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Din cuprins
Elevii învață să 

trăiască 
sănătos

Singura reprezentantă a județului în fotbalul de 
sală, Dava Deva vrea să termine sezonul com- 
petițional pe prima poziție a clasamentului. 
Trupa pregătită de Karoly Gașpari joacă ultimele 
două meciuri din acest an, în liga a doua, pe

patru și cinci decembrie, într-un turneu la Piatra 
Neamț, acolo unde va întâlni Infopress Odor- 
heiul Secuiesc și formația gazdă, Futsal 
Ceahlăul. Devenii sunt cotați cu prima șansă la 
promovare, iar o victorie în meciul direct cu Fut

sal Ceahlăul ar lămuri în mare parte lucrurile pe 
acest final de an.

/Wfr 9 ►

^rotocolul între

Extragerile LOTO
6/49: 4, 39, 23, 1,5,47
Noroc: 3,9, 6, 6, 7,7, 2 

5/40:34, 22, 17, 2,31,40
Joker: : 24,43,33, 44,45

e blamat...”

Pentru că, deși are la îndemână soluții legale, 
pentru rezolvarea situației deponeului eco
logic de la Petrila, nu le aplică, preferând să 
transfere problema investițiilor în plan 
politic.

Inspector școlar general, 
din cadrulIȘJ 
Hunedoara, Alexandru 
Lăutaru

Pentru că a implementat, 
în parteneriat cu ARACIP, 
un proiect de metodologie 
de evaluare externă a cal- .. 
ității educației în în
vățământul preuniversitar. 
Beneficiari ai acestui 
proiect vor fi 14 școli pilot 
din județ și 54 de cadre di
dactice.

I

Președintele CJ 
Hunedoara, Mircea Moloț

Cozonaci gustogl r>i aromați 
iWxâCâtî <J<? ’.atMloa»**
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► DX 06 Hațeg - Bara Mare 
d ► DX 68 Hațeg - Totești 
5 ► DX 68 Totești - Zckani

Q ► DX 66 Hațeg - Calan 
$ >0X7 Mintia - Vețel
“ ► D.N7 Vețel Leșnie

► DN7 Leșnie - Săcămaș
► DX7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjue-Zam
► Deva, Calea Zarand
► Uricani pe DX 66Ă
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Petroșani 3/6. S/’Cl

1- Brad 6/9, 1

Calendar
f greco-catolic
S Sofoniu
f romano-catolic
Sf. Francisc Xaveriu

Mâncare 
armenească

Ingrediente:
- 10 cartofi cu coajă
- 500 g ciuperci
- 50 ml ulei
- sare
- piper
- 1 -2 cepe
- 3-4 căței de usturoi
- cimbru verde și uscat
- o legătură pătrunjel verde

Mod de preparare:
Se spală cartofii cu un burete și se 

pun să fiarbă în apă cu sare. După ce 
au fiert, se scot din apă și se Iasă să se 
răcească câteva minute. Se decojesc și 
se taie cubulețe. Separat, se curăță ciu
percile, se spală în 3-4 ape și apoi se 
taie feliuțe. Se spală și se curăță și 
ceapa, se taie solzișori și se călește în 
uleiul încins în prealabil împreună cu 
usturoiul tocat. Se adaugă ciupercile și 
apă călduță. Se călesc la foc mic 
aproximativ 40 de minute și apoi se 
dau la rece. Cartofii tăiați cubulețe se 
rumenesc în untul topit în prealabil, 
într-o tigaie și se condimentează cu 
sare, piper și cimbru. Ciupercile și 
cartofii se pun într-o tavă termorezis- 
tentă și se bagă la cuptor. După ce s-au 
rumenit, se scot din cuptor și se 
ornează cu pătrunjel proaspăt.

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

■^■Sfântul Zilei-----------------
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica.
Sfântul prooroc Sofonie

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cer
nica s-a născut în anul 1730, într-o fami
lie din Săliștea Sibiului. La vârsta de 19 
ani ajunge în Țara Românească și intră în 
slujba mitropolitului grec Roșea, arhiereu 
aflat în București. în anul 1750 ajunge 
împreună cu acest arhiereu la Athos. 
Primește treapta diaconiei în Mănăstirea 
Vatoped. După moartea mitropolitului, 
ajunge ucenic al renumitului părinte căr
turar Paisie Velicicovschi, stareț pe atunci 
al Mănăstirii Vatoped. în anul 1763 îl în
soțește pe marele stareț în Moldova, la 
Mănăstirea Dragomima, iar din anul 
1775 - din pricina ocupației austriece in
staurată asupra Bucovinei - se mută îm
preună cu părintele său duhovnicesc și cu 
alți monahi la Mănăstirea Secu. După o 
altă perioadă de 4 ani petrecută la Sfântul 
Munte, ieromonahul Gheorghe revine în 
Moldova, la Secu și la Neamț (aici fiind 
stareț Paisie Velicicovschi), apoi trece în 
Țara Românească, cu gândul de a se în
toarce la Athos. Este convins de Mitro
politul Țării Românești, Grigorie al 
Il-lea, să primească a revigora viața în 
schitul Cernica, aflat în totală părăsire de 
vreo trei decenii, astfel că orânduiește 
aici o mănăstire cu aleasă viață de obște 
după tipicul Muntelui Athos și al obștilor 
paisiene din Moldova. A refăcut vatra 
monahală în doar cinci ani, adunând în

jurul lui 103 ucenici. Roadele cârmuirii 
sale la Cernica au făcut ca, în 1793, Mit
ropolitul Filaret al U-lea să-i dea în 
seamă și mănăstirea Căldărușani, con- 
ducându-le efectiv pe amândouă din 
aprilie 1794 și până la moartea sa, în de
cembrie 1806, locuind, pe rând, în fiecare 
dintre ele și așezând egumeni (stareți) 
care să le poarte de grijă, mai ales când 
el era plecat dintr-o mănăstire intr-alta. în 
ambele mănăstiri a rânduit viața mona
hală după tradiția athonito-paisiană. A 
trecut la cele veșnice la 3 decembrie 1806 
și a fost înmormântat la Mănăstirea Cer
nica.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în ședința din 20-21 octombrie 
2005, a aprobat propunerile Sinodului 
mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și 
Dobrogei privind canonizarea Cuviosului 
Stareț Gheorghe, Arhimandritul de la 
Cernica și Căldărușani, având ziua de 
sărbătorire la 3 decembrie.

Tot în această zi se sărbătorește și 
Sfântul Prooroc Sofonie - al cărui nume 
se tâlcuiește „straja Domnului" sau 
„cunoscătorul celor ascunse” -, fiul Iui 
Huși, din seminția lui Simeon, a fost al 
noulea dintre „proorocii mici”. A trăit la 
Ierusalim la începutul domniei regelui 
Iosia (640-609 î.Hr.). A primit harul 
proorociei și a proorocit despre căderea

și pustiirea Ierusalimului și despre 
necazurile cele mari ce vor veni peste 
iudei. A mai proorocit că neamurile vor 
ajunge popor ales al lui Dumnezeu; că 
rușinare va fi pentru cei necredincioși și 
mărire pentru cei drepți; că Ilristos Dom
nul va fi Judecător și împărat a toată su
flarea cuvântătoare și că va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui. A murit în casa 
lui și a fost îngropat în țarina lui, aștep
tând învierea cea mare de apoi.

HOROSCOP
Chiar dacă apar unele întârzieri în 

activitatea ta și lucrurile nu îți ies cum 
ți-ai dori, ar fi bine să nu’îți pierzi răb
darea, în final victoria îți aparține.

Viața ta sentimentală nu mai este 
satisfăcătoare, în ultimul timp, din 
cauza singurătății sau a unei neînțele
geri. Acum poți redresa situația, fiind
mai deschis și făcând primii pași pentru con 
lidarea unei relații sau iubiri.

Simți nevoia să te implici în acti
vitatea unui grup, lucru care îți va fi 
benefic indiferent de profilul activită
ții. Ești într-o stare excelentă și se 
vede.

Astăzi va fi o zi plină de eveni
mente. Spre seară, ai putea ieși împre
ună cu persoana iubită la un spectacol 
sau să luați masă. Ia-ți inima în dinți 
și spune-i deschis ceea ce simți.

Dacă vei ajunge la un compromis 
cu persoana iubită, relația voastră va 
dura în timp. Vei ajunge la concluzia 
că este exact ce îți dorești și vei lupta 
pe orice cale pentru a o păstra.

Promisiunile făcute fără acoperire 
te vor face să te simți trădat. Nu-i lăsa 
pe ceilalți să te convingă să faci lucruri 
cu care nu ești de acord.

I

3 decembrie
de-a lungul timpului

1949: Decret privind înființarea Camerei de Comerț Ex
terior a României

1977: Au fost inaugurate lucrările de construcție a sis
temului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II de la 
Drobeta-Turnu Severin

1987: Adunarea Generală a ONU adoptă rezoluții iniți
ate de România privind reducerea bugetelor militare, regle
mentarea pașnică a diierendelor dintre state, dezvoltarea bunei

S-au născut:

1596: Nicola Amati, lutier italian (d. 1684)
1857: Joseph Conrad, (Jozef Teodor Konrad Ko- 

rzeniowski) scriitor britanic de origine poloneză (d. 1924)
1886: Karl Manne Georg Siegbahn, fizician suedez, lau

reat al Premiului Nobel (d. 1978)
1948: Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath
1950: Dumitru Bentu, politician român
1965: Katarina Witt, patinatoare germană
1984: Cosmin Moți, fotbalist român

Ar trebui să îți impui mai mult _ 
punctul de vedere la serviciu, mai ales u 
pentru că astăzi vei fi ascultat. Azi vei J 
fi elocvent și obiectiv și nu va putea ni
meni să contrazică argumentele tale bine c 
dite.

Venituri despre care nu aveai idee 
că există, se pare că vor intra în mâi
nile tale. îți vor prinde foarte bine în 
această perioadă.

vecinătăți
1993: A început să emită, la București, „Radio Roman

tic”

Comemorări:

O pierdere rezonabilă este prețul 
care merită plătit dacă vrei să mergi 
mai departe. Compromisul nu în
seamnă să cedezi, înseamnă să ajungi 
la o înțelegere.

1998: Banca franceză „Societe Generale” este desem- 
nată câștigătoarea licitației organizate de Fondul Proprietății 

Bila Stat pentru privatizarea Băncii Române pentru Dezvoltare 
1l RD). „Societe Generale” a cumpărat 51% din acțiunile BRD 

tru 200 de milioane de dolari

1888: Carl Zeiss, inventatorul sticlei Zeiss
1919: Pierre-Auguste Renoir, pictor francez
1937: Jozsef Attila, scriitor maghiar
1944: Petre Grimm, istoric literar și traducător 

român
1954: Maria Ventura, actriță româncă
1987: Dorin Liviu Zaharia, muzician român
1991: Petre Țuțea, filosof român

Un impuls în viața ta sentimentală 
va fi exact ceea ce ai nevoie în acest 
moment. Te va relaxa și îți va canaliza 
energia în alt plan decât cel profesio
nal.

Bancurile zilei
Relațiile cu persoanele de sex 

opus îți sunt favorabile astăzi. N-ar fi 
exclus să faci o cucerire la care visezi

© © ©
între canibali:
- Am venit să vă cer mâna 

fiicei dvs!
- La pachet sau o serviți 

aici?

© © ©

- Ce înseamnă pentru un 
canibal o femeie gravidă ?

- Un kinder cu surpriză.

© © ©
Un canibal vine la altul cu 

un coșciug pe spate.
Al doilea zice: - Iar con

serve?

- Când știe un canibal că 
prânzul lui e gata?

- Când nu mai aud bătăi în 
ușa cuptorului.

- Care este diferența dintre 
omul zăpezilor și un bărbat deș
tept?

- Omul zăpezilor, cică, ar fi 
fost văzut o dată! I!

de mult timp, o persoană în fața căreia n-ai a\ 
niciodată curajul să îți expui sentimentele.

© © ©
Există canibali vegetarieni?
- Desigur.
- Și ce mănâncă ei?
- Mărul lui Adam..

© © ©

© © ©
- Care este diferența dintre 

o soacră și o muscă?
- Musca te bâzâie doar 

vara!

© © ©

© © ©
- Care este diferența dintre 

un prezervativ și un Trabant?
- Ambele blochează circu

lația.
© © ©

Evită să ai datorii, pentru că îți va 
fi greu să dai banii înapoi. La locul de 
muncă lucrurile sunt destul de insta
bile și prin urmare va fi greu să negociezi.
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Guvernul este de acord cu schimbarea denumirii oficiale a persoanelor de 
etnie roma din "ronț" în "țigan", propusa intr-o inițiativă parlamentară, 
bazându-se pe recomandările Academiei Române, precum ți pe faptul că 
acesta este termenul folosit în majoritatea statelor membre ale Uniunii Eu
ropene,
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Elevii învață să 
trăiască sănătos

nspectoratul Școlar Județean (IȘJ) 
lunedoara organizează luni, un con- 
urs care se adresează elevilor din 
lașele IV-XTI care participă la activ
ați extracurriculare sau extrașco- 
ire de educație pentru sănătate. 
Concursul se va desfășura pe doua 
ategorii de vârstă: clasele IV-VIII și 
X-XII. Vor participa două sute de 
levi din județul Hunedoara, iar 
^Starea va fî tip grilă, portofoliu.

.cest proiect, intitulat „Sănătate prin 
limentație”, este cofinanțat din Fondul 
ocial European prin Programul Oper- 
țional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 - 2013.
obiectivul pe care îl are acest proiect 
ste de a promova stilul de viață sănă- 
)s pentru copiii din mediul rural și 
rban, prin formarea specifică a cate- 
oriilor de factori de decizie din dome- 
iul învățământului preuniversitar și 
rin oferte educaționale specifice. „Prin 
cest program, dorim ca elevii să conș

tientizeze importanța educațională pen
tru un stil de viață sănătos și să îi încu
rajăm să găsească soluții pentru a avea 
o astfel de viață. Un alt scop al nostru 
este dezvoltarea armonioasă sub aspect 
psiho-fizic a elevilor prin cunoașterea 
conținutului de educație pentru soci
etate prin derularea unor activități refer
itoare la alimentație, sănătate precum și 
a normelor necesare integrării în viața 
socială și reguli de securitate personală 
și de grup", declarat purtătorul de cu
vânt din cadrul IȘJ Hunedoara, Raluca 
Iacobescu. Astfel că, două sute de elevi 
din județ vor participa la acest concurs, 
în cadrul acestui concurs, elevii vor 
prezenta câteva proiecte în Power 
Point.
Concursul va avea două secțiuni și se 
va desfășura la nivelul unităților de în
vățământ înscrise până acum.

Petronela Tămaș

Proiect, pentru o 
educație de calitate

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) 
Hunedoara, în parteneriat cu Agenția 
Română de Asigurare a Calității în în
vățământul Preuniversitar (ARACIP) 
au dezbătut, ieri, proiectul de metodolo
gie de evaluare externă a calității edu
cației în învățământul preuniversitar. în 
județul Hunedoara proiectul va fi imple- 

i mentat în 14 școli.
Proiectul, numit „Dezvoltarea culturii 
calității și furnizarea unei educații de 
calitate în sistemul de învățământ pre
universitar din România prin imple
mentare standardelor de referință" 
inițiat de ARACIP, a început din data de 
22 octombrie, în urma unei conferințe 
de lansare, care a avut loc la Brașov și 
va dura până în anul 2013. „Inspec
toratul Școlar Județean este partener în 
acest proiect cu ARACIP. Este un 
proiect finanțat din Fondul Social Euro
pean. La nivel de județ, implementarea 
proiectului se va derula în 14 școli pilot, 
participând 54 de cadre didactice. For
marea profesorilor va începe de anul vi
itor din luna ianuarie și va dura până în 
luna iunie”, a declarat purtătorul de cu
vânt, din cadrul IȘJ, Raluca Iacobescu. 
După implementarea acestui proiect, 
școli din Brad, Totești, Valea Nandrului, 
Petroșani, Uricani, Vulcan, Sântămărie 
Orlea, Beriu, Hațeg, Orăștie, Hune
doara și Deva, vor fi reacreditate, 
reevaluate extern și vor fi testate din 
punct de vedere al calității indicatorilor 
de performanță. Conform reprezen
tanților IȘJ, din cele 14 unități de în
vățământ vor participa câte patru cadre 
didactice, mai puțin în Uricani, de unde 
vor fi doar două.

Petronela Tămaș

Protocol între PSD și 
PRM semnat la Deva
Caravana semnării de protocoale 
între PSD și PRM ajunge și la Deva, 
în cursul zilei de azi, președintele 
PRM, Corneliu Vadim Tudor va sosi 
la Deva pentru a semna protocolul cu 
social-democrații în vederea susți
nerii reciproce la nivelul adminis
trațiilor locale, dar și în cursa pentru 
ocuparea fotoliului de deputat al 
Colegiului Nr.3 Hațeg.

După ce vechea colaborare între cele 
două partide a fost parafată, până în 
prezent, în mai multe județe, protocolul 
de colaborare între social-democrați și 
adepții „Tribunului” va fi semnat și în 
județul Hunedoara. Potrivit spuselor 
liderului județean PSD, Laurențiu Nis- 
tor, protocolul vine în sprijinul 
proiectelor ce vor fi de acum inițiate de 
reprezentanții celor două formațiuni 
politice, în interesul cetățeanului de 
rând. „Mâine (n.red. azi) se va semna 
un protocol de colaborare cu PRM. 
Acest protocol constă în sprijinirea rec
iprocă pe plan local, în susținerea 
proiectelor inițiate la nivelul consililor 

locale și județene și binențeles și la 
alegerile de duminică”, a precizat 
președintele Organizației Județene PSD 
Hunedoara, Laurențiu Nistor. După ce, 
Costel Avram a anunțat într-o confer
ință de presă care a avut loc în ziua în 
care candidatul PSD s-a înscris în cursa 
pentru alegeri, că o susține pe Mariana 
Câmpeanu, candidat din partea PNL, 
odată cu semnarea acestui protocol, lid
erul județean al PRM s-a răzgândit. Mai 
mult, Tribunul l-a apostrofat la acea 
vreme că nu respectă ordinele de la cen
tru. „Președintele Vadim vine la Deva 
pentru semnarea protocolului pentru o 
colaborare între membri PSD și PRM 
la nivelul administrațiilor publice lo
cale. Binențeles că vom susține candi
datul PSD la alegerile din 5 
decembrie”, a menționat președintele 
Organizației Județene PRM Hunedoara, 
Costel Avram. Cu prilejul semnării 
acestui protocol, la Deva va fi prezent 
și vicepreședintele PSD, Ecaterina An- 
dronescu.

Irina Năstase

Spectacol caritabil pentru 
copiii cu dizabilități
eara caritabilă, pentru copiii cu diz- 
Dilități din Simcria, va avea loc 
stăzi, începând cu ora 17.00 în Sala 
4 a re a Casei de Cultură „Drăgan 
luntean” din Deva. Copiii C'entru- 
ri de Pedagogie Curativă din Sime- 
ia, vor avea și câteva standuri cu 
ânzare, în holul Casei de Cultură.

tata stabilită pentru spectacolul cari- 
ibil intitulat „O picătură de suflet”, 
entru copiii cu dizabilități, s-a îmbinat 
erfect anul acesta cu Ziua lnternațion- 
lă a Persoanelor cu Dizabilități. .„De 
bicei programam astfel de evenimente 
i preajma sărbătorilor de iarnă, anul, 
cesta, însă am decis să organizăm 
cest spectacol mai repede și coincide 
u Ziua Internațională a Persoanelor cu 
tizabilități. Va fi un spectacol deosebit, 
torim să demonstrăm că și acești copii 
u multe calități. Sperăm să obținem și 
eva fonduri, pentru a le putea oferi 
licuților cadouri pentru Moș Nicolae

și pentru Moș Crăciun”, a spus direc
torul Centrului de Pedagogie Curativă 
din Simeria, Mironică Golășie.
Vor fi prezenți 25 de copii și aproxima
tiv 20 de carde didactice, care, împre
ună vor prezenta pe scenă, o piesă de 
teatru euritmic intitulat „Joc de Cră- 
ciun”și vor colinda. In holul Casei de 
Cultură vor fi amplasate câteva standuri 
cu diverse lucruri făcute chiar de acești 
copii, iar persoanele care vor dori să-i 
ajute, au posibilitatea să cumpere.
Vor fi mai mulți invitați la acest eveni
ment, printre care și câțiva interpreți 
cunoscuți. de muzică populară ai 
județului Hundoara, cum ar fi Cristian 
Fodor, Valentin Crainic și Claudiu 
Stoia, dar și un grup de elevi, din clasa 
a III- a, ai Colegiului Național „Dece- 
bal” din Deva.

Petronela Tămaș
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4 Eveniment Valul de frig care s-a abătut asupra Europei Centrale a provocat moartea a 18 
persoane în Polonia, patru în Cehia și patru în Lituania. în timp ce ninsorile 
abundente din Franța și Marea Britanie continuau, joi, să perturbe traficul din 
cele două țări.
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Prinși în timp ce furau produse 
cosmetice

Două persoane au fost prinse de 
agenții de pază ai unui supermarket 
din Orăștie, după ce au furat mai 
multe produse cosmetice. Au fost 
anunțați polițiștii, care au că cele două 
persoane. Valentin B., de 31 de ani, 
din Vulcan, și Anamaria M.. de 20 de 
ani, din Aninoasa, au creat un preju
diciu în valoare de aproximativ 500 
de lei, care a fost recuperat și restituit 
societății comerciale. Pe numele celor 
două persoane au fost întocmite 
dosare de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt calificat.

T âlhar, prins de polițiști

Un tânăr din municipiul Brad este 
cercetat de oamenii legii după ce a tâl
hărit un bărbat din Petroșani. lonuț C„ 
de 23 de ani, din Petroșani, le-a 
povestit oamenilor legii că a cunoscut 
o tânără întru-un local din municipiul 
Brad și în urma unor discuții s-a oferit 
să o conducă la domiciliu. în timp ce 
se îndreptau spre casa fetei, pe strada 
Cri șan, din Brad, au întâlnit un tânăr 
care i-a cerut lui lonuț C. banii. 
Tânărul a reușit să fugă dar, când a 
ajuns în parcul Tineretului, s-a întâlnit 
cu aceeași persoană care, prin vio
lență, i-a furat 800 de lei. în unna 
cercetărilor efectuate de polițiști, a 
fost identificat prezumtivul autor a 
tâlhăriei Traian G., de 20 de ani, din 
Brad. Pe numele tânărului a fost în
tocmit dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

La plimbare cu mașina, băut și 
fără permis

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din 
Hațeg, a fost depistat de oamenii legii 
în timp ce conducea un autoturism 
fără să dețină permis și după ce con
sumase băuturi alcoolice, loan L, 
conducea un autoturism pe strada 
Aleea Centralei, din Hațeg, iar în 
urma testării cu aparatul alcoolscop s- 
a constatat că acesta avea o concen
trație alcoolică de 1,20 mg/1 alcool 
pur în aerul expirat. în urma veri
ficărilor efectuate în bazele de date ale 
poliției a rezultat făptui că bărbatul nu 
avea pennis de conducere pentru 
nicio categorie de autovehicule. Pe 
numele bărbatului s-a întocmit dosar 
de cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de „conducerea pe dru
murile publice a unui autovehicul de 
către o persoană fără a poseda permis 
de conducere, și conducerea unui au
tovehicul pe drumurile publice având 
o îmbibație alcoolică peste limita 
legală”, acesta fiind cercetat în liber
tate.

Traficanții de transfugi egipteni, în arest preventh
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, 
ieri, recursurile declarate de incul- 
pații Fatliy Ibrahim Barghout Mo
hamed, Ahmed Fahmi Ahmed Hefni 
Elian Ahmed (cetățeni egipteni) și re
spectiv, Mohamed Al Tayeb (cetățean 
sudanez). Astfel, magistrații au dis
pus măsura arestării preventive, pe o 
perioadă de 29 de zile, pentru cele 
trei persoane acuzate că fac parte 
dintr-un grup infracțional organizat 
care acționa transfrontalier, special
izat în racolarea, îndrumarea și 
călăuzirea migranților de origine 
arabă către țări din spațiul Schen
gen.

„Hotărârile Curții de Apel Alba Iulia de 
respingere a recursurilor sunt definitive, 
inculpații urmând să fie cercetați în 
continuare în stare de arest preventiv”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Curții 
de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean. 
Doi cetățeni egipteni și un sudanez au 
fost reținuți de Procurorii Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Crimi
nalitate Organizată și Terorism Biroul 
Teritorial Hunedoara, pentru 24 de ore, 
pentru trafic cu migranți.

Migranți afgani, prinși de polițiștii 
hunedoreni

Cei trei au fost prinși după ce în 24 
noiembrie, pe raza județului Hune

Bolile de sezon, mai blânde cu hunedorenii, față de anul trecut
Aproximativ 2.200 de afecțiuni respi
ratorii, majoritatea pneumonii și vi
roze, au fost înregistrate, în 
săptămâna 22-28 noiembrie, în 
județul Hunedoara. Dintre aceste 
cazuri, 130 au necesitat internarea,

Informații la tel. 0745 303 374

Societate comercială vinde lemn 
de foc, preț avantajos și 

închiriază buldozer

doara, oamenii legii au depistat în 
trafic, în două autoturisme, 8 persoane 
de origine afgană, care nu aveau docu
mente de identitate. Cei opt afgani au 
ajuns ilegal în România cu ajutorul 
membrilor grupării și intenționau să 
ajungă în țări din Europa de Vest prin 
trecerea frauduloasă a frontierei de stat. 
Mohamed Al Tayeb este, conform 
procurorilor, liderul rețelei care acționa 
pe teritoriul României și împreună cu 

în doar șapte zile, numărul hunedore- 
nilor afectați de virozele pulmonare a 
fost de 1.754, mult mai scăzut compar
ativ cu anul trecut, când au fost înreg
istrate, în aceeași perioadă, aproximativ 
3.300 de cazuri. Numărul hunedore- 

Fathy Ibrahim Barghout Mohamed, 
Ahmed Fahmi Ahmed Hefni Elian 
Ahmed au racolat și călăuzit peste 30 
de migranți, prețul plătit de fiecare per
soană putând ajunge până la 12.000 de 
dolari.
Liderii rețelei se ocupau de racolarea 
migranților, de introducerea lor în 
România, fie în mod legal, prin 
obținerea de vize turistice, fie ilegal, cu 
ajutorul unor călăuze și apoi coordonau 

torii este în ușoară creștere comparativ 
cu săptămâna trecută. în cazul virozelor 
respiratorii, a fost necesară internarea a 
57 de persoane, față de anul trecut, când 
au fost înregistrate 109 internări. Tot în 
această săptămână, au fost înregistrate 
și 485 de pneumonii, fiind internați 73 
dintre ei, în spitalele din județ. Și în 
aceste cazuri, numărul a scăzut raportat 
la numănil de anul precedent, când au 
fost 739 de astfel de cazuri și 96 de in
ternări. „Se simte o scădere netă, corn- 
parativ cu anul trecut. Este un lucru

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști; * gateriști; * tâmplari; * ifronișu

* stivui lori ști; * muncitori necalilicap;

Informații la sediul firmei din Chimindia,
nr,121 D, corn. Ilărâu,

Sau la iei. 0722 574 092; 0354/501021.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rccepționcr;
• 3 instalatorii 

deplasarea către statul de destinație. 
Membrii rețelei care acționau pe terit< 
riul României se ocupau de efectuări 
formalităților necesare pentru obținen 
în mod fraudulos a vizelor turistice, ( 
cazarea migranților în locuințe st 
hoteluri situate în București sau pe ra; 
județului Ilfov, de îndrumarea 
călăuzirea lor până la granița români 
ungară, iar apoi de organizarea trecei 
frauduloase a frontierei de stat.

care ne bucură, totuși, mai ales că an 
trecut, în aceeași perioadă au fost înrej 
istrate patru cazuri de gripă. Până acur 
nu am avut nici un caz de gripă s> 
zonieră”, a declarat directorul Direcți 
Sanitar Publice Hunedoara, Dumiti 
Ștefan. în rândul copiilor, cu vârs 
cuprinse între 5 și 14 ani, s-au înregi1 
trat 516 cazuri de viroze și 131 <. 
cazuri de pneumonii.

Petronela Tăma

hOOnnitțti la telefon:
0254/234.44* 

de luni foina. vineri 
foire arele 8 ~ / 6.



România nu poate elabora un buget numai pentru plata salariilor și finanțarea 
cheltuielilor sociale, filozofia bugetară pentru anul 2011 fiind alocarea a cât 
mai mulți bani pentru investiții și cofinattțare, a declarat joi ministrul Finanțe- 1
tor Publice, Gheorghe lalomițianu. / .7 Electoral 5
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iCRISOARE DESCHISĂ
)IN PARTEA 
’REȘEDINTELUI PSD 
/1CTOR PONTA

Stimată doamnă LiGana țofaș,
Stimați colegi din Hunedoara,

(Doresc să vă transmit un mesaj de caldă și puternică susținere, în cadrul 
•ampaniei electorale care tocmai se derulează în colegiul3-Hdțeg, Călan, 'ținutul 
Pjldurenilor. fim mare încredere în dumneavoastră, în echipa dvs, în organizația 
PS<D Hunedoara, și doresc să vă comunic întreaga mea solidaritate pentru efortul 
ie care îl depuneți

V-ați înscris într-o campanie electorală compGcată, grea, în care aveți de 
luptat cu un sistem malefic, dar care este foarte aproape de sfârșitul său total 
'Jentru mine, gestuldvs este unul de mare responsabilitate și îl apreciez ta adevă- 
■ata sa valoare. Am speranța că implicarea în această campanie va fi încununată 
m succes, mai ales că toate semnalele arată că, în Romania, există o extraordinară 
{orință schimbare.

(PartidulSocial Democrat are marele avantaj de a vorbi pe înțelesuloame
nilor, de a fi aproape de ei și de a încerca să propună soluții și oameni care pot re- 
zolva probleme și care pot readuce speranța într-o viață mai bună (Doamna LiGana 
țotaș este un om de o valoare profesională și umană extraordinare. Sunt alături 
le dvs și am încredere că mesajul pe care îl transmiteți va însemna un pas înainte 
neutru partidul nostru, darșipentru cauza comună de a lansa un proiect nou pen
tru Rpmânia, un proiect al valorilor solidarității și dreptății sociale, un proiect 
țândit pentru cei mulți și care să însemne o șansă reală pentru o viață mai bună

Doar condițiile meteo nefavorabile au împiedicat prezența mea fizică ală
turi de dvs și de campania pe care o desfășurați, lucru pe care îl regret profund 
Mi-arfi făcut o deosebită plăcere și onoare să particip la evenimentele de campanie 
n să ajut, atât cât pot, efortul comun al organizației dvs.

Vă urez însă mult succes în continuare, cu siguranța că munca depusă cu 
ntnă-credință și cu multă implicare nu poate aduce decât reușite.

încă o dată, vă rog să primiți întreaga mea apreciere și susținere.

<j
Cu deosebit respect,

Victor <Ponta
Președinte (RS®

Mariana Câmpeanu îi minte pe pensionari

Candidatul parașutat de PNL în 
Colegiul 3 Hațeg, Mariana Câmpeanu, 
îi minte pe alegători în dorința de a 
câștiga voturile acestora, în special pe 
cel al pensionarilor. Mariana Câmpeanu 
nu are nici un argument solid pentru a 
fi votată într-o zonă prin care a trecut 
doar ca turistă, și în această situație in
ventează minciuni pe care foarte puțină 
lume le poate verifica. Una dintre „leg
endele” populiste lansate de Câmpeanu 
este legată de aportul ei în majorarea 
pensiilor, pe vremea când conducea 
Ministerul Muncii. în realitate. Mariana

Câmpeanu a tăiat bani frumoși din pen
siile celor care au lucrat în grupele 1 și 
II. în anul 2008, Ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu, a inițiat un proiect de 
lege, votat ulterior în Parlament și pub
licat în Monitorul Oficial, prin care per
soanele care au fost angajate în grupele 
1 și II de muncă s-ar fi bucurat de o ma
jorare a pensiilor cu 50, respectiv 25 la 
sută. Din rațiuni pur politicianiste, pen
tru a nu promova o lege inițiată de un 
ministru PD, Mariana Câmpeanu, care 
a preluat portofoliu Muncii, fiind nu
mită de liberali, a inițiat o ordonanță de

urgență prin care suspenda aplicarea 
legii și diminua drastic majorările pen
siilor persoanelor care au fost încadrate 
în grupe de muncă. Prin măsura luată 
de Mariana Câmpeanu, care cere acum 
voturile pensionarilor din Colegiul 3 - 
Hațeg, Călan, Ținutul Pădurenilor, au 
fost afectați atât pensionarii, cât și per
soanele care vor ieși la pensie din 
minerit, siderurgie, CFR, energetică și 
alte domenii de activitate cu muncă 
grea.

riMIȘ NICOLAE SPUNE LUCRURILOR PE NUME!
1MIȘ FA CE L UMINĂ1N POLITICA HUNEDOA REA NĂ!
sistăm în ultimele zile ale campaniei 
ectorale la o desfășurare de forțe cum 
ircă nici la prezidențiale nu au fost, 
jntracandidații mei și-au mobilizat 
rpele să trimită sms-uri defăimătoare 
adresa mea, în timpul emisiunilor 

levizate. S-a văzut clar că era o făcă- 
ră, sms-urile veneau cam de pe ace- 
jși numere de telefon...Dar, dacă 
âta pot alții și atâta îi duce mintea... 
amenii simpli vor judeca aceste lu- 
uri... Pe de o parte, asta mă face mân- 
u, deoarece, iată că acest colegiu, atât 
' nebăgat în seamă până acum, face, 
usc, obiectul interesului general al 
lor care se cred „mari 
>liticieni”„.,iar, pe de altă parte, îmi 
jzește greața modul în care începe să 
pună problema în ultimele ale ale 

mpaniei electorale.
le pare că noi, oamenii din colegiul 3, 
intern considerați atât de neștiutori 
cât, nu numai că trebuie să vină 
neva de la București să fie deputatul 
>stru, dar mai trebuie să vină și să ne 
>ună cum și pe cine să votăm, 
stfel, Varujan Vosganian a fost prezent 
tr-una din seri la o televiziune locală, 
îpreună cu președintele Moloț și cu 
indidata Mariana Câmpeanu. Măi, și 
vezi că atât de mult au ridicat-o în 

slăvi, încât, dacă ar fi fost să ne luăm 
după gurile „aurite,, ale acestora, am fi 
confundat-o pe d-na Câmpeanu cu Albă 
ca Zăpada. Aș vrea să îl întreb și pe 
Varujan Vosganian și pe Dan Radu 
Rușanușipe Crin Antonescu și pe alții, 
cum se face că, până acum, nu și-au 
arătat deloc „ochișorii,, prin Țara 
Hațegului, dar când e vorba de un in
teres, atunci se trezesc cu toții...Aș 
putea să pun pariu că nici Vosganian și 
nici alții, habar nu au unde este Râu de 
Mori, Ostrov, Gânțaga, Păclișa, sau alte 
localități din colegiu. Și, dacă nu știu 
unde sunt, cu siguranță nu știu nici care 
sunt problemele acestora. Și, dacă nu 
cunosc problemele oamenilor, cum ar 
putea să le rezolve? Prin promisiuni 
mincinoase, așa cum s-au obișnuit de 
fapt toți politicienii de după 1989.

Mă face pe mine trădător, Mircea 
Moloț? El vorbește de trădare ? Cel 
care abia a apucat să se urce pe scaunul 
lui Mircia Munteanu? Cel care se dădea 
„bunul prieten al lui Mircia? Nu vede 
Moloț că, dintr-un singur candidat 
PNL, a reușit să facă trei, respectiv 
Timiș Nicolae, Daniel Răducanu și 
Mariana Câmpeanu? Oare chiar nu 
vede nimeni faptul că, ceea ce nu a 
reușit să facă PDL în atâția ani, adică să 

spargă organizația puternică a PNL din 
Hunedoara, a reușit Moloț? Și atunci, 
mă întreb, ale cui interese le servești, 
domnule președinte? Nu cumva ești 
vreun agent sub acoperire al PDL?
Nu sunt un trădător, n-am trădat pe ni

meni. Aș fi fost trădător dacă aș fi per
mis și dacă aș fi fost de acord să fim 
reprezentați de cineva care nu are nici 
în clin nici în mânecă cu colegiul 3. 
Atunci aș fi fost trădător...aș fi trădat 
interesul oamenilo. Dar așa, sunt mân
dru că i-aș putea reprezenta. Cine vor
bește de trădare? Un pitic cu aere de 
prim-secretar? Care nu acceptă să fie 
contrazis? Care se crede Dumnezeu? 
Vreau să spun că Dumnezeu e unul sin
gur și stă deasupra tuturor! Nu mă voi 
închina niciodată celor care cred că au 
dat gaură la macaroană, când, de fapt, 
aceștia dau constant găuri bugetelor 
publice. Și mai și mint pe 
deasupra.Cine e Mariana Câmpeanu? 
Vă spun eu.. .o ministră care a stat trei 
luni pe funcție și care a tăiat alocația 
unui geamăn, fiind apoi câștigată în in
stanță. O femeie care se dă drept VI
CEPREȘEDINTĂ PNL, când, de fapt, 
e simplă MEMBRĂ A BIROULUI 
PERMANENT. Intrați pe site-ul offi
cial al PNL și convingeți-vă singuri.Ce

concluzii să tragem de aici ? Că e ahti
ată după funcții? Că își asumă merite pe 
care nu le are? Se dă mare familist și 
mare ocrotitoare a bătrânilor ?Atunci ce 
are cu bietul bătrân, cu care împarte 
curtea din București? I-a interzis aces
tuia până și accesul la toaletă, ca să nu 
mai vorbim despre bătăile încasate... 
.Dacă nu mă credeți, accesați urmă
toarea pagină de internet și convingeți- 
v ă
http://www.youtube.com/watch7vHic_ 
Vlmd uIS sau pur și simplu scrieți 
Mariana Câmpeanu pe YOU TUBE.
Adevărul este că se tem.. ..cumplit.. .de 
dumneavostră....de cetățeni. Au în
ceput să-și dea seama că oamenii nu 
mai sunt atât de creduli și naivi ca până 
acum și că pot pierde de data aceasta și 
sper, pentru binele dumneavoastră, să 
piardă.

Nu v-ați întrebat niciodată de ce și 
candidatul PDL, Daniel Răducanu, nu 
își expune culorile partidului ? li e 
rușine cu ele? Cum poți spune că nu 
ești de acord cu guvernul, dar vrei să te 
duci în parlament pentru a susține prin 
votul tău acest guvern incompetent?
E simplu să pupi pe frunte femei în 

vârstă și să le promiți marea cu sarea, 
dar nu e de ajuns. Ar fi fost mult mai 

simplu dacă ar fi candidat independen- 
dent, dar atunci nu mai veneau atât dc 
mulți bani în campania electorală.. .Sti
mați cetățeni, oameni buni, nu a-ți 
văzut ce desfășurare de forțe are loc? 
Toate astea costă bani.. .bani mulți.. .în 
ideea în care un singur afiș color e peste 
1 leu și un banner aproape 10 milioane 
vechi. De unde atâția bani? Cine sunt 
oamenii din spatele banilor.. .și de unde 
îi au? Tot de la dumneavoastră...cei 
care munciți o luna întregă pentru 500 
lei și care nu știți dacă mâine veți avea 
bani de pâine, de curent, pentru 
copiii...sau pentru orice altceva.

Vi se pare normal? Ca un om pe care 
nu l-ai cunoscut niciodată, să vină să se 
dea cel mai bun prieten al tău, dând 
mâna cu tine, în speranța că îți va 
smulge votul? Mie nu! Sună a prefăcă
torie și a înșelăciune ieftină! Parcă ar fi 
niște șacali care abia așteaptă să își 
apuce prada...

De aceea, în 5 decembrie, dacă ne 
vrem demnitatea înapoi, dacă nu mai 
doriți să fiți înșelați cu promisiuni 
deșarte și absurde, VOTAȚI NICOLAE 
TIMIȘ DEPUTAT.
POZIȚIA 7 PE BULETINUL DE 
VOT!

http://www.youtube.com/watch7vHic_
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Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților ți Senatului pentru relația cu 
L-.\ESCO se angajează să susțină includerea silului Rația Montană pe lista tentativă 
prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa, se arată intr-uit comunicat remis Mediafax.
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Povești interzise -
Aurul și argintul au o „afinitate” 
pentru telur... cu care, atunci când 
acesta există în soluțiile hidroter- 
male, formează telururile, compuși, 
extrem de rari pe glob și care apar în 
Europa doar în Munții Metaliferi, la 
Săcărâmb - Certej, aidoma unei am
prente a metalului din această 
regiune...

Gheorghe Udubașa, geolog, membru 
corespondent al Academiei Române : 
„Cel mai mare zăcământ de telur din 
lume se află... la noi în țară... s-a aflat, 
mai corect, pentru că în prezent este 
complet epuizat, zăcământul de la 
Săcărâmb, unde s-a făcut aprecierea că 
pe lângă aur, circa 80 de tone de aur ex
trase în timpurile recente, s-ar fi extras 
și circa 60 de tone de telur. Din păcate, 
dacă știm pe unde se află aurul în mo
mentul de față, nu putem spune foarte

mult care este soarta telurului... El a 
fost exploatat, a fost valorificat sau nu, 
asta este o altă problemă... la care nu 
prea se poate răspunde cu exactitate. E 
interesant că în 1898 la Schemnitz, în 
actuala Slovacie, a fost bătută o mon-

edă de telur... închinată aniversării a 
1000 de ani de la înființarea statului 
Ungar”.

I
■Profesorul Gheorghe Popescu explicai 
I îodelul” structurării zăcămintelor au-B 
jfifere și cuprifere în Munții Metaliferi ■

EM»

Zăcămintele aurifere, strict secret

în România după 1948, datele referi-

argint, cupru, uraniu sau alte meta 
strategice au fost păzite cu strășnicie i 
secrete de stat și încă mai sunt inacc

. Telururile cu aur reprezintă o caracteristică a zăcămintelor din Metaliferi

Gheorghe Popescu - geolog: „Munții 
Metaliferi sunt un veritabil pol al telu
rului... poate mai mult decât al aurului 
ți telurulpentru noi este (chiar) cu totul 
interesant ți definitoriu pentru că el a 
fost descoperit ca element chimic pe la 
sfârțitul secolului al XVIII-le de Max 
von Richtenstein la Fața Băii lângă 
Stănija, la nord-vest de Zlatna. Cam 
toate zăcămintele aurifere din Munții 
Metaliferi au sau indică prezența min
eralelor cu telur între care celebre sunt 
telururile aurifere. în Munții Metaliferi 
s-au descoperit cam jumătate din telu
rurile cunoscute ca ți minerale în toată 
lumea, deci este chiar un veritabil pol 
al telurului. ”

„Avem aceleași dorințe, aceleași idealuri și aceleași principii!”
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sibile și astăzi cercetătorilor și oamtoare la zăcămintele și rezervele de aur,
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Polul telurului (II)
lor de știință. Doar un grup restrâns, 
corporat în ministerul de interne sau 
fosta securitate, și constrâns de ace- 

ași legi draconice comuniste, să 
istreze tăcerea, avea acces la datele de 
.cământ și la conținurile reale de met- 
e prețioase sau de cupru. Chiar și 
um, după 1989, accesul la aceste date 
isolut necesare unui studiu onest de 
>ecialitate, cum ar fi de exemplu o 
mplă comunicare științifică este oprit, 
acest caz am putea afla oare vreo- 

ită, măcar la nivel estimativ, cât aur 
ai poartă Apusenii?...

heorghe Popescu, geolog: „Răspun- 
tl îl putem da utilizând datele geolog- 
e și reprezentările și modelările 
:ologice, modelări care pleacă de la 
:este structuri inelare cu porțiuni cen- 
ale cuprifere și porțiuni marginale 
irifere... Sigur nu este vorba de un 
el continuu. După câte arată reali- 
tea unor asemenea structuri cum este 
>a de la Musariu, sau cea de la Băița 
’ la Bolcana, arfi cam 6 ocurențe au- 
rere în jurul unei ocurențe cuprifere și 
ică analizăm structurile cunoscute 
înă acuma... eventual 3 au fost inves- 
%ate și din care s-a scos aurul... Restul 
i rămas încă necercetate... încâtper- 
îectiva pentru aur în Metaliferi poate 
i fie apreciată la nivel pesimist ca 
ind o cantitate dublă, deci atâta aur 
>• mai fi cât s-a scos până acuma și la 
vel optimist ar fi de două sau chiar de 
ei ori. ”

urul din adâncurile Metaliferilor

eci acolo jos, sub culmile domoale, 
npădurite și presărate pe alocuri cu 
ilașuri și poieni ale Apusenilor, se as- 
jnd veritabile comori... Dacă în anti- 
îitate romanii „atacau” doar 
:umulările care aveau conținuturi în 
ir și argint de ordinul zecilor sau 
jtelor de grame s-a ajuns în prezent, 

prin evoluția firească a tehnologiilor de 
recuperare a aurului din rocă, să se ex
ploateze și conținuturi de minim un 
gram la tona de minereu, iar multe din 
zăcămintele considerate a fi cândva 
epuizate au intrat din nou în circuitul 
economic. Cât de importante sunt, în 
acest context, metodele noi de 
prospecțiune și ce rol joacă geofizica?... 
Prospecțiunea geofizică este un dome
niu dinamic, modem și din ce în ce mai 
rentabil prin costurile pe care le are în 
raport cu metodele clasice. Extrem de 
diversificate și de sofisticate, ele au 
contribuit în mod esențial la identifi
carea multor structuri purtătoare de 
mineralizații pe care nici nu le puteam 
bănui măcar, până acum. Printre succe
sele cu care se poate mândri se numără 
și marele zăcământ de aur de la Roșia 
Montană...

Dan Onescu, geofizician: „Geofizica e 
importantă pentru că suntem în zonele 
astea cu necunoscute... In zonele astea 
cu necunoscute dacă nu ai o amprentă 
la suprafață, folosești altceva... să vezi 
dacă ele răspund într-un fel... Se începe 
de pildă cu un magnetism, câmpul 
magnetic al Pământului este măsurat, 
zonele astea în care apar corpurile, în 
general, ele sunt puternic magnetice, 
zonele în care sunt alterații și apare o 
activitate hidrotermală care este re
sponsabilă de punerea aurului în loc, 
sunt slab magnetice... Deci, teoretic, 
într-o zonă de maxime magnetice., ne 
interesează zonele slab magnetice... Pe 
urmă magnetismul pune în evidență tot 
acest eșafodaj structural ”

Gheorghe Udubașa, geolog, membru 
corespondent al Academiei Române : 
„ Una din problemele dificile în cazul 
în care exploatarea de la Roșia Mon
tană s-ar porni... să se excaveze multe 
milioane de tone de material, pune 
probleme legate de mediu foarte... 
foarte dificile. Nu este singura rană la 
Roșia Montană, pentru că ele sunt doar 
la câțiva kilometri la Roșia Poieni, dar 
nu numai în asemenea cazuri de ex
ploatare relativ recentă... în toate 
zonele țării cu activitate minieră sunt 
răni lăsate la suprafața pământului, 
care în lipsa unui sistem de amenajare 
post exploatare ele se vor rezolva în 
foarte mulți ani"

Rănile deschise ale pământului

Și într-adevăr, din perioada anterioară 
proiectului Roșia Montană, au rămas 
doar în urma exploatării în subteran a 
zăcământului de aur și argint de aici 
peste o sută patruzeci de kilometri de 
galerii subterane, din care șapte sunt de 
pe vremea romanilor. Cel mai mare 
volum îl ocupă însă sistemele de galerii 
săpate în epoca modernă și contempo
rană. închise recent, concomitent cu 
carierele de la suprafață, toate aceste lu
crări miniere, au lăsat în urma lor goluri 
imense, care netratate, poluează în con
tinuare mediul înconjurător... Care să 
fie soluția?...

Dan Onescu, geofizician: „RoșiaMon
tană este un zăcământ fabulos care a 
ajuns undeva la opt milioane de uncii, 
adică la opt miliarde de dolari. Nu poți 
lăsa zăcământul îngropat acolo... Hai 
să trecem peste pasiunile politice, pa
siunile locale, dacă vreți... peste tot ce 
vreți... și hai să ne amintim de Roșia 
Montană din vremurile trecute. Odată

zăcământul ăsta a fost omologat cu un 
conținut ceva mai mic decât realitatea, 
undeva la 0,8... și când au venit foarte 
multe companii și au văzut ce e la 
Roșia Montană i-a frapat un singur 
lucru: ceea ce era raportat ca și hălzi 
erau ca volum mai mic de două ori 
decât în realitatea de pe hârtie și și-au 
pus întrebarea de ce?... E simplu... 
Imaginați-vă că aveau în plan să 
scoată două milioane de tone anul vi
itor... când scoteau un milion de tone 
recuperau atâtea kilograme de aur care 
erau aferente celor două milioane de 
tone, conform omologării și se opreau. 
Imaginați-vă câtă motorină a curs în 
curți, în mașini... Imaginați-vă câte 
resurse au curs, cât fier a trebuit să fie 
consumat, cât aia... cât aia... cât aia. 
Este o realitate. Beneficiile sunt fabu
loase. Gândiți-vă o uzină aici... Ai unde 
să te duci cu traista, dai materialul și 
primești o parte din lingouri. Adică este 
fabulos. O uzină acolo nu este pe 20 de 
ani. O parte din bani se vor băga în 
cercetările ulterioare. Eu sunt pentru 
proiectul Roșia Montană. Cred ca este 
un proiect de succes și cred ca statul va 
avea de câștigat... Statul câștigă rede- 
vențe, statul are primul dreptul să 
cumpere toată producția, statul câștigă 
impozitul pe profit ”.

Aproape fără excepție, când a fost 
vorba de aur, lucrările miniere de la

- Munții de la Roșia Montană au 
— > - fost scotociți intens în căutarea 

prețiosului metal

Roșia Montană, nu au ținut cont de val
oarea de simbol a obiectivelor istorice 
de la suprafață, condamnate, ca 
însemne ale unei lumi apuse, să dispară 
pentru totdeauna. Așa arată acum 
imensa carieră de pe dealul Cetății, sau 
ce a mai rămas din „peisajul de vis” de 
la Roșia Montană... o imensă ruină re
dusă iremediabil la nivelul frag
mentelor de roci vulcanice al rocilor 
componente, scotocite cu furie în 
căutarea prețiosului metal...
Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai 
controversate zone de care se leagă 
soarta locuitorilor de aici și a viitorului 
proiect minier...

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța
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r 1®Reprezentanți ai comunităților de marne îți vor manifesta mier
curi 8 decembrie, în fața Guvernului, revolta față de măsurile 
vehiculate în ultima perioadă, privind reducerea duratei conce
diului de creștere a copilului ți a valorii indemnizației.

FMI cere Guvernului reducerea 
concediului maternal la un an

Programul ’’Marea 
Debarasare” are lo< 
vineri și sâmbătă

Fondul Monetar Internațional (FMI) 
a solicitat Guvernului ca durata con
cediului materna) să fie redusă la un 
an, iar indemnizația lunară să fie 
cuprinsă între 600 și 1.000 lei, au de
clarat surse politice, la Analul reuni
unii de joi a liderilor Coaliției, 
anunță Mediafax.

Scrisoarea suplimentară de intenție 
convenită de Guvern cu FMI la finalul 
misiunii din octombrie-noiembrie, 
aflată în posesia Mediafax, prevede an
gajamentul Guvernului de a "rațional
iza" indemnizația de creștere a 
copilului în raport cu media Uniunii 
Europene, fără să includă și cifre con
crete.
"Vom raționaliza actuala politică a ind
emnizațiilor de creștere a copilului, 
pentru a o alinia mai mult mediei UE", 
se arată în scrisoare.
Coaliția se va reuni din nou, duminică, 
pentru discuții tehnice privind sistemul 
concediului maternal, urmând ca o de
cizie finală să fie luată luni, a declarat 
liderul deputaților minorităților 
naționale, Varujan Pambuccian.
El a arătat că, în discuția de joi a lider
ilor coaliției, reprezentanții mi
norităților au propus ca durata 
concediului maternal să fie de trei ani, 
dar cu o indemnizație lunară redusă la 
600 lei.
BPN al PDL a decis, luni, să susțină 
propunerea ministrului Muncii, Ioan 
Botiș, ca mamele aflate în concediu de 
creștere a copilului să primească timp 
de un an 85% din salariu, apoi acestea 
să fie încurajate să se întoarcă la servi
ciu, primind 500 de lei lunar, timp de 
încă 12 luni.
Vicepreședintele executiv al UDMR 
Laszlo Borbely a declarat însă, marți, 
agenției Mediafax, că Uniunea nu este

de acord cu reducerea la jumătate a du
ratei concediului maternal și va solicita, 
joi, în coaliție, într-o reuniune progra
mată înaintea ședinței de guvern, iden
tificarea unor variante alternative.

El a arătat că o variantă este ca durata 
concediului maternal să rămână la doi 
ani, dar cu o eventuală reducere a lim
itei maxime a indemnizației de la 
nivelul actual de 3.400 lei, și ca în

toarcerea mai devreme la locul de 
muncă să reprezinte o opțiune a mamei, 
nu o obligație.

Ministerul Mediului și Pădurili 
(MMP) și câteva companii de colecta 
a deșeurilor organizează, vineri și sân 
bâtă, o nouă ediție a programul) 
"Marea Debarasare", în orașe dar și i 
mai multe trasee prin satele din 35 
județe urmând să circule mașini care< 
adune aparate vechi de la cetățeni.
Conform programului, și această ediț 
a campaniei, ultima din acest an, v 
avea o componentă de colectare la niv 
rural, traseul fiind ales "în funcție < 
disponibilitatea organizațiilor colecti’ 
responsabile de colectare".
Mașinile firmelor de colectare vor trec 
prin sate din județele Buzău, laș 
Timiș, Alba, Bistrița Năsăud, Clu 
Vaslui, Harghita, Covasna, Mure 
Brașov, Neamț, Ialomița, Bihor, Arge 
Hunedoara, Constanța, Brăila, Galal 
Maramureș, Satu Mare, Botoșani, Pr; 
hova, Dâmbovița, Vrancea, Ilfov, Do! 
Olt, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Vâlce 
Teleorman, Gorj și Mehedinți. "L 
această campanie vor participa toa 
orașele din România, primăriile de sțv 
tor din municipiul București, firmele\ 
salubritate, agențiile regionale și loca 
pentru protecția mediului, Agenț 
Națională pentru Protecția Mediului 
cetățenii, alături de organizațiile colei 
tive și colectoare, parteneri oficiali' 
Ministerului Mediului și Pădurilor , 
această campanie", se arată într-un cc 
municat de joi al MMP.

România a fost considerată de ambasada SUA din Paris sursă 
pentru traficul de persoane în Franța

/

Un document dezvăluit de WikiLeaks 
relevă că România era considerată o 
sursă importantă pentru traficul de per
soane exploatate de rețelele de prox
enetism din Franța, conform unei note 
diplomatice trimisă de ambasada amer
icană din Paris spre sediul FBI, în oc
tombrie 2009. Informațiile sunt 
conținute într-un mesaj diplomatic, 
clasificat drept "confidențial", trimis de 
ambasada americană din Paris, pe 22 
octombrie 2009, la sediul FBI din 
Washington DC. Nota diplomatică, 
dezvăluită de WikiLeaks, prezintă situ
ația din Franța, cu referire la o vizită a 
directorului FBI, la combaterea teroris
mului și atitudinilor radicale. De 
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asemenea, este prezentată situația 
politică din Franța, sunt abordate prob
leme militare, situația schimbului de 
date, situația traficului de persoane, 
situația generală din Franța și problema 
crizei economice. Referirile la România 
sunt conținute în secțiunea "Trafic de 
persoane" a documentului. "Constituția 
interzice traficul de persoane în orice 
scop. Cu toate acestea, traficul de femei 
și copii în scopul exploatării sexuale 
comerciale, muncii forțate și infracțion- 
alității reprezintă o problemă. Prosti
tuția este legală. Cu toate acestea, legea 
interzice procurarea, ajutarea, 
menținerea, solicitarea publică și 
obținerea de profit de pe urma altei per

soane care se prostituează. Aplicarea 
acestor legi variază,, iar activitatea in
fracțională legată de prostituție rămâne 
o problemă, se arată în nota diplomatică 
trimisă de ambasada SUA de la Paris. 
Franța "a fost o destinație a victimelor, 
aduse prin rețele de trafic în principal 
din Africa , central și estul Europei, 
fosta URSS și, din ce în ce mai mult, 
din Asia, în scop de prostituție și ex
ploatare. Majoritatea celor aproximativ 
18.000 de femei exploatate pentru sexul 
comercial în Franța sunt probabil vic
time ale traficului", precizează nota 
diplomatică trimisă FBI.

k

Prestam:
-poliș culoare;
-poUș lucii
- tapițerie cu soluții specifice:
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



După ce a spart eu piciorul geamul băncii de rezerve în timpul partidei cu FC Basel (din Champions League), 
Sorin Ctlrțu u fost suspendat o etapă și amendat eu suma de 10,000 de euro de către UEFA. Cum tehnicianul a 
fost demis între timp de la conducerea echipei CFR Cluj, suspendarea de o etapă se va aplica atunci când antre
norul vapregăti o formație în cupele europene. Forul european a decis ca CFR Chiț să plătească clubului elve
țian contravaloarea daunelor.
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Sânnicoiau, ultima stație pentru 
ZFR-ul simerian

Mureșul Deva stă 
în ultima etapă a 
turului

7R Simeria vrea să încheie turul 
a cum l-a început, cu o victorie în 
ța unei reprezentante a Banatului, 
tnerienii joacă, vineri, ultimul joc 
ainte de vacanța de iarnă, pe 
-enul celor de la Sânnicoiau Mare 
speră să obțină toate cele trei 

incte, așa cum au mai reușit într- 
ia din deplasările din Timiș, 2-1 cu 
adesta Becicherecul Mic. Feroviarii 
nt pe val, după ce în ultimele trei 
rtide au marcat 11 goluri și au 
imit doar unul.

victorie în confruntarea de vineri ar 
ce Simeria peste Unirea în clasa- 
;nt. momentan, formația din Sânni- 
lau fiind pe un nesperat loc cinci 
pă aproape un tur întreg. Gazdele 
mese astfel ca favorite, prin prisma 
ziției în clasament, dar și datorită 
rtului că încă nu au pierdut nici un 
eci pe teren propriu, câștigând de trei 
i și remizând de două ori (printre 
re, 1-1 cu FC Hunedoara). Băieții lui 
tre Vlătănescu vin după eșecul de 
ipa trecută de la Caransebeș, în 
:me ce CFR-ul lui Sorin Comea după 
horia categorică, 4-0 cu Bihorul 
:iuș, meci la finele căruia antrenorul 
neriei a lăudat evoluția echipei sale 
unând că este mulțumit de juniorii pe 
re i-a trimis în teren în ultimele trei 
ipe, dintre care cel mai evidențiat a 
st Făgărășanu, acesta marcând în 

are din ultimele jocuri. O eventuală 
:torie pe Aranca ar aduce și o primă 
imoasă din partea patronului echipei,

Programul etapei a 15-a:Alina State.
Un aspect interesant legat de întâlnirea 
dintre cele două echipe este acela că se
zonul trecut ele s-au întâlnit tot în ul
tima etapă a turului, aceasta fiind de-a 
dreptul catastrofală pentru gazdele de 
vineri care au pierdut 1-6 în fața 
Simeriei, golurile formației antrenate 
pe atunci de interimarul Marius Opric

fiind marcate de Dăscălescu (2), 
Găceanu, Făgărășanu, Lazăr și Păcurar. 
Meciul de la Sânnicoiau va fi arbitrat 
de o brigadă de cărășeni, cu Dorian Mi- 
cloșină la centru și Emanuel Cicu, re
spectiv Nicolae Radu la cele două 
margini.

Claudiu Sav

Gloria Arad Național Sebiș
FC Timișoara II - Becicherecul Mic 
Millenium Giarmata - Autocatania Caransebeș 
Unirea Sânnicoiau Mare - CFR Simeria 
Bihorul Beiuș - Tenno Tumu Severin 
ACS Recaș FC Hunedoara (sâmbătă) 
Luceafăul Oradea și CSM Școlar Reșița stau 
*meciurile ultimei etape a turului se vor dis
puta de la ora 13.00

/or să termine anul pe prima poziție
ngura reprezentantă a județului în 
tbalul de sală, Dava Deva vrea să 
rmine sezonul competițional pe 
inia poziție a clasamentului. Trupa 
egătită de Karoly Gașpari joacă 
timele două meciuri din acest an, în 
,a a doua, pe patru și cinci decem- 
ie, într-un turneu la Piatra Neamț, 
olo unde va întâlni Infopress Odor- 
iul Secuiesc și formația gazdă, Fut- 
I Ceahlăul.

:venii sunt cotați cu prima șansă la 
□inovare, iar o victorie în meciul di- 
■'t cu Futsal Ceahlăul ar lămuri în 
ire parte lucrurile pe acest final de an. 
ipă ce, luna trecută în turneul organi- 
t sub cetate, formația hunedoreană a 
știgat un joc din cele două disputate, 
um elevii lui Gașpari speră la o dublă 
itorie pe „tărâm” moldovenesc. De 
fel, duelul cel mai așteptat al tumeu- 
acestui final de săptămână este cel 

ître echipa gazdă și Dava, meci în 
re trupa de la poalele cetății are șansa 
a se distanța la opt puncte de aceștia, 
ând în vedere că City’us Târgu 
ureș 2, formația de pe locul secund 
va avea drept de promovare în prima 

,ă.
îva Deva ocupă, după opt etape 
ima poziție a clasamentului ligii a 
ua, cu 18 puncte, cu două puncte mai 
jlt decât târg-murcșenii antrenați de 
stul jucător al CIP Deva, Cosmin 
ierman.

Claudiu Sav

Programul turneului de la Piatra Neamț:
Sâmbătă:

Futsal Ceahlăul - Metropolis București 
Infopress Odorheiul Secuiesc - Dava Deva 

City’us 2 Târgu Mureș - CSS Roșiorii de Vede 
Duminică:

Metropolis București - City’us 2 Târgu Mureș 
CSS Roșiorii de Vede - lnfopress Odorheiul Secuiesc 

Futsal Ceahlăul - Dava Deva

Mureșul Deva este prima echipă din 
liga a doua care a luat vacanța mai re
pede decât restul competitoarelor.,,Alb- 
roșii” stau în ultima etapă a turului, asta 
deoarece urmau să întâlnească Minerul 
Lupeni, formație retrasă din eșalonul 
secund în debutul sezonului. Cel mai 
probabil, formația de sub cetate va ter
mina în zona „fierbinte” a clasamentu
lui ligii secunde.

Claudiu Sav
Programul etapei a 15-a:

ACSMU Poli lași - FCM UTA Arad 
Unirea Alba Iulia - FC Argeș 
FC Silvania - ALRO Slatina
CSM Râmnicu-Vâlcea - Petrolul 
Ploiești
FC Bihor - Gaz Metan CFR Craiova 
CS Mioveni Aricșul Turda 
ACU Arad - Voința Sibiu

Hunedoara la ultimul test din acest an
Jucătorii lui Nelu Petcu joacă, 

sâmbătă, la Recaș, ultima partidă ofi
cială din acest an în compania celor de 
la ACS. „Alb-albaștrii” speră să „ame
țească” gazdele în cramă și să aducă 
sub furnale trei puncte care i-ar păstra 
în coasta liderului Luceafărul. Hune
doara poate încheia sezonul nesperat de 
bine. Chiar dacă au pierdut meciul di
rect cu orădenii de la Luceafărul, băieții 
„lui Petcu pot termina turul, în cazul 
unei victorii în cramă, la doar două 
puncte distanță de lider, lucru ce ar da 
mari speranțe iubitorilor de fotbal de pe 
Cerna. Cu toate acestea, gazdele antre
nate de Alin Paleacu se descurcă de mi
nune pe teren propriu acolo unde au 
pierdut un singur joc în tot turul și erau 
văzuți ca o candidată serioasă la promo
vare în acest an. De jocul bun pe care îl 
practică recășenii în propriul fief s-au 
convins și feroviarii lui Sorin Comea, 
care au luat un punct acum două etape 
din cramă, la capătul unui joc în care 
antrenorul Simeriei a lăudat apetitul

ofensiv al gazdelor, despre care spunea 
că au fost cel mai puternic adversar pe 
care l-au întâlnit (deși Simeria jucase în 
prealabil și cu Luceafărul și cu Hune
doara).

Acest lucru ar putea crea ceva 
probleme trupei de pe Cerna, cu atât 
mai mult cu cât este știu faptul că hu- 
nedorenii nu practică nici pe departe cel 
mai bun joc din seric, multe dintre vic
toriile obținute în acest tur venind în 
compania unor formații de la jumătatea 
clasamentului, în vreme ce în jocurile 
cu echipe cu „pretenții”, ca și cel de la 
Borș, aceștia nu au arătat mai nici.

Capul de afiș al acestei etape va 
fi arbitrat de o brigadă din Arad, ce îl 
va avea la centru pe Constantin Stama- 
toiu, ajutat la cele două margini de 
Sorin Rotariu și Casian Băla.

Claudiu Sav

Ofertă Job llostcsse India - New Delhi ~ Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea iu complex.

Contracte de muiică cu vtzâ de lucru pentru 6 tai începând cu 01.decem
brie '(HO.

Condiții de aplicare la joh: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
Iaspccl fizic plăcui, vorbihtarvdc limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim. 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele. 
Iranxport lirr retur India gri 'uit, acces la piscina și sala filma»* a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare ia castmgun modeling 
&. photo-shootings.

Detalii suplimentare pe 0fF1ccsTcxclu5ivcvc11t.ro sau 01'27177994.

0fF1ccsTcxclu5ivcvc11t.ro
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f TV/J'I
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:10 înTrecerea Anilor (emisiune de

divertisment, 2010, rel.)
12:30 M.A.I. aproape de tine
12:45 Legendele palatului
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:50 Doar România!

mi acasa

î

14:55 Oameni mari la TVR (rel.)’
15:00 Tribuna partidelor parlamentare
15:35 Parlamentul României (2008)
16:30 Oameni ca noi (reportaj)
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden
18:00 Telejurnal

7 18:30 Legendele palatului:
19:35 Doar România!

.- 19:40 Sport
20:00w Telejurnal
20:40 Tema zilei

7 21:00 O dată-n viață- Prima parte
22:00 Eurovision
22:15 O dată-n viață- Partea a doua
23:15 Orfelinatul (mexican-spaniol

dramă, 2007)

07:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 15.)

07:55 învingătorii (serial documen
tar, 2008)

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

10:00 Videolerapia (emisiune de di
vertisment, 2010, rel.)

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

1200 Telejurnal
12 30 Ora de business (emisiune in

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

educativ)
15:30 Utopia (2008)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă. 

2003, rel. - 15.)
17:00 Telejurnal
17:30 în numele victimei
18:00 Zon@ IT (2007, rel.)
18:30 Pescar hoinar
19:00 Ora de business
20:10 Vânătoare fatală (SUA-ger- 

man-ceh thriller de acțiune, 
2005)

22:00 Ora de știri
23:00 Unora le place... (emisiune de 

divertisment)

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei (etnisiune infor

mativă)
11:15 Vulturul de fier (SUA film de

acțiune. 1986, rel.)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de

comedie, 1987)
14:30 Marele câștigător (reality

show, 2010, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: CFR Cluj - "U" Cra

iova Liga I, Etapa 18
22:30 Eu sunt sfârșitul (SUA film de

07:00 Știrile Pro TV
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 O vacanță de tot râsul (SUA 

comedie, 1983, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3878.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Apropo TV (emisiune de diver

tisment. rel.)
15:00 Land of Jokes (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3879.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Teroare în Paris (francez, film 

de acțiune, 2008)
22:30 Demon pe două roți (SUA-aus- 

tralian film de acțiune, 2007)
acțiune, 2007)

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
Studio 60 (SUA serial, 2006, rel. - 16.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 13.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie. 1990 - 10.)

17:00 Tornada (SUA-canadian film de catastrofa, 2004) 
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 17.) 
20:00 Sfinxul (SUA-olandez aventură, 1981)
22:00 Forțe dezlănțuite (SUA film de catastrofă, 2000)

07:55
08:00
08:30
09:00

09:30

10:00

11:00

23:30

Doar România!
Semne (reportaj, 2007)
Arca lui Noe
Bebe magia (emisiune informa
tivă, 2010)
Hannah Montana (SLTA serial, 
2006 - 4)
Tuning România
Turismul românesc - infrastruc
tură și investiții
Magazin UEFA Champions
League
Zile și nopți (magazin cultural)
Vizor monden
Pro Patria
Fără frontiere
Telejurnal
Călător pe viață
Familia Simpson
Ne vedem la TVR!
O dată-n viață
TeleEnciclopedia (1965)
Sport
Telejurnal
Tema zilei
ÎnTrecerea Anilor (emisiune de 

divertisment, 2010) Prima parte 
Profesioniștii... (talk show, rel.)

07:00
08:00

09:00

09:35

10:30
11 00

11:30
12:00
12:35
13:35
15:10

16:45
17-00
17:30
18:00
18:30
19:00

19:55

20:10

22:00
23:00

anței^

TV/?!
07:10
09:00
10:00
11:00

11:30
13:00
14:00
14:20

14:55
15:00
16:00
17:10
18:00

18:40

19:40
20:00
20:40

21:10

23:15

Universul credinței
Ca la carte
Desene animate
Europa mea- Politici de dez
voltare regională
Viața satului (magazin cultural)
Ultima ediție
Telejurnal
Balul Academiei Cațavencu 
2010
Doar România!
Vedeta familiei
Tezaur folcloric
Dănutz S.R.L.- Prima parte
Lozul cel mare

■"Tragerile Joker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 și Noroc la TVR 1 
Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment) Partea a doua 
Sport
Telejurnal
Tema zilei
■"Meteo
Ultima prințesă (chinez-hong- 
kong-japonez-sud-coreean 
dramă. 2005)
Garantat 100% (talk show)

08:15 Fructul oprit (mexican serial,
2009, rel.)

07:30
08:20

Specialiștii
Sport cu Florentina

09:45 Rosalinda (mexican serial,
1999, rel.)

09:15 Al patrulea protocol (SUA-ei 
glez thriller. 1987, rel.)

11:15 Paradisul blestemat (mexican 11:30 Mondenii
serial, 2007) 12:00 Focus Monden

12:30 O mare de pasiune (mexican 
serial, 2009, rel.)

13:15 Sport, dietă și o vedetă (2008 
rel.) la Prima TV

14:00 Marina (mexican-SUA serial, 14:00 Saturn 3 (englez S.F., 1980)
2006) 16:00 Focus Monden (emisiune de

15:15 Victoria (SUA-columbian se divertisment, 2009, rel.)
rial, 2007) 16:30 Cine știe...câștigă! (emisiune

16 15 Rețeta de ACASĂ concurs, 2010, rel.)
16:25 Vremea de ACASĂ 17:45 Voluntar de profesie
16:30 Rosalinda (mexican serial. 18:00 Focus 18 ,

1999) 19:00 Focus Sport
17:30 Poveștiri adevărate 19:30 Cireașa de pe tort (reality
18:30 O mare de pasiune (mexican show, 2008)

serial, 2009) 20:30 Nemuritorul 2 - Momentul îr
19:30 Fructul oprit tâlnirii (englez-francez-argent
20:30 Iubire și onoare nian film de acțiune, 1991)
21:30 Cealaltă față a Analiei 22:30 Școala de bune maniere (rea
22:30 7 păcate lity show, 2010, rel.)

11:15
12:45 
14:45 
16:45 
19:30 
205)0 
21:35 
23:00

Playlist pentru Nick și Norah (SUA comedie, 2008)
Star Trek: Generații (SUA S.F., 1994)
Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006) 
Strania poveste a lui Benjamin Button (SUA dramă. 2008) 
Filme și vedete
Ce-o fi o fi... (SUA-francez comedie romantică, 2009) 
Străzi întunecate (SUA dramă, 2008)
True Blood (SUA serial, 2008 - 3.) Și pe mine mă doare

acasa /

HIM?

D'ale lu'Mitică (reportaj, rel.) 07:00
ABC... De ce? (program pentru 

copii)
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007)
Bazar (documentar, rel.)
Lumea de aproape (documen

tar)
între cer și pământ (2008)
Zestrea românilor
Arena Leilor
Atenție, se cântă!
O vacanță de aur (SUA come

die, 1999)
Poate nu știai
Telejurnal
Orașele lumii- Oslo
Natură și aventură
Dincolo de hartă
Arena circului: Cirque du So- 

leil: Kooza
Animal instinct (australian film 

documentar, 2008)
Agatha Christie: jocuri de 

copii- Polițist, Franța, 2008
Ora de știri
Timpul chitarelor

X TV<?2
07:00 Timpul chitarelor (rel.)
08:00 Dincolo de hartă (documentar, 

rel.)*
08:30 Natură și aventură (rel.)
09:00 H...ora prichindeilor 
10:00 Ferma (reportaj) 
11:00 Pescar hoinar (rel.) 
11:30 Chip și asemănare 
12:00 Motomagia (2007) 
12:30 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
13:00 Top cut 
13:30 Zon@ IT (2007, rel.) 
14:00 Vrăjitoriile lui Jainie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002 - 49.)

14:30 Atlas
15:10 Vestul sălbatic- Comedie,

Marea Britanic, 1992
16:40 Poate nu știai
17:00 Telejurnal
17:30 Fotbal
Magazin UEFA Champions League
18:00 D'ale lu' Mitică
19:00 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010)
20:10 Fanfara învingătorilor (englez 

comedie romantică, 1996) 
22:00 Ora de știri
23:10 Jon Lord în România- Concert

09:00

11:00

13:00
13:15

14:00

16:00
16:45

19:00
20:30

22:00

Observator
Micul războinic II (SUA aven

tură, 1994)
Ținutul mustangilor (SUA 

aventură, 1976)
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985)
Fortăreața Shaka Zulu (italian- 

german-SUA dramă, 2001)
Observator
La pândă (SUA acțiune-come- 

die. 1987)
Observator
în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2009)
Insula secretelor (SUA-fran- 

cez-italian-german aventură, 
1995)

12:00
13:00
15:00
15:30

16:30
19:00 
20:00 
22:30

07:00
10:00

10:30

12:30
13:00
13:05

14:00
19:00
20:30

22:45

Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore?

(2007)
Bulgări de zăpadă (SUA come

die romantică, 2000)
Pro Motor
Știrile Pro TV
Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007 - 8.) cu 
Blake Lively, Leighton Meester, 
Chace Crawford, Ed Westwick

Dansez pentru tine
Știrile Pro TV
Singur acasă (SUA comedie, 

1990) cu Macaulay Culkin, Joe 
Pesci. Daniel Stem, John Heard

Sub anestezie (SUA thriller, 
2007) cu Hayden Christensen, 
Jessica Alba, Terrence Howard, 
Jennifer Pedersen

Entertainment News (5.)
Sfinxul (SUA-olandez aventura, 1981, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 48.) 1 
Galidor (canadian-SUA serial, 2002 - 3.)

Horea (român dramă, 1984)
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 1.)
Moliere (francez comedie, 2007)
Incoruptibilii (SUA polițist, 1987)

07:00
08:15
09:45

11:15

12:30

13:30
15:30

16:25
16:30

17:30
18:30

19:30

20:30

22:30

13:25
14:55
16:50
18:25
20:00
20:30
21:00
22:50

Umbrele trecutului
Fructul oprit
Rosalinda (mexican serial. 

1999, rel.)
Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
Lassie (SUA aventură, 1994)
Victoria (SUA-columbian se

rial. 2007)
Vremea de ACASĂ
Rosalinda (mexican serial, 

1999)
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
Fructul oprit (mexican serial. 

2009)
Cea mai bună mutare (SUA co

medie romantică. 2007)
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

07:00

08:00

10:30

It 00

I2:QO

13.00
13:30
>4:30

16:30
18:00
19:00
19:30

20:30

22:30

Cu lumea-n cap (emisiune de 
divertisment, 2009. rel.)
Satum 3 (englez S.F., 1980, 

rel.)
Autoforam (emisiune de dive 

tisment)
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008
Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment)
Camera de râs
Mondenii
Tabăra de rock (SUA comedi 

muzicală, 2008)
Schimb de mame
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
Ultimul castel (SUA film de 

acțiune, 2001)
O vedetă în casa ta (SUA co

medie romantică, 2004)

Pacostea (francez comedie, 2008)
Polițist, adjectiv (român dramă, 2009)
Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008)
Secretul celor șapte vulcani (neo-zeelandez aventură, 2009)
Viața și apucăturile lui Kenny Powers (SUA serial de comedie, 2009 ) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 2.) Printre prieteni
Temple Grandin (SUA dramă biografică. 2010)
Fotografii bântuite (SUA horror, 2008)

07:00 Observator
09:00 Cartea junglei: Mowgli și co

moara (SUA aventură, 1998) 
11:00 Frank (SUA film de familie, 

2007)
13:00 Observator
13:15 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
14:00 Insula secretelor (SUA-fran- 

cez-italian-german aventură, 
1995, rel.)

16:00 Observator
16:45 Benny Hill (englez serial, 

1969)
17:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2009, rel.)
19:00 Observator
20:15 Frumoasa și bestia
22:00 SuperBingo Metropolis

10:45 
12:45 
15:15
15:45

Așa tată, așa fiu (SUA comedie, 1987) 
Horea (român dramă, 1984, rel.) 
Lumea PRO CINEMA
Galidor (canadian-SUA serial, 2002 - 5.)

07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Blestemul Penelopei (SUA-en- 

glez comedie, 2006)
13:00 Știrile Pro TV
13:15 Apropo TV (emisiune de diver

tisment)
14:00 Mitocanii în Beverly Hills 

(SUA comedie, 1993)
16:00 Singur acasă (SUA comedie, 

1990, rel.)
18:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
19:00 Știrile Pro TV
20:45 Land of Jokes (emisiune de di

vertisment, 2010)
21:45 Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment. 
2010)

22:45 Cascada Seraphim (SUA dramă 
de război, 2006)

07:00 Umbrele trecutului (SUA se
rial, 2007)

08:15 Fructul oprit (mexican serial, 
2009, rel.)

09:45 Rosalinda (mexican serial, 
1999, rel.)

11:15 Rețeta de ACASĂ - Retrospec
tiva săptămânii

12:30 O mare de pasiune (mexican 
serial, 2009, rel.)

13:30 Premiile TV Y Novelas 2010 
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999)
17:30 Doamne de poveste (reportaj. 

2010)
18:30 Campionatul mondial de dans - 

Mexic. 2010 (emisiune concurs. 
2010)

20:30 Grease (SUA film muzical, 
1978)

22:45 La naiba, să PoveȘtim!
23:45 7 păcate

07:00 Camera de râs
08:00 O vedetă în casa ta (SUA co

medie romantică. 2004, rel.)
09:30 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment)
10:30 Cu lumea-n cap (emisiune d< 

divertisment, 2009)
11:00 Levintza prezintă (emisiune - 

divertisment)
11:30 Mondenii (emisiune de diver 

ti -rent, 2006, rel.)
12:30 Voluntar de profesie (reality 

show, 2010)
13:00 Fermier. Caut nevastă! (reali 

show, 2009, rel.)
15:00 Cronica Cârcotașilor (rel.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Viceversa (reality show)
23:00 Clubul de Poker (reality sho> 

2010)

16:45 Tâlharii (SUA aventură, 1985)
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 2.) 
20:00 Moromeții (român dramă. 1988)
22:00 Planeta terorii (SUA horror, 2007)

12:05 Star Trek: Primul Contact (SUA film de acțiune, 1996)
13:55 Palatul lui Joe (englez dramă, 2007)
15:50 Felicia, înainte de toate (român-croat dramă, 2009) 
17:55 Amurg (SUA dramă, 2008)

: 20:00 Saga Amurg: Lună Nouă (SUA fantasy, 2009)
: 22:10 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 8.)
; 22:45 True Blood (SUA serial, 2008 - 3.) Și pe mine mă doare 

23:50 Adventureland (SUAcomedie, 2009)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva
>lefon: 0755.999.916

iministrator 
mcar/produs leasing 
_ _______________ 2_ 
isator piese din piele 
înlocuitori_______ 15

>fer 
itocamion/mașină de 
are tonaj________ 5
cătuș mecanic de în- 
eținerc și reparații 
liversale_________ l_
inzator de produse 
ituriste 1
uncitor necalificat la 
âmblarea, montarea 
eselor 51
idor manual cu 
icăra de gaze 1

unedoara
elefon: 0755.999.917

isător piese din piele 

înlocuitori 10
ilgher(exclusiv 
staurator) 18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate_________ 1
facturist___________1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide________________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz_______4
șofer de autoturisme și 
camionete__________3
sudor manual cu arc 
electric____________ 5
sudor_____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări_______1_
asistent medical gener
alist---------------------- 1-
consilier administrație 
publica------------------ L-
consilier expert 
inspector referent 
ecpnomist în manage
ment--------------------- L.
contabil___________ L
cusator articole

marochinarie________ [
desenator tehnic_____1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ Ț
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
___________________13 
lucrator pentru salu- 
brizare_____________ 3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet__________[
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor____________F
redactor prezentator de 
televiziune_________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto________ 1
tâmplar universal 1 
vânzător____________ 1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ 1^

Orăștie
Telefon: 0755.999.922 

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
?

munc.necal.în ind.con- 
fccțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic__________ 1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ 1_
bucatar_____________2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blare a,montarea 
pieselor___________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman_____________ 1_
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

ând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
55.0001ei. Tel.0752.514.983

■rsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, deco-

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă, meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

andat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, centrală, 
mopane, parchet, gresie, faianță, frigider, aragaz, televizor, 
ișină de spălat, parțial izolat exterior. Preț neg. 
■1.0724.370.693

Ind apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semidecoman- 
t, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 lei neg. 
1.0743.139.599

j închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 80mp, izo- 
ă termic, termopan, 3 camere, bucătărie, baie. Preț 250 
r/lună. Tel .0722.347.512

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Gennania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. Tel. 0721285100

Economist, contabil,inspector resurse umane,ofer servicii complete 
de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv fișa postului 
firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409.007

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

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare;

perseverență;
capacitatea de a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Oftice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031

Nr 309 - 3 decembrie 2010

TALON DE MICA PUBLICITATE

ind apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
rovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
1.0734.310.133

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477
Tel:

ichiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
bă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

ind 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 

ire bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor
porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și
comenzi:tel.0730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

(text maxim 50 de cuvinte)
- r ■

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

. Asigurăm cazare și masă. Tel.0722.775.557

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

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

Sc.

Semnătura

nr.
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

ind 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
Ciobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
1. 0743.832.083

ând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imi- 
ție mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 
'34.310.133

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA C1AO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani); ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON: 0741-133147

Taloanele de inică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de ia depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://glasulhunedoarei.blugspot.com/
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


is Cu ochii săi imenși ți cu expresia prietenoasă, îi face pe toți oamenii să se îndrăgostească de 
el, un tarsier Jilipinez. Mamiferul are un obicei din a face cu ochiul vizitatorilor. Tarsierul 
este una dintre cele mai mici primate din lume, ajungând până la maxim 15 centimetri lun
gime si cântărește doar câteva grame.

—________ ________________________ 11■ ' ■

-r /
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Dovezi privind viața extraterestră
Bacterie care trăiește în arsenic, descoperită de NASA

O companie oferă servicii 
anti-mahmureală

O descoperire revoluționară a 
cercetătorilor de la NASA dovedește 
posibilitatea existenței unor forme de 
viață extraterestre. Aceștia au găsit o 
bacterie care trăiește într-un mediu 
foarte bogat în arsenic - o substanță 
considerată atât de otrăvitoare încât 
ar ucide orice formă de viață.

Bacteria a fost găsită în lacul Mono, sit
uat în parcul național Yosemite, din 
California. Iazul este celebru pentru 
concentrația mare de arsenic de pe 
fund. Din acest motiv, descoperirea 
unui microb Viu în apele sale a fost o 
surpriză enormă pentru cercetători. 
Până acum se credea că un astfel de 
mediu este prea otrăvitor pentru a per
mite dezvoltarea vreunei forme de 
viață. Totuși, organismul a găsit o 
modalitate de a supraviețui folosind 
chiar arsenicul din lac. Se pare că sub
stanța, otrăvitoare pentru oameni, este 
benefică în metabolismul său.
Vietăți similare ar putea exista și pe alte 
planete, considerate până acum prea os
tile pentru a adăposti ființe vii. Dacă 
rezistă unor condiții atât de vitrege, 
bacteriile din arsenic s-ar putea dez
volta în creaturi inteligente pe viitor. 
Unii cercetători au găsit și o posibilă 
explicație pentru existența microbului

pe Pământ. Ei spun că viața pe Terra micile bacterii de arsenic ar putea fi 
este ciclică. Ea a apărut și dispărut de ceea ce-a mai rămas din precedenții 
mai multe ori de-a lungul timpului. Iar locuitori ai planetei.

-

Doi tineri americani au lansat o com-
panie specializată într-un domeniu 
de nișă, ajutându-le pe nefericitele 
victime ale mahmurelii să își revină 
mai ușor după o petrecere în timpul 
căreia s-a consumat prea mult alcool.

Compania Hangover Helpers are deja 
succes, la doar câteva săptămâni după 
ce a fost lansată de Marc Simons și
Alex Vere-Nicoll, în Boulder, un oraș 
universitar din statul american Col
orado.
Pentru o taxă de 15 de dolari de per
soană, compania livrează la domiciliu 
burritos și băuturi energizante, cu 
scopul de a combate eficient durerile de 
cap și pentru a calma stomacurile sen
sibile. Cei doi tineri absolvenți ameri
cani fac, totodată, curățenie în 
camerele studenților, înde
părtând paharele sparte, 
sticlele goale, mucurile 
de țigări de pe mo
chetă și resturile 
de alimente ră
mase după pe
trecere.
„Oamenii pot să fie
sune chiar la miezul nopții, chiar în 
zilele de sărbătoare, atunci când con
stată că lucrurile au început să le scape

de sub control și au nevoie de cine 
care să le facă curat în cameră, a dc
zi de dimineață”, a declarat Alex Ver 
Nicoll.
„însă, verific de fiecare dată a doua 
de dimineață, deoarece, adeseori, 
sunt încă beți și nu-și mai amintesc 
ne-au sunat”, a adăugat aceeași surs; 
în prezent, se înregistrează o perioa 
de acalmie în campusul universitar < 
Boulder, deoarece este sezonul exa:
enelor, iar cei doi fondatori ai co 
paniei asigură ei înșiși serviciile pen 
care sunt contactați. în curând, însă, 
speră să facă primele angajări și 
mărturisit că au fost deja contactați pt 
tru a pune bazele unei francize la ni' 

național.

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

REVELION 2011

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 In 3012.2010 
. Mic dojun in 31.12.2010 
.Prim in 31 12 2010
• MASA FESTIVA DE REVELION
■PrifU In 01.01.2011
* Cina fHiMto 01.01.2011 
-Mic tfcjun ta 02.011811

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Antnnui din seara de 

hhHm este os/gurtt do 
orcNealrdl ți saHțti vocoH.

PERSOANELE cazate In hotel au acces gratuit 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA 

MW
Pwntru rwjoTvăiî, sJtw into tn.ițti nu puloți cont 

L» unnâ&Mf ul<> numw« tiu tufnfon
07^5 Vhiol Ana Mana ,

- Vtacl Adina

PREȚ: 180 LEI/PERS

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

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 INIFORMAȚI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 1154 204

CM K


