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Alegeri ca la „Casa de Nebuni”
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Duminică dimineață cel mai agitat loc din satul Păclișa era 
secția de votare. Un număr de 13 persoane, internate la Cen
trul de Asistență sociomedicală din localitate, și-au exercitat 
dreptul la vot fiind însoțite în cabine de alte persoane.

Simerîa surclasează Sânnicolaul, 
Hunedoara pierde „în cramă”

pag. 9
Ultima etapă a turul Ligii a treia a adus două rezultate di
ametral opuse pentru cele două formații hunedorene din 
campionat.
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Răducanu câștigă la exit - poll.
Rezultatul final se va comunica astăzi

„Omul locului”, Daniel Răducanu, a fost dat 
câștigător în bătălia pentru Colegiul Nr.3 Hațeg. 
Confom de exit pollulul realizat de Centrul de 
Studii Sociale. Candidatul PD-L, Daniel Rădu
canu a obinut conform sondajului sociologic re
alizat la ieșirea de la urne un procent de 37,24 la 

sută din voturi, Răducanu a devansat pe princi
palul său contracandidat, reprezentanta PNL, 
Mariana Câmpeanu cu 6,34 la sută din voturile 
electoratului. Pe locul al treilea, cu un procent 
de 17,6 la sută din voturi se situază candidatul 
PSD, Liliana Țolaș, urmată la o diferență de 6,57

procente de candidatul independent Nicolae 
Timiș. Rezultatul real se preconizează a fi mult 
mai strâns astfel că până la închiderea ediției era 
greu de confirmat clasamentul stability prin exit
poll
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► DN7 izvorul Rece - Geoagiu
► 13N7 Halta Geoagiu - Qrăștie ► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Orăștie - Spini

Q ► DN 7 Spini - Simeria 
< ► DN7 Mintia- Vețe)

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 ilia - Gurasada
► DX7 Gurasada - Burjuc
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ț greco-catolic
Sf. Nicolae
ț romano-catolic
Sf. Nicolae

■■________________________________

Rețeta zilei

Negresă cu 
nuci

Ingrediente:
- 300 g zahăr
- 100 g ulei
- 600 g făină
- 3 linguri pudră de cacao
- 300 ml apă
- 4 linguri gem acrișor
- 100 g miez de nucă
- coajă rasă de lămâie
- 2 pliculețe zahar vanilat
- 1 linguriță zeamă de lămâie
- 1 linguriță bicarbonat
- 50 g zahăr pudră.

Mod de preparare:
Freci, într-un castron mare, za

hărul cu uleiul, adaugi bicarbonatul 
„stins" cu zeama de lămâie, coaja rasă 
de lămâie, zaharul vanilat, gemul (de 
caise sau de vișine) și 300 ml apă. 
După ce amestecul este omogen, 
adaugi, „în ploaie", făina cernută cu 
pudra de cacao și nucile tăiate felii 
subțiri. Amesteci bine până se obține 
un aluat nu prea tare, pe care îl așezi 
într-o tavă dreptunghiulară, unsă cu 
ulei și tapetată cu făină. Prăjitura se 
coace, la foc potrivit, circa 30-40 de 
minute. Tai prăjitura în tavă, după ră
cire, și o servești presărată cu zahăr 
pudră.

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

- țSfântulZilei
Sfântul Ierarh Nicolae

„îndreptător credinței și chip blân
deților, învățător înfrânării te-au arătat pe 
tine, turmei tale, adevărul lucrurilor.” 
(din Tropar)

Sfântul Ierarh Nicolae a trăit pe 
vremea tiranilor împărați Dioclețian și 
Maximian (284-305) și a strălucit mai 
înainte în viața pustnicească și, pentru 
nespusa lui bunătate, a fost făcut 
arhiereu. Și, fiind cu frica lui Dumnezeu, 
cinstind creștinătatea și propovăduind cu 
îndrăzneală și cu glas slobod dreapta 
credință, a fost prins de mai marii cetății 
Lichiei și dându-1 la osânda și la cazne 1- 
au închis în temniță, împreună cu alți 
creștini. Și de vreme ce marele și bine- 
credinciosul Constantin, din voia lui 
Dumnezeu, s-a făcut împărat al ro
manilor, cei ce erau închiși au fost 
sloboziți din legături și, cu ei împreună, 
a fost slobozit și marele Nicolae. Și, 
mergând la Mira, n-a trecut multă vreme 
și s-a strâns de către marele Constantin, 
întâiul Sinod de la Niceea, la care a luat 
parte și minunatul Nicolae. Și i s-a dat lui 
darul facerii de minuni, precum arată is
toria vieții sale. Scos-a din temniță pe trei 
oameni năpăstuiți, care prinzând de veste 
că sunt osândiți pe nedrept, au chemat pe 
Sfântul în ajutor, ca, precum a izbăvit pe 
cei din Lichia, așa și pe dânșii să-i 
izbăvească. Pentru aceasta, dar, Sfântul

Nicolae, ca unul ce era grabnic și 
fierbinte spre ajutor, s-a arătat în vis îm
păratului Constantin și eparhului Avlavie. 
Pe acesta l-a mustrat pentru pâra ne
dreaptă ce făcuse oamenilor la împăratul, 
iar pe împărat l-a înștiințat cu amănuntul, 
arătându-i că erau nevinovați. pârâți din 
pizmă. Și așa prin visul acesta i-a izbăvit 
din primejdia tăierii. Și alte multe minuni 
făcând, păstorea dumnezeiește pe drept- 
credinciosul său popor. Deci, venind la 
adânci bătrâneți, s-a mutat către Domnul, 
neuitând, nici după moarte, turma sa, ci 
în toate zilele dând cu îndestulare ale sale 
faceri de bine celor lipsiți și izbăvindu-i 
de tot felul de primejdii și de nevoi. încă 
și până astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea 
lui, lucrează minuni și cei ce-1 roagă cu 
adevarată și neîndoită credință, nu numai 
mici binefaceri, ci și minuni mari dobân
desc. Din anul 1087, luna mai în 9 zile 
moaștele Sfântului Nicolae se află la 
Bari, în sudul Italiei, luate din Mira, ca 
să nu cadă în mâinile musulmanilor. 
Acolo ele sunt în mare cinste din partea 
credincioșilor, care vin la el, cu credință, 
din toate părțile creștinătății.

HOROSCOP
Te preocupă problemele materiale 

din cuplu. Dacă te muți împreună cu 
partenerul de viață, trebuie să găsești
o soluție imobiliară potrivită cu posibilitățile fi
nanciare.

Este un moment bun sa găsești so
luții pentru câteva probleme familiale. 
Evită să devii intransigent cu cei mici, 
deoarece aceștia au nevoie de sfaturi 
obiective și de complicitate.

Familia are nevoie de suportul tău. 
Profită de această ocazie pentru a pe
trece mai mult timp alături de ei și de 
a te bucura de câteva clipe de liniște,
departe de responsabilitățile profesionale.

Te gândești mai mult la tine însuți, 
încercând să te cunoști mai bine. 
Asiști la căsătoria unor prieteni și se 
poate ca în acea societate să-ți găsești 
și tu jumătatea.

Senzualitatea și emotivitatea ta va 
sunt ridicate astăzi. Ai un comporta- âSp 
ment exuberant și demonstrativ. Tre- 
buie să ai mai multă grijă de bani, căci 
tinzi să te implici în niște afaceri riscante

îți exprimi natura excesivă iară a 
pune frâu tentațiilor. Devii poruncitor 
cu cei din jur, iar acest lucru poate să- 
i nemulțumească pe aceia care suportă 
comportamentul tău.

6 decembrie 
de-a lungul timpului

1944: Depune jurământul ultimul guvern dinainte de 
1989 în care erau reprezentate partidele burgheze (6 decembrie 
1944 5 martie 1945). Premier era Nicolae Rădescu, PNȚ și 
PNL dețineau 7 ministere, iar FND, 8 ministere

1965: S-au încheiat lucrările la prima magistrală fer
oviara electrificată din România, Brașov-Predeal

1973: Gerald Ford depune jurământul în calitate de 
președinte al SUA, în urina demisiei lui Richard Nixon. A fost 
singurul președinte al Statelor Unite care nu a fost ales prin 
vot

S-au născut:

1285: Ferdinand al IV-lea al Castiliei
1421: Regele Henric al VI-lea al Angliei
1778: Louis Joseph Gay-Lussac, fizician și chimist 

francez; în anul 1802 a elaborat legea dilatației termice a 
gazelor perfecte

1835: Nicolae Kalinderu, medic, membru al Academiei 
Române

1864: Nicodim Munteanu, patriarhul României 1939 
1948, membru de onoare al Academiei Române

Călătoriile sunt defavorizate astăzi. 
Ești plin de curiozitate intelectuală și 
dai dovadă de luciditate. Ai o stare fi
zică destul de bună, deși s-ar putea ca 
unii nativi să se simtă ceva mai vulnerabili

Nativele singure fac adevărate ra
vagii în rândurile sexului opus. Chiar 
dacă cucerești o mulțime de inimi, știi 
ce trebuie să faci ca să eviți compli
cațiile.

1978: Spania își aprobă ultima constituție prin referen
dum.

1998: S-a constituit Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate

1999: Președintele României, la acea dată Emil Constan- 
i tfaescu, a promulgat legea privind dosarele Securității

Comemorări:

1988: Roy Orbison, muzician american, pionier al 
muzicii rock (n. 1936)

1991: Gydrgy Aczel (Gyorgy Appel) scriitor, jur
nalist și politician comunist maghiar (n. 1917)

1996: Marin Sorescu, poet, dramaturg și eseist 
român (n. 1936)

2002: Dan Amedeo Lăzărcscu, avocat și scriitor, 
politician român (n. 1918)

2008: Paul Niculescu-Mizil, politician român (n. 
1923)

Dezvoltă-ți viața socială, pentru 
că acest lucru îți permite să ai un 
recul asupra relației de cuplu și să te 
bucuri de o relație mai rafinată alături
de partener. Intuițiile talc sunt constructive.

Este o zi bună pentru reorganiza
rea finanțelor. Ai ocazia să primești 
sfaturi prețioase de la specialiști în do
meniu. Ai niște întâlniri profitabile.

Bancurile zilei

Simți nevoia să te știi iubit în mod 
absolut și necondiționat. încearcă să 
ceri mai puțin de la cei dragi, ca să
eviți dezamăgirile. Dacă apare un conflict cu o

© © ©

Un client ajunge la destina
ție cu taxiul.

Taximetristul zice: te costă 
8 lei. Clientul: poți da câțiva 
metri mai înapoi că am doar 6 
lei.

© © ©

Rugăciunea Alinuței:
- Bunule Dumnezeu, fa în

așa fel ca Londra să fie capitala 
Danemarcei așa cum am scris 
la lucrarea de control ieri.

© © ©
Un moș și o babă, soț și 

soție mor într-un accident și 
ajung în Rai. Acolo, îngerul de 
serviciu îi duce pe o plajă plină 
cu palmieri și cu o casă din 
lemn și spune: acum, tot ce 
aveți de făcut în Rai este să stați

și să vă bucurați de tot. Moșul 
se întoarce către babă și îi zice:

- Vezi ce proastă ai fost? 
Puteam să fim aici de 10 ani 
dar, nu... tu vroiai să mâncăm 
sănătos!

© © ©
La tribunal:
- Ești acuzat că ți-ai omorât 

soacra cu sânge rece. De ce ai 
făcut-o?

- Nevastă-mea mi-a zis...
- Cum poți să spui așa ceva, 

soția ta își iubea foarte mult 
mama!

- Așa e, da înainte de a 
pleca, în ziua respectivă, mi-a 
zis: "Marcele, dacă în timp ce 
doarme o deranjează vreo 
muscă, n-o trezi, omoar-o!

© © ©

persoană dragă, fii flexibil și tolerant, dacă vrei
să eviți o ruptură.

Ești suficient de tenace și de plin 
de voință încât să schimbi cursul eve
nimentelor, în favoarea ta. Te axezi
numai pe realizarea obiectivelor tale, astfel 
încât familia și deschiderea către ceilalți trec pe 
planul secund
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Peste 1.500 de brazi de Crăciun au fost confiscați de polițiști în urma ac
țiunilor desfășurate, în ultima săptămână, pentru prevenirea și diminuarea 
sustragerii și vânzării ilicite a pomilor. Actualitate 3

Luni, 3 decembrie 2010

iăducanu câștigă la exit-poll. 
Rezultatul final se va comunica astăzi
•mul locului”, Daniel Răducanu, a 
it dat câștigător în bătălia pentru 
tegiul Nr.3 Hațeg, confom de exit- 
ll-ulul realizat de Centrul de Studii 
ciale. Candidatul PD-L, Daniel 
diicanu a obținut, conform sonda- 

lui sociologic realizat la ieșirea de 
urne, un procent de 37,24 la sută 
î voturi.

ducanu a devansat pe principalul său 
îtracandidat, reprezentanta PNL, 
iriana Câmpeanu cu 6,34 la sută din 
turile electoratului. Pe locul al 
.îea, cu un procent de 17,6 la sută din 
turi, se situază candidatul PSD, Lil
ia Țolaș, urmată la o diferență de 
7 procente de candidatul independ- 
; Nicolae Timiș. Rezultatul real se 
iconizează a fi mult mai strâns, astfel 
până la închiderea ediției era greu de 
afirmat clasamentul stabilit prin exit- 
.1.

*t candidați, pentru un singur 
:aun”

agerile parțiale, pentru postul de dep- 
it al Colegiului Nr.3 Hațeg, au scos 
ime un număr neașteptat de mare de 
gători, în total 48,27 la sută, 
egerile din Colegiul Nr.3 Hațeg - 
ra Pădurenilor a presupus tipărirea a 
de buletine de vot și organizarea a 

133 de secții de votare, costurile aces
tora ridicându-se la aproximativ 1,5 
milioane de lei. în cursa electorală, care 
a avut loc ieri, s-au înscris opt candi
dați. Printre aceștia se numără candi
datul PNL, Mariana Câmpeanu, 
primarul Hațegului, Nicolae Timiș, în
scris în cursă ca și independent, con
silierul județean Liliana Țolaș, din 
partea PSD+PC și PRM (pe ultima sută 
de metri), Daniel Răducanu, din partea 
democrat-liberalilor, Emil Danci, de la 
PNȚCD, Bela Fulop -- reprezentant al 
UDMR, Mircea Părăian, din partea 
PNG, și Remus Cernea, care a candidat 
ca și independent. La aceste alegeri au 
fost așteptați la urne un număr de 
53.326 de votanți, dintre care 17.972 
din mediul urban și 35.354 din mediul 
rural. De asemenea, alegerile parțiale 
au însemnat și marele test pentru intro
ducerea sistemului informatizat de vot 
la alegerile din 2012.

Acuze nefondate din partea tuturor 
taberelor

Bătălia electorală a debutat cu stângul 
în secțiile de votare din Țara Hațegului 
- Ținutul Pădurenilor. Până la orele 10 
ale dimineții s-au prezentat la vot 4,27 
la sută din cele peste 53 de mii de per
soane cu drept de vot, mai precis 2.275 
de votanți. Un procent mai mare de 
alegători s-a înregistrat până la orele 

14, când 21,83 la sută din votanți s-au 
prezentat la urne. Din totalul de 4.642 
de alegători prezenți la urne până la ora 
14, 24,92 la sută provin din mediul 
rural și 15,76 la sută din mediul urban. 
De la ora 10, au început să se prezinte 
la urne și candidații înscriși în cursa 
electorală. Primul candidat care s-a au- 
tovotat a fost Mariana Câmpeanu, din 
partea PNL, care și-a exprimat votul la 
secția de votare nr. 181 din Călan. La o 
oră diferență, Mariana Câmpeanu a fost 
urmată de candidatul social-democrat, 
Liliana Țolaș, care s-a prezentat la 
aceeași secție de votare la orele 11. La 
scurt timp după aceasta, în aceeași urnă 
și-a exprimat votul și candidatul inde
pendent, Remus Cernea. Atacurile la 
adresa contracandidaților nu au con
tenit nici în ziua alegerilor. Atât social- 
democrații, cât și liberalii au acuzat 
contracandidații înscriși în cursa elec
torală că au mituit alegătorii, fie cu orez 
stricat, fie cu bonuri de masă, mai puțin 
cu purceii despre care se dicuta inițial. 
După orele prânzului, numărul 
votanților prezenți la urne a crescut 
considerabil. Potrivit datelor furnizate 
de Biroul Electoral Județean (BEJ), 
până la orele 18, la secțiile de vot s-au 
prezentat 42,37 la sută din numărul 
votanților. Până la închiderea secțiilor 
de votare s-au prezentat la urne 48,27 
la sută din totalul persoanelor cu drept 
de vot. Din numărul total a celor

prezenți la vot, duminică, 36,28 la sută 
din alegători provin din mediul urban, 
pe când în mediul rural procentul par
ticipării la vot se ridică la 54,36 la sută. 
Rezultatele finale ale alegerilor parțiale 

„Este o minciună sfruntată a PD-L-ului care încearcă să-și creeze acoperire pen
tru fraudarea numărătoarei. Este o jignire pentru toți candidații, puteau să aștepte 
până la numărarea voturilor”, a declarat candidatul PSD, Liliana Țolaș, după 
afișarea rezultatelor exit-poll.

„Dacă la alegerile trecute PD-L a obținut 21 la sută, iar acum obține 30 la sută, 
este imposibil. Exit-pollul a fost realizat de un ONG al lui Ârion. Așteptăm 
rezultatele finale”, a declarat candidatul PNL, Mariana Câmpeanu, după afișarea 
rezultatelor exit-poll.

pentru ocuparea postului de deputat al 
Colegiului Nr.3 Hațeg vor fi anunțate 
în cursul zilei de astăzi.

Irina Năstase

lororscop electoral
Istropolitica din Țara Hațegului
i a fost o zi cu luna nouă, o zi cu 
rprize plăcute pentru candidatul 
semnat câștigător în urma luptei 
ctorale din Țara Hațegului și în 
>d sigur o zi cu surprize neplăcute 
ntru ceilalți candidați.

na nouă, altfel spus conjuncția 
arelui cu Luna, marchează începutul 
ii nou ciclu de viață și poate 
irezenta un nou început în orice 
meniu. Astfel, prospătul deputat ales 
va începe „odihna” pe băncile Par- 
îentului, pe când ceilalți candidați 
• spune nesfârșite povești despre 
n, când și unde s-au fraudat 
gerile.

iriana Câmpeanu - Taur

itru nativii din zodia Taur, în cazul 
față Mariana Câmpeanu, candidatul 
irașutat” pe linie de partid de la Cen- 
de mai marele liberal al județului, 

rcea Moloț, ziua bătăliei electorale 
ale s-a anunțat a fi una în care prob- 
litatea să fie pusă în fața unei situații 

a cărei rezolvare se va lăsa așteptată 
ceva timp a fost foarte mare. Cu alte cu
vinte, tentativa Marianei Câmpeanu de 
a se instala în fotoliul de deputat ar 
putea fi rezolvată mai spre dimineață. 
De altfel, horoscopul de ieri relata și 
faptul că nativul va discuta cu prietenii 
ultimele evenimente din vața sa, și to
todată că ar fi indicat să le ia în consid
erare sfaturile. Pe de altă parte, dacă 
aceiași prieteni se dovedesc a fi cei care 
au sfătuit-o să candideze, ar fi înțelept 
să mai asculte de astfel de sfaturi 
„prețioase”.

Emil Danci - Gemeni

Astrele s-au aliniat favorabil pentru na
tivul din zodia Gemeni, în acest caz 
candidatul țărănist, Emil Danci. Horo
scopul i-a prezis acestuia întâlniri cu 
prietenii, în cadrul cărora popularitatea 
„geamănului”, atingea cote maxime. 
Lucru de înțeles, în cercul puținilor 
țărăniști rămași pe baricade în județ, 
având în vedere cât de sporadică este 
activitatea de partid a PNȚCD-ului în 
ultima perioadă. Totodată, horoscopul 
i-a prezis „geamănului” că, odată cu 
lăsarea serii, un membru al familiei îi 

va da o veste neplăcută, probabil este 
vorba de rezultatul slab de la alegeri.

Nativul din zodia Rac, Remus Cernea, 
candidat independent a avut parte, con
form alinierii astrelor, de o zi liniștită, 
aproape plictisitoare...fără presă care 
să-1 pozeze când a votat la urna de la 
Călan, fără declarații în fața camerelor 
de luat vederi și fără suținători. Pe de 
altă parte, horoscopul mai prezicea o 
întâlnire cu o cunoștință mai veche, 
prilej binevenit pentru a-și deplânge în
frângerea la un pahar de...ceai.

Liliana Țolaș și Daniel Răducanu - 
Săgetător

Alinierea astrelor în cursul zilei de ieri, 
pentru cei doi nativi Săgetori, cadidatul 
social-democrat, Liliana Țolaș, și cel 
democrat-liberal, Daniel Răducanu, 
părea a fi favorabilă. (Dacă astrele nu 
s-ar fi dovedit misogine). Mai mult, di
alogul cu cei din jur se preconiza a fi 
fructuos pentru ambii candidați, cu 
condiția să-și stăpânească impulsivi
tatea. Cum nativul Răducanu a ales să 
nu-și „săgeteze” contracandidații cu 
acuze aspre, iar contrar celor prezise de 
horoscop candidatul PSD a trimis 
săgeții îmbibate cu venin direct la țintă, 
este ușor de înțeles pentru cine s-au 
aliniat favorabil astrele.

Mircea Părăian și Bela Fulop - 
Vărsător

In cazul nativilor prea puțin importanți, 
și anume vărsătorii Mircea Părăian, 
șomerul care a reprezentat partidul 
Războinicului Luminii (Becali), și Bela 
Fulop, candidatul UDMR, zodiacul s-a 
pronunțat: „Prietenii îți vor face o invi
tație care te tentează, dar s-ar putea să 
nu mai finalizezi ceea ce ți-ai propus”. 

Și cum candidații și-au propus să obțină 
un număr cât mai mare de voturi, putem 
spune că sunt dovada vie a faptului că 
într-adevăr astrele ne influențează viața.

Nicolae Timiș - Pești

Nativului din zodia Pești, Nicolae 
Timiș, candidat independent, i s-a 
prezis o zi în care calitățiile sale vor fi 
apreciate. Să fie vorba de votanții aron
dați la secția amenajată la cantina so
cială din Hațeg? Totodată nativul a avut 
ocazia să-și lărgească cercul de cunoșt
ințe, și i s-a mai promis și ajutor sub
stanțial din partea anumitor persoane. 
Și cum același horoscop mai spune că 
nu era cazul ca nativul să-1 ia în consid
erare, probabil nici numărul de voturi 
nu a fost cel scontat.

Netta Bioenergeta
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I aiul de frig care afectează de o săptămână Europa Centrată a provocat moartea 
altor șapte persoane, în timp ce în transporturi sitnafia începe sa rerittă Iu normal, 
duminică, pe întregul continent.

g
Amenzi de l.SOO de lei, pentru 
magazinele de vise

Administratorii a trei magazine din 
Deva, specializate pe vânzarea de 
produse halucinogene, au încasat 
amenzi în valoare de 1.500 de lei, de 
la polițiștii comunitari, după ce au 
comercializat produse ilegale. în 
urma controalelor efectuate, polițiștii 
comunitari constatat că trei dintre cele 
cinci magazine de „vise” din Deva au 
comercializat alte produse decât cele 
înscrise în autorizația de funcționare. 
Mai mult, unul dintre magazine nu 
are autorizație de funcționare de la 
primărie. (M,T.)

Foștii mineri din Brad și-au 
comemorat colegii morți în sub
teran

Foștii mineri din Brad și-au comem
orat sâmbătă ortacii morți în adân
curile pământului. Sâmbătă 
dimineața, de Sfânta Varvara, a avut 
loc la biserica ortodoxă din cartierul 
Micro 1 (peste Luncoi) din municip
iul Brad, o slujbă de pomenire a 
minerilor morți de-a lungul timpului 
în accidente de muncă la minele 
Barza și Țebea. Mica bisericuță de 
lemn, care poartă, alături de hramul 
Sfântului Nicolae și pe cel al Sfintei 
Mucenițe Varvara, ocrotitoarea 
minerilor, plasată lângă biserica de zid 
aflată în construcție, a fost neîncăpă
toare pentru foștii mineri și văduvele 
colegilor lor morți în subteran. înjur 
de o sută de oameni s-au strâns pentru 
a se înclina și a aduce un omagiu celor 
morți în mină precum și minerilor 
care au lucrat la fostele exploatări 
miniere din zona Bradului, decedați 
după încheierea activității. Din iniția
tiva Fundației,,Auraria - Barza” din 
Brad, organizatoarea manifestării, pe 
pereții bisericuței de lemn au fost 
afișate liste cu foștii mineri trecuți în 
neființă. Conducerea Fundației „Au
răria” a reușit să culeagă date din mu
nicipiul Brad și comunele zărăndene 
despre minerii morți în subteran. 
Potrivit statisticilor, în ultimele 
decenii, la Exploatarea Minieră Barza 
accidentele miniere s-au soldat cu 
moartea a 73 de ortaci, iar la mina 
Țebea au decedat, din aceeași cauză, 
7 mineri. Astăzi după amiază în 
cartierul Micro 1 este programat și un 
concert de colinde susținut de inter
pret îndrăgiți din județul Hunedoara.

(C.R.)

Administrator, trimis în judecată 
pentru delapidare

Administratorul unei societăți comer
ciale din Hunedoara, D.B., de 50 de 
ani, este cercetat pentru săvârșirea in
fracțiunii de delapidare. în perioada 
iunie - decembrie 2007, administra
torul și-a însușit o parte însemnată din 
patrimoniul societății, respectiv stocul 
de marfa și bani din casă în valoare de 
peste 1.500.000 de lei. Ofițerii Servi
ciului de Investigare a Fraudelor 
Hunedoara au finalizat cercetările în 
acest dosar, care a fost înaintat Par
chetului de pe lângă Tribunalul Hune
doara cu propunere de trimitere în 
judecată. (M.T.)

Alegeri ca la „Casa de Nebuni”
Duminică dimineață cel mai agitat 
loc din satul Păclișa era secția de 
votare. Un număr de 13 persoane, in
ternate la Centrul de Asistență so- 
ciomedicală din localitate, și-au 
exercitat dreptul la vot fiind însoțite 
în cabine de alte persoane. Președin
tele secției de votare, Andrei loan Ax- 
inte Didel s-a dovedit foarte 
binevoitor cu orice alegător care 
dorea să fie acompaniat în momentul 
votării.

încă de la primele ore ale diminieții-la 
secția de votare numărul 484 Păclișa au 
început să vină la vot persoane cu se
rioase probleme psihice, internate la 
Centrul Sociomedical situat peste drum 
de secția de votare. De parcă acest lucru 
nu era de ajuns, chiar la intrarea în 
curtea școlii, unde era amenajată secția 
de votare, tronau afișele unuia dintre 
candidați, proaspăt lipite, chiar dacă, de 
sâmbătă se încheiase campania elec
torală.

Ceartă pe teme electorale

Un număr de 13 persoane cu handicap 
psihic, dar care nu au fost puse sub in
terdicție, și-au exercitat dreptul de vot 
la școala din Păclișa. Numărul electo
rilor cu probleme psihice nu este oficial 
ci i-a scăpat președintelui secției invol
untar într-o discuție cu jurnaliștii, pen

Trei dintre inculpații în cazul 
„Ketamina” au fost eliberați
Curtea de Apel Alba lulia a hotărât, 
vineri, ca trei dintre tinerii judecați în 
dosarul „Ketamina”, printre care și fiica 
primarului din Hațeg, să fie judecați în 
libertate. Curtea de Apel Alba a respins 
ca nefondate recursurile formulate de 
procurorii Direcției de Investigare a In
fracțiunilor de Criminalitate Organizată 
și Terorism (D.I.I.C.O.T.) Hunedoara. 
Pe data de 29 noiembrie au fost înain
tate magistraților Tribunalului Hune
doara cinci cereri de punere în libertate, 
pentru inculpații în cazul „Ketamina”. 
Doar trei cereri au fost aprobate de in
stanță, și anume a Oanei Timiș, Alin 
Câmpeanu și Mircea Câmpeanu, cele
lalte două cereri, ale inculpaților A.

Șase răniți, în accidente rutiere, pe șoselele din județ
Șase persoane au fost rănite, în urma a trei 
accidente de circulație produse la sfârșitul 
săptămânii trecute, pe șoselele din județ. 
Unul dintre accidente, în unna căruia o per
soană a fost grav rănită, s-a produs în 
Orăștie. Dorel G., de 45 de ani, din Orăștie, 
în timp ce circula pe strada Armatei, din di
recția Sebeș - Deva, din cauză că nu a adap
tat viteza la condițiile de drum și a pătruns 
pe sensul opus de circulație, unde a intrat în 
coliziune cu un autotractor, condus regula
mentar de Daniel B., de 30 de ani, din co
muna Coțofănești, județul Bacău. Șoferul 
autoturismului a fost grav rănit.

A lovit stâlpul de „curent” electric

Un șofer, puțin „pilit”, a scăpat cu răni 
ușoare, după ce a lovit un stâlp care susținea 
cablurile de energie electrică. Augustin L., 
dc 38 de ani, din Hunedoara, în timp ce 
conducea un autoturism Opel Astra Cara
van pe DC 106, în satul Nădăștia de Jos nu 
a adaptat viteza la condițiile de drum și într- 
o curbă la dreapta a pierdut controlul volan

tru ca ulterior, în momentul în care i-a 
fost solicitat oficial, acesta să refuze să- 
1 comunice, chiar și după ce s-a depus 
o cerere scrisă în acest sens. Președin
tele Andrei Ioan Axinte Didel a reușit 
de altfel performanța de a se certa cu 
jurnaliștii acreditați la secția de votare, 
intrând cu aceștia în diverse polemici 
pe tema legii electorale. La un moment 
dat, în lipsa argumentelor acesta a 
chemat poliția să-i evacueze pe

Macavei și R.S. Glăvan, fiind respinse. 
„Hotărârea Curții de Apel Alba lulia 
este definitivă, cei trei inculpați urmând 
să fie judecați în stare de libertate cu 
condiția respectării obligațiilor stabilite 
de instanță, și anume, să nu părăsească 
teritoriul României decât cu încuvi
ințarea instanței, să se prezinte la in
stanță la fiecare termen de judecată și 
ori de câte ori sunt chemați”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Curții de Apel 
Alba lulia, Cosmin Muntean. în acest 
dosar sunt 29 de inculpați arestați pre
ventiv, încă din luna august, pentru 
săvârșirea infracțiunii legate de trafic 
de dorguri de risc, și anume ketamină.

Petronela Tămaș

ului și a lovit stâlpul „curenf’, aflat pe mar
ginea drumului.

Patru răniți la Burjuc

Patru persoane au fost transportate la spital 
în urma unui accident rutier care s-a produs 
sâmbătă, pe DN 7, în afara localității Burjuc. 
Vinovat de producerea accidentului se face 
un șofer spaniol, Francisco M., de 45 de ani, 
care conducea un autoturismul Toyota Land 
Cruiser pe DN7, din direcția Arad spre 
Deva. Acesta a depășit o autoutilitară cu 
semiremorcă, fără să se asigure corespun
zător și a intrat în coliziune frontală cu un 
autoturism Volkswagen Transporter, condus 
regulamentar din sens opus de Ioan S., de 
35 de ani, Mediaș. în urma impactului, 
șoferul autoturismului Toyota Land Cruiser 
a fost grav rănit, în timp ce alte trei persoane, 
aflate în autoturismul Volkswagen Trans
porter, au fost ușor rănite. Din cauza acci
dentului, circulația pe drumul care face 
legătura între Deva și Arad a fost blocată, 
pe ambele sensuri, timp de două ore.

reprezentanții presei din secția de 
votare.

Handicapații, folosiți ca masă de 
manevră

La Păclișa au fost înscrise pe listele 
electorale peste 30 de persoane inter
nate la Centrul Sociomedical. în cea 
mai mare parte, aceste persoane au 
probleme psihice și sunt de obicei

A scăzut rata șomajului în județ
Numărul șomerilor din județul Hune
doara a fost în scădere la sfârșitul lunii 
noiembrie cu 0,24 puncte procentule 
față de luna anterioară. De altfel, Ra
portat la aceeași lună a anului trecut, 
rata șomajului din județ a scăzut cu 
1,96 procente. în cursul lunii noiem
brie, în evidențele AJOFM Hunedoara 
au fost înregistrați 3.217 de șomeri, din
tre care 96 provin din rândul 
proaspeților absolvenți. La finele lunii 
noiembrie, numărul total al șomerilor 
din județul Hunedoara era de 16.815,

Societate comercială
angajează

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

* stivui tonșLîj * in unci tori necaii ficați;

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

sau la tel 0722 574 092; 0354/501021.

Societate C omercial din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rccepțiouer;
• 3 instalatori: 

folosite ca masă de manevră electo 
în interesul partidului din care f 
parte directorul instituției. La ac< 
alegeri, directorul este unul dintre 
derii locali ai PNL. De fapt, câ 
„alegători”, care cereau țigări la gai 
instituției medicale au recunoscut ci 
fost la vot și au pus ștampila pe cine 
a spus directorul.

Alexandru Avrc

din care 11.165 șomeri indemnizaț 
5.650 șomeri neindemnizați. Cei 
mulți șomeri din județ se află în r 
nicipiul Deva, în număr de 2.491, 
locul doi situându-se municipiul Hu 
doara cu un număr de 2.411 șomeri 
același timp, în decursul lunii noic 
brie , din evidențele AJOFM au ieșit 
număr de 3.717 de persoane, iar 
număr de 1.466 de persoane s-au 
cadrat în muncă, din care 296 perso 
pe durată determinată, iar 1.170 ț 
soane, pe durată nedeterminată. (1,1

lidocmum (n tete km
0254/234,44î 

de tuni până vmer 
tnirp fj-nde 8 — l0



g Șase cutremure au avut loc de la i decembrie, ultimul înregistrându-se, dumi
nică dimineața, in zona 1 raneea. iar seismul, care a avut o magnitudine de 3,9 
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PRM și PSD s-au aliat la nivel 
de administrații locale
Protocolul de colaborare între social 
lemocrați și adepții „Tribunului” a 
fost „parafat” la sfârșitul săptămânii 
trecute. Asfel, vineri după-amiază, în 
prezența președintelui PRM, Cor- 
aeliu Vadim Tudor, și a vicepreședin
telui PSD, Constantin Niță, liderii 
:elor două organizații județene au 
«eînnat protocolul de colaborare în 
vederea modernizării, dezvoltării și a 
bunei gospodăriri a județului Hune
doara.

’rezent cu acest prilej în județul Hune- 
soara, președintele PRM, Comeliu 
Vadim Tudor, nu a ezitat să aducă acuze 
a adresa Guvernului și președintelui 
Traian Băsescu. De altfel, Vadim a mai 
rrecizat că actuala putere pregătește 
fraudarea alegerilor pentru postul de 
ieputat.

,Stânga trebuie să ajungă la putere!”

’rotocolul de colaborare între PRM și 
+SD a fost încheiat, potrivit spuselor 
eprezentanțiilor celor două fomațiuni 
jolitice, pentru ca partidele de stânga 
>ă-și unească forțele pentru a ajunge din 
îou la putere.
Xcest protocol înseamnă și o susținere 
•eciprocă între cele două partide la 
livelul administrațiilor publice locale, 
n vederea inițierii de proiecte menite 
:ă crească nivelul de trai, să atragă fon- 
îuri europene, să promoveze persoane 
:ompetente în funcții de conducere și 
iprijin la alegerile locale și parla- 
nentare. „E momentul ca toate par- 
idele de strângă să-și unească forțele și 
eforturile pentru a salva România de la

dezastru. Stânga trebuie să ajungă la 
putere! Trăiesc și în România și la 
Bruxelles și pot să spun că în România 
e super-criză. Chiar atât de greu e să 
conduci o țară? E vorba de ură și rea 
voiță. Traian Băsescu are obiceiul să-și 
așeze pleoapa zedrențuroasă pe câte o 
categorie de oameni: medici, pension
ari, mame. Părțiile semnatare ale proto
colului se vor susține reciproc și pe 
parcursul alegerilor pentru că viitorul 
președinte va fi din partidele noastre”, 
a declarat președintele PRM, Comeliu 
Vadim Tudor.

Costel Avram susține candidatul PSD

Odată cu semnarea acestui protocol, 

președintele organizației județene al 
Partidului România Mare Hunedoara, 
Costel Avram, este pus într-o situație 
deficilă.
In ultima zi în care candidații își mai 
puteau depune candidaturile, Costel 
Avram a declarat, într-o conferință de 
presă, că va susține în bătălia electorală 
candidatul PNL - Mariana Câmpeanu. 
Imediat după declarația făcută de Cos
tel Avram, „Tribunul” l-a apostrofat, pe 
motiv că nu respectă ordinele de la 
Centru.
în conferința de presă, Costel Avram a 
fost întrebat a cui victorie o va consid
era pozitivă, a candidatului Partidului 
Național Liberal, susținut inițial, sau 
cea a candidatului Partidului Social De

mocrat. însă Comeliu Vadim Tudor a 
răspuns în locul acestuia, menționând 
că, inițial, Mariana Câmpeanu a fost 
susținută de liderul județean al Partidu
lui România Mare din cauza faptului că 
este mai bătrână.
Totodată, Vadim a precizat că a răspuns 
în locul lui Avram pentru că nu dorea 
să-l lase „să bată câmpii pe subiectul 
Câmpeanu”.
în cele din urmă, Costel Avram a de
clarat: „Protocolul a fost semnat! Nu 
încălcăm protocolul. O să o susținem pe 
Liliana Țolaș”.

Irina Năstase

Termen limită 
pentru depunerea 
declarațiilor la 
Fisc
Direcția Generală a Finanțelor Publice 
a Județului Hunedoara informează con
tribuabilii că, în 15 decembrie, trebuie 
să depună la Fisc declarația recapitula
tivă privind
livrările/achizițiile/prestările intraco- 
munitare pentru obligațiile de declarare 
aferente operațiunilor desfășurate în 
luna noiembrie 2010, formular 390 
VIES. De altfel, până în 25 decembrie, 
contribuabilii au termen până în 25 de
cembrie să depună la Fisc declarația 
privind obligațiile de plată la bugetul de 
stat, cu termen lunar pentru obligațiile 
bugetului de stat, formular 100, declar
ația privind obligațiile de plată la 
bugetele asigurărilor sociale și fon
durilor speciale, formular 102, decontul 
de taxă pe valoarea adăugată formular 
300, decontul special de taxă pe val
oarea adăugată, pentru contribuabilii în
registrați în scopuri de TVA care au 
efectuat achiziții intracomunitare în 
luna precedentă, precum și pentru con
tribuabilii neînregistrați și care nu au 
obligația înregistrării, care au efectuat 
achiziții intracomunitare de mijloace de 
transport noi sau produse accizabile, 
contribuabilii care au efectuat achiziții 
de servicii intracomunitare pentru care 
beneficiarul este obligat la plata TVA, 
formular 301, precum și declarația 
privind veniturile sub formă de salarii 
din străinătate obținute de către per
soanele fizice care desfășoară activitate 
în România și de către persoanele fizice 
române angajate ale misiunilor diplo
matice și posturilor consulare acreditate 
în România.

Irina Năstase

Elena Udrea sprijină dezvoltarea Văii Jiului
Elena Udrea, ministrul Dezvoltării 
Regionale și Dirismului a fost 
rrezentă vineri, la Petroșani, la 
.emnarea contractelor de finanțare a 
proiectelor pentru Petroșani și 
Petrila, incluse în Planurile Integrate 
ie Dezvoltare Urbană.

/aloarea totală a celor trei proiecte 
iprobatc este de aproximativ 29,8 mil- 
oane de lei și sunt finanțate din fonduri 
.tructurale nerambursabile și se vor 
ierula prin ADR Vest. Proiectele sem- 
îate se referă la reabilitarea unor străzi 
lin zona centrală a municipiului 
’etroșani și a parcurilor din zona cen- 
rală, precum și la implementarea unui 
■istem de supraveghere video, tot în 
'ona centrală a localității. Totodată, ad- 
ninistrația din Petrila va primi fi- 
îanțare pentru două proiecte referitoare 
a implementarea și punerea în funcți- 
ine a unui sistem de supraveghere 
ideo și modernizarea unor parcări și 

;trăzi din zona Cap de linie Petrila - 
Jap de linie Lonea. „Sunt două con- 
racte extreme de importante pentru 
/alea Jiului. Valea Jiului are nevoie de 
iprijin din partea autorităților locale, 
iar și acestea au nevoie de sprijinul Gu
vernului, în calitate de ministru al Tur- 
smului anul trecut și de ministru al 
Dezvoltării Regionale și Turismului 
inul acesta, am sprijinit proiectele care 
;unt făcute să crească standardele de

viață în Valea Jiului, să se dea o șansă 
celor care trăiesc aici prin crearea de 
noi locuri de muncă. Aceste două 
proiecte pe care le semnăm astăzi, cu 
finanțare europeană, pentru Petrila și 
Petroșani, creează pe parcursul 

derulării lor aproximativ 200 de locuri 
de muncă pentru următorii doi ani. în 
concluzie, la finalul implementării 
acestor proiecte, drumurile, centrul 
orașelor, siguranța cetățenilor va crește, 
calitatea infrastructurii va crește și ea, 

standardele de viață vor crește”, a de
clarat Elena Udrea.

Dezvoltarea stațiunii montane Prâng 
va crea 1.000 de locuri de muncă

Totodată, ministrul Dezvoltării și Tur
ismului a mai subliniat importanța creș
terii calității infrastructurii necesare în 
dezvoltarea turismului, susținând că 
acesta poate fi o serioasă alternativă la 
minerit. „încă de anul trecut am spri
jinit crearea unei mari stațiuni montane, 
la Petroșani, a unei stațiuni de schi cu 
finanțare de la bugetul ministerului, un 
proiect care, în sfârșit, a demarat. Pro
cedurile de achiziție au fost destul de 

Q 1 (îl nilRI ITM rCDȚ Mobil:+40 747 093 733 
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$ Partenerul Calitatii webSite: www.romquaiitycert.ro

ROM QUALITY CERT oferă servicii de consultanță privind imple
mentarea și certificarea sistemelor de management:

ISO 9001 ISO 15189
ISO 14001 ISO 17025
OHSAS 18001 ISO/TS 16949
ISO 22000/HACCP ISO 27001
SA 8000 OMFP 946/2005
Marcaj CE Fonduri Structurale

greoaie și au fost derulate pe parcursul 
a mai bine de un an. Dar acum, suntem 
la momentul la care proiectul, prin care 
vrem să construim cea mai mare stați
une de schi din ultimii 20 de ani, este 
pornit și credem că în următorii cinci 
ani vom reuși să facem din Petroșani o 
stațiune care să fie atractivă pentru iu
bitorii de schi din România”, a mai pre
cizat Elena Udrea. Valoarea proiectului 
de dezvoltare a stațiunii montane 
Parâng este de aproape 69 de milioame 
de euro, ministrul Dezvoltării și Turis
mului menționând că această investiție 
va crea 1.000 de noi locuri de muncă.

Anamaria Nedelcoff
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I ânători din Divizia 2 Munte !a Nalcik. in C'aucaz, susținuți de motorizate germane, 
25 oc tombrie 1942

Amintirile unui brădean, din infernul

A mers pe jos din România la Marea 
Azov și înapoi cu mitraliera ZB în 
spate. A dormit sub cerul liber, când 
i-a fost sete a băut apă din bălți și a 
tremurat în frigul aspru al iernilor 
din stepele rusești. A fost rănit și cap
turat în Crimeea și a lucrat la minele 
de cărbuni din Bazinul Dombas.

La cei aproape 92 de ani, Ilie Bolcu este 
un bătrânel simpatic și bonom/Puțini 
știu că în spatele acestei imagini se as
cunde o experiență de viață greu de 
egalat. Crescut și educat în alte vre
muri, vădește o cultură solidă a muncii 
și un respect a valorilor familiei. Omul 
a trăit în cei peste 90 de ani, cât pentru 

trei vieți. Cu o memorie demnă de in
vidiat și un spirit încă viu, bătrânelul 
este un izvor istoric de „primă mână”. 
Au trecut peste el mai multe regimuri, 
de la democrație la dictatură, de la 
monarhie, la comunism și, mai nou, 
„democrația” ultimilor 21 de ani. A lup
tat sub monarhie, a muncit în comu
nism, iar după 1990 a privit evoluția 
democrației. A cunoscut legionari, ba 
mai mult, Horia Sima, liderul 
„cămășilor verzi”, a locuit câțiva ani în 
casa tatălui său, împreună cu soția, pe 
vremea când era profesor la liceul din 
Brad. Dar i-a fost dat să trăiască și in
fernul lagărelor rusești din Bazinul 
Dombas. Cele mai vii amintiri le are 
însă din timpul războiului și a perioadei 
de prizonierat care a urmat.

Instrucție pe Dealul Paiului

Ilie Bolcu își amintește de parcă ar fi 
fost ieri. La ceva mai mult de 21 de ani, 
în 15 februarie 1941, brădeanul a fost 
încorporat în Batalionul de Vânători de 
Munte de la Deva. Militarii erau can
tonați în cazarma, pe atunci nouă, de 
lângă sediul poliției județene, iar in
strucția se făcea pe Dealul Paiului. Ilie 
Bolcu fusese repartizat la Compania a 
IV-a - Armament Greu ca trăgător la 
mitralieră. După patru luni de instruire, 
batalionul a plecat în Bucovina, hune- 
dorenii fiind cantonați la Cacica, sat de 
polonezi de lângă Suceava, cunoscut 
pentru salina de acolo. Vreme de două 
săptămâni au fost „pe picior de război”, 
așteptând intrarea în luptă împotriva 
rușilor, pentru recucerirea Basarabiei.

„Ostași, vă ordon: Treceți Prutul!”

„Era în noaptea de 21 iunie 1941, sâm
băta, și în noaptea aia o început 
războiul. Ne-or făcut o injecție, nu știu 
pentru ce, cred ca să nu ne fie frică. Am 
trecut apoi Șiretul spre Codrii Cosmin- 
ului. N-am întâmpinat nicio rezistență, 
în dimineața următoare, după un bom
bardament al nemților, am trecut cu 
trupa și am intrat într-un sat de români. 
Pe urmă, în alt sat, am luat contact cu 
rușii, dar când s-o luminat de ziuă, n- 
am mai dat de ruși, că s-or retras.. La 
Noua Suliță am trecut Prutul pe un pod 
de pontoane și am plecat către Hotin pe 
jos. Era într-o duminică și am intrat 
într-un sat de evrei și acolo toți or fost 
împușcați de cei care or trecut înaintea 
noastră. Pe urmă, în ziua de 20 iulie, de 
Sfântul Ilie, am trecut Nistrul.

Băsarabenii ne-or așteptat cum o intrat 
Iisus Hristos în Ierusalim”, își am
intește Ilie Bolcu.

Pe jos până la Marea Azov și înapoi

După recâștigarea Basarabiei, ostașii 
români au înaintat în Ucraina. Batal
ionul hunedorenilor era trupă de ocu
pație, după ce armata germană cucerea 
teritoriul. „Nu am mai avut contact cu 
rușii până dincolo de Nistru, în 
Ucraina, la Berezovka. Cât vedeai cu 
ochii era numa' stepă. Am băut apă de 
ploaie strânsă pe foaia de cort și din 
ulmă de cal. Acolo, la Berezovka era o 
singură fântână, noi eram de o parte și 
rușii de alta. O săptămână or durat 
luptele. Eu n-am fost în prima linie, 
pentru că m-or pus să păzesc comanda
mentul. Acolo o murit brădeanul Cor
nel Roman, un fost coleg de liceu”, își 
deapănă firul poveștii nonagenarul 
brădean. Bătând drumul pe jos, Bolcu 
a ajuns până la Marea Azov, cu mi
traliera ZB-53 de 8 kilograme pe umăr. 
„Până la Marea Azov nu ne-am mai 
bătut cu rușii. Mergeam câte o zi în
treagă și nu găseam apă. Prin oc- 
tombrie-noiembrie am ajuns la Marea 
Azov, la Preslav și pe urmă la Tan- 
garog”, înșiră bătrânul itinerariul pe 
care l-a purtat soarta.

Captură de război adusă la Deva: o 
cămilă

în toamna târzie a anului 1941, unitatea 
brădeanului a fost retrasă de pe front și 
înlocuită, pentru refacere. Ostașii au 
bătut drumul înapoi, pe jos, până în 
România. „Caii care îi aveam cu noi, 
care cărau efecte, armament și mân
care, n-or rezistat, or murit acolo. Am 
luat o cămilă pe care am adus-o până la 
Tighina, am urcat-o în tren și am venit 
cu ea la Deva. Nu știu ce s-o mai întâm
plat cu ea după aia”, își amintește 
bătrânul. „Din Cacica până m-am întors 
la Deva, n-am dormit sub un acoperiș 

de casă”, recapitulează Ilie Bolcu 
primul episod al participării sale la 
război.

Din nou pe front

Unitatea lui Ilie Bolcu a rămas la Deva 
până în primăvara anului 1942. 
Brădeanul nu s-a mai întors însă pe 
front cu vânătorii de munte, fiind de
tașat la Compania Auto 32 care făcea 
reparații de mașini. Pentru că era de 
meserie strungar, Ilie Bolcu a fost 
repartizat să lucreze la un atelier de pe 
strada Barițiu din Deva. „Comandanți 
erau maiorul Panaitescu și căpitanul 
Jurca. La atelier erau două strunguri, iar 
maistru era unu' Tatai”, își amintește cu 
precizie bătrânul. Au rămas în Deva 
până în vara lui '42, iar apoi s-a format 

un atelier mobil pentru plecarea pe 
front. „Am mers cp trenul până în 
Donețk, la Melitopol. Pe urmă, după 
cum mergea frontul, am ajuns la Rostov 
pe Don, Cerkask, Armavir, Piatigorsk 
Nalcik. Făceam reparații la mașini. Ls 
Nalcik am rămas din toamnă până la 1 
ianuarie 1943. Se dădeau lupte pentru 
ocuparea Caucazului de Nord. N-am 
prea știut ce se întâmplă până ce am 
primit ordin de retragere. Am venit din 
Caucaz până în Crimeea, la Kerci, apo 
la Simferopol, unde am primit două 
săptămâni de permisie și am venii 
acasă”, povestește Ilie Bolcu.

„Ne-am avut bine cu nemții!”

După scurta ședere acasă, brădeanul s- 
a întors în Crimeea, în apropiere de
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iferopol, mai precis în orășelul 
•asubazar, unde a rămas vreme de un 
Din toamna anului 1943, Peninsula 
meea a fost izolată de restul frontu- 
în Crimeea rămăseseră blocați zeci 
mii de ostași germani, români, 

ghiari sau italieni. Printre unitățile 
.ase în peninsulă se afla și Divizia 2 
nte, din care făcea parte și brădeanul 
Bolcu. „Acolo am stat un an, că 

n încercuiți. Nemții se purtau foarte 
îsecade cu noi, ce mâncau ei, mân- 
1 și noi, românii: ciocolată, compot, 
nză, lapte praf. Am trăit foarte bine 
lemții! Numa' nu ne lăsau să stăm 
amere cu ei”, spune Ilie Bolcu.

nit și prizonier de război

primăvara anului 1944 peste 60.000 
militari germani și români au fost 
cuați spre Constanța, pe mare, prin 
tul Sevastopol. Brădeanul Ilie Bolcu 
avut norocul să se numere printre 
„în primăvara lui 1944, într-o 

pte, or venit rușii și-or bombardat 
șui. Și o bombă o căzut chiar în casa 
are stăteam. Casa s-o prăbușit, și eu 
fost rănit de o schijă la piciorul 

îg. M-am bandajat și am rămas as- 
s. în dimineața următoare or venit 
i. Ziua m-am dus cu un copil la ei 
m ridicat mâinile. Mi-or luat tot, că

mașă, lame de ras... Eram acolo înjur 
de o mie de oameni, nemți și români. în 
dimineața următoare s-o format un grup 
de 30 de răniți și am plecat pe jos până 
la Simferopol, păziți de un soldat. Rușii 
treceau pe drum în mașini și trăgeau 
asupra coloanelor de prizonieri. într-un 
șanț am văzut mulți nemți omorâți, fără 
cizme în picioare, cu un pic de pământ 
aruncat peste ei”, rememorează 
bătrânul.

Coșmarul drumului spre Dombas

Capturat de ruși, Ilie Bolcu a rămas sub 
escortă vreme de două săptămâni, în tri
ajul din orașul Simferopol. Prizonierii 
primeau hrană puțină și proastă: supă 
de crupe (cereale măcinate mare, n. 
red.), puțin pește sărat, kașa fiartă 
(arpacaș, n. red.). „într-o sâmbătă 
noaptea, or venit nemții și-or bombar
dat triajul. Erau acolo, aproape de noi, 
trenuri cu muniție. O fost o explozie 
mare și toate barăcile de acolo or fost 
culcate la pământ. Mă mir și azi cum de 
am scăpat atunci”, povestește Bolcu. 
Apoi, într-o zi, au fost îmbarcați într-un 
tren, în vagoane de marfă, cu destinația 
bazinul minier Dombas. Călătoria a 
durat câteva zile, iar prizonierii n-au 
primit în acest timp mâncare și apă. 
„într-un colț era o gaură prin care ne 

făceam nevoile. Când am coborât eram 
mai mult morți decât vii”, își amintește 
brădeanul.

Viața în lagăr

Lagărul de prizonieri s-a construit în 
jurul unor barăci ruinate, lipsite de fer
estre și uși. Apa era foarte puțină, iar în 
iama lui ’44, prizonierii topeau zăpada 
în butoaie ca să obțină apă. Mâncarea 
era proastă: nelipsita kașa, pește 
mărunt, uns și sărat. Pâine primeau 400 
de grame cei care munceau în mină și 
200 de grame cei care nu intrau în sub
teran. „Odată am găsit o curcubătă 
(dovleac, n. red.) lângă gardul lagărului 
și am mâncat-o așa, crudă, pe toată”, 
povestește Bolcu. Bătrânul își am
intește că în lagăr mai era un brădean, 
Traian Bulz, care a murit însă acolo. 
„Cămașa n-am schimbat-o de pe mine 
până o putrezit. Păduchi n-aveam, dar 
eram slabi și murdari, ca vai de noi. Cei 
care or încercat să fugă din lagăr, or fost 
împușcați”, povestește brădeanul. Din 
când în când, un politruk rus le făcea 
„educația”, cu informări despre mersul 
războiului.

La muncă în minele de cărbune

Ilie Bolcu a muncit vreme de doi ani în 
minele de cărbune din Dombas. „Erau 
acolo două mine, mina 1 și mina 2, de 
răsărit și de apus. Eu lucram în mina 2, 
unde coboram vreo 800 de metri pe 
planul înclinat. Eram în jur de o mie de 
oameni, nemți și români și se lucra pe 
schimburi. Eram mecanic în echipa 
unuia, Boris, care tăia cărbunele cu 
haveza. Stratul de cărbune avea un 
metru grosime și era încărcat cu racleții 
în vagoane de o tonă”, spune bătrânul. 
Apoi, șeful de echipă s-a pensionat, iar 
înlocuitorul său s-a accidentat în scurt 
timp, astfel încât Ilie Bolcu a trecut 
„tăietor” pe haveză. Brădeanul mai 
păstrează și acum pe brațe urmele căr
bunelui din Dombas. „Era un cărbune 
foarte bun, parcă era uns și dacă te 
loveai îți intra în piele”, afirmă 
bătrânul, arătându-ne mici pete cenușii 
de la încheietura mâinii. „Am lucrat pe 
haveză până în toamna lui '46, când m- 
am îmbolnăvit, mi s-au umflat gan

glionii. Pe urmă, n-am mai lucrat în 
mină”, își amintește Bolcu.

Sfârșitul calvarului

Românii prizonieri în lagărul din baz
inul Dombas n-au aflat când a luat 
sfârșit războiul în Europa. „Erau acolo 
niște nemți care reparau radiouri și ei 
ne-au spus când or bombardat ameri
canii în Japonia”, spune Ilie Bolcu. 
Apoi, într-o zi s-a anunțat că prizonierii 
români vor fi eliberați, urmând să fie 
înlocuiți cu etnici germani din teritoriile 
eliberate. Pregătirile de plecare s-au 
făcut într-o oră, și nu era greu, pentru 
că nu aveau nimic de luat cu ei. Din nou 
au fost îmbarcați în vagoane de marfă, 
fără apă și mâncare. „Eram trei din 
Ardeal când am ajuns în Focșani, îm- 
brăcați în mantale rusești. Aveam ceva 
bani și ne-am dus la un restaurant în 
Focșani, am mâncat bine și am băut un 
litru de vin”, își amintește bătrânul. Pe 
tren, de la Ploiești spre Arad, au fost 
„îmbiați” cu de toate, dar nu mai doreau 
decât să ajungă acasă. „Am mers cu 
trenul până la Arad și de acolo am venit 
la Brad, tot cu trenul”, își încheie 
povestea din război Ilie Bolcu.

Epilog

Odată ajuns acasă, brădeanul a aflat că 
era crezut mort de ai săi-, care nu mai 
știau nimic despre el din 1943. „îi și 
normal, că o scrisoare trimisă de mine 
o ajuns acasă la doi ani după ce m-am 
eliberat”, explică Ilie Bolcu. A mai aflat 
și că un frate mai mic, Viorel, murise în 
1944, ucis de o bombă căzută în zona 
gării din Brad. La scurt timp, brădeanul 
și-a reluat serviciul de strungar la Ate
lierele Centrale din Crișcior. Vremurile 
se schimbaseră. „Toți care fuseseră oa
meni cumsecade s-or făcut comuniști. 
Era unul care purtase cămașă verde (le
gionar, n. red.) și acu' era mare comu
nist”, spune Ilie Bolcu. în 1947 Ilie 
Bolcu s-a căsătorit și are trei copii. A 
muncit până în 1977, când a ieșit la 
pensie. „N-am dus-o greu, ne-am des
curcat. Au vrut să mă pună pe la sindi
cat, dar nu mi-or trebuit funcții, n-am 
vrut”, își rezumă povestea Ilie Bolcu. 
între timp a rămas văduv și acum 

locuiește fie la fiica mai mare, Ia Deva, 
fie în casa solidă construită de tatăl său 
pe strada Decebal, la Brad. De pe urma 
războiului s-a „ales” cu decorațiile 
„Bărbăție și Credință” și „Serviciu 
Credincios”, dar și. cu amintiri 
dureroase din infernul pe care l-a trăit 
pe front și în captivitate.

Cătălin Rișcuța
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Producătorii agricoli vor primi de la stat pentru perioada august 
20I0 - decembrie 2011 ajutoare în valoare de 1,27 miliarde de 
lei, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea 
ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru 
perioada 2010 - 2011, anunță Mediafax.

Publicitatea stradală ar putea fi interzisă în 
parcuri, pe clădirile publice și pe copaci
Amplasarea de suporturi pentru 
publicitate stradală ar putea ii in
terzisă în intersecții sau în zone unde 
împiedică vizibilitatea rutieră, în 
parcuri, pe arbori, în parcurile și rez
ervațiile naturale, pe sediile instituți
ilor publice precum și în alte locuri 
unde administrația locală decide 
acest lucru printr-un regulament 
propriu, potrivit unui proiect de lege 
în acest sens inițiat de Ministerul 
Dezvoltării și Turismului.

Conform proiectului, amplasarea mi
jloacelor de publicitate este interzisă pe 
monumentele naturii, în parcurile și 
rezervațiile- naturale, în parcuri, pe 
clădirile reprezentând sedii ale au
torităților administrației publice locale 
și centrale, precum și ale instituțiilor 
publice, "cu excepția afișajelor care 
anunță activitatea ce se desfășoară în 
interiorul sediilor", pe arbori, pe zona 
carosabilă a străzilor și a drumurilor, 
"indiferent de categoria acestora", dar 
și pe obiectele de artă monumentală și 
monumentele de for public, pe clădirile 
reprezentând monumente istorice sau 
componente ale unor ansambluri mon
ument istoric, "în incinta și pe ele
mentele de împrejmuire a cimitirelor, 
lăcașurilor de cult și grădinilor pub
lice", în intersecții, în sensurile gira
torii, "pe pereții pasajelor rutiere 
subterane și supraterane ori sub poduri 
și pe stâlpii de susținere a elementelor 
de semnalizare rutieră sau de circulație. 
Va fi interzisă amplasarea de mesh-uri 
sau bannere publicitare pe clădirile 
aflate "în stare avansată de deteriorare", 
dar doar în cazul în care acestea 
afectează "structura de rezistență și sta
bilitatea și integritatea elementelor con
structive și decorative ale anvelopei 
clădirii" Autoritățile locale vor avea și 

ele o serie de obligații noi odată cu in
trarea în vigoare a proiectului propus de 
ministerul condus de Elena Udrea. Pe 
de-o parte, autoritatea locală va trebui 
să emită un regulament prin care să sta
bilească în ce zone ale orașelor pot fi 
amplasate mesajele publicitare și ce 
condiții trebuie să respecte cei care 
dețin aceste spații. Pe de altă parte, au
toritatea locală va trebui să instaleze 
panouri "speciale destinate afișelor 
publicitare și a anunțurilor de mică 
publicitate", care vor fi curățate săp
tămânal de angajații unor "comparti
mente de specialitate" proprii, astfel 
încât "să se asigure actualitatea 
anunțurilor". Proiectul de lege prevede 
și condițiile necesare amplasării 
fiecărui tip de afișaj publicitar stradal.

RECLAMA 
TA

AICI
Va fi interzisă totodată amplasarea de 
stâlpi al căror scop exclusiv este acela 
de a susține bannerele pe domeniul 
public. Mesh-urile pot apărea pe cal
canele construcțiilor care nu sunt 
clasate monumente istorice. Pot fi mon
tate mesh-uri sau mesh-uri digitale pe 
fațadele clădirilor de locuit din zonele 
decretate ca fiind "de publicitate lăr
gită", în care regulamentele locale o 
permit și pe cele ale clădirilor cu funcți
uni comerciale și de birouri situate în 
zonele de publicitate lărgită. Vehiculele 
publicitare vor putea fi autorizate să cir
cule prin localități doar pe un traseu sta
bilit de autoritatea administrației 
publice locale, staționarea lor urmând 
să fie interzisă. Circulația convoaielor 
va fi totuși permisă, însă "numai cu

ocazia manifestărilor speciale, în baza 
avizului emis de autoritățile adminis
trației publice, cu durata de valabilitate 
de o zi". Mesajele publicitare pot fi 
montate și pe mijloacele de transport în 
comun, însă numai dacă acestea nu ob
turează vizibilitatea călătorilor. Sancți
unile pentru nerespectarea acestor 
prevederi legale vor fi cuprinse între 
500 de lei, minimul pentru persoanele 
fizice care încalcă legea, până la 50.000 
de lei, cuantumul maxim prevăzut pen
tru sancționarea firmelor de afișaj sau a 
deținătorilor de vehicule de transport în 
comun. Pentru un primar care încalcă 
obligațiile care-i revin prin acest proiect 
de lege, amenda poate fi cuprinsă între 
10.000 de lei și 15.000 de lei.

Peste 811 mii de 
români își 
sărbătoresc 
onomastica de 
Sfântul Nicolae

Peste 811.240 de români își aniverse 
onomastica de Sărbătoarea Sfânt, 
Ierarh Nicolae, cunoscut ca și "Fă 
torul de Minuni", numele de Nice 
fiind cel mai răspândit în lume. Din 
811.243 de români aniversați la săr 
toarea Sfântului Ierarh Nicolae, m 
apărător al ortodoxiei, 523.312 s 
bărbați, iar 287.931 sunt femei. Sta 
ticile existente la nivelul Direcției p 
tru Evidența Persoanelor 
Administrarea Bazelor de Date reb 
faptul că majoritatea bărbaților car 
au ca patron spiritual pe "Sfântul Ni 
lae", respectiv 332.609 de persoa 
poartă numele Nicolae, alți 64.762 h 
ulai sau Neculai, iar 44.068 Nicușor. 
asemenea, alte 32.894 de perso; 
poartă numele de Niculae, 26.13 
Nicu, 13.394 - Nicolaie și alți 19 
Nikolaos, Nick, Nikos și Nik. în rân 
femeilor, numele Sfântului Nicol 
este purtat și de 287.931 de femei,'1 
tre acestea 199.744 poartă num 
Nicoleta, 56.611 -Niculina sau Nicol 
și alte respectiv 9.650 de persoane - 
culița sau Necolița. Potrivit statistic 
existente, 8.209 de femei poartă num 
- Neculina sau Necolina, iar alte p; 
13.520 - Nikole, Nicola, Nikolett, Ni 
Nikoletta, Niko, Niki, Nicoll, Nicu 
Nichi sau Niculeana.

Românii consumă mai puține băuturi spirtoase din 
cauza recesiunii economice CALEA ZARANDULUI nr150 (lângă VOLVC

Consumul de băuturi spirtoase din
România a scăzut în 2010 la 5 litri pe 

cap de locuitor, față de 6 litri în anul 
precedent, din cauza efectelor recesiu
nii economice, a declarat pentru Medi
afax,Romulus Dascălu, președintele 
patronatului Garant, care reunește pro
ducători din domeniul spirtoaselor.
Potrivit acestuia, dacă în 2008 con
sumul de spirtoase din România era de 
8,5 litri pe cap de locuitor, în 2009 a 
scăzut la 6 litri, iar estimările pentru 
acest an indică un consum de 5 litri. 
"Pentru acest an, estimăm un consum 
de 90-100 de milioane de litri, în 
scădere cu 15-20% comparativ cu anul 
trecut. Ca valoare, consumul din 2010 
este estimat la circa 500 de milioane de 
euro. în 2009 am avut o scădere a con

sumului de peste 25%", apreciază 
Dascălu. El a adăugat că prețurile au 
crescut în acest an cu 5-7%, pe fondul 
devalorizării leului în raport cu euro. 
"Din cauza crizei, foarte mulți oameni 
s-au mutat pe autoconsum. Estimez că 
și anul viitor va fi la fel de prost, pentru 
ca piața băuturilor merge așa cum 
merge și. economia", a mai spus 
Dascălu. Potrivit președintelui Garant, 
în acest an zeci de firme mici și mijlocii 
din domeniu au fost închise, iar un 
număr mare de firme mari și mijlocii au 
lucrat la jumătate din capacitate. Astfel, 
peste 7.000 de persoane din industrie 
și-au pierdut locurile de muncă în 2010.

PROGRAM
dlMC 08-21 
«Muica 08-17

Prestăm:
-polis culoare;
-pollșliciB'
- tapițerie cu soluții specifice

telefon: O7<S 1 - 973-940

- 5 spălări fi gratisl
- legitimație (exterior +• interior, 16 rqn

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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Minerit! Uricani este campioană de toamnă în Liga a patra. Formația lui Fasile Scurta a trecut cu 3-1 de Jiul Pe
troșani în derbiul ultimei runde a turului și „iernează” la patru puncte distanță față de rivala din I 'ale și de 
echipa u doua a Hunedoarei, care a trecut cu 2-0 de Minerul Aninoasa. Senzația ultimei runde a fost însă Aurul 
Brad, „moții” trecând de Gloria Geoasitt cu... 0-2!!

Una albă, alta neagră. Simeria surclasează 
Sânnicolaul, Hunedoara pierde „în cramă”
Ultima etapă a turul Ligii a treia a 
rdus două rezultate diametral opuse 
aentru cele două formații hune- 
iorene din campionat. CFR-ul lui 
sorin Cornea a „zburdat” în Banat, 
«colo unde a trecut cu un neverosimil 
5-0 de Unirea Sânnicolau Mare, 
ij ungând Ia 16 goluri marcate în ul- 
imele patru etape, în veme ce Hune- 
ioara lui Nelu Petcu a pierdut 
'ușinos, 0-3, în fața Recașului lui Alin 
Paleacu și a încheiat turul ia cinci 
lunete distanță de liderul 
Luceafărul.

?croviarii din Simeria s-au trezit pe fi- 
îalul turului. Băieții lui Comea au 
ibținut 10 puncte în ultimele patru 
ocuri și au ajuns la o impresionantă 
nedie de patru goluri pe meci, după ce 
iu învins fără drept de replică Unirea 
sânnicolau Mare. Simerienii au tranșat 
rartidă după doar 35 de minute, intrând 
a cabine cu un avantaj confortabil, 
uație golurilor reușite de Găceanu (11), 
fiviș (20) și Păcurar (35), pentru ca în 
tctul secund să mai puncteze de două 
>ri prin Pepenar (59) și Lazăr (72) și să 
:onsfmțească cea mai categorică victo

rie externă din acest sezon. Edificatoare 
pentru cum s-au desfășurat ostilitățile 
pe Amaca au fost cuvintele tehnicianu
lui gazdelor la finele meciului: „No 
Comment!!”. Interesant este că Simeria 
nu se află la prima „ispravă” de acest 
gen la Sânnicolau, sezonul trecut, tot în 
ultima etapă, aceștia înscriind de șase 
ori în poarta bănățenilor, printre marca
tori numărându-se, printre alții, 
Găceanu, Lazăr și Păcurar.

Hunedoara, „amețită” serios în 
orașul vinului

Despre eșecul Hunedoarei la Recaș nu 
sunt prea multe de spus. De altfel, 
scorul vorbește de la sine. Trupa lui 
Nelu Petcu nu a arătat absolut nimic în 
fața unei echipe foarte bine așezate în 
teren de către fostul prim divizionar, 
Alin Paleacu și a plătit cu vârf și îndesat 
pentru faptul că au mimat jocul de fot
bal. Deși s-au văzut conduși încă din 
primele 10 minute, hunedorenii au fost 
incapabili să ofere o replică gazdelor, 
care, în atari condiții au mai punctat de 
două ori până la final, permițându-și și 
luxul de a mai rata câteva ocazii „cât 
roata carului”. Pentru a vă putea da

Jasament:
l. Luceafărul Oradea 13 10 2 1 29-10 32p
2. FC Hunedoara 13 8 3 2 23-11 27p
3. Autocatania Caransebeș 13 6 4 3 17-12 22p
I. ACS Recaș 13 6 3 4 21-15 21p
>. CFR Simeria 13 5 5 3 28-13 20p
5. Național Sebiș ■ 13 6 2 5 14-13 20p
7. Termo Turnu Severin 13 5 4 4 18-16 19p
3. Unirea Sânnicolau Mare 13 5 3 5 15-16 18p
). Gloria Arad 13 4 3 6 19-20 15p
10. Millenîum Giarmata 13 3 6 4 21-25 15p
11. FC Timișoara II 13 3 4 6 15-20 13p
12. CSM Școlar Reșițaa 13 3 4 6 9-20 13p
13. Bihorul Beiuș 13 2 2 9 12-35 8p
14. Becicherecul Mic 13 1 3 9 8-23 7p

seama în ce mod au abordat „alb-al- 
baștrii” deplasarea de la Recaș, trebuie 
menționat că singura ocazie de a marca 
a venit... în minutul 85 (!!), când șutul 
lui Stanciu a trecut pe lângă poarta 
gazdelor. De neînțeles de ce Nelu Petcu 
a început jocul din cramă, cu Zelencz și 
Șandor pe banca de rezerve (!!), într-un 
meci în care Hunedoara se putea 
apropia la doar două puncte de liderul 
orădean. în aceste condiții mandatul lui 
Petcu sub furnale este foarte aproape de

sfârșit, în condițiile în care, sub conduc
erea legendei Corvinului, Hunedoara a 
pierdut două jocuri capitale (cu 
Luceafăul și acum cu Recașul) și a 
câștigat jocul cu Reșița, una din 
echipele cu cel mai slab atac din cam
pionat. Mai mult decât atât, Petcu nu 
are parte nici de sprijinul suporterilor, 
care l-au contestat chiar și la victoria cu 
Reșița și îi cer vehement acestuia 
demisia. Sub aceste aspecte, Hunedoara 
poate începe săptămâna ce vine așa

cum a început-o și sfârșit-o pe ultima... 
cu o demisie.

Claudiu Sav
Rezultatele etapei a 15-a:

Gloria Arad - Național Sebiș 1-1
FC Timișoara 11 ~ Becicherecul Mic 1-0
Millenîum Giarmata Autocatania Caransebeș 5-3 
Unirea Sânnicolau Mare - CFR Simeria 0-5 
Bihorul Beiuș - Termo Tumu Severin 1-1
ACS Recaș FC Hunedoara 3-0
Luceafărul Oradea și CSM Școlar Reșița au stat

Dava Deva a pierdut poziția de lider
Cchipa de futsal a Devei a pierdut 
•rima poziție în clasamentul Ligii a 
(oua de futsal, după meciurile des- 
ășurate în cadrul turneului de la Pi- 
itra Neamț. Devenii au fost depășiți 
n clasament de echipa secundă a 
ampioanei City’us Târgu Mureș, 
chipa antrenată de fostul jucător al 
1P Deva, Cosmin Gherman prof- 
tând de pasul greșit făcut de Dava, 
n ultima zi a competiției, 2-4 în fața 
azdelor din Piatra Neamț.

Rezultatele complete ale turneului de la Piatra Neamț:

Java Deva a ratat șansa de a termina 
nul pe prima poziție în clasamentul 
.igii a doua de futsal a României. Deși 
u învins în prima zi a turneului, fără 
rept de apel, cu 7-2 (3-1) pe Infopress 
Idorheiul Secuiesc, băieții lui Gașpari 
u cedat fotoliul de lider Târg-Mureșe- 
ilor lui Gherman, în a doua zi a com- 
■etiției, după ce au pierdut 2-4 (1-2), 
acul cu gazda Futsal Ceahlăul. De 
cest lucru au profitat cei de la City’us 
Târgu Mureș care au oferit un ade- 

ărat recital în cele două zile petrecute 
ub Pietrica, învingând în prima zi cu 
1-2 CSS Roșiorii de Vede și apoi cu 
0-8 pe Metropolis București la capătul

Futsal Ceahlăul - Metropolis București 2-0
Infopress Odorheiul Secuiesc - Dava Deva 2-7
City’us 2 Târgu Mureș - CSS Roșiorii de Vede 11 -2
Metropolis București - City’us 2 Târgu Mureș 8-10
CSS Roșiorii de Vede - Infopress Odorheiul Secuiesc 5-4 
Dava Deva - Futsal Ceahlăul 2-4

*în clasament, pe primul loc conduce City’us 2 Târgu Mureș cu 
22 de puncte, urmată de Dava Deva cu 21 și Futsal Ceahlăul cu 
19 puncte.

celui mai spectaculos meci al turneu
lui.
Campionatul s-a echilibrat și după cele 
două victorii ale nemțenilor care aduc

formația moldoveana la doar două 
puncte de Deva și la doar patru de 
Târgu-Mureș (echipă ce nu are drept de 
promovare în prima ligă).

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

Contracte de muncă cu G/ii de lucru pentru 6 luni începând cu Ol.decem- 
brie 2010.

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

Sc oferă: salar tunar minau 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport uir retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complexului.

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

Detalii suplimentare pc cfficc@cxclusivcvcnt.ro sau 0727177994.

mailto:cfficc@cxclusivcvcnt.ro
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Pe 7 august l'Pti, un proiect secret condus de generalul Roberts, se concreti
zează prin construirea unui dispozitiv cu care se puteau controla fenomenele 
meteorologice. Se pare că totul a mers conform planului... A fost lansat de un 
avion special și testat pentru prima dată. Insă s-a pierdut controlul asupra dis
pozitivului și s-a format un uragan mortal ce s-a transformat in cel mai mare 
dezastru natural de la cutremurul din San Francisco - Uraganul Andrew.

- Ce faci, domnule ? De ce 
pleci ? Piesa încă nu s-a terminat!
-mJ
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ORIZONTAL și VERTICAL:
1) O șosea care traversează întreaga Africă.
2) Acțiunea de a lua în primire o lucrare. 3) Creșterea 
peștilor în bazine în care sunt reproduse condițiile din 
natură. 4) Care duc o politică de neangajare, vorbind 
despre state, mișcări, organizații, etc. (mase.). 5) Atletă 
specializată în alergări pe distanțe scurte. 6) Acțiunea 
de a-și îndrepta privirea țintă spre cineva sau ceva.
7) Colecții de fișe organizate într-un anumit fel.
8) Exercițiu de gimnastică, de patinaj artistic, de sărit
ură în apă etc., constând în executarea unei mișcări cir
culare de 360 de grade a corpulu’ 9) Torței (bot.).
10) Deoarece. 11) A lucra pământul cu plugul.
12) Coadă de câine! 13) Amare.

7 8 3
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9 3 8
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9 8
5 1 9
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07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Dănutz S.R.L.
11:00 Oameni mari la TVR
11:15 Dănutz S.R.L.)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50 Doar România!
14:55 Oamenii Deltei
15:30 Kronika (magazin cultural)
17:00 Spune-mi ce te doare
17:30 Papucul doamnei (2010)
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:35 Doar România!
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Eurovision
21:10 Prim plan
22:00 Anatomia lui Grey
22:55 Oameni mari la TVR
23:10 Voci inocente în casa de carton 

(mexican-SUA-puertorican 
dramă de război. 2004)

07:00 Asul din mâneca (SUA dramă, 
2003 - 16.)

07:55 Doar România!
08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:10 Vestul sălbatic (englez come

die, 1992, rel.)
11:45 Poate nu știai
12:00 Telejurnal
12:30 Ferma (reportaj, rel.)
14:30 împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003. rel. - 16.)
16:55 Doar România!
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Puterea legii (talk show, 2010) 
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Arena Leilor (reality show)
21:00 Sfârșitul universului
22:00 Ora de știri
23:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 3.)
23:55 Doar România!

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei (emisiune infor

mativă)
11:15 Lumea lui Bond
12:00 Fii ateht. agent 007!
13:00 Observator
14:00 Robinson Crusoe (SUA aven

tură, 1997)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Să te prezint părin(ilor (emi

siune de divertisment, 2009)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

Teo (rel.)
Peștera monstrului sacru (italian aventură, 1991)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 11.) 
Elsa și Fred (argentinian-spaniol comedie romantică. 2005)

19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 18.)
20:00 Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 9.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 7.)
22:00 Uraganul (SUA thriller, 1099)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 Mitocanii în Beverly Hills 

(SUA comedie, 1993, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3879.)
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 12.)
14:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008, rel.)
15:00 Serviciul Român de Comedie
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3880.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Distracție cu Dick și Jane

(SUA comedie, 2005)
22:15 Moștenirea (român serial de 

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

07:00 Umbrele trecutului
08:15 Umbrele trecutului
09:45 Rosalinda (mexican serial. 

1999, rel.)
11:15 Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
12:30 Doamne de poveste (reportaj, 

2010, rel.)
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de Acasă
16:30 Rosalinda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
20:30 Iubire și onoare
21:30 Cealaltă față a Anal iei
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 

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

dramă, 2007)

14:05
15:45
16:45
18:25 
20:00 
20:30 
21:00 
22:45

Iepurașul casei (SUA comedie, 2008)
Duffy in concert
Bolt (SUA film de animație, 2008)
Călătorie spre centrul pământului (SUA aventură, 2008)
Pe platourile de filmare
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 1.)
Truman Show (SUA comedie, 1998)
Viața și apucăturile lui Kenny Powers (SUA serial de comedie, 2009)

07:00 Camera de râs
07:30 Specialiștii (talk show, 2010) 

60' Redifuzare
08.20 Sport cu Florentina
09:15 Tabăra de rock (SUA comedie 

muzicală, 2008, rel.)
11:30 Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment, rel.) 
13:15 Camera de râs
14:00 Crimă la frontieră (SUA film 

de acțiune, 1980)
16:00 C’ireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
17:00 Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 52.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010)
20:30 Fermier. Caut nevastă!
22:15 Trăsniții
23:00 Mondenii
23:30 Atenție, nu ne supărați
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jOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

za
fon: 0755.999.916

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

inistrator 
:ar/produs leasing 
______________ 2_ 
tor piese din piele 
locuitori_______15
r 
camion/mașină de 
; tonaj________ 5
tuș mecanic de în- 
nere și reparații 
ersale_________ 1_
:ator de produse 
riște 1
citor necalificat la 
'filarea, montarea 
;lor__________ 51
ir manual cu 
ira de gaze 1

nedoara
fon: 0755.999.917

tor piese din piele 

locuitori 10 
herțexclusiv 
urător)18

agent securitate 2
agent vânzări______ 1
asistent medical gener
alist-----------------------L-
consilier administrație 
publica------------------ 1_
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ L_
contabil___________ L
cusator articole

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

marochinarie________ [
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ 1_
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___________ ț
redactor prezentator de 
televiziune 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgher)exclusiv
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
.2.

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ £
bucatar_____________2_
inginer industri
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,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.nccal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

d garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
OOOlei. Tel.0752.514.983

>ană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, deco
lat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, centrală, 
jpane, parchet, gresie, faianță, frigider, aragaz, televizor, 
nă de spălat, parțial izolat exterior. Preț neg. 
724.370.693

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

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

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: gabrieia_buzzi@yahoo.com 
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE
I apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semidecoman- 
:ontorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 lei neg. 
743.139.599

ichiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 80mp, izo- 
ermic, termopan, 3 camere, bucătărie, baie. Preț 250 
mă. Tel.0722.347.512

Economist, contabil,inspector resurse umane,ofer servicii complete 
de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv fișa postului 
filmelor 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

apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
'at și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
734.310.133

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

Tel:_________ ______

(text maxim 50 de cuvinte)

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

4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
uciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
bună. Tel.0723.696.265,0254.213.509

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

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..........................................Prenume........................................
Strada................................................ Nr........Bl...............Se............
Ap..... Localitatea...................................Județul..............................
C.I. seria................ nr.......................................................................
Eliberat de.................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
(bănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
>743.832.083

1 masa de calculator modernă, stare foarte bună, irai- 
mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 
.310.133

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA CIAO”, 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 mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- I 
cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- I 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea I 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, I 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ! 
Ioanele din edițiile de joi și vineri vor 11 publicate în ziarul de luni.

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

KireiMogspot.com
mailto:gabrieia_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


loachim Oană, fostul medic al lotului național de gimnastică,
răsplătit pentru întreaga sa
Gala premiilor „Medica Academica” 
și-a desemnat la sfârșitul săptămânii 
trecute, la București, câștigătorii 
pentru realizările și performanțele 
comunității medicale românești de-a 
lungul acestui an. La cei 72 de ani ai 
săi, doctorul loachim Oană a primit 
Premiul de Excelență pentru în
treaga activitate în slujba Lotului 
Național de Gimnastică. Invitată să 
îi înmâneze premiul, Andreea Rădu- 
can nu a putut să ajungă la festivi
tate, însă i-a transmis un mesaj 
omului care a fost aproape de gim
naste mai bine 30 de ani.

Unul din cei mai cunoscuți medici din 
domeniul sportului, loachim Oană a 
fost răsplătit pentru munca sa, în cadrul 
unei gale la care au participat nume im
portante din medicina românească. 
Fostul medic al lotului național de gim
nastică s-a declarat surprins, dar în ace
lași timp onorat de faptul că numeroși 
oameni de știință i-au recunoscut 
munca depusă, de-a lungul a peste trei 
decenii, în sânul echipei naționale de 
gimnastică. „Am fost și sunt încă 
surpins de faptul că acești oameni s-au 
gândit la mine și au hotărât să îmi 
acorde acest premiu pentru întreaga 
carieră, într-o gală în care au fost pre- 
miați cei mai talentați medici din 

România. Am rămas impresionat de 
primirea de care am avut parte și toto
dată onorat de faptul că am fost inclus 
pe o listă cu nume atât de importante 
precum domnul doctor Irinel Popescu 
sau chiar actualul primar al Capitalei, 
domnul Sorin Oprescu”, povestește 
doctorul Oană. Medicul care a însoțit 
lotul național la Jocurile Olimpice de la 
Barcelona, Atlanta și Sidney rămâne 
modest și spune că premiul e meritul 
unei întregi echipe. „Meritul nu e 
numai al meu, ci al unei echipe întregi 
cu care am colaborat pentru ca fetele să 
ajungă la performanță maximă. Nu e de 
ajuns doar un singur om pentru asta, ci 
de un colectiv întreg, în frunte cu 
antrenorii care au pregătit exemplar de 
atâtea ori grupul”, admite doctorul de 
72 de ani.

„Cu Andreea am o legătură specială. 
Vorbim chiar foarte des”

De altfel, organizatorii pregătiseră un 
moment cu totul special pentru medicul 
lotului național, care trebuia să 
primească diploma de la una dintre 
gimnastele cele mai aproape de sufletul 
acestuia, Andreea Răducan, care nu a 
putut ajunge însă la gală, dar i-a lăsat 
un mesaj. „Am înțeles că trebuia să 
vină Andreea să îmi înmâneze premiul, 
dar nu a putut ajunge pentru că în

cariera
aceeași zi, în Bârlad, o sală de sport 
primea numele ei. Oricum, eu vorbesc 
foarte des cu ea, chiar acum câteva zile 
am sunat-o de Sfântul Andrei să îi urez 
la mulți ani. Este o fată extraordinară și 
mă bucur că păstrăm legătura și acum. 
De altfel, nici după momentul Sindey 
nu am încetat să vorbim, ba din contră, 
am păstrat o legătură și mai puternică. 
Și trebuie să spun că mă bucură că 
vorbesc și acum cu majoritatea fetelor 
extraordinare cu care am lucrat, cu 
antrenorii, cu toată lumea. E lucru mare 
în vremurile acestea”, afirmă doctorul, 
arătând mândru spre telefonul mobil în 
care sunt stocate ultimele convorbiri cu 
Belu și Bitang. Acesta mai spune că 
episodul desfășurat la Olimpiada din 
2000 l-a afecat foarte mult și că nu va 
uita niciodată ceea ce s-a întâmplat în 
Australia. „Nu voi uita niciodată acest 
moment, am pus mult suflet și dăruire, 
pentru ca gimnastele noastre să fie 
mereu în top. A fost cu siguranță cel 
mai dificil și dureros moment din cari
eră”, admite Oană.

E sigur că Belu și Bitang vor aduce 
România în elita gimnasticii mondi
ale

Fostul medic al lotului național știe 
sigur că cei doi antrenori vor aduce din 
nou România în fruntea gimnasticii

mondiale, la Olimpiada din 2012 de la 
Londra. „Avem o echipă și niște 
antrenori care pot menține gimnastica 
românească acolo sus, unde îi este 
locul, și sunt convins că la Jocurile 
Olimpice de peste doi ani ne vom afla 
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, 
însă toate acestea vin în timp, asta tre
buie să înțeleagă lumea, nu se poate 
acum, peste noapte. Și țin să îi contrazic 
pe cei ce spun că această generație nu 
se ridică la înălțimea celor precedente. 
Niciodată România nu a dus lipsă de 

talente în acest sport”, este de pă 
omul care a stat aproape de gimn 
din 1978 și până acum.
Deși la insistențele fostului antrem 
lotului național, Nicolae Forminti 
reîntorsese în 2008 la echipă, după 
ani de pauză, acum Oană nu se 
ocupă de pregătirea medicală a ; 
nastelor noastre, din cauza faptuh 
echipa se antrenează la baza de la I: 
răni, iar medicului iar fi greu să 
stea departe de casă la această vârt

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m<

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE

w

1
lei/tod

PREȚ: 500 LEI/PERS.

Antrenul din seara do 
revelion este asigurat do 
orchestră șl snHstl vocali.

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 in 31.12.2010
- Prânz in 31.12.2010
- MASA FESTIVĂ DE REVEL1OK
-Prânzin 01.01.2011
- Cina fesavâ în 01.01.2011
• Mit; dejun in 02.01.2011

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8- 16mm

23,00 lei/to

23,00 lei/to
PERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 

LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

PACHET SERVICII

Pnntru rezervări, $i alte informații ne puteți contacta 
ta următoarele numere de telefon; 

0702657963 - Vtsoi Ana Măria . 
0728530953 - Vraci Adine

lei/toi

lei/toi

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20

M K


