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Căldura din Brad, 
un foc de paie O pag. 3

Caloriferele brădenilor au început să se dezmorțească, 
dar cum orice minune ține câteva zile, s-ar putea ca până 
la finele anului, administrația locală să întrerupă furniza
rea agentului termic din cauza lipsei de fonduri și a cos
turilor prea mari de producție. antrenor al echipei.

E încă ceață pe Mureș
pag- 9

Lucrurile sunt departe de a fi intrat pe făgașul normal 
după plecarea lui Gică Barbu de la Mureșul. Conducerea 
clubului urmează să desemneze în următoarele zile, noul

Situația clubului de sub cetate rămâne încă incertă.

EF Curs Valutar
El R - Euro - 4,2920

USD - Dolarul american: 3,0543 
HUE- 100 Eorinfi: 1,5777

AX l' - Gramul de aur: 133,4240
Sursa: RNR

Căutat de FBI și Poliția Română, 
găsit de Glasul Hunedoarei

g Din cuprins
A plecat la cimitir 
și nu s-a mai întors

Oancea atacă la 
baionetă reduta 
PNL

( om una Ribița se dezvoltă
i într-un ritm susținut Reporterii cotidianului Glasul Hune

doarei au reușit să-l găsească pe singurul 
român dat în urmărire internațională de FBI, 
Claudiu Virgil Țurlea. Acesta, nu numai că nu

se ascunde, dar își continuă activitățile du
bioase patronând mai multe rețele de jocuri de 
noroc gen alba/neagra, în Barcelona. Din dis- 
cuțile purtate cu Țurlea, am reușit să facem o

radiografie a rețelelor infracționale, din 
județul Hunedoara, pe care le vom prezenta în
edițiile viitoare.

g Eveniment imraQ

Depistarea votului multiplu, o premieră 
în județ

Hunedoara este primul județ din țară în care se ex
perimentează sistemul electronic pentru stoparea 
raudei electorale, la alegerile parțiale care vor avea 
□c în 5 decembrie, pentru Camera Deputaților din 
Colegiul 3 Hațeg.

I •Primarul comunei 
Dobra, Gheorghe Șuiaga

Pentru că a reușit să 
finalizeze sala de sport 
din localitatea pe care o 
conduce, cu toate 
greutățile legate de criza 
financiară. începând de 
spătămâna viitoare, 
tinerii din Dobra vor 
avea acces la o bază 
sportivă modernă.

Se blamat...”
Fostul viceprimar al 
Devei, Florin Oancea

Pentru că de când nu mai ocupă fotoliul de vi- 
ft,(>rimar al Devei face tot ce-i stă în putință să 
blocheze proiectele inițiate de primarul Mircia 

Muntean. Oancea recurge chiar și la gesturi 
extreme, propunând spre excludere patru con

cilieri care nu sunt preocupați să perpetueze 
războiul dintre el și edilul municipiului.
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f greco-catolic
Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf.
Mucenici Nicandru episcopul si 
Ermeu preotul

ț romano-catolic
Sf. Carlo Borromeo

Rețe1*ztlei

Clătite cu morcov 
și compot de pere

Ingrediente:

1,5 kg mere acrisoare, 2 lin
guri zeama de lamaie, 3 linguri 
zahar, 500 g morcovi, 8 oua, 1/4 1 
lapte, 250 g faina, sare, 2 plicuri 
zahar vanilat, 60 g unt topit.

Mod de preparare:

Se curata merele, se taie in 
patru, se indeparteaza semințele si 
partea lemnoasa, se taie din nou in 
șpalturi si se stropesc cu zeama de 
lamaie.

Se pune zaharul intr-o cratita, 
se caramelizeaza, se adauga 100 
ml de apa si merele taiate si se 
dunstuiesc circa 5 minute la foc 
mic, după care se lașa sa se 
raceasca.

Morcovii spalati si curatati se 
dau pe razatoarea mica. Se 
amesteca ouăle, laptele, faina, 
sarea si zaharul vanilat si se incor
porează morcovii rasi.

Din aluatul astfel preparat se 
fac circa 16 clătite mai mici si se 
prăjesc in untul incins. (Pe măsură 
ce s-au prăjit, se tin la cald, pana 
se termina aluatul.)

Clătitele se servesc cu com
pot de mere, presărate - eventual - 
cu puțin zahar amestecat cu scorți
șoara.

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-Sfântul Zilei-------------------
Ioanichie cel Mare de la Muntele Olimp

Acest fericit a trăit pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor 
icoane, născându-se în țara Bitiniei, din tată care se numea Miritrichie 
și din mamă ce se numea Anastasia. Și, începând el a veni în vârsta, 
din porunca părinților săi, păștea vitele și căuta să cunoască ce este 
viața creștinilor, păzind poruncile Domnului. Și ajunsese a fi foarte 
îmbunătățit, povățuindu-se de Duhul Sfânt, la o viață de ascultare și de 
rugăciune. Și, când își făcea rugăciunea, își însemna turma sa cu sem
nul crucii și rămânea turma lui nemișcată și nerisipitâ de fiare și de tâl
hari. Deci, ajungând el la plinătatea vârstei, adică la 43 de ani, fericitul 
Ioanichie era un bărbat frumos, voinic cu trupul și bun pentru oaste. 
Drept aceea, trimișii împăratului, care alegeau astfel de bărbați pentru 
paza împărăției, l-au luat și pe Sfântul cu dânșii, scriindu-1 la oaste.

Și, dintru acea vreme, era înfricoșător vrăjmașilor, pentru voini- 
cia Iui și iubit ostașilor celor împreună cu dânsul, pentru bunătatea și 
smerenia lui. însă diavolul, pizmuind viața lui cea îmbunătățită, l-a tras 
pe dânsul în lupta împotriva sfintelor icoane. Și Ioanichie a fost atât de 
înșelat de această rătăcire, încât arunca icoanele de prin biserici și 
prigonea pe cei ce se închinau înaintea lor, nevrând nici să audă 
vorbindu-se de sfintele icoane, credința lui neputând înțelege o vreme 
rătăcirea de la curtea împăraților săi. Dar Dumnezeu l-a izbăvit de 
această înșelare, printr-un călugăr care-1 scoase din rătăcire, zicându-i 
pe nume, fără să-1 cunoască mai dinainte: "O, fiule Ioanichie, dacă te 
numești creștin, pentru ce treci cu vederea icoana lui Hristos? Zadarnice 
sunt toate ostenelile faptelor tale celor bune, dacă nu ai credința cea 
dreaptă". Și, cunoscând că de la Duhul Sfânt s-a făcut aceasta, a căzut 
la pământ, închinându-se. Și cerând iertare, că din neștiință a greșit, a 
făgăduit îndreptare.

Deci, lăsând cinstea și mărirea pe care socotea împăratul să i le 
dea pentru faptele sale de mare vitejie, Sfântul, după 24 de ani în slujba 
ostășească, părăsind oștirea, s-a tras la muntele Olimpului și a mers la 
cei ce petreceau în viața călugărească, vrând să înceapă războiul contra 
duhurilor răutății celei de sub cer. Și părându-i rău de greșeala lui se 
pedepsea cu post și cu tot felul de nevoințe ale trupului și sufletului 
său. Deci, a învățat să citească și să deprindă psalmii pe de rost și umbla 
prin mănăstiri, căutând să cunoască rânduiala vieții monahilor. Și a 
învățat pe de rost mai întâi treizeci de psalmi, dorind mereu și căutând 
liniștea pustniciei, și încerca a se adăposti în chilii singuratice prin

munți și prin păduri. Și a dus așa viață pustnicească timp de 12 ani, 
după care s-a făcut monah în mănăstirea Erest, că acest pustnic, 
îmbunătățit în fapte bune, încă nu era călugăr. Și, învățând pe de rost 
toată Psaltirea, a primit de la Hristos darul de a trece râul pe deasupra 
apei cu picioarele neudate, darul de a se înălța de la pământ în timpul 
rugăciunii nu numai cu duhul, dar și cu trupul său, darul de a putea fi 
de față, fără a fi văzut, și darul de a tămădui pe cei bolnavi, al făcătorilor 
de minuni. Și, umblând, cânta psalmii lui David, la fiecare stih 
adăugând cuvintele acestea: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea 
este Fiul și acoperământul meu este Duhul Sfanț”; și aceasta era ca o 
dulceață pe limba sa și se veselea. S-a așezat în cele din urmă, într-o 
mică chilie lângă mănăstirea sa, pe muntele Antida și a avut fericirea, 
înainte de sfârșitul său, de a fi părtaș la biruința cinstirii sfintelor icoane 
(843), împreună cu Sfânta împărăteasă Teodora și cu Sfântul patriarh 
Metodie al Constantinopolului. Și așa, plin de zile, Sfântul Ioanichie 
s-a mutat la Domnul, în vârstă de nouăzeci și patru de ani.

HOROSCOB

într-o perioadă atât de tulbure ca 
aceasta, discreția este cea mai bună 
soluție pentru a-ți atinge marile țe- 1
luri.Ține pentru tine detaliile importante, 
țetele de succes și micile secrete.

în unele situații, a fi dur și a lua 
măsuri nu strică, dar cei care nu au 
greșit cu nimic ar putea suferi de pe 
urma atitudinii tale. Cântărește atent 
cu cine merită să fii sever.

Starea ta emoțională ajunge într- ^z. 
un punct critic, fiind copleșit de griji (?• 
și temeri ciudate, de parcă ai presimți 
ca urmează să se întâmple ceva ne
plăcut. Nici nu poți dormi noaptea din ca 
gândurilor negre.

Ai nevoie de o veste bună, de 
susținere din partea familiei sau doar 
de o garanție că totul va fi bine, pen
tru a-ți abate gândul de la probleme.

£

Slăbiciunile și limitele proprii ies la iveai
te fac să-ți pierzi încrederea în tine.

Ai și tu o limită a toleranței, pen
tru că nu poți accepta la nesfârșit nici 
judecățile incorecte, nici nedreptățile I
care ți se fac. Trebuie să lupți pentru imag 
ta, pentru reputația ta.

4 noiembrie
de-a lungul timpului

1873: Americanul Anthony Iske a patentat mașina de tăiat 
came în felii

1879: A fost patentată prima casă de marcat de către James 
J. Ritty din Dayton, Ohio

1890: Inaugurarea la Londra a primului sistem de cale ferată 
subterană electrificată (metrou)

1899: Este publicată cartea lui Sigmund Freud, Interpretarea 
viselor

1922: Exploratorul englez Howard Carter a descoperit mor
mântul lui Tutankamon, in Egipt

1938: George Enescu a terminat "Suita a 111-a", "Săteasca"
1948: Lui T.S. Eliot i se decemează Premiul Nobel pentru 

Literatură
1956: Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice și in

stalarea guvernului contrarevoluționar condus de Jânos

S-au născut:

1919: Martin Balsam, actor american (d. 1996)
1922: Benno Besson, regizor de teatru și tatăl Katharinei

Thalbach, (d. 2006)
1923: Fredy Heineken, magnatul cunoscutei firme de bere 

olandeză, Heineken td. 2002)
1930: Doris Roberts, actriță americancă
1931: Bernard Francis Law, arhiepiscop de Boston și cardi

nal
1932: Thomas Klestil, președinte austriac (d. 2004)
1933: Volker Kuhn, regizor german
1943: Marlene Jobert, actriță franceză
1946: Robert Mapplethorpe, fotograf american (d. 1989)
1947: Bettina Wegner, textieră germancă

Comemorări:

1847: Felix Mendelssohn, compozitor evreu-german (n. 
1809)

1854: Anton Pann, poet, compozitor de muzică religioasă și 
profesor de muzică român

1956: Maria Filotti, actriță româncă (n. 1883)
1970: Tudor Mușatescu, dramaturg și romancier român (n. 

1903)
1994: Sam Francis, pictor american (n. 1923)
1995: Ițhak Rabin, prim ministru al Israelului, laureat al Pre

miului Nobel (asasinat) (n. 1922)
1995:Gilles Deleuze, filosof francez (suicid) (n. 1925)

Nu-ți găsești locul într-un grup 
mai larg de persoane și toate încercă- 
rile tale de a te apropia de ceilalți pot .-,ț 
eșua. Dacă faceți parte din medii di
ferite, din culturi diametral opuse, e abs< 
firesc să nu găsiți un punct comun care să 1 
conversația.

Chiar dacă îți place să ieși în evi- jz 
dență și să te folosești de superioritate * ’ 
în anumite situații, trebuie să analizezi / 
cu cine îți permiți să o faci pe șeful, pentrt 
nu toți vor tolera autoritatea cu care le ș
bești.

încrede-te în ajutorul pe care un 
prieten ți-1 pune la dispoziție, pentru 
că vrea cu adevărat să te ajute. E un
sprijin amical cât se poate de bun, dar oi 
tăi văd lucruri care nu există.

Nu trebuie să spui la toată lumea 
ceea ce faci la serviciu și nici să 
mărturisești altora, nici măcar celor
mai apropiați, ideile pe care vrei să le pu 
practică în curând.

Bancurile zilei

Nu ești ușor de convins,în ciuda 
tuturor conflictelor care se încing în 
jur, și ești de neclintit în poziția ta îm- s

Un ardelean vine acasă 
mai devreme de la câmp și 
aude zgomote în dormitor. 
Se duce în fugă și-și găsește 
nevasta dezbrăcată complet, 
întinsă pe pat, transpirată și 
gâfîind...

- Ce-i, mă nevastă, ce 
ai?

- Am infarct, zice ea.
Ardeleanul dă să fugă 

afară să cheme pe doctor,

când copilul lui de 4 ani 
zice: - Tată, tată, unchiu' 
Gheorghe este sub pat în 
pielea goală...

Ardeleanul fuge înapoi, 
ridică pătura și-l vede pe 
Gheorghe sub pat dezbrăcat 
și zice:

- Păi bine, mă nenoroci- 
tule, nevastă-mea moare de 
inimă și tu umbli ca un bez
metic prin casă în pielea

goală de-mi sperii copilul... 
© © ©

- Ioane, vaca ta fu
mează?

- No, da' cum să fumeze 
vaca?

- Atunci, mă, ți-o luat 
foc grajdu'!

© © ©
Ardeleanul ajunge cu

Dacia la o benzinărie. Ne-

având prea mulți bani la el, 
îl întreabă pe vânzător: - Cât 
costă litrul de benzină?

- 10.000.
- Dar o picătură de ben

zină cât costă?
- Păi... cât să coste? O 

picătură? Nu costă nimic!
- Atunci picurați-mi și 

mie 20 de litri în rezervor!
© © ©

potriva curentului. Ești sigur că ai dreptat 
nimeni nu-ți va abate atenția de la ceea ce 
sții cu fermitate.

Nu sta să-ți plângi în pumni ne- . 
reușita, dacă vezi că visul s-a destră
mat, ci adună-ți imediat forțele pentru / 
a te concentra asupra altei perspec
tive.

Ai suficient timp la dispoziție /r 
pentru a analiza pe îndelete variantele 'ÂfJ 
care ți se oferă. După ce vei avea o 
imagine de ansamblu foarte clară, vei ști i 
de făcut. Poate ți se oferă a doua șansă.
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Proiectul de rebilitare a Colegiului Decebal din Deva a primit finanțare, 1
lucrările putând fi astfel demarate. Paloarea proiectului depășește nouă 1
milioane de lei. Colegiul Decebal va fi reabilitat și utilat cu mobilier nou 1
lucrările urmând a fi finalizate până în primăvara anului 2012. /
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ncompetența lui Cazacu finanțată din banii statului

Căldura din Brad, un foc de paie
Caloriferele brădenilor au în
ceput să se dezmorțească, dar 
?um orice minune ține câteva 
zile, s-ar putea ca până la fi
nele anului, administrația lo
cală să întrerupă furnizarea 
gentului termic din cauza lip
sei de fonduri și a costurilor 

prea mari de producție.

După îndelungi așteptări, vinerea 
ecută brădenii au primit în sfârșit 
ildură. Administrația locală a reușit să 
:hiziționeze combustibilul necesar 
întru producerea agentului termic, dar 
mdurile de care dispune societatea 
cvacalor nu acoperă costurile cu com
estibilul decât până în luna decembrie, 
roblema proastei gestionări a 
rodcucției de agent termic nu este 
uă. Anul trecut fondurile necesare 

incționării centralei termice de la 
ura Barza au fost obținute cu mare di- 
cultate la intervenția prefectului Dorin

Jn nou episod în războiul liberal - liberal

□ancea atacă la baionetă reduta PNL

Patru dintre consilierii PNL ai 
Devei sunt propuși pentru exclu- 

lere. Mazilirea acestora a fost pusă 
a cale de Florin Oancea, în calitate 
e președinte a Organizației munici
pale PNL Deva, decizia urmând a 
fi luată în cursul zilei de azi în șe

dința Biroului Politic Județean 
(BPJ) al PNL Hunedoara. Prin 

această manevră fostul viceprimar 
ncearcă să recâștige majoritatea în 
Consiliul Local și eventual postul pe 
care l-a pierdut în urmă cu câteva 
uni și pe care nu a reușit să-l redo
bândească în urma procesului in

tentat municipalității.

Gligor pe lângă premierul Emil Boc. 
Este de așteptat ca și anul acesta 
autoritățile locale să apeleze tot la sub
prefectul Gligor pentru un lobby pe 
lângă executiov pentru acordarea unui 
ajotor de stat.

Căldura asigurată 
doar până la sfârșitul 
anului

în prezent administrația locală a 
municipiului Brad a reușit să își asigure 
o rezervă de combustibil pentru asigu
rarea agentului termic. însă aceasta este 
suficientă doar pentru a asigura căldură 
brădenilor timp de două săptămâni, 
după care urmează să mai fie 
achiziționat combustibil în limita fon
durilor disponibile. Potrivit spuselor vi- 
ceprimarului din Brad, Aurel Circo, 
brădenii vor avea sigur căldură dar 
până la jumătatea lui decembrie. 
„Avem căldură în Brad iar în magazii 
avem combustibil pentru următoarele

Ioan David, Carol Panduru, Dorel 
Cuiava și Nicolae Oană, consilieri PNL 
ai Devei, sunt propuși pentru excludere 
pe motiv că au încălcat statutul și regula
mentul intern al PNL, dar și pentru aba
teri disciplinare și nerecunoașterea 
Biroului Politic Municipal PNL Deva.

Oancea le ia
„jucăriile” 
colegilor neascultători
Propunerea de excludere a celor 

patru consilieri locali ai Devei a fost 
înaintată de Florin Oancea, pe motiv că 
Panduru, David, Cuiava și Oană nu îl re
cunosc ca președinte al Biroului Munici

două săptămâni. Am achiziționat 300 
de tine de păcură, pentru că nu avem 
capacitatea de depozitate a unei 
cantități mai mari. După ce epuizăm 
stocul, contractul o să continue să se 
deruleze. însă în decembrie și mai ales 
în prima lună a anului viitor o să fie 
problemă cu fondurile. Dacă în decem
brie putem să nu face plățile, în ianuarie 
deja este un alt buget și începe noul an 
fiscal”, a declarat viceprimarul mu
nicipiului Brad, Aurel Circo.

Cazacu
stă la mila statului

Pentru ca brădenii să nu tremure și 
iama aceasta din cauza incompetenței 
primarului Florin Cazacu, acesta 
apelează din dou la mila statului român. 
Pentru a face rost de fonduri în vederea 
asigurări căldurii în casele brădenilor, 
Cazacu a mers „cu jalba-n proțap” la 
Guvern pentru a solicita suma de 20 de 
miliarde de lei vechi din fondul de 
rezervă al statului. Autoritățiile locale 
din Brad susțin că sunt eligibile pentru 
primirea acestor bani, în caz cotrar 
brădenii își vor petrece sărbătorile de 
iarnă în frig. Subprefectul Dorin Gligor, 
care a reușit să rezolve anul trecut un 
ajutor pentru căldura brădenilor este 
sceptic în ceeea ce privește șansele 
administrației locale să mai obțină bani 
din fondul de rezervă al guvernului. 
„Ordonanța de Guvern 63/2010, care 
vine spre modificarea și completerea 
legii 500/2002 prevede că o 
administrație publică locală poate primi 
bani din fondul de rezervă al statului 
doar dacă datoriile la finele anului 2009 
sunt considerabil mai mici față de cele 
înregistrate la finele anului 2008. 
Această măsură a fost adoptată pentru 
a fi stimula buna gospodărire a 

pal PNL Deva. Mai mult aceștia nu au re
spectat dispozițile date de Oancea în ceea 
ce privește aprobabrea unor proiecte de 
Consiliul Local. Grupul de consilieri 
vizați de fostul viceprimar consideră că 
alegerile pentru Biroul Politic Local nu 
au fost validate încă atâta timp cât există 
o contestație care se judecă de Curtea de 
Onoare și Arbitraj al PNL, iar această 
instanță nu s-a pronunțat asupra 
legitimității mandatului lui Oancea în 
fruntea liberalilor deveni. Cu toate astea 
Florin Oancea susține că: „Acuzațiile 
sunt foarte grave, abatere disiplinară, in
jurii, nerespectarea mandatului. Li s-a 
spus să voteze împotrivă la unele proiecte 
dar ei ascultă de Mircia Muntean. Au 
votat pentru proiectul cu blocurile din 
zona Trident și pentru Aqualand, fapt care 
încalcă statutul, iar pe noi ne-au făcut 
populiști, iresponsabili și comuniști. în
cepe curățenia de toamnă în PNL și toate 
căpușele care s-au stâns în jurul primaru
lui ca să-i voteze proiectele o să fie ex
cluse din partid”.

Moloț inconsecvent 
în decizii
Președintele Biroului Politic 

Județean PNL Deva, Mircea Moloț a afir

administrațiilor locale. însă la o primă 
evaluare, datoriile primăriei Brad la 
finele anului 2009 sunt aproape duble 
față de cele din 2008, fapt care nu ar 
face administrația locală din Brad să 
beneficieze de această sumă. Cu toate 
astea voi încerca să ajut administrația 
din Brad, pentru că oamenii nu trebuie 
să sufere de frig din cauza 
incompetenței celor care administrează 
localitatea”, a declarat Gligor.

Viceprimarul 
Bradului este optimist

De cealaltă parte reprezentanții 
municipalității sunt optimiști bazându- 

mat că a luat la cunoștință de faptul că la 
biroul PNL a fost depus un astfel de ma
terial.

în consecință acesta a precizat că va 
acționa conform statutului și îi va înștiința 
în scris pe cei patru consilieri propuși 
pentru excludere.

Cazul acestora urmează a fi supus 
spre dezbatere și aprobare în ședința de 
azi a BPJ.

Pe de altă parte, cei patru consilieri 
susțin că nu au încălcat nici un status prin 
prisma faptului că ei doar au ascultat or
dinele lui Moloț, președintele 
Organizației Județene a PNL Deva, care 
în urma depunerii contestației pentru 
alegerile din cadrul Organizației Munici
pale Deva, a dispus ca atât biroul interi

Societate Comercială din Deva 
angajează.

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori; 

se pe faptul că în fiecare an problemele 
au fost rezolvate de Guvern. „Suntem 
eligibili pentru a primi această sumă. în 
cazul în care nu vom primi ar fi o 
problemă, dar nu suntem atât de 
pesimiști. Nu pot să dau un pronostic 
față de cum ar decurge lucrurile în
cepând cu ianuarie. Ca măsură în cazul 
în care nu beneficiem de acea sumă, o 
să sistăm toate plățile și o să alocăm 
banii pentru căldură, dar și asta ar fi o 
problemă cu plata energiei, pentru că 
vom lăsa Bradul în întuneric”, a con
chis viceprimarul Bradului, Aurel 
Circo.

Irina Năstase

mar cât și cel actual să fie nule până la 
soluționarea contestației.

„Dacă aș fi în locul lui Oancea aș 
vorbi mai puțin despre Aqualand, pentru 
că mare parte din proiectele la care acum 
se opune cu vehemență, au fost imple
mentate și începute pe vremea când el era 
viceprimar. Dacă ar fi să votez împotrivă 
aș da dovadă de inconsecvență. Până 
acuma nu m-a anunțat nimeni în scris că 
trebuie să mă prezint la ședință, dar ce 
invocă el e un bun motiv ca să-și pună în 
consiliul local oameni obedienți, iar 
împreună cu grupul PSD să aibă majori
tate”, a delcarat consilierul local PNL al 
Devei, Ioan David.

Irina Năstase

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8—16.
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4 Eveniment
Directorul adjunct al Companiei de Turism a CJ Hunedoara, Marian Călin (foto), a fost 
destituit din func(ie pentru a fi numit la conducerea Unității de Asistență Medico - So
cială Baia de Criș, fiind substituit in cadrul companiei de Marian Avrămică. în prezent, 
Marian Călin ocupă postul de interimar, fostul director, Maria Ciad, fiind suspendată din 
funcție în ședința CJ Hunedoara de vineri.

Căutat de FBI și Poliția Română, găsit de Glasul Hunedoarei
Carne de pui, furată 

de un angajat

Șoimuș. Angajatul unei 
societăți comerciale din Șoimuș a 
fost prins de oamenii legii în timp 
ce încerca să fure 41 de kilograme 
de carne de pui din incinta firmei. 
Polițiștii Postului de Poliție 
Șoimuș l-au depistat pe Ioan P., de 
56 de ani, din comuna Șoimuș, în 
timp ce încerca să transporte 41 de 
kilograme de carne de pui, pe care 
o furase din incinta unei societăți 
comerciale de pe raza comunei 
Șoimuș. Din cercetări, s-a stabilit 
că bărbatul a introdus carnea de 
pui în doi saci, pe care i-a aruncat 
peste gardul societății al cărui an
gajat era, după care a încercat să 
transporte marfa, cu o bicicletă, la 
domiciliul său din comuna 
Șoimuș, de unde urma să o valori
fice. Polițiștii au întocmit, pe nu
mele bărbatului, dosar de 
cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de furt, iar cercetările 
vor continua pentru a stabili în
treaga activitate infracțională a 
bărbatului.

Dosar penal pentru furt 
de carburant

Călan. Un tânăr în vârstă de 
27 de ani, din Călan, s-a ales cu 
dosar penal după ce a furat carbu
rantul din rezervorul unei autoutil
itare parcată pe o stradă din 
localitate. Bărbatul a fost surprins 
de proprietarul mașinii, în timp ce 
fura motorina din rezervorul 
mașinii sale. A anunțat polițiștii, 
care au găsit asupra lui Ciprian C., 
de 27 de ani, din Călan, un furtun 
și un recipient din plastic pe care 
le folosise la comiterea furtului. 
Tânărul este cercetat în libertate 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

Minoră dispărută 
de la domiciliu, 

identificată de polițiști

Deva. In urma activităților 
desfășurate, polițiștii Serviciului 
de Investigații Criminale din 
cadrul I.P.J. Hunedoara au stabilit 
identitatea unei minore care a fost 
găsită în data de 22.10.2010 în 
Stația C.F.R. Simeria și internată 
în Centrul de Primire în Regim de 
Urgență a Minorilor Deva. M.E., 
în vârstă de 12 ani, din comuna 
Mica, județul Mureș, locuia fără 
forme legale în municipiul 
Bistrița, județ Bistrița Năsăud. 
Polițiștii au stabilit că minora, 
suferind de afecțiuni psihiatrice, a 
fugit de la reședință în cursul lunii 
septembrie 2010, dar a fost 
reclamată ca dispărută, la IPJ 
Bistrița Năsăud, doar în 2 noiem
brie. Polițiștii hunedoreni au luat 
legătura cu Serviciul de 
Investigații Criminale, din cadrul 
IPJ Bistrița-Năsăud, în vederea 
informării familiei și a preluării 
minorei.

Singurul român dat în urmărire internațională de FBI a fost găsit de reporterii cotidianului Glasul Hunedoarei
Claudiu Virgil Țurlea este conside

rat, de americani, ca membru al unor 
rețele de crimă organizată din Româ
nia și a fost dat în urmărire interna
țională în ianuarie 2008. în același 
an, o instanță din județul Vâlcea a 
emis un mandat de arestare în lipsă 
pe numele acestuia fiind dat în ur
mărire națională și internațională și 

de Poliția Română.

Țurlea se pare că este mult mai abil 
decât oamenii legii și a reușit să se plimbe 
nestingherit în cei doi ani de când este 
căutat pe două continente, trecând mai 
multe frontiere.

Claudiu Virgil Țurlea a fost găsit de 
către reporterii cotidianului Glasul Hune
doarei, în urmă cu câteva săptămâni, în 
Barcelona. Bighidiul, cum este poreclit în 
lumea interlopă, controlează mai multe 
echipe care se ocupă cu jocuri gen 
alba/neagra în capitala Cataloniei, dar 
este în strânsă legătură cu anumite 
grupuri din România, care se ocupă cu di
verse activități infracționale.

Scurt concediu 
în județul Hunedoara 
în Spania, Claudiu Virgil Țurlea se

identifică cu numele de Pătrui, identitate 
purtată de tatăl său decedat în urmă cu 
câțiva ani.

El locuiește într-un apartament de 
lux închiriat aproape de bulevardul La 
Rambla, locul unde își desfășoară activi
tatea „trăgătorii” de alba/nagra, și unde 
poate fi găsit și el.

Țurlea povestește că nu este cu 
nimic deranjat de faptul că îl caută FBI și 
Poliția Română. Mai mult, chiar a reușit 
să plece din SUA în Canada și apoi în Eu
ropa, scăpând de fiecare dată din mâinile 
autorităților. în această vară a călătorit 
chiar și în România, petrecând două 
săptămâni în județul Hunedoara, unde a 
avut de pus la punct „afaceri”.

„Nu vreau să le fac probleme priete
nilor mei așa că nu am să spun unde am 
locuit, dar am stat două săptămâni în 
județul Hunedoara, și nu m-am ferit

deloc. Cu toate astea nu am avut prob
leme cu poliția. Dacă nu calci pe bec, nu 
are nimeni treabă cu tine, chiar dacă ești 
dat în urmărire” povestește Bighidiu.

Poliția îl urmărește, 
dar nu-1 caută
Țurlea este căutat de poliția de pe 

două continente pentru mai multe 
infrațiuni săvârșite cu ajutorul rețelelor 
informatice și a cârdurilor bancare.

Conform FBI, infractorul român 
reușit să înșele mai multe persoane c 
ajutorul unor magazine virtuale, prejud 
ciul total trecând de patru milioane c 
dolari.

Agenții FBI au indicii că acesta s-’ 
ascunde în Canada, iar Poliția Roma 
știe că este în SUA. în realitate, Țurela s 
plimbă nestingherit prin Europa și nî 
măcar nu face efortul să se ascundă.

Alexandru Avrat

Depistarea votului multiplu, o premieră în județ
Alegerile parțiale din județul Hunedoara, la alegerile 

pentru Camera Deputaților din Colegiul 3 Hațeg, care vor 
avea loc în data de 5 decembrie, punctează două noutăți. 
Oferă autorităților locale posibilitatea de a aplica, în 
premieră, o metodă de combatere, dar și de depistare a vo
tului multiplu. Județul Hunedoara este primul județ din țară 
în care se experimentează acest nou sistem.

Județul Hunedoara a fost ales ca județ pilot în care, la 
alegerile pentru Camera Deputaților din Colegiul Hațeg, 
cărțile de identitate ale alegătorilor vor fi scanate electronic, 
procesul electoral fiind urmărit îndeaproape. Scopul măsurii 
de securitate este acela de a împiedica fraudarea alegerilor. 
Este pentru prima dată când, în județul Hunedoara, au loc 
alegeri pentru ocuparea unui post de parlamentar înainte de 
finalul mandatului și, a doua noutate importantă, Hunedoara 
este primul județ din țară în care se experimentează acest sis
tem electronic,— pentru stoparea fraudei electorale.

„Deocamdată se va lucra în paralel, și cu vechiul sistem 
scriptic, dar și cu cel electronic. Va fi nevoie de 133 de op
eratori în toate secțiile de votare, de aceea primarii sunt liberi 
să desemneze un operator. în cazul în care nu va găsi o 
persoană care să facă se priceapă la operarea respectivului 
program, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara ne 
va pune la dispoziție profesori de specialitate”, a declarat 
prefectul județului Hunedoara, Attila Dezsi.

Instituția prefectului va asigura transportul și dis
tribuirea materialelor, a documentelor și tipizatelor prevăzute 
de lege pentru desfășurarea procesului electoral. Există 23 
de unități administrativ- teritoriale. în urma ședinței, care a 
avut loc ieri, s-a stabilit că nu se vor aloca fonduri pentru 
îmbunătățirea secțiilor de votare și se vor folosi materialele 
existente deja. Banii se vor folosi pentru personal. Grupul 
tehnic va fi plătit cu 50 de lei pe zi, iar persoanele din 
comisie cu 66 de lei pe zi.

Lansare de carte
la Galeriile de Artă din Deva

Galeriile de Artă din Deva vor găzdui astăzi, Ia ora 
17.00, lansarea a două volume de poezii. Unul dintre aceste 
volume se intitulează „Moartea nu trece de lumea cealaltă”, 
iar cel de-al doilea „Ieșirea din cuvinte”. Scriitorul acestor 
două volume este Laurian Stănchescu și este membru titular 
al Uniunii Scriitorilor din România. în cadrul acestui eveni 
ment autorul va ține un mic discurs și va citi impresii despre 
cele două volume. Invitatul special al acestei lansări este seri-' 
itorul Eugen Evu. La sfârșitul evenimentului, autorul va avea 
o sesiune de autografe. (Petronela Tămaș)
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A plecat la cimitir și nu s-a mai întors
După două zile de căutări, 

polițiștii l-au găsit ieri, fără suflare, pe 
bărbatul în vârstă de 74 de ani, care a 
dispărut de la domiciliu, de Ziua 
Morților.

Toadcr Voivod, în vârstă de 74 de 
ani, din Vulcan, căutat de oamenii legii 
după ce, în prima zi din această lună, a 
dispărut de la domiciliu, a fost găsit de 
oamenii legii, fără suflare, în Pârâul 
Morii, sub podul de pe strada Teodora 
Lucaciu, din Vulcan. Cadavrul a fost 
transportat la Morga Spitalului Lupeni, 
urmând a se efectua necropsia. în cauză 
nu sunt suspiciuni de comitere a vre

unei fapte penale.
Dispariția bărbatului a fost 

anunțată de fiul acestuia. Bărbatul le-a 
povestit oamenilor legii că tatăl său a 
plecat, de Ziua Morților, la cimitirul 
din localitate pentru a aprinde o 
lumânare la mormintele rudelor trecute 
în neființă. După ce l-au căutat ore în 
șir, rudele bătrânului au alertat polițiști, 
în urma verificărilor efectuate, oamenii 
legii au stabilit că Toader Voivod a fost 
văzut, în jurul orelor 18:30, plecând 
singur din cimitir. Din declarațiile mai 
multor martori se pare că bărbatul se 
afla în stare de ebrietate. Probabil, în

L

o
momentul în care a ajuns pe podul de 
pe strada Teodora Lucaciu s-a 
dezechilibrat și a căzut în pârâu, unde 
și-a găsit sfârșitul.

t

ț

Angajapi Primăriei 
^municipiului Orașlit

Internet „pauză” în școli
Ministerul Comunicațiilor și Societă
ții Informaționale (MCSI) a publicat 
Ghidul Solicitantului pentru accesa
rea de fonduri în cadrul operațiunii 
de conectare a școlilor la internet, 

suma maximă a finanțărilor acordate 
fiind de 21,5 milioane de lei, la nivel 

național.

Susținerea conectării unităților 
școlare la internet prin conexiuni broad
band, vor putea fi finanțate activități ca 
asigurarea conectării unităților școlare și a 
inspectoratului școlar județean (acolo unde 
este necesar) la internet prin conexiuni 
broadband, achiziționarea de echipamente

TIC necesare implementării proiectului 
sau auditarea parțială și finală a proiectu
lui, inclusiv auditarea securității rețelei și 
aplicației software de monitorizare.

„în județul Hunedoara s-au făcut de
mersurile necesare pentru a primi fonduri, 
pentru a putea conecta școlile din județ la 
internet. încă nu am primit nici o 
înștiințare de la Minister, cum că, pentru 
acest proiect au fost alocați bani”, a de
clarat purtătorul de cuvânt din cadrul In
spectoratului Școlar Județean Hunedoara, 
Raluca Iacobescu.

Acest proiect este destinat în special 
școlilor din mediul rural, însă, banii se lasă 
așteptați.

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.
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omuna Ribița se dezvoltă într-un ritm susținut
muna Ribița este una dintre 
initățile administrative din 
deț care se dezvoltă chiar și 
vremuri de criză, grație unei 
mduceri eficiente, atentă la 
’voile oamenilor. Edilul co- 
unei, loan Faur reușește să 
itragă fonduri din diverse 
trse pentru a realiza promi- 
inilefăcute cetățenilor care 
iu ales să conducă destinele 

comunității.

Unul dintre obiectivele primor- 
e ale primarului este dezvoltarea in- 
Jructurii, în special dezvoltarea și 
>unătățirea căilor de comunicație 
e așezările componente ale co- 
nei. Printre realizările recente ale 
năriei Ribița este obținerea 
mțării de un milion de euro pentru 
murile de acces și drumurile agri- 
; de exploatație. Potrivit proiectului, 
multe drumuri însumând o lungime 

13,759 kilometri vor fi pietruite și 
dtate. Fondurile necesare sunt eligi- 
în totalitate, primăria suportând de 

jugetul local doar valoarea TVA. 
iectul se află în stadiul de semnare 
antractului de finanțare, urmând să 
ă loc licitația lucrării. Primăria 
>ița este și beneficiara unui proiect 
tnțat de către Consiliul Județean 
nedoara pentru modernizarea dru- 
lui județean 760 (Ribița - Crișan - 
mbrava de Jos - Dumbrava de Sus), 
lectivul este asfaltarea drumului în- 
•ând de la kilometrul 4,5 pe o 
țiune de 9,5 kilometri, până în satul 
mbrava de Sus. „Este vorba despre 
contract derulat pe trei ani, pentru 
e s-a alocat în acest an suma de 
.000 lei. Licitația a avut loc, iar 

izi (ieri, n. r.) este termenul limită 
itru contestații. Sper să nu conteste 
îeni, iar dacă vremea este bună, 
rările ar putea începe chiar în acest 
', spune primarul Faur. Proiectele 
ate de infrastructura rutieră nu se 
esc însă aici. Primăria a depus la 
aisterul Dezvoltării Rurale și Turis- 
lui o cerere de finanțare și un studiu 
fezabilitate pentru modernizarea și 
bilitarea a 14,400 kilometri de străzi 
rumuri comunale în toate satele din 
nună. De asemenea, este în curs de 
dizare reabilitarea a cinci poduri ru- 
e în satele Ribița, Uibărești, Crișan 
Dumbrava de Jos. Primarul își pune 
ranțe și în Grupul de Acțiune Locală 
\L) care cuprinde toate comunele 
Țara Zarandului. Prin intermediul 
stei structurii înființate de curând, 
Iul speră că va reuși să realizeze și 
: obiective pentru dezvoltarea co- 
nei pe care o conduce.

Urumurile de pământ spre exphalaliile agricole vor fi pietruit ■ t

Regularizarea apelor 
și electrificarea, 
priorități 
ale primăriei

Conducerea primăriei Ribița 
urmărește nu doar dezvoltarea infra
structurii rutiere, ci și a altor sectoare, 
pentru sporirea standardului de viață al 
cetățenilor comunei. Astfel, din bugetul 
Administrației Bazinale de Apă 
„Crișuri” Oradea s-au obținut 500.000 
euro pentru lucrări hidrotehnice. „Este 
un proiect depus din anul 2006, prin 
care se prevede regularizarea Văii 
Ribiței pe o lungime de 2,8 kilometri. 
Proiectul este în stadiul de organizare a 
licitației”, precizează edilul comunei. 
Primăria a făcut demersuri și pentru 
electrificarea ultimelor gospodării ne
electrificate de pe teritoriul comunei. 
„Am depus un proiect, solicitând 
finanțare de 1.500.000 lei pentru elec
trificarea a șase case din Ribicioara și 
alte două gospodării din Ribița”, afirmă 
loan Faur.

Serviciile 
de întreținere 
vor fi puse pe baze 
comerciale

Unul dintre proiectele aflate într- 
un stadiu avansat de realizare este 
înființarea unei societăți comerciale pe 

lângă primăria din Ribița. Aceasta va 
cuprinde atât personalul contractual ex
istent acum în subordinea primăriei, cât 
și utilajele acesteia. „Societatea 
comercială va prelua toate lucrările de 
întreținere a primăriei, lucrările de pe 
teritoriul comunei, dar va oferi și ser
vicii pentru întreaga comunitate. Oa
meni vor putea să apeleze chiar și 
pentru închirierea utilajelor. Astfel, per
sonalul va fi mai bine plătit, iar servici
ile oferite vor fi de calitate”, arată loan 
Faur.

Școala și biserica 
sunt considerate 
stâlpii comunității

Edilul comunei este conștient de 
faptul că școala și biserica reprezintă 
încă stâlpii unei comunități rurale. De 
aceea, școlile și bisericile din comună 
beneficiază de o atenție specială din 
partea primăriei. Astfel, pentru terenul 
de sport al Școlii Generale „Vlaicu 
Bârna” din satul Crișan a fost primită o 
finanțare în valoare de 80.000 lei de la 
Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, pentru re
alizarea unei baze sportive cu teren 
redus (40 x 20 m). Până acum a fost 
realizată suprafața de joc, iar cu banii 
obținuți va fi făcută împrejmuirea 
bazei. Din bugetul primăriei vor fi alo
cate fonduri pentru realizarea ves
tiarelor, într-o clădire care a servit ca 
magazie de lemne. Lăcașele de cult au 
beneficiat de o atenție deosebită din 
partea primăriei. Astfel, Consiliul Local 
al comunei a aprobat donația materi
alului lemnos pentru realizarea unui 
mobilier nou, respectiv scaune și 
strane, în biserica din satul Crișan. De 
asemenea, în acest moment se 
derulează o nouă campanie de restau
rare a picturii din biserica - monument 
de la Ribița. Primarul spune că deși a 
obținut în urmă cu câțiva ani o sumă 
mare de bani, fondurile nu sunt 
îndestulătoare pentru reabilitarea mon
umentului. „Trebuie să ..mă lupt” să 
mai Tic rost de bani, pentru că restau
rarea este foaric scumpă”, spune pri
ma! ui.

Cultura și sportul 
se află în atenția 
primarului

Nici activitățile culturale și 
sportive nu au fost uitate de conducerea 
primăriei. După ce în urmă cu câțiva 
ani a fost achiziționată, la Ribița, una 
dintre puținele gospodării tradiționale 
care se mai păstrează în zonă, imobilul 
a fost transformat în muzeu. Așa a luat 
naștere „Lada de zestre”, muzeu ges
tionat de bibliotecara Monica Dușan. 
Cu știință, dar și cu pasiune, aceasta a 
strâns în vechea gospodărie țărănească 
numeroase piese etnografice, care 
ilustrează viața, portul și meșteșugurile 
moților din această zonă.

Clădirile muzeului au fost consol
idate și tencuite, acoperișul a fost 
refăcut, la fel și gardul. Deși ar mai fi 
câte ceva de reparat, lucrările s-au sistat 
din lipsă de fonduri.

Și echipa de fotbal locală a fost 
nevoită să-și întrerupă activitatea, însă 
din alte motive.

„Ne lipsește resursa umană. Nu 
am avut suficienți jucători localnici 
pentru a putea susține o competiție de 

Biserica din Rtbi/a. 
unul dintre cele mai importante monumente 

din Țara Zarandului

lungă durată, așa că am fost nevoiți să 
retragem echipa din acest sezon. Sper 
că vom putea să reintrăm în competiție 
la anul. Până atunci investim în 
competițiile sportive ale copiilor de la 
școală, pentru că ei reprezintă viitorul. 
Am depus și un proiect pentru o nouă 
bază sportivă și sperăm ca în viitor să 
avem condiții mai bune pentru practi
carea sportului”, mărturisește primarul 
Ribiței.

Turismul, un proiect 
de perspectivă

Comuna Ribița este amplasată 
într-un cadru natural deosebit de 
pitoresc și dispune de unele dintre cele 
mai valoroase monumente istorice din 
Țara Zarandului. Pornind de la aceste 
premise favorabile, edilul comunei își 
propune înființarea unui centru de in
formare turistică.

De asemenea, primarul are în 
vedere delimitarea și marcarea traseelor 
turistice, precum și promovarea obiec
tivelor turistice și a monumentelor de 
pe teritoriul comunei.

Cătălin Rișcuța



Fumătorii britanici sunt puși 
să lucreze suplimentar 

în contul pauzelor de țigară

Andra și-a lansat un nou videoclij

Autoritățile locale din mai multe 
zone din Marea Britanie au decis să- 
și oblige angajații fumători să facă 
ore suplimentare sau să-și contor- 
izeze pauzele de fumat, pentru ca 
acestea să le fie scăzute din timpul de 
lucru, spre nemulțumirea grupurilor 
de lobby pentru fumat, relatează The 
Independent.

Consiliul din Breckland, Nor
folk, a fost cel care a preluat cel mai 
recent această nouă regulă. Grupurile 
de lobby pentru drepturile 
fumătorilor afirmă că autoritățile din 
Breckland cer angajaților, în baza 
noii reguli, să-și ia pauze din timpul 
de lucru atunci când ies afară din 
clădire pentru a fuma, fapt calificat 
drept "cel mai recent exemplu de 
conduită tiranică" împotriva 
fumătorilor.

Susținătorii drepturilor
fumătorilor afirmă că regula nu se 
aplică și celorlalți lucrători, care pur 
și simplu ies din birou.

Interzicerea fumatului în spațiile 
publice, măsură luată în 2007, care a 
presupus desființarea spațiilor pentru 
fumat, a făcut ca în fața clădirilor de 
birouri să apară grupuri mari de 
angajați ieșiți din clădire pentru a 
fuma, insă și varianta care le-a rămas 
celor 22 % dintre adulții britanici, 
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care sunt fumători, a început să fie 
revizuită de autoritățile locale. Astfel, 
cel puțin cinci consilii, inclusiv unul 
al unui ținut, au început să le ceară 
angajaților fumători fie să facă ore 
suplimentare fie să ia pauză formal 
de fiecare dată când ies să fumeze.

Forest, grupul care face lobby 
pentru drepturile fumătorilor, afirmă 
că aceștia sunt tratați discriminatoriu.

"Vor introduce pontajul și pen
tru cei care stau pe internet, care intră 
pe Facebook sau pentru cei care pur 
și simplu beau o cafea? Mulți dintre 
fumători consideră că o țigară îi ajută 
să-și redobândească nivelul de con
centrare", afirmă directorul Forest, 
Simon Clark, citat de cotidianul bri
tanic

Specialiștii în resurse umane 
susțin că majoritatea companiilor din 
sectorul privat s-au oprit cu măsurile 
luate împotriva fumătorilor la a le 
cere acestora ca pauzele de fumat să 
facă parte din perioada obligatorie de 
odihnă din timpul zilei de lucru. Pe 
de altă parte, companii precum 
British Airways și HSBC, două din
tre cele mai mari din Marea Britanie, 
au precizat că nu au vreo politică 
anume în legătură cu pauzele de 
fumat, precizând că apelează la bunul 
simț al angajaților.

Andra și-a lansat, miercuri, în 
emisiunea "Happy Hour", cel mai re
cent videoclip - "Something New", 
potrivit postului de televiziune Pro Tv.

Pentru noul videoclip, "Something 
New", Andra a filmat însărcinată în 
patru luni.

Piesa "Something New" este una 
ritmată, house-dance, în limba engleză, 
care marchează și o schimbare de look. 
La filmarea care a avut loc într-un sin
gur loc, într-un cub format din leduri, 
Andra schimbând pe rând cinci ținute 
spectaculoase, la care a asortat cinci 
tipuri de machiaj și coafuri.

Videoc.lipul este unul dinamic, 
este regizat de Dragoș Buliga, iar piesa 
compusă de Mihai Ristea va fi inclusă 
pe următorul album semnat Andra.

Andra a vorbit despre noul ei sin
gle, "Something New", și la ProFm. 
Cântăreața a spus că noua piesă i se 
potrivește, mai ales acum când tocmai 
i se întâmplă ceva nou, urmând să 
devină mămică în luna martie. Pentru 
videoclipul noii piese, ea a spus că a co
laborat cu make up artistul Alexandru 
Abagiu și cu Dana Budeanu, noul ei

Geanina Corondan va prezenta Eurovisionul
Geanina Corondan a renunțat la 

ideea de a concura la Selecția Națională 
Eurovision din acest an, după ce a 
primit o propunere din partea echipei 
TVR, pe care nu a putut s-o refuze. 
Geanina urmează să facă parte din 
echipa care va prezenta Eurovisionul.

“E adevărat că o să fiu în echipa 
de prezentare. De alți membri nu știu să 
vă spun, pentru că Marina Almășan este 
responsabilă cu acest lucru", a declarat 
Geanina Corondan pentru ziarul 
Național.

Finala Selecției Naționale Eurovi- 
son urmează să se desfășoare pe dala de 
31 decembrie.

Eurovision Song Contest este un 
concurs anual de muzică desfășurat 
între țările membre European Broad
casting Union (EBU). în 1955 s-au pus 
bazele acestui concurs la Monaco de 
către francezul Marcel Bezențon, 
membru al EBU.

Prima ediție a Eurovisionului a 
avut loc în Elveția la Lugano pe data de 
24 mai 1956. Au participat cântăreți din 
șapte țări (Belgia, Franța, Germania,

stilist.
Andra a răspuns și la întrebările 

ascultătorilor. Printre curiozitățile aces
tora s-au numărat: "Cum a evitat să fie 
implicată în scandaluri?", "Care a fost 
cea mai zdravănă ceartă cu Cătălin?", 
"Care a fost cel mai romantic gest pe 
care soțul ei l-a făcut pentru ea?" și

Italia, Luxemburg, Olanda, Elveția), 
fiecare concurând cu câte două piese. 
Trofeul a fost câștigat de piesa "Re
frain" cântată de Lys Assia, reprezen
tanta țării gazde, Elveția.

Fiecare țară își înscrie câte o piesă 
care va fi cântată live într-un show de 
televiziune, iar juriul votează cele mai 
populare cântece aflate în competiție. 
Deasemena, fiecare țară, prin inter
mediul televiziunilor naționale acordă 
puncte concurenților.

Numele "Eurovision" a fost dat de 
jurnalistul britanic George Campey, 
prima dată menționându-se această de
numire în 1951 în revista "London 
Evening Standard".

"Cum s-a cunoscut cu Căti 
Măruță?". Răspunsurile, la ace 
întrebări pot fi ascultate integral pe s 
ul www.profm.ro, iar vineri, 5 noi( 
brie, fan ii Andrei pot urmări ac 
interviu la MTV, de la ora 17.00. 
emisiunea "The sound of ProFM S 
cial".

Concursul se desfășoară în fiec 
an, încă din 1956, și este unul dir 
cele mai longevive show-uri de tele' 
iune din lume. Eurovisonul este 
asemenea unul dintre cele mai vizi 
ate spectacole, în ultimii ani înr 
istrând audiențe de 600 de milioaiv 
telespectaotori din întreaga lume, 
cepând din anul 2000 consursul este 
fuzat și pe internet.

România a participat prima dat 
Eurovision în 1993, cu piesa " 
pleca" interpretată de Dida Dră 
Dan Bittman (1994), Monica Anghe 
Sincron (1996), Mălina Oline 
(1998), Taxi (2000), Monica Anghe 
Marcel Pavel (2002), Nicoleta Alex 
dru (2003), Sanda Ladoși (20C 
Luminița Anghel și Sistem (20( 
Mihai Trăistariu (2006) și Todomoi 
(2007), Vlad Miriță și Nico (20( 
Elena Gheorhe (2009) și Paula Sel 
și Ovi (2010). Dintre aceștia Lumii 
Anghel și Sistem , respectiv Paula 5 
ing și Ovi, s-au clasat pe locul 3, 
mai bun loc obținut până acum 
România la Eurovision.

http://www.profm.ro


(oala Crohn sau inflamația colonului
>ala Crohn este deseori întâl- 
tită la mai mulți membrii ai 
celeași familii, fapt explicat 
rin trasmiterea genetică. Nu 
e cunoaște exact de ce unele 
iersoane devoltă boala, însă 
xistă studii medicale de spe- 
ialitate care au dovedit exis

tența anumitor factori 
'eclanșatori (triggeri), ce pot 
ovoca boala prin diferite me

canisme imune.

S-a dovedit faptul că boala poate 
declanșată de apariția unui răspuns 
in anormal împotriva bacteriilor in- 
tinale saprofite, care se găsesc în 
>d normal la nivelul intestinului gros 
a prin mecanisme imune complexe 
'undare unor infecții cu diferite bac
ii sau viruși (Mycobacterii tubercu- 
ise, Yersinia enterolitica, E.coli, B. 
gilis). Se știe, de asemenea, că fac- 

i de mediu au un rol important în 
ariția bolii. Fumătorii au un risc cres- 
t de a dezvolta boala.

Generalități

Boala Crohn este o afecțiune in- 
matorie intestinală, care determină 
lamația și ulcerația tractului digestiv, 
ate afecta orice porțiune a tubului di- 
stiv, însă are predilecție pentru partea 
minală a intestinului subțire (ileon) 
ji intestinului gros (colon). Boala 
ohn afectează straturile profunde ale 
aului digestiv, cauzând ulcerații la 
est nivel. Totodată, această afecțiune 
colita ulcerativă (denumită și colita 
:erohemoragică, afectează colonul și 
•tul) sunt bolile inflamatorii digestive 
mai frecvent întâlnite. Datorită fap- 

ui că boala Crohn are o componentă 
iună, există o afectare și a altor or- 
ne, precum ochii, articulațiile (dîireri 
iculare), rash cutanat (erupții cu
tate) sau ficatul (inflamația țesutului 
căilor biliare). Există mai multe 

ecțiuni cu simptome asemănătoare 
Iii Crohn, cele mai des întâlnite în 
nica medicală fiind diverticulita și 
cesele intestinale.

Simptomele 
bolii Crohn

Simptomele bolii Crohn includ 
:reri abdominale cronice și recidi-

*

Abdomenul 
pacienților cu boala 
Crohn, poate fi 
sensibil la palpare

vante, descrise de pacient ca și crampe 
intense și intermitente. Durerea 
abdominală poate varia de la un caz la 
altul, între o durere difuză și mai puțin 
intensă, până la o durere intensă și 
progresivă. Abdomenul pacienților cu 
boala Crohn, poate fi sensibil la pal
pare. Diareea, cu un număr mare de 
scaune, de cele mai multe ori între 10 
și 20 de scaune moi, mucoase, mai rar 
mucopurulente. Uneori pacientul 
relatează apariția unor scaune nocturne, 
dar acuză și scăderea apetitului alimen
tar, anorexie, febră, mai ales pe parcur
sul perioadelor de acutizare (datorate 
inflamației). Febra ridicată poate sem
nifica apariția unor complicații, precum 
infecția ulcerațiilor intestinale sau for
marea de abcese. Alte simptome ale 
bolii sunt scăderea în greutate, datorată 
în special diareei și lipsei poftei de 
mâncare și anemia

Pacienții cu boala Crohn pot 
prezenta și următoarele simptome:

- usturimi la nivelul cavității bu
cale, asociate cu leziunile caracteristice 
din boala Crohn;

- deficiente nutriționale, precum 
deficitul de vitamina Bl2, deficitul de 
acid folie și fier precum și deficitul de 
vitamine liposolubile. Aceste deficiențe 
apar secundar slabei absorbții intesti
nale de alimente, datorată inflamației și 
leziunilor intestinale;

- ocluzia intestinală (obstrucția in
testinului), o complicație a bolii 
considerată o urgență medicală.

Mecanism 
fiziopatogenic

Boala Crohn este o afecțiune 
cronică, cu acutizări și remisiuni care

Stoparea fumatului aduce un beneficiu in evoluția bolii Crohn

poate dura toată viața. Gravitatea 
afecțiunii diferă de la un pacient la 
altul, unele persoane relatează simp
tome ușoare, pe când altele prezintă 
simptome și complicații grave. In unele 
cazuri rare, simptomele pot evolua și 
pot determina decesul persoanei, de 
obicei prin complicații locale-fistule, 
ocluzii intestinale, necroze intestinale. 
Deoarece în boala Crohn este afectată 
absorbția normală a nutrienților alimen
tari, în timp pot apărea diferite 
deficiențe nutriționale (vitamine li
posolubile, vitamina Bl2, acidul folie), 
anemia (prin pierdere de sânge de la 
nivelul ulcerațiilor intestinale, prin 
deficit de vitamina Bl2, acid folie și 
prin inflamație). De asemenea, per
soanele cu boala Crohn, au o 
predispoziție crescută pentru apariția 
litiazei biliare și litiazei renale (pietre 
la nivelul colecistului, respectiv a 
rinichiului).

în boala Crohn cu o evoluție 
trenantă, îndelungată, poate apărea în
locuirea țesutului inflamat sau ulcerat 
cu un țesut de granulație (cicatrice), fa
vorizând astfel apariția obstrucției in
testinale (blocaje intestinale). Această 
complicație este destul de des întâlnită 
în această afecțiune și stopează tranziția 
fiziologică a alimentelor. Ocluziile in
testinale pot fi determinate și de 
inflamația accentuată a intestinului, 
care însă poate fi ameliorată prin ad
ministrarea medicației antiinflamatorii. 
Majoritatea cazurilor de ocluzie 
intestinală necesită însă tratament 
chirurgical. în cazul în care boala se 
complică prin apariția fistulelor, există 
un risc mare de infecție la acest nivel.

\ / 
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Simptomele bolii 
Crohn includ dureri 
abdominale cronice 
și recidivante

Tratament 
și diagnostic precoce

Tratamentul bolii Crohn are 
scopul de a preveni acutizările și de a 
menține cât mai mult perioadele de 
remisiune. O parte dintre pacienți au 
simptome mult mai grave și necesită 
terapii complementare, precum chirur
gia. Terapia corectă a bolii Crohn se 
realizează în funcție de tipul și gravi
tatea bolii. Boala Crohn poate fi ușoară, 
moderat-severă, severă sau inactivă (în 
remisiune clinică). Afecțiunea poate fi 
de asemenea definită și după sediul 
afectării intestinale și anume, boala 
perianală (în cazul în care este interesat 
ultimul segment al tubului digestiv) sau 
boala ileocecală (când este afectat 
ileonul și porținunea care îl leagă pe 
acesta de colon). Unii pacienți pot 
prezenta elemente comune între boala 
Crohn și colita ulcerativă sau alte tipuri 
de boli inflamatorii intestinale (B1I).

Tratamentul inițial al bolii Crohn 
se instituie după confirmarea diagnos
ticului. în cazul în care tratamentul de 
primă linie este insuficient (persistă 
simptomele sau chiar se agravează), 
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este necesară introducerea altor metode 
terapeutice suplimentare.

Boala Crohn poate fi uneori greu 
de diagnosticat. Simptomele incipiente 
pot fi nespecifice și se pot prezenta sub 
forma unor artralgii (dureri articulare) 
ușoare însoțite de fatigabilitate 
(oboseală). în unele cazuri, diagnos
ticul este confirmat doar după ani de la 
debutul real, deoarece simptomele apar 
gradat, nu sunt grave la început și nu 
afectează decât porțiuni mici ale in
testinului. în timp, apar leziunile in
testinale caracteristice (granulomul 
sarcoid), rezultate din inflamația 
cronică a intestinului și care duc la 
apariția ulcerelor de la acest nivel.

In prezent, nu există nici o metodă 
de screening (detecție precoce) pentru 
boala Crohn. Este recomandat însă, ca 
orice persoană diagnosticată cu 
această afecțiune și care are o evoluție 
mai îndelungată de 8-10 ani să 
efectueze teste screenig regulate pentru 
cancerul colorectal. în acest caz, 
screeningul constă în preluarea unor 
biopsii de la nivelul intestinului gros, 
pe parcursul efectuării unei colono- 
scopii sau sigmoidoscopii.
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România are uita dintre cele mai vulnerabile economii. Până fi Vietnam,

Testele ADN confirmă că soții
Ceaușescu sunt îngropați 

în cimitirul Ghencea

Medicii legiști confirmă că 
bărbatul îngropat în Cimitirul 
Ghencea este Nicolae Ceaușescu, 
concluzia rezultând în urma 
comparării ADN-ului cadavrului 
deshumat în iulie cu probe de la fiul 
lui, Valentin Ceaușescu și de la unul 
dintre frați.

După 20 de ani, legiști i au găsit 
probe bune, un ADN bun, astfel că s- 
a putut compara cu celelalte probe 
existente, a declarat, Dan Dermegiu, 
directorul general al Institutului 
Național de Medicină Legală 
(INML) din București, pentru MEDI
AFAX.

In cazul Elenei Ceaușescu, ma
terialul cu care se putea compara 
proba era prea puțin, cercetările fiind 
oricum concentrate asupra lui Nico
lae Ceaușescu unde existau mai 
multe referințe genetice, a mai spus

directorul INML.
Rămășițele pământești ale 

soților Nicolae și Elena Ceaușescu au 
fost deshumate, în 21 iulie, pentru a 
fi luate câteva probe pentru testare 
ADN, singurul fiu al acestora care se 
mai află în viață, Valentin Ceaușescu, 
dorind să se stabilească dacă acestea 
sunt ale părinților săi.

Medicii legiști au prelevat probe 
de la Nicolae și Elena Ceaușescu, 
rămășițele pământești ale acestora 
fiind apoi reînhumate.

Deshumarea a avut loc la cer
erea lui Valentin Ceaușescu și a lui 
Mircea Oprean. Valentin Ceaușescu, 
singurul fiu al cuplului Ceaușescu, a 
devenit recent, alături de Mircea 
Oprean, proprietarul mormintelor din 
cimitirul Ghencea, după mai mulți 
ani de procese.
____________________ 7

Imigranții ilegali din Franța vor trebui 
să suporte costurile asistenței medicale

Imigranții aflați în situație ilegală în 
Franța vor trebui să achite costurile even
tualelor îngrijiri medicale, după ce Adunarea 
Națională a aprobat un proiect în acest sens.

Adunarea Națională a decis marți re

România are una dintre cele mai vulnerabile economii. Până fi Vietnam, 
Ucraina sau Africa de Sud stau mai bine ca noi, potrivit unui clasarnem reali
zat de Credit Agricole - Corporate and Investment Banking. România ocupă 
poziția a treia în rândul țărilor cu cele mai vulnerabile economii, mai rău 
decât noi aflundu-se Ungaria fi Cehiu.

Ucraina sau Africa de Sud stau mai bine ca noi, potrivit unui clasarnem reali
zat de Credit Agricole - Corporate and Investment Banking. România ocupăZi

poziția a treia în rândul țărilor cu cele mai vulnerabile economii, mai rău
decât noi aflundu-se Ungaria fi Cehiu.

Ministerul Sănătății anunță creșterea 
riscului de îmbolnăvire cu trichineloză
Ministerul Sănătății atențio

nează asupra creșterii riscului 
de îmbolnăvire cu trichineloză 

și recomandă populației să 
cumpere carne de porc numai 
din spații autorizate sanitar, 
după ce 138 de persoane din 

județul Bihor s-au îmbolnăvit.

Specialiștii epidemiologi
recomandă populației să nu consume 
came de porc neexaminată trichinelo- 
scopic și să evite achiziționarea aces
teia din alte locuri decât magazinele 
specializate. De asemenea, este 
necesară o atenție mărită la consumul 
de came de porc insuficient prelucrată 
termic, deoarece procedeele de sărare, 
afumare sau uscare a cărnii nu distrug 
larvele.

Direcția de Sănătate Publică 
(DSP) Bihor a anunțat, marți, că a în
ceput o anchetă după ce 49 de persoane 
au fost internate cu trichineloză în urma 
consumului cărnii de porc cumpărată 
de la un bărbat din localitatea 
bihoreană Cheț.

Primul pacient a fost internat abia 
în 26 octombrie, deoarece simptomele 
bolii s-au agravat după perioada de 
incubație, cu diagnosticul de 
gastroenterecolită acută, iar în zilele 
care au urmat tot mai multe persoane s- 
au prezentat la spital. Majoritatea bol
navilor sunt internați la Secția de Boli 
Infecțioase din cadrul Spitalului de

Z

strângerea accesului la Ajutor Medical de Stat 
(AME), astfel că asistența medicală nu va 
mai oferită gratuit străinilor care se află în 
situație ilegală în Franța, ci doar ca urmare a 
achitării unei taxe de 30 de euro.

Ca răspuns, mai multe asociații au 
denunțat măsura, afirmând că este vorba de 
stigmatizarea străinilor. "Dacă accesul la 
asistența medicală gratuită se reduce prea 
mult, imigranții clandestini vor trebui să 
aștepte pentru a primi îngrijiri medicale. Vor 
fi îngrijiți într-un stadiu patologic mai 
avansat, cu riscul de a se prezenta la medic 
când au nevoie urgentă de îngrijiri, iar situația 
va fi mai complicată", atrage atenția Obser
vatorul dreptului la sănătate al străinilor, citat 
de Liberation în ediția electronică.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

Pneumoftiziologie Oradea, dar și la 
Spitalul Municipal Maghita.

Trichineloză este o boală 
determinată de Trichinella spiralis, care 
ajunge în organismul uman în urma 
consumului de came infestată.

Potrivit medicilor, majoritatea 
infecțiilor sunt asimptomatice, însă 
există și forme clinice de boală cu 
evoluție severă care pot cauza moartea 
prin complicațiile pe care le produc. 
Manifestarea clinică a bolii depinde de 
cantitatea de came ingerată, de masiv
itatea infestării ei și de rezistența organ
ismului.

Semnele clinice de boală sunt: 
tulburări digestive (dureri abdominale, 
diaree, grețuri vărsături), care apar la 1- 
2 zile după consumul de carne

infestată, febră, edeme palpebrale și f 
ciale însoțite de conjunctivită, dure 
musculare și adinamie (stare 
slăbiciune).

Factorii favorizanți ai îmbolnăvii 
la om sunt reprezentați de consum 
cărnii de porc sau vânat neexamina 
trichineloscopic, unele obiceiu 
culinare cum ar fi prepararea termii 
"în sânge" sau consumul de prepara 
crude sau insuficient prelucrate term 
(pastramă, câmat uscat sau afume 
șuncă), achiziționarea cărnii din al 
locuri decât centrele comerciale sp 
cializate, cât și tăierea clandestină a ai 
imalelor.

Boala nu se transmite de la om 
om, ci numai prin consumul cărnii i1 
festate.

CALEA ZARANDUUII fir.150 IlingA VOLVOi

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

A A A

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

Telefon: 0761 - 973-940
- 5 spălări (1 grans!
- legitimație (exterier + interior, 16 ren!k.



Octombrie negru. Hunedoara a intrat în zodia demisiilor
m ce la începutul săptămâ- 
intrenorul Mureșului, Gică 
bu, a declarat că nu se mai 
toarce la echipă, în urma 
'ului cu Voința Sibiu, acum 
enit rândul unui alt tehni- 
in din județ să renunțe la 
stul său. Eusebiu Șuvagău 
dat demisia din funcția de 

trenor al Hunedoarei, ur- 
ind ca oficialii grupării de 
Cerna să găsească un înlo- 
itor până la finele acestei 
■tămâni. Momentan echipa 
de pregătită de directorul 
tiv al clubului, Ioan Petcu. 
u Eusebiu Șuvagău la ti
nă, FC Hunedoara a ajuns 
?rul seriei a cincea a ligii a 

treia.

,,Era o presiune prea 
mare care s-a pus 
continuu pe noi”

Decizia tehnicianului venit în 
stă vară de la Unirea Dej a venit ca 
ilger pentru susținătorii echipei de 
urnale. Șuvagău a hotărât să demi

sioneze la câteva zile după partida 
câștigată în campionat în fața Gloriei 
Arad, joc cu care Hunedoara a urcat pe 
prima poziție a clasamentului. Se pare 
că, tehnicianul era hotărât să plece in
diferent de rezultatul înregistrat pe* 
tabelă la finele celor 90 de minute, cu 
atât mai mult cu cât victoria de pe 
„Michael Klein” a adus-o pe Hune
doara pe primul loc, după semieșecul 
Luceafărului de la Caransebeș.

„M-am bucurat când am auzit că 
Oradea a făcut egal la Caransebeș. A 
fost momentul când mi-am spus că e 
timpul să renunț. Mă bucur că am lăsat 
echipa neînvinsă și pe locul întâi”, a de
clarat Șuvagău pentru site-ul suporter
ilor corviniști. Acesta a explicat 
motivul principal pentru care a hotărât 
să renunțe, dezmințind zvonurile cum 
că ar urma să i se alăture lui Nae Manea 
(nimeni altul decât cel care l-a propus 
la Hunedoara) ca antrenor secund al 
Gloriei Bistrița.

„în zilele de după meciul cu Glo
ria Arad, am reflectat asupra situației 
mele la echipă și am hotărât că e mai 
bine să plec. Era o presiune prea mare 
care s-a pus continuu pe noi. Nici vorbă 
de o mutare pe banca Gloriei. Sper ca 
cei ce vor veni în locul meu să ducă la 
bun sfârșit treaba începută aici și să 
îndeplinească la final impus de conduc
ere, și anume promovarea”, a adăugat 
ex-hunedoreanul.

7m luni a stal Eusebiu Șuvagău la carma Hunedoarei, timp 
in care a dus echipa pe prima poziție a clasamentului ligii a treia.

„Localnicii” favoriți 
la preluarea echipei

Fostul tehnician al Hunedoarei nu 
a rămas dator față de cei care l-au spri
jinit la venirea sa în orașul de pe Cema. 
„Cornel Ene (n.red - principalul 
finanțator al clubului) este un caracter 
adevărat care pune mult suflet în ceea 
ce face aici și sigur nu se va lăsa până 
nu va duce echipa în divizia secundă. 
Am lăsat la Hunedoara o echipă 

frumoasă cu oameni adevărați care vor 
cu adevărat binele echipei. Sunt con
vins că se va realiza ce s-a propus”, a 
conchis antrenorul de 42 de ani. De al
tfel, Șuvagău a fost urmat și de către 
antrenorul secund Sebastian Moga în 
decizia de a părăsi clubul.

Până la alegerea unui nou 
antrenor, antrenamentele sunt conduse 
de loan Petcu, actualul director sportiv 
având, se pare, cele mai mari șanse de 
a rămâne în funcția de antrenor princi
pal. De altfel, pentru postul rămas va
cant au mai fost vehiculate câteva nume 

din „zonă” cum ar fi, Romică Gabor, 
Titi Alexoi sau Nelu Mitrică, însă nu 
este exclus ca cei din conducere să 
apeleze la unul din antrenorii liberi de 
contract, Marius Baciu, Victor Roșea 
sau Cosmin Bodea, fiind exemple în 
acest sens.

în cele 13 partide oficiale, parcur
sul echipei sub comanda lui Eusebiu 
Șuvagău a fost unul contrastant. Hune
doara a ajuns pe prima poziție a clasa
mentului deși nu a etalat nici pe departe 
cel mai bun joc din serie, câștigând la 
limită jocuri cu Gloria Arad, CFR 
Simeria sau Național Sebiș.

Hunedoara a ajuns și până în 
șaisprezecimile Cupei României, acolo 
unde a fost eliminată la penaltiuri după 
un meci halucinant cu Gaz Metan CFR 
Craiova (4-4 după 120 de minute).

Claudiu Sav

Conducerea clubului din 
Hunedoara a anunțat că, 
astăzi, începând cu ora 13.00, 
la sediul de pe stadionul 
„Michael Klein ” va avea loc 
o conferință de presă cu prile
jul căreia va fi anunțat noul 
antrenor al alb-albaștrilor.

încă ceață pe Mureș S-a constituit Liga 
Profesionistă de Fotbal II

tuația clubului de sub cetate 
nane încă incertă. Lucrurile 
tt departe de a fi intrat pe jă- 
șul normal după plecarea lui 
ă Barbu de la Mureșul. Con- 
ucerea clubului urmează să 
semneze în următoarele zile, 
ml antrenor al echipei, până 
tnci echipa fiind pregătită de 
k Szemely și Cristi Zaiați. Cel 
' probabil Mureșul nu va avea 
nou antrenor pe bancă la me- 

din campionat de sâmbătă 
la Arad, în compania studen

ților de la ACU.

Administratorul delegat al clubu
lui, Gheorghe Țurlea a declarat că 
situația de la club este încă un neclară, 
urmând ca cei din conducere să ia o de
cizie privind noul tehnician de la 
poalele cetății.

„Nici nu știu ce să vă spun pentru 
că și eu am fost plecat din localitate. 
Știu exact ce știe toată lumea și anume 
că Gică e convins să nu mai vină la 
echipă. Urmează ca mâine (n. red - 
astăzi) să se discute ce se va întâmpla 
pe viitor. Trebuie luată o decizie având 
în vedere că sâmbătă avem un meci ex
trem de important la Arad. Deocamdată 
de echipă se ocupă antrenorii secunzi”, 

a confirmat pentru Glasul Hunedoarei, 
oficialul grupării alb-roșii.

Gică Barbu, cel mai longeviv din
tre antrenorii din liga secundă, a demi
sionat imediat după înfrângerea din 
campionat suferită în fața celor de la 
Voința Sibiu.

Barbu a fost tehnicianul Devei 
aproape șase ani, timp în care a ocupa 
un merituos loc șapte, a evitat ret
rogradarea în două rânduri și a dus 
echipa în liga a treia, sezonul trecut, 
pentru ca mai apoi clubul hunedoroan 
să fie reprimit, după retragerea celor de 
la Internațional Curtea de Argeș.

Claudiu Sav

Unul din proiectele înaintate de 
președinții echipelor ce evo

luează în ligile secunde începe 
să prindă contur. Este vorba de 
constituirea unei Ligi Profesio
niste care să se ocupe exclusiv 

de problemele care apar la nive
lul eșalonului secund și care să 
fie separată de Liga Profesio
nistă de Fotbal condusă de Du

mitru Dragomir.

în cursul zilei de ieri s-au pus 
bazele acestei noi organizații. Șase 
reprezentanți ai cluburilor din liga a 
doua au semnat actele constitutive ale 
Ligii Profesioniste 2.

Cele șase cluburi care au inițiat 
proiectul și pot fi numiți ca fondatori, 
sunt: Dunărea Galați, Farul
Constanța, Viitorul Constanța, CS 
Brăila, ALRO Slatina și Concordia 
Chiajna. La puțin timp însă de la ofi
cializarea noului organism, alte șase 
cluburi din liga secundă și-au expri
mat telefonic adeziunea. în acest mo
ment, LPF2, care se dorește a fi 

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 pffice@exclusivevent.ro sau 0727177994.

reprezentatul cluburilor din Liga a 11- 
a, mai are nevoie de acordul 
Federației pentru a-și obține certifi
catul de identitate sportivă.

Conform declarației
președintelui Auraș Brașoveanu 
(președintele Dunării Galați), cel care 
se ocupă în acest moment de conduc
erea LPF2, cel mai probabil luni se 
așteaptă un răspuns în acest sens din 
partea forului suprem al fotbalului 
românesc. „Deși această ligă s-a for
mat doar cu șase membrii fondatori 
nu trebuie să uităm că și Liga 
Profesionistă, care se ocupă de des
tinele primului eșalon, a avut la în
ceput doar patru membrii. înțeleg 
reticența anumitor cluburi de a se în
scrie în acest proiect, dar noi sperăm 
că timpul le va rezolva pe toate”, a 
spus președintele Dunării Galați.

în acest moment LPF2 are atât 
statut și un act constitutiv semnat de 
membrii fondatori, cât și un sediu 
menționat în statut, care este situat în 
București.

Claudiu Sav

mailto:pffice@exclusivevent.ro
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țuitor. Un om ambiționat de suferința pierderii familiei sale, care devine 
acum un luptător de temut, autoproclamat Wolfhound/Clanul Lupilor. 
(Pro Cinema; 22:00; Clanul lupilor)

țuitor. Un om ambiționat de suferința pierderii familiei sale, care devine
acum un luptător de temut, autoproclamat Wolfhound/Clanul Lupilor.
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?(...) Artistă
“Bunul renume al unei femei se

datorează uneori tăcerii mai

multor

Dicționar: Str., Oac, Aia.

Cama

Avantaj Aceea

A ierta
Distante

ZXTVz?2

Maurice Chevalier

(Completați textul folosind soluția 
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PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SAI 
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TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
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23:25

07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor la zoo (german serial,
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se 2006 - 20.)

rial, 2005 - 87.) cu Marcelo Ser- 08:10 Tonomatul DP 2
rado, Patricia Franța, Lavinia 10:00 Liber pe contrasens
Vlasak, Leonardo Vieira 11:00 Confesiuni

10:00 Garantat 100% 12:00 Telejurnal
11:00 Oameni mari la TVR (rel.) 12:30 Ora de business (emisiune in
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea formativă, 2010, rel.)

gue (rel.), Rezumatele zilei 14:30 împreună în Europa
12:45 Legendele palatului: doctorul 15:30 Tribuna partidelor parlamen

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 54.) tare
14:00 Telejurnal 16:00 Doctor la zoo (german serial,
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 2006, rel. - 20.)
14:50 Vinul pe românește 17:00 Telejurnal la TVR 2
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 17:30 Confesiuni (magazin de diver
15:30 Akzente (magazin cultural) tisment, 2010)
17:00 Interes general (talk show, 18:30 Bazar (documentar)

2000, rel.) 19:00 Ora de business
17:30 O carte pe săptămână (rel.) 20:00 Liber pe contrasens (talk show
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 2007)

Loto 6/49 și Noroc 21:00 Lege și ordine (SUA serial po
18:00 Telejurnal lițist, 1990 - 12.) cu Jerry Or-
18:30 Legendele palatului: doctorul bach, Benjamin Bratt, Sam

Hur Jun (serial, 2007 - 55.) Waterston, Carey Lowell
19:30 Oameni mari la TVR (rel.) 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

uJ 19:40 Sport 23:00 Spionii (englez serial triller,
X 20:00 Telejurnal 2002 - 10.) cu Matthew MacFa-

20:40 Tema zilei dyen, Keeley Hawes, David
21:00 Judecă tu! (2010) Oyelowo, Peter Firth
22:00 Vinul pe românește
22:10 întreabă praful (SUA dramă

'f. romantică, 2006) cu Colin Far
T rell, Salma Hayek, Donald Sut

herland, Jeremy Crutchley

18:30
20:00
21:15

Un Show Păcătos

06:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 98:20 Sport cu Florentina
11:15 Sfârșitul lumii (german-SUA 10:00 Suspect fără memorie (SUA 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Micile suflete mari (canadi

film de catastrofa, 2005) cu mister, 2008) cu Angus MacFa- 12:30 O mare de pasiune film de familie, 1990, rel.)
Gina Gershon, Cameron Daddo, dyen, Elisabeth Rohm 14:00 Marina 11:30 Mondenii
Shannen Doherty, Randy Quaid 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:15 Victoria 12:00 Casă, construcție și design

13:00 Observator 1973, rel. -3858.) 16:1-5 Rețeta de ACASĂ 13:15 Camera de râs
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Povestitoarea (SUA dramă

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:30 Zâmbete într-o pastilă 16:30 Rosalinda 1991) cu Jessica Tandy, Chr
Katey Sagal, Christina Apple- 14:00 Impact iminent (canadian-SUA i 17:30 Poveștiri adevărate topher Gartin, Stephanie Zii
gate, David Faustino S.F., 2005) 18:30 O mare de pasiune list, Lisa Jakub

14:30 Te pui cu blondele? 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 19:30 Fructul oprit 16:00 Cireașa de pe tort
16:00 Observator 1973 -3859.) 20:30 Iubire și onoare (român serial 17:00 Trăsniții
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV de dramă, 2010) 18:00 Focus 18
19:00 Observator 17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 10:00 Focus Sport
20:30 Marele câștigător 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) 19:30 Cireașa de pe tort
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 20:00 Urmărire periculoasă (acțiune, 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 20:30 îmblânzirea scorpiei

de dramă, 2010) cu Alina Puș- 2000) cu Casper Van Dien, de divertisment, 2007) 21:30 Focus Monden
caș, Antonia lonescu, Ana Maria Franțoise Robertson, Russell 23:30 7 păcate (serial de dramă, 22:15 Trăsniții (
Donosa, Alexandru Costea Wong, Jason Blicker 2007) cu Gabriela Duarte, Clâu- 23:00 Mondenii

23:00 Observator 22:00 Fotbal: Steaua - Utrecht Eu- dia Jimenez, Giovanna Anto- 23:30 Răzbunarea sfântului (engl
nelli, Reynaldo Gianecchini polițist, 1969)ropa League23:45

«■Hi

HB© 15:10 Regăsirea (SUA dramă, 1999)
17:00 Chrissa nu se dă bătută (SUA film de fami
lie, 2009) cu Sammi Hanratty, Michael Learned

Jumper (SUA S.F., 2008) 88' la HBO cu Hayden Christensen 
Pentru Neda (SUA film documentar, 2009)
Che - Prima parte (francez-spaniol-SUA dramă, 2008) cu Benicio Del 

Toro, Demian Bichir, Rodrigo Santoro, Santiago Cabrera
Che - Partea a doua (dramă biografică, 2008) cu Benicio Del Toro, De

mian Bichir, Rodrigo Santoro, Catalina Sandino Moreno

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

22:00

Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 20.) /
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 5.) K3Di 
îngerul de piatră (canadian-englez dramă, 2007) .
Anturaj (SUA serial, 2004 - 5.) IfiiM
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 7.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 22.) cu Laura San Giacomo, Geoi 

Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
Clanul lupilor (rus fantasy, 2007) cu Aleksandr Buharov, Oksana Al 

shina, Aleksandr Domogarov, Igor Perenko



Ne puteți citi pe internet !a 
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
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OCIRI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
a

fon: 0755.999.916
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i praf 10
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ar 1

listla mașini pt.terasamentc
6

.necal.în mine si cariere
1

.necal. la spargerea si taierea 
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itor necal. la asamblarea, mon- 
pieselor 27

amator ajutor 1

lier 2

Iar universal 1

itor 2

itor la domiciliul clientului pe 
de comanda 4

■ledoara

efon: 0755.999.917

comercial 1

buca tar 1

confectioner-asamblor articole din
textile 12

consultant fiscal 5

controlor calitate 1

cusător 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,gresie,parchet

8

munc.necal.la în tret. drumuri,șo
sele, poduri,baraje 4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

operatot xerox I

pregătitor piese încălțăminte
8

sef formație în ind. 
îmbrăcăminte

confecțiilor si
1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confcctioner-asambleor articole din
textile 8

croitor 4

de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

sudor manual cu flacara de gaze 
i

cusator articole marochinarie 
]

bucatar 1

cabanier ț

sudor 28 dispecer 1
lucrator gestionar j

vânzător 10 finisor terasamente 4
ospatar(chelner) 2

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

Vulcan
zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor 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
ronaj

textile 1 sudor 10

Telefon: 0755.999.919controlor calitate 2 zidar rosar-tencuitor 1

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

nd garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983
Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=!200mp. Preț 20 curo/mp neg. Tel. 0735.066.695

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

apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et. 1 ,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
spațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 

iarde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

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

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

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

I apartament în Brad,4 camere ,ultracentral, etaj 3,Str. Liceu Iui,garaj acoperit lângă bloc in- 
in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

1 casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, flligorie, dresing, living, baie, cămară, 
lin fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
748.347.128

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

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

.-garaj în Simeria, zona Parcului. Preț l8.000lei.Tel,0740.965.191

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

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

1 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. 
]60.000lei. Tel 0748.689.532

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

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

d apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
decomandat. Preț 85.0001ci. Tel.0730.346.219

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

d apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.000Iei
Tel.0721.805.675

d apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat. st=50mp. 
63.0001ci.Tcl.0748.347.128

d casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.000lei. 
J748.689.532

d apartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel. 
5.066.695g Tarife
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operator mașini de
fotoculegere(monofoto) I

secretara 1
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electricean în construcții I

lucrator comercial 1

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

Brad Telefon: 0755.999.925

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,faianța,gresie,parchet 4

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

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

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalator manual 4

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent transporturi 1

bucatar I

electricean de întreținere si repara
ții I

ospâtar(chelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

Ilia

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc.radioelectronist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbinteăi 
abur 1

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

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

brutar 1

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Nr.
Județul

nr.

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

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

Brad

L

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L, angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în 
România și detașare Slovenia. Asigură masă
Tel. 0722.775.557

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

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

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

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
TeI.02S4.228.748

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 120lei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848 (text maxim 50 de cuvinte)
Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.0733.703.790

Vând țuică de prune, 30gr., 15 iei/litru. Tei.0748.390.610 Bl.
Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ant 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. Email: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestanlă, vacă gestantă, vpci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557 Semnătura
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Sc......Ap.

g
Vând urgent vaucherauto 800lei. Tel.0757,777.079

Vând Renault Kangoo,1.2i, a.f. 10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009,gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire î 
scaune, proiecioare,75CP, full options, start perfectă de funcționare. Preț 4.1 OOeur. Tel.0757,777.079

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Pîet 1750 curo neg.Tcl.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 86(1

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 

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. â

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

S-Ai pfutov- . i—. erfrT-
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S-MI ‘fflr ■ iii'‘••r-. jn'fi
S M2 martor tru prrrtni iwrtihv » rarn. -

STW»CI

S-ȘAPÂ

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

Silvadez^ www.silvadez.ro

St* V»rța,

f - a-

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității
r

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

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-02.01.2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.9

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

LEMNTEX
pretate ;i tonerctalizeui 

timplărie Iii lemn triplu stratificai 
■șl și ferestre da cea nai bună calltat 

parchet din lemn de lag. 
paltin san frasin.

5LCJin.VA LEMNTEX S.R.L
isiit Chiminiiiu, nr,12ID, aimunu ILiruu, 
td/faxt 0354/SO1021/22, sitva^xmurl.

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

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

PERSOANELE CAZATE ÎN HQTEL AU AGUES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARĂ

ntru rezervări, și alte informații ne puteți contact' 
ia următoarele numere de telefon: 

0762657963 - Visoi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

PREȚ: 180 LEI/PERS

PACHET SERVICII 
PENTRU REVELION

- Masa festiva de revelion

Nisip 22,00 lei/ton

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 - I6mm 25,00 lei/ton

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

http://www.silvadez.ro

