

lefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

8

nt comercial 1

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1

nt de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

lacatus montator agregate energe
tice si de transport 2

sudor manual cu flacara de gaze
i

cusator articole marochinarie 
I

bucatar 1

cabanier 1

sudor 28 dispecer 1
lucrator gestionar ]

vânzător 10 finisor terasamente 4
ospatar(chelner) 2

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

Vulcan
zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-lencuitor 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 vanzan 1 lacatus mecanic
sef serviciu marketing 1

8

asfaltator 1 șofer autocamion/masina de mare

Lupeni
tonaj

textile 1 sudor 10

Telefon: 0755.999.919controlor calitate 2 zidar rosar-tencuitor 1

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, faianța,greș ie, parchet 4

munc.necal.la as am bl ar ea, montare a 
pieselor 9

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

ambalator manual 4

electricean în construcții I

montator subansamble 5

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

munc.necal.la asamblarea,montarea
pieselor 35

operator mașini de
fotoculegere(monofoto) 1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Brad

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător I

Hațeg

confectioner-asambleor articole din 
textile 8

croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

gaterist la tai at bușteni 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

Telefon: 0755.999.923

Călan

Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătaijchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

Wîca uuMcHate

5 IMOBILIARE
k

ând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983

id apartament cu 3 camere în Brad, str.Libertății, îmbunătățiri cu termopan. Preț 78.000lei 
. Tel.0726.493.080

id apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et.l,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
î, spațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 

ndarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

hiriez garsonieră în zona Gojdu, Informații la telefon: 0730164610.

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

id foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
trală, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be- 
ita. Accept credit sau schimb cu Alba lulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
i intermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

id apartament în Brad,4 camere ,ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
t in preț.Preț neg.Te!.O721.245.707

id casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
0748.347.128

id casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă, 
ț 135.OOOlei neg. Tel.0769839.694

id garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

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

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

id apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
rtament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

id casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
ept. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
| 160.000lei.Tel 0748.689.532

id apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp. termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
Tel.0748.689.532

id apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
nopan, amenajat. Preț 75.000 lei.TeI.0769.839.694

id apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
lidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219

id casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Te). 0769839.694

id apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
Tel.0721.805.675

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

nd casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.OOOlei. 
.0748.689,532

nd apartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.OOOlei neg. Tel. 
15.066.695g Tarife

Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orăștie, preț negociabil. Tel. 0726.319.204

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. Preț 125.000 lei. Tel. 
0748.347.128

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

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

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
Tel. 0722.775.557

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc.radioclectronisl 10

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 4

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

tehniccan rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj 1

brutar 1

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. TeL0724.980.691

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 120lei, cățelușă 1,5 ani cu 1 OOlei Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

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

.Nr.Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/Iitru- Tel.0748.390.610

JudețulVând cazan de țuică 50-80HL, din cupru.preț negociabil.TeI.0755.966.263

nr.Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la lel.:0766396764 sau 0314221410.

Vând urgent vaucher auto 8001ei. Tel.0757777.079

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.O733.955.113, 0722.479.215

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

| Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764 606 707

Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341, 0752.206.812

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

PrenumeNume
Strada.
Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de DECLAR CA DATELE SUNT REALE

Vând Renault Kangoo,1.2i, a.f.10.2002 înmatriculat, proprietaie personală din 08.2009,gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire în 
scaune, proiectoare,75CP, ful! options, stare perfectă dc funcționare. Preț 4. lOOeur. Tel.O757.777.O79

DIVERSE

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la destinație, 
cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

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: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

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

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

Vând Seat Ibiza, ncînscrisă, 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
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Semnătura

Bl. Sc......Ap. ...

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 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

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei 3
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http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
yahoo.com


Supremația calitâțli

Silvadez

AiVnv fUnbd

Silvadez
morforr uscate, oderM, '.apr outonivelonte

■

230 Ici/ buc.

12,09 Ici/ k

PREȚ: 500 LEI/PERS.

PREȚ: 180

Antrenul din seara de 
revelion este asigurat de 
orchestră și soliști vocali.

Condiment 
cu gust de găina

I ji at de pui

K.C.SILVA 1JEMNTEX S.R.L. 
nul C.himlndlu, ttr.lilD, comuna llUrău, 
Ittl/Jux: O^-I SOII)2 1/22, cumuli: »ilvu@Mnarl.i

> PACHET SERVICII 
vPENTRU REVELION

- Masa festiva de revelion
Cina festiva in 01.01.2011

Pentru rezervări, și alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 

L 0762657963 - Visoi Ana Maria ;
0720530953 - Vraci Adina

Glasul publicitate
r i Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Fabrica de mortare uscate 
și adezivi Hunedoara

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea term ied 
a casei tale.

www iH^wrz.FO
tr nwna irmimmiti tei 

hhl» I fa* MO «JC4 UIMI
ti

PACHET SERVICII CU CAZARE
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30.12.2010 cu cina
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina în 30.12.2010
- Mic dejun în 31.12.2010 
-Prânz în 31.12.2010
- MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
- Prânz în 01.01.2011
- Cina festivă în 01.01.2011
- Mic dejun în 02.«1.2011

PERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARĂ

SILVA* 

LEMNTEX 
or od-ucs si comercializează 

tânpiârie n in lama triplu straMcat 
oși șl faraon la caa ml toni calHati 

nare M dia terna la lat 
laMasaalt

Jumntdu 
a posterioare

Alipi de pui 
pungâ

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

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/ton;

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton;

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


