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Primăria Deva va mai 
reabilita termic 50 de blocuri

Ieri, au fost aprobate de Consiliul Local al 
municipiului Deva proiectele de hotărâre pri
vind avizarea lucrărilor de intervenție pentru 
izolarea termică a 13 blocuri. nag c

Politia a sancționați^ 
zeci de pietoni din Deva

Numărul mare de pietoni implicați în ultima 
vreme în accidente-rutiere grave i-au determi
nat pe polițiștii hunedoreni să ia atitudine.
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La Generali Asigurări, leii zboară 
într-un singur sens: spre agenție
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Din cuprins
Sfântul Mare Mucenic 
Mina
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Britney Spears 
și-a dezamăgit fanii

Perioada de glorie a cântăreței Britney 
Spears pare să 11 apus. Artista a trecut prin 
momente jenante în timpul ultimului său con
cert în Australia. O bună parte din fâni a decis 
să părăsească sala în care avea loc concertul 
pe motiv că Britney —.
făcea playback. ) Pag. 6

► Editorial
■

de Ștefan Ciocan

La revedere, 
maestre!

Undeva de după un paravan, 
o voce inconfundabilă interpreta un 
cântec celebru, melodia preferată a 
lui Hitler, Lily Marlene. Mult mai 
târziu celebra voce asociată cu acor
deonul lui Nelu Ploieșteanu avea să 
completeze pe spațiul liric o carieră 
strălucită în slujba Thaliei. Așa l-am 
cunoscut pe Gheorghe Dinică, cân

tând Lily Marlene 
în restaurantul 
aflat la parterul 
Teatrului Național 
din București. Ce 
vis frumos! Chiar 

Diplomatul, Lăscărică sau Bastus să 
cânte live la câțiva pași de mine. Mai 
târziu a devenit «nea Gigi». Și alte 
amintiri frumoase, replici celebre ale 
lui «nea Gigi», multe dintre ele in
trate în circulație ca bancuri. Apoi 
am plecat din București. Gigi Dinică 
a rămas o frumoasă amintire a anilor 
de studenție. Când povesteam prie
tenilor din prăfuitul oraș de provin
cie despre chefurile cu “nea Gigi” 
părea că vorbesc despre omuleți 
verzi cu ochi telescopici coborâți din 
farfurii zburătoare. Și totuși de câte 

ori aveam ocazia să ajung în Capi
tală, îl găseam pe “nea Gigi” la fel 
de tânăr și energic. “Ce să facem co
pile?! Jucăm în telenovele, mai ies 
bani de un șpriț“, spunea în stilu-i in- 
confundabil cel care în ultimii ani 
nici nu a mai gustat șprițul. Cred că 
Dumnezeu s-a gândit să-și facă o 
trupă de teatru în Ceruri. Altfel nu
mi explic de ce i-a chemat la El, atât 
de repede și în timp așa de scurt pe 
cei mai mari actori ai generației de 
aur a teatrului românesc. De câte ori 
ajung în București, involuntar îmi în
drept pașii spre cimitirul Belu. 
Amintirile celor mai frumoși ani ai 
studenției, oamenii lângă care am în
vățat să trăiesc, să iubesc, să gân
desc, mă privesc acum de undeva de 
sus. Amintirea lor stă ascunsă în

adâncul sufletului și aproape incon
știent simt de multe ori nevoia să 
aprind o lumânare la mormântul lor. 
Ultimii maeștri ai teatrului... teatru 
cum definea arta adevărată Gigi Di
nică. Serile Calde de vară de pe te
rasa Teatrului Național în care șprițul 
lung era asezonat cu discuții intermi
nabile despre toate câte există în 
lumea asta au înghețat sub lespezile 
de piatră de pe aleea actorilor din 
Belu. Silvia Popovici, Gheorghe Co- 
zorici, Oyidiu Iuiiu Moldovan, Ște
fan lordache, Adrian Pintea, Adrian 
Drăgușin, Florian Pitiș, Ilarion Cio- 
banu, acum și Gigi Dinică sunt oa
meni, oameni buni care s-au dus o 
lecuță să se odihnească. Și vor veni 
înapoi, de undeva de unde nimeni nu 
poate să dispară. Din amintire!

Arta cantului popular 
și moștenitorii ei
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Sos de hrean 
cu sfeclă roșie 
și smântână

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 11 16

Petroșani: 10 13

Hunedoara: 10 15

Hațeg: 10 14

Brad: 11 15

Orăștie: 11 16

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 8 11

Petroșani: 6 • 9

Hunedoara: 8 10

Hațeg: 8 11

Brad: 7 10

Orăștie: 8 11
•
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HOROSCOP

*

Ingrediente:
1 pahar smântână, 1 lingură 

hrean ras, 1 lingură oțet, 1 linguriță 
rasă de sfeclă roșie coaptă sau 
fiartă, 1/2 linguriță zahăr, sare.

Evitați cheltuielile inutile organizând foarte riguros bugetul. Ai 
uneori stări de oboseală, din cauza volumului mare de muncă. Su
praveghează-ți alimentația. Astăzi este bine să nu ai o poziție prea 
tranșantă, indiferent despre ce este vorba. Nu reacționa sub impul
sul de moment.

Se poate să fii nemulțumit de activitatea ta profesională de mo
ment. Dacă trebuie să faci o schimbare drastică, vei avea câteva 
astfel de ocazii, însă trebuie să fii gata să le prinzi din zbor. In fa
milie trebuie să ai o discuție care să lămurească ultimele neînțele
geri rămase.

Mod de preparare:
Se amestecă hreanul ras cu oțe

tul, sarea, sfecla rasă și un pahar de 
smântână.

Timp de preparare: 10 min.
Porții: 4

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara infor
mează că Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Par
tea 1, nr. 689/13.10.2009, aduce o 
serie de modificări și completări 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fis
cal.

Principalele noutăți aduse legisla
ției fiscale în ceea ce privește impo
zitul pe profit intră în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2010.

Contribuabilii, plătitori de impo
zit pe profit, au obligația să depună o 
declarație anuală de impozit pe profit 
până la data de 25 aprilie .inclusiv a 
anului următor, cu excepția contri
buabililor prcvăzuți mai sus, care 
depun declarația anuală de impozit pe 
profit până la termenele menționate.

Impozitul pe dividende care tre
buie reținut, se declară și se plătește 
la bugetul de stat până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în 
care se plătește dividendul. în cazul 
în care dividendele distribuite nu au 
fost plătite până la sfârșitul anului în 
care s-au aprobat situațiile financiare 
anuale, impozitul pe dividende afe
rent se plătește până la data de 25 ia
nuarie a anului următor.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
► DJ 705 Căstău - Orăștioara
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Petroșani pe DN 66

Este o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Trebuie totuși 
să rămâi prudent. Viața amoroasă este aducătoare de împliniri. 
Dacă a intrat cineva nou în viața ta și lucrurile merg ca pe roate, 
în curând se va discuta despre căsătorie.

Stai bine cu sănătatea și reușești să scapi de afecțiunile obișnuite 
pentru acest sezon. Ar trebui să-ți faci timp pentru a practica spor
tul. Chiar dacă traversezi o perioadă mai dificilă în plan financiar, 
nu înseamnă că nu poți să te redresezi, găsind cea mai bună soluție

Ești destul de selectiv în relațiile pe care ți le faci și cântărești 
bine fiecare pro și contra. La serviciu ești cam plictisit de sarcinile 
de rutină și încerci să faci în așa fel încât să le distribui înjur. Este 
o zi bună pentru investiții. Ai putea cere sfatul unui specialist.

Relația cu partenerul de viață devine din ce în ce mai compli
cată. Evită să spui minciuni sau să-i zici adevărul numai pe jumă
tate, pentru că toate aceste lucruri nu vor face decât să vă 
complice relația și mai mult. Astăzi primești o sumă de bani, posi
bil, în urma unei moșteniri. Chiar dacă vrei să faci investiții, găn- 
dește-te foarte bine înainte de a lua decizii.

Este o zi mai puțin bună în plan financiar. Nu lua decizii pripite. 
Relația cu persoana iubită este mai afectuoasă. Dacă însă ești sin
gur, te simți rău că nu ai pe nimeni și te gândești la o modalitate de 
a schimba această situație. Ai șanse să-ți întâlnești marea dra
goste, așa că nu-ți pierde speranța.

pentru problemele cu care te confrunți.

► Bancurile zilei
© © ©

Contradicțiile comunismului:
Cu toate că în comunism se mun

cește ineficient, totuși treaba merge 
foarte bine.

Cu toate că treaba merge foarte 
bine, totuși în magazine nu găsești 
nimic.

Cu toate că în magazine nu găsești 
nimic, totuși omul are acasă tot ce 
vrea.

Cu toate că omul are acasă tot ce 
vrea, totuși el este nemulțumit.

Cu toate că omul este nemulțumit, 
totuși el aplaudă.

© © ©
Ambasadorul URSS în vizită la 

Casa Albă. La intrare, șoferul ameri
can cu cel rus așteaptă... Să-și omoare 
vremea, își laudă rusul Volga, ameri
canul Cadillac-ul. Nu ajung la înțele
gere și fac concurs de mașini.

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Ffici tot posibilul pentru a-i asculta pe cei din familie și pentru a 
le anticipa dorințele. Dacă întâlnești oameni noi astăzi, care îți fi 
anumite propuneri destul de riscante, nu te lăsa sedus de aventura. 
Rezultatele vor fi regretabile. In plan personal, ai ocazia să aduci 
îmbunătățiri vieții de cuplu.

Relațiile cu familia se dezvoltă acum într-un sens pozitiv. Petreci 
momente frumoase alături de frați sau surori. Este o zi în care te 
poți afirma și în plan profesional. Reușești să rezolvi unele pro
bleme într-un mod practic. Profită de toate oportunitățile apărute 
și nu pleca urechea la ceea ce auzi în jur.

Relația de cuplu este cam instabilă și necesită o comunicare des
chisă pentru a putea găsi o soluție la problemele cu care vă con
fruntați. Nu trebuie în niciun caz să faci promisiuni pe care nu ai 
cum să le onorezi, in activitatea profesională obții rezultate bune 
dacă te folosești de imaginație și creativitate.

Este o zi bună în privința banilor. Poți să-ți pui în aplicare ideile 
pe care le ai pentru a-ți crește veniturile. In viața amoroasă parte
nerul îți oferă clipe pline de senzualitate și te bucuri de înțelegere 
din partea acestuia. Dacă ești singur, nu ar fi de mirare să te tre 
zești prins în mrejele unei persoane extrem de abile, care știe cum 
să te zăpăcească.

Dacă ai comis unele imprudențe în plan financiar, acum te poți 
aștepta la dificultăți. Trebuie să-ți faci ordine în contul bancar și să 
aștepți o perioadă mai bună. In viața amoroasă ai parte de multe 
satisfacții, mai ales că farmecul tău se face simțit. Ai putea trăi 
chiar câteva experiențe de neuitat.

Bineînțeles, Volga e mult în urma Ca- 
dillacului.

A doua zi, mare editorial în 
Pravda cu titlul:

"în America, concurs de mașini, 
unde Volga noastră e pe locul doi, iar 
americanii, penultimii."

© © ©
Cezar organizează o luptă între 

creștini și lei. în ziua cea mare, în 
mijlocul arenei - creștinii. Slabi, bă

trâni, urâți, prăpădiți, tremurând din 
toate încheieturile, vai de capul lor. 
Intră leii hămesiți, începe lupta, ur
lete, sânge, praf până la cer. Când se 
așează praful, în mijlocul arenei creș
tinii, teferi și scuipând alene câte un 
os de leu. Romanii, impresionați de 
forța credinței creștinilor, îi întreabă:

- Voi ce fel de creștini sunteți?
- Noi? Creștini democrații

© © ©
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Când fiul bătrânei și-a cerut drepturile a aflat că Leii de la Generali nu zboară 
decât într-o singură direcție: de la asigurat spre Agenție, nu și invers.

La Generali Asigurări, leii zboară într-un singur sens:
spre agenție
Asigurătorii de la Generali au 
comis o mârlănie cu un cinism 
greu de imaginat Familia unei 
femei care a avut naivitatea să 
își asigure viața la Generali 
Asigurări SA nu primește nici 
un leu după decesul asiguratei 
Ca și cum banii ar trebui să 
stea doar „sub aripile leului”. 
Mai mult, asigurătorii au tri
mis pe adresa defunctei soma
ții de plată a ratei lunare, 
cerăndu-i moartei să își achite 
polița și de dincolo de mor
mânt

O vorbă de duh spune să „nu 
te întristezi că Dumnezeu l-a creat 
pe leu, bucură-te că nu i-a dat aripi”. 
Evident că fiara, dacă ar putea 
zbura, ar fi mult mai periculoasă. 
Ceea ce nu a îngăduit înțelepciunea 
divină prinde contur la Generali 
Asigurări în sloganul „Sub aripile 
leului”.

Lăcomia, 
monstrul zburător

Povestea poliței de asigurare 
pe viață a bătrânei Floarea Ștefan a 

început în decembrie 2007. Femeia 
a încheiat o poliță la Generali Asi
gurări SA Deva pentru o durată de 
cinci ani. La un an de la încheierea 
poliței de asigurare, femeia asigu
rată la Generali Asigurări S.A a de
cedat. Cauza directă a decesului a 
fost stabilită ca fiind uremie, afec
țiune declanșată de o insuficiență 
renală cronică. Când fiul bătrânei 
și-a cerut drepturile a aflat că Leii 
de la Generali nu zboară decât într- 
o singură direcție: de la asigurat 
spre Agenție, nu și invers. Florin 
Ștefan, fiul asiguratei, a depus un 
dosar de depunere cu toate docu
mentele solicitate de cei de la Ge
nerali pentru a încasa suma de bani 
plătită de mama sa și eventualele 
prime consecutive nefericitului eve
niment. Dosarul a fost respins, refă
cut și trimis la București. 
Beneficiarul nu a mai primit nici un 
răspuns.

•

Șmecherii cronice

Reprezentanții Direcției de 
Asigurări de Viață și Persoane Ge
nerali Group susțin că motivul pen
tru care beneficiarul nu poate și nici 
nu va putea să încaseze suma cuve
nită este afecțiunea preexistentă de

care suferea asigurata, afecțiune pe 
care nu a declarat-o în momentul 
completării cererii de asigurare. „în 
cazul în care ar fi declarat afecțiu
nea, asigurata ar fi trebuit să suporte 
o consultație medicală la unul din 
cabinetele colaboratoare cu firma 
de asigurări. Rezultatele investiga
ților medicale urmau să fie trimise 
la București și în termen de 60 de 
zile asigurata ar fi primit răspuns 
dacă poate sau nu să încheie polița 
de asigurare. Fiindcă această proce
dură nu a fost parcursă beneficiarul 
nu poate să intre în posesia sumei 
de bani care i se cuvine”, spun cei 
de la Generali. Argumentele celor 
de la Generalii nu țin pentru că bă
trâna a depus, periodic, fișă medi
cală de la medicul de familie, iar 
dacă afecțiunile la care se referă asi
gurătorii nu figurau în fișa sa medi
cală, pare destul de limpede că 
femeia nu știa că are boala invocată.

Nesimțirea
9

are poliță pe viață 
la Generali

Timp de un an bătrâna și-a 
plătit cu regularitate ratele și Gene
rali nu a avut nici o jenă să încaseze 
paralele. Acum ei nu vor să retur- 
neze nici măcar banii pe care i-au 
încasat lună de lună. „Este anormal 
și greu de înțeles ce se întâmplă... 

Cum se poate întâmpla așa ceva?! 
Mama și-a făcut asigurare cu bună 
credință, considerând că tot ce pro
movează firmele de asigurări este și 
adevărat. Și-a plătit ratele în spe
ranța că acești bani nu vor repre
zenta un sacrificiu financiar fără 
rost. Dar iată că între promisiunile 
firmei de asigurări și adevăratele lor 
intenții e mare diferență. Iau banii 
oamenilor și după aceea invocă tot 
felul de motive pentru a nu se achita 
de datorii. Nu le pasă nici atunci 
când e vorba de moartea unui om.
Sunt puși numai pe câștig. Gândiți- 
vă cât de serioși sunt dacă și după 
moartea mamei au trimis somații 
să-și plătească ratele la asigurare. A 
fost o promisiune care pare să se 
transforme într-o mare păcăleală din 
care singurii câștigători sunt cei de 
la firma de asigurări care au luat 

banii mamei și nu vor să mai plă 
tească banii care i s-ar cuveni. Ni 
știm cum se va putea rezolv 
această situație”, ne-a declarat Fio 
rin Ștefan, fiul femeii. Timp d 
patru luni de la data decesului, fa 
milia îndoliată a primit, lună d 
lună, înștiințări de la Generali Asi 
gurări SA că defuncta are de achita 
polițe restante, deși dosarul d 
daune în care se afla certificatul d 
deces se afla la sediul agenției. înti 
un dispreț total față de clienți, anga 
jații societății de asigurări (Genera 
pretinde că este numărul 1 în Romă 
nia la asigurări pe viață) spun c. 
această „scăpare” a fost posibilă di 
cauza birocraței șefilor de la Bucu 
rești.

Marcel Bo

•^Sfântul Zilei-----------
Sfântului Mare Mucenic Mina

Sfântul Mina a fost pe vremea împă
răției lui Dioclețian și Maximian (286-305), 
și era din țara Egiptului, creștin cu credința, 
iar cu slujba ostaș din ceata tribunului Firmi- 
lian, aflându-se în Răsărit cu trupa sa, în Co- 
tianiul Frigiei, unde stăpânea dregătorul 
Arghirisc. Deci, acești împărați păgâni au dat 
poruncă în toate părțile ca oricine nu se va 
închina zeilor, să fie pedepsit cu chinuri și cu 
moarte, încât pretutindeni creștinii erau siliți 
să jertfească idolilor. Atunci, fericitul Mina, 
nesuferind să vadă cinstindu-se rătăcirea ido- 
lească și închinarea la idolii cei fără de suflet, 
și-a lepădat ostășia și s-a dus în munte, în pu
stie, voind mai bine a viețui cu fiarele, decât 

cu un popor care nu cunoaște pe Dumnezeu. 
Și, umbla din loc în loc, învățând legea lui 
Dumnezeu și curățindu-și sufletul cu postul 
și cu rugăciunea.

Și, trecând multă vreme, s-a făcut în 
cetatea Cotiani un mare praznic idolesc, la 
care, adunându-se mult popor păgânesc, se 
făceau jocuri și întreceri, alergări și lupte în 
cinstea necuraților zei. Deci, întărindu-se în
deajuns și auzind de acest praznic, Sfântul 
Mina s-a aprins de râvnă pentru Hristos și, 
lăsând munții și pustietatea, a venit în cetate. 
Și, stând în mijlocul oamenilor, la un loc 
înalt, a propovăduit cu îndrăzneală pe Hris
tos. Prins și adus înaintea dregătorului Arghi

risc, acesta l-a osândit să fie bătut fără cruțare 
cu vergi și târât prin cioburi ascuțite, de i-au 
sfârtecat trupul. L-au frecat apoi cu gheme de 
păr aspru, fără milă, l-au ars cu făclii și l-au 
tras pe o roată.

Dar Hristos își întărea Mucenicul care, 
rămânând nestrămutat în credință, striga cu 
glas mare: "De Dumnezeul meu nu mă voi 
lepăda. Al lui Hristos am fost, sunt și voi fi 
și idolilor voștri nu voi jertfi, nici le voi pleca 
genunchiul meu". Acestea auzindu-le dregă
torul, a dat cea din urmă hotărâre, zicând: 
"Lui Mina ostașul poruncim să i se taie capul 
cu sabia". Și așa, Sfântul Mina a luat de la 
Hristos cununa Mucenicilor.
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Valoarea totală a amenzilor primite de pietoni și șoferi se ridică la 3.600 de lei. 
Ieri, în mai puțin de o oră, polițiștii hunedoreni au dat 40 de amenzi pietonilor 
din municipiul Deva, care au traversat neregulamentar strada.__

Poliția a sancționat zeci de pietoni din Deva

Accident 
de muncă 
la Chimindia

O femeie și-a retezat 
degetul mare de la mâna 
stângă, din neatenție, în timp 
ce lucra în hala gatere a unei 
societăți comerciale din loca
litatea Chimindia. Femeia, în 
vârstă de 22 de ani, din satul 
Bălata, este angajata societății 
comerciale în calitate de mun
citor necalificat. Accidentul s- 
a produs în urmă cu două zile, 
în timp ce tăia material lem
nos cu un circular pendular. 
Tânăra a fost transportată de 
urgență la Spitalul Județean 
din Deva, fiind în prezent în- 
afara oricărui pericol.

Inoident 
rutier soldat 
cu rănire ușoară

în timp ce efectua un 
viraj la dreapta, pe Calea Za- 
randului, din municipiul 
Deva, Marin A., în vârstă de 
30 de ani, din comuna Criș- 
cior, a accidentat-o ușor pe 
Florentina A., de 32 de ani, 
din Hunedoara. Accidentul s- 
a produs în urmă cu două zile, 
în jurul orei 15,30. Femeia tra
versa Bulevardul Nicolae Băl- 
cescu pe la colțul intersecției, 
în timp ce șoferul venea din 
direcția Mintia și mergea spre 
Simeria.

A fost prinsă 
femeia condamnată 
pentru tentativă 
de omor

O infractoare condam
nată la doi ani și șase luni de 
închisoare pentru tentativă de 
omor și furt a fost prinsă de 
agenții de siguranță publică 
din cadrul Biroului de Inves
tigații Criminale ai Poliției 
municpiului Vulcan. Polițiștii 
au găsit-o pe Florica F., în 
urmă cu două zile, în jurul 
orei 14,30 pe Strada Jiu-Paro- 
șeni, din municipiul Vulcan. 
La numai 26 de ani, femeia 
este deținătoarea unui mandat 
de executare a pedepsei cu în
chisoarea emis de Tribunalul 
Hunedoara. Acum polițiștii 
urmează să o trimită în Peni
tenciarul Aiud din județul 
Alba pentru a-și ispăși pe
deapsa.

Maria Florescu

Numărul mare de pietoni im
plicați în ultima vreme în acci
dente rutiere grave i-au 
determinat pe polițiștii hune
doreni să ia atitudine, astfel că 
pieitonii din municipiul Deva 
au fost cei care s-au aflat în 
„atenția” agenților de la poliția 
rutieră. Acesta este motivul 
pentru care și în următoarele 
zile, poliția va desfășura un 
efectiv impresionant de forțe 
pe străzile din mai multe orașe 
ale județului Hunedoara.

O acțiune de amploare organi
zată de polițiștii de la Serviciul Rutier 
Hunedoara a avut loc pe parcursul zilei 
de ieri pe străzile municipiului Deva. 
Efectivele mărite de polițiști au fost 
desfășurate pe principalele artere ru

tiere din oraș. Acțiunea a avut drept 
scop prevenirea și sancționarea încălcă- 

• rii legislației rutiere. La acțiune au par
ticipat opt echipaje de poliție. Cinci 
dintre ele au fost dotate cu aparate 
radar, fiind amplasate în mai multe 
zone frecventate de pietoni. Cele cinci 
zone unde au fost amplasate radarele 
sunt cele în care se întâmplă frecvent 
accidente rutiere, în care sunt implicați 
pietonii.

Și pietonii 
au fost amendați•

Valoarea totală a amenzilor pri
mite de pietoni și șoferi se ridică la 
3.600 de lei. Ieri, în mai puțin de o oră, 
polițiștii hunedoreni au dat 40 de 
amenzi pietonilor din municipiul Deva, 
care au traversat neregulamentar strada. 
Nici conducătorii auto care nu au res
pectat legea nu au scăpat de sancțiuni.

Clubul Sportiv Gratzu va găzdui și organiza începând cu 
data de 15 noiembrie preselecția din acest an pentru trupa 
pregătitoare de street dance- freestyle din Timișoara. Eveni
mentul va avea loc la Hala Timco.

Bursele speciale 
au fost indexate

Printr-un ordin al ministrului Educației, Cercetării și Inovării emis în luna 
octombrie, bursele speciale pentru copiii victimelor accidentului care a avut loc 
în toamna anului trecut la mina Petrila au fost indexate. Pentru anul școlar 2009- 
2010 cuantumul indexat al acestor burse se cifrează la 156 lei/lună pentru copiii 
din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, 207 lei/lună pentru cei din învă
țământul liceal și școlile de arte și meserii, 260 lei/lună pentru studenți. Indexarea 
burselor speciale a cuprins doar rata medie a inflației calculată pentru perioada 
decembrie 2008 - septembrie 2009, în procent de 3,47%.

Cătălin Rișcuța

ITM veghează îndeaproape 
angajatorii

Personalului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) efectuează săptă
mânal controale pentru depistarea firmelor care nu au încheiat contracte de muncă 
cu angajații sau prezintă abateri de la legile în vigoare. Cu toate acestea, avertiză
rile scrise pe care le-au trimis inspectorii la firmele controlate nu au fost luate în 
serios de patronii hunedoreni. „în vremurile acestea de criză multi angajatori pro
fită de situația generală a lipsei majore de locuri de muncă. Ei evită să facă forme 
legale și instructajul aferent locului de muncă pentru fiecare angajat. în luna oc
tombrie s-au efectuat 239 de controale care s-au finalizat cu 275 de sancțiuni. Cele 
mai multe amenzi (valoarea totală a amenzilor e de 103.900 lei) s-au aplicat pentru 
nereguli constate în documente. De asemenea, noi am reușit să depistăm 34 de 
persoane angajate fără forme legale pentru care am aplicat alte amenzi, însumând 
51.000 lei”, a afirmat directorul coordonator al ITM, Horea Iacob Rațiu.

Georgiana Giurgiu

Ei au primit sancțiuni contravenționale 
pentru diferite abateri: viteză peste li
mita legală, folosirea telefonului mobil 
în timp ce conduceau, dar și pentru ne- 
utilizarea centurii de siguranță. în pri
mele nouă luni ale acestui an, 
traversarea neregulamentară a drumului

de către pietoni este a doua cauză, după 
viteza excesivă, care generează acci
dente rutiere grave, în județul Hune
doara, 47 de accidente grave au fost la 
originea producerii acestora.

Maria Florescu

Se caută dansatori
Un criteriu de selecție a candidaților este acela de vârstă. Astfel voi 

fi selectați maxim zece dansatori cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani. 
care vor avea doar trei minute la dispoziție pentru a-i impresiona pe cei 
cinci membrii ai juriului. Preselecția va începe la ora 9,00, când partici- 
panții se vor înscrie în concurs. Alte două componente ale evenimentulu 
vor fi probele de sunet și mișcare. Comisia de jurizare a preselecției va f 
formată din sportivi de elită din municipiul Timișoara, cadre didactice care 
activează în domeniul artei și al sportului, precum și un invitat surpriză 
unul dintre cei mai mari hip-hoperi din Timișoara. Sportivii selectați voi 
încheia un contract pentru un an, cu Clubul Sportiv Gratzu. De asemenet 
ei vor beneficia gratuit de echipamentul și sala pentru pregătiri și antrena
mente a clubului sportiv, precum și de impresariat.

Maria Florescu

PASTREAZA VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TALL
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl DPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887
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începând din primăvară s-au acumulat restanțe substanțiale și la deconta- 
rea transportului elevilor din alte localități decât cele unde se află institu
ția de învățământ.9 .»
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Primăria Deva va mai reabilita termic 50 de blocuri
Ieri, au fost aprobate de Consi
liul Local al municipiului 
Deva proiectele de hotărâre 
privind avizarea lucrărilor de 
intervenție pentru izolarea ter
mică a 13 blocuri din munici
piul Deva.

Primăria municipiului Deva 
a întocmit pe baza unor criterii 
aprobate prin Hotărârea de consiliu 
numărul 201/2009 o listă cu 50 de 
blocuri care vor avea întâietate în 
ceea ce privește izolarea termică. 
Ele au fost selectate dintr-un total 
de 360 de blocuri inventariate de 
către administrația locală.

Din lista de proprități au fost 
selectate într-o primă fază 20 de 
blocuri al căror criterii comune sunt 
asemănările constructive, numărul 
de etaje, suprafețele exterioare și nu 
în ultimul rând aportul la fondul de 

arații pe fiecare bloc în parte.
Pentru 12 blocuri din această 

listă a fost întocmită și aprobată

deja documentația necesară, ur
mând ca asociațiile de proprietari să 
își dea acordul pentru întocmirea 
proiectului tehnic și a caietului de 
sarcini.

Banii vin de la buge
tul de stat și cel local

Blocurile pentru care s-a pri
mit acceptul asociațiilor de proprie
tari se înscriu în programul local 
anual care se aprobă în Consiliul 
Local și se transmite Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Ele sunt înscrise în progra
mul național asigurându-se astfel 
din bugetul de stat, jumătate din 
suma necesară reabilitării termice, 
30 de procente din sumă fiind asi
gurate din fondurile anuale de la bu
getul local, iar restul de 20 de 
procente vor fi asigurate de către 
asociația de proprietari.

Valoarea estimativă a proiec
tului pentru execuția acestor lucrări

este cuprinsă între 459.000 lei și 
847.000 de lei, în funcție de deta
liile tehnice ale fiecărui bloc.

Blocurile din municipiul 
Deva care vor fi izolate termic în ur

mătoarea perioadă sunt: blocul A de 
pe Strada Carpați, blocul 36 de pe 
Strada Minerului, blocul 84 și 85 de 
pe Strada Streiului, blocurile B, D, 
E, F și G de pe Strada Carpați, blo

cul K2 de pe Aleea Păcii, blocul K3 
de pe Aleea Pescarilor și blocul K6 
de pe Calea Zarandului.

•
Maria Florescu

In așteptarea 
„banilor de liceu” 
în cursul anului școlar 2009-2010 Ministerul Educației, Cer
cetării și Inovării a derulat programul național de protecție 
socială „ Bani de liceu Programul se adresează tuturor ele
vilor care provin din familii ale căror venituri nu depășesc 
150 lei pe lună pentru fiecare membru, în ultimele trei luni 
'nterioare depunerii cererii

Solicitările s-au depus până în data de 1 octombrie, iar listele cu 
beneficiarii ajutorului a fost publicată în 28 octombrie. Cuantumul bur
sei sociale este de 180 lei pe lună, iar în județul Hunedoara beneficiază 
de acest program un număr de 1.377 elevi. Una dintre carențele legi
slației este aceea că solicitările pot fi depuse doar la începutul anului 
școlar, iar elevii ai căror familii ajung în dificultate în cursul anului șco
lar nu mai pot beneficia de acest ajutor din partea statului. Până în pre

zent elevii beneficiari ai acestei 
burse nu au primit banii. „în 
perioada 15-20 noiembrie cred 
că banii vor fi virați în cont, 
astfel încât să-i putem distribui 
către elevi”, spune Mariana 
Miertoiu, contabilul șef al In
spectoratului Școlar Județean 
Hunedoara (IȘJ).

Deconturi pentru transportul elevilor
d

Dacă sunt probleme cu „banii de liceu”, cei pentru transportul 
elevilor au fost decontați. începând din primăvară s-au acumulat res
tanțe substanțiale și la decontarea transportului elevilor din alte locali
tăți decât cele unde se află instituția de învățământ. Astfel, până îri luna 
septembrie sumele restante se ridicau la peste 
1,9 milioane lei. De curând banii au fost livrați 
în vederea decontării de către instituțiile de în
vățământ, dar IȘJ a înaintat deja Ministerului 
Educației, Cercetării și Tineretului documente 
privind banii necesari până la sfârșitul acestui an 
pentru plata transportului elevilor, sumele soli
citate cifrându-se la peste 1,2 milioane lei.

Cătălin Rișcuța

Grant de cercetare pentru 
Castelul Generalului Berthelot
Castelul Generalului Berthelot 
va fi transformat în centru de 
cercetare a biodiversității și pa
leontologie a Țării Hațegului 
Prin alocarea unui grant de 
cercetare vor fi efectuate lu
crări de reabilitare a castelului 
General Berthelot din comuna 
cu aceleași nume. Totodată 
edificiul, proprietate a Acade
miei Române, va fi transfor
mat în centru de cercetare a 
biodiversității Țării Hațegului

Univesitatea din București 
efectuează un studiu de fezabilitate 
în comuna General Berthelot în ve
derea construcției unei clădiri care 
va servi drept sediu al muzeului co

Noutăți 
din Bucureșci

Lucrările la parcul de joacă 
pentru copii din comuna Bucureșci 

au fost finali
zate. în cen
trul satului 
reședință a 
comunei Bu
cureșci au 
fost finali
zate lucrările 
de amenajare 
a parcului de 
joacă. Au

fost amplasate tobogane, leagăne și 
spații destinate pentru joacă. Tot în 
centrul comunei se lucrează la ridi
carea unui monument în cinstea 
eroilor. Finalizarea și inaugurarea 
monumentului va avea loc în cursul

munal și pentru săli de curs.
Primăria comunei urmărește 

aprobarea unui proiect de amenaja
rea unui parc cu machete reprezen
tând dinozauri în mărime naturală. 
Au fost efectuate lucrări de reabili
tare și modernizare la primăria co
munei, școala generală și la 
căminele culturale de pe raza de ad
ministrație a comunei. Pentru evita
rea inundațiilor pe anotimpul ploios 
și rece s-a decolmatat albia râului 
Galbena.

Pe raza comunei au fost efec
tuate lucrări la drumurile comunale, 
în baza Ordonanței 7, și la alimen
tarea cu apă. Pentru pietruirea și 
amenajarea drumurilor de exploa
tare agricolă se lucrează la un studiu 
de fezabilitate. Au fost împădurite

153 de hectare de deal care prezintă 
riscul de surpare și de producere a 
alunecărilor de teren.

Irina Năstase

acestei luni. Au fost reabilitate și 
modernizate școlile din comună și 
asigurat combustibilul necesar pen
tru încălzirea acestora în sezonul 
rece. Cu sprijinul Consiliului Jude
țean au fost continuate lucrările de 
modernizare a drumurilor comunale 
DC 18 din satul Șesuri și DC 19 din 
satul Curechiul. A fost finalizat dru
mul de acces spre Cătunul Colonie, 
pe o lungime de 450 de metri. Ilu
minatul public din comună a fost 
extins.

Primăria Tomești 
s-a pregătit .
de iarnă

Locuitorii satelor Obârsa, 
Dobroț, Livada și Leauț sunt ne
mulțumiți din cauza lipsei«rcțelei.de

telefonie 
fixă. Primă
ria comunei 
Tomești face 
eforturi pen
tru obținerea 
servicilbr de 
telecomuni
cații. Pe de 
altă parte, 
primarul

Octavian Tămaș spune că au fost 
efectuate lucrări de îmbunătățire a 
iluminatului public, fiind achizițio
nate, de către Primărie, 200 de cor
puri de iluminat exterior. De 
asemenea, primarul spune că a re
zolvat problema încălzirii unităților 
de învățământ, fiind asigurat nece
sarul de combustibil pentru încălzi
rea școlilor din comună.

Irina Năstase

rc%25c8%259belei.de
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Mădălin Voicu a absolvit Academia Națională de Muzicii
"Ciprian Porumbescii", clasa de vioară. București. I beneficiat de burse
pentru studierea artei dirijorale la Trier, Main;., Stuttgart, ! ondra.

Mădălin Voicu - tatăl și fiul în concert
Mădălin Voicu Junior va sus
ține, vineri, alături de Orches
tra Națională Radio, un 
concert în cadrul căruia el va 
fi solist la pian, iar tatăl său, 
Mădălin Voicu, va fi dirijor, in
formează organizatorii eveni
mentului. Programul este pe 
gustul oricărui meloman și cu
prinde Beethoven - Uvertura 
"Egmont", op. 84, "Concertul 
nr. 1 în do major pentru pian și 
orchestră", op. 15 și "Simfo
nia a Vil-a în La major", op. 
92.

Fiu al celebrului violonist Ion 
Voicu, Mădălin Voicu a absolvit Acade
mia Națională de Muzică "Ciprian Po-

rumbescu", clasa de vioară, București. 
A beneficiat de burse pentru studierea 
artei dirijorale la Trier, Mainz, Stut
tgart, Londra. A fost profesor și dirijor 
la Academia "Attatiirk" și profesor de 
jnuzicologie la Conservatorul din 
Izmir, Turcia. Este dirijor al Orchestrei 
Simfonice "Oltenia" din Craiova și al 

Orchestrei Simfonice din Ploiești, iar 
din anul 1995 - director și dirijor al Or
chestrei de Cameră București "Ion 
Voicu". în 1995 a făcut parte din direc
toratul Festivalului Internațional "Ge
orge Enescu". Este membru de onoare 
activ al Academiei franceze de arte, ști
ințe și litere, membru al Fundației in

ternaționale "Ion Voicu" și membru al 
Fundației internaționale "Cult". A sus
ținut numeroase turnee artistice în țară 
și în străinătate și a realizat înregistrări 
audio și video cu lucrări de muzică cla
sică.

Palmaresul 
juniorului

Mădălin Voicu Jr. este licențiat 
al Universității "Spiru Haret" - Facul
tatea de Muzică. A participat la cursuri 
de măiestrie susținute de Tatiana Nico- 
laeva și Fausto Zadra la Mozarteum 
(Salzburg). Talentul tânărului pianist a 
fost recunoscut prin premii obținute la 
concursuri naționale și internaționale. 
La vârsta de zece ani, Mădălin Voicu Jr. 
se număra printre laureații Concursului 
Lira de Aur (Suceava), iar un an mai 

târziu câștiga Premiul I la Concursul 
Internațional Cittă di Catanzzaro (Ita
lia). Debutul solistic, la 15 ani, a avut 
loc într-un concert eveniment cu Or
chestra de Cameră Radio, dirijată de 
tatăl său Mădălin Voicu. în același con. > 
cert a evoluat și eminentul violonist Ion 
Voicu, bunicul tânărului interpret.

Cariera sa solistică include apa
riții în concerte cu orchestrele filarmo
nicilor din Bacău, Ploiești, Brașov, 
Constanța, Satu-Mare, Iași, sub bagheta 
dirijorilor Ovidiu Bălan, I. Ionescu-Ga- 
lați, Petre Sbârcea. A susținut cu succes 
recitaluri de pian în diverse formule 
(solo sau alături de formații camerale) 
în țară, dar și în Turcia, Italia, Franța, 
Austria.

în prezent este profesor de pian 
la Liceul de Muzică "George Enescu", 
din Capitală.

Britney Spears 
și-a dezamăgit fanii
Perioada de glorie a 
cântăreței Britney 
Spears pare să fi apus. 
Artista a trecut prin 
momente jenante în 
timpul ultimului său 
concert în Australia. O 
bună parte din fani a 
decis să părăsească
sala în tare avea loc concertul pe motiv că Britney făcea play
back.

Nici presa locală nu a fost mai tolerantă cu artista americană. Mai mulți 
jurnaliști australieni au scris că prestația lui Britney a fost una slabă, iar concertul 
mediocru. "Este cel mai prost concert la care am avut ghinionul să asist", a de
clarat un fan dezamăgit de prestația artistei. "A cântat cu spatele la noi, nu a fost 
nici un pic de interacțiune între ea și public".

Spectacolul a avut loc vinerea trecută și face parte din turneul "Circus", 
care cuprinde 15 concerte în Australia.

penru nunți, botezuri sau ane evenimente 
efectuam livrarea directa la locui soxitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.23S.482; 02S4.235.4Ș3; euroscala@yahoo.com.

Reuters recomandă un weekend la București
Reuters recomandă o excursie de 
48 de ore în București, pentru 
amestecul rar de idei occidentale, 
reprezentări estice și megaloma
nie specifică regimului totalitar 
reflectate în arhitectura Capitalei 
Corespondenții agenției de presă 
au conceput un traseu care să re
flecte transformarea orașului, de 
la stadiul unuia "dintre cele mai 
progresiste centre urbane ale Eu
ropei, la începutul secolului al 
XX-lea, la un labirint haotic de 
bulevarde prăfuite și cartiere pito
rești care poartă cicatricele politi
cilor comuniste brutale".

Ajunși în București, într-o zi 
de vineri, pe la ora 4.00, turiștilor li 
se recomandă să viziteze zona Lip
scani, "o părticică minusculă din fos
tul centru vechi al Bucureștiului", 
amintind că această parte a orașului, 
cu străduțe șerpuitoare, pietruite, a su
praviețuit demolărilor lui Ceaușescu 
din anii '80, când a fost rasă o cincime 
din oraș.

Reuters menționează că zona 
este foarte frecventată de petrecăreți 
în weekend-uri, dar și că poartă sem
nele neglijenței.

Turiștii sunt îndemnați să ră
mână în Centrul Vechi pentru a cina 
la Căru cu Bere și sunt atenționați să 
nu rateze, pe drum spre restaurant, 
Mănăstirea Stavropoleos, ce reflectă 
stilul brâncovenesc din arhitectura ro
mânească - "un amestec bogat de mo
tive bizantine și baroce".

O terasă cu mici
și bere

Pentru prima seară în Bucu
rești mai sunt recomandate Curtea 
Veche, fostă reședință a lui Vlad 
Țepeș, dar și o plimbare pe Calea Vic
toriei, până la Cercul Militar Națio
nal.

în cele două zile pline de sâm
bătă și duminică, turiștii mai pot 
merge într-o piață tradițională, pre
cum Piața Matache, la o terasă cu 
mici și bere, într-o scară de bloc

vechi, ce "poate arăta ca un decor 
dintr-un film hollywoodian din anii 
'30", la Muzeul Țăranului Român - 
"uti exemplu esențial de arhitectură 
neoromânească" și la Casa Poporului, 
de unde pot admira orașul, pe terasa 
Muzeului Național de Artă Contem
porană.

Pentru mese, mai sunt reco
mandate Casa Doina, Ici et La, dar și 
Athenee Palace Hilton, construit la 
începutul secolului al XX-lea, un cu
noscut loc de întâlnire pentru spioni 
în anii '30.

De asemenea, mai multe zone 
din Capitală sunt recomandate pentru 
plimbări, precum Bulevardul Ma- 
gheru, pentru blocurile de locuințe și 
hotelurile modeme, precum și zonele ■ 
cu case vechi și vile de la Biserica Ar
menească și de-a lungul Bulevardului 
Aviatorilor.

Reuters îi avertizează, însă, pe 
doritori că trebuie să se grăbească, de
oarece arhitectura din aceste zone este 
pe cale de dispariție, lăsând loc dez
voltatorilor imobiliari care constru
iesc turnuri de locuit sau de birouri.

mailto:euroscala@yahoo.com


Ica Pop nu a renunțat la dragostea ei pentru muzică și inspirată de versurile iui Lucian Blaga X'imic nu 
e ușor pe pământ. Xici cântecul nu e ușor El este rouă privighetorilor. Ce s-au ostenit toată noaptea, 
cântând"), a continuat să meargă la liceu! de muzică, hotărând totodată să stea la internatul liceului.
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Artiștii, autenticul și viața lor: Ica Pop

Arta cântului popular și moștenitorii ei
Grigore Moisil spunea că „un 
profesor bun e cel care face ca 
lucrurile mai grele să ți se pară 
ușoare”. Același lucru face 
profesoara Ica Pop, care este și 
solistă de muzică populară. Zi 
de zi elevii care îi educă în arta 
cântului popular, la clasa de 
canto, descoperă secrete ale 
tradiției românești și taina in
tonării corecte a sunetelor. 
Elevii și-au pus bazele carierei 
muzicale în momentul în care 
șl au dorit să treacă pragul 
clasei de canto popular și își 
doresc să fie de neuitat, în me
moria celor care își încântă 
auzul cu muzica autentică ro
mânească. Dovezile artistei Ica 
P'o, că tradițiile cântului po
pstar vor exista mereu, sunt 
prezente pe micile ecrane, la

"adio, spectacole, festivaluri 
raționale sau internaționale de 
•enume. Sunt voci deosebite a 
mor artiști care i-au fost elevi 
i cu care se mândrește. Maria 
itroia (solistă a Ansamblului 
,Ciocârlia”, din București), 
Xicolae Mureșan, Lorena Is- 
rate (solistă a Ansamblului 
Doina Armatei”, din Bucu

rești), Eugen Mihăilă, Eugen 
Pistol, Lena Miclăuș, Marin 
Ribițanu, Maria Curtean, Alisa 
Valeria Toma sau Denisa Mu
reșan sunt elevi din generații 
diferite, care au avut parte de 
învățăturile unui bun profesor, 
ca Ica Pop.

Dragostea 
pentru cântec

Crescută de bunicii Valeria și 
Victor Pocol, până la vârsta de opt ani, 
în satul Valea Loznei din județul Sălaj, 
Ica Pop a iubit muzica încă de la acea 
vârstă, datorită bunicului Victor care 
era ceteraș și obișnuia să cânte la 
vioară, punând-o pe Ica să cânte cu 
vocea melodii specifice vârstei. în sat, 
bunicul Victor era considerat un erou al 
celui de-al Doilea Război Mondial și 
era invitat mereu la șezători sau petre
ceri, împreună cu nepoțica. Părinții ar
tistei, Alexandru Pop și Aurelia erau 
plecați la muncă, la uzina minieră a Te- 
liucului Inferior, din județul Hune
doara. Nu au putut să stea singuri fără 
fata lor și au adus-o pe Ica alături de ei.

„Nimic nu e ușor 
pe pământ”

Din toamna anului 1970, Ica a 
venit la Teliuc, unde a continuat școala 
primară, iar în 1977 a fost admisă la Li
ceul de Muzică din Deva - actualul 
Liceu de Muzică și Arte Plastice „Sigis
mund Toduță”, unde a studiat vioara,

Amintiri de neuitat

pianul și canto clasic. Părinții nu au fost 
încântați de liceul ales, deoarece consi
derau că „meseria este brățară de aur”, 
iar în viziunea lor, muzica nu repre
zenta o meserie de viitor. Ica nu a re
nunțat la dragostea ei pentru muzică și 
inspirată de versurile lui Lucian Blaga 
(„Nimic nu e ușor pe pământ. Nici cân
tecul nu e ușor - El este rouă privighe
torilor. Ce s-au ostenit toată noaptea, 
cântând”), a continuat să meargă la li
ceul de muzică, hotărând totodată să 
stea la internatul liceului. în primii doi 
ani de liceu, Ica a obținut premii la 
olimpiade și concursuri de muzică, 
limbă și literatură română, iar din anul 
trei de liceu a fost admisă cu notă ma
ximă la una din clasele de muzică, afi
liate liceului de Filologie-Istorie, din 
Satu Mare.

„în Sațu Mare am luat contact 
cu adevărata cultură artistică. Am cola
borat cu Filarmonica „Dinu Lipatti”, 
unde am concertat alături de mari artiști 
ai vremii. Distracția din timpul liber, 
era cântul popular alături de colegii mei 
de liceu. De asemenea, cântam cu for
mația de rock „Meridian”. Era o forma
ție de muzicieni experimentați și 
cunoscuți, care colaborau cu artiști 
apreciați. Mirabela Dauer, Adrian Rom- 
cescu sau Dan Spătaru sunt doar câțiva 
interpreți de muzică, pe care am avut 
plăcerea să-i cunosc și să cânt alături de 
ei”, susține cântăreața Ica Pop.

în decembrie 1979, în cadrul 
marelui festival național „Cântarea Ro-

17 * f*

k

mâniei”, Ica a obținut locul trei cu me
lodiile interpretate (compoziție proprie, 
linia melodică și text).

„Pentru profesori, colegi nu era 
o surpriză premiul obținut la festival, 
deoarece pentru mine muzica este 
«apa și aerul de fiecare zi» și pe 
lângă studiul zilnic la vioară, pian sau 
orele de canto, am fost la olimpiada na
țională de limbă și literatură română, a 
aceluiași an, unde a am obținut premiul 
„Societății de Științe Filozofice de pe 
lângă Uniunea Scriitorilor din Româ
nia”. Eram membră a revistei de spe
cialitate „Limba și Literatura Română”, 
membră a cenaclului „Afirmarea”, 
unde publicam poezii. Ziarul „Cronica 
Sătmăreană”, publica mereu articole 
scrise de mine. în cadrul liceului, sub 
îndrumarea profesorului Gheorghe 
Gheorghiade, am făcut o revistă numită 
„Poteci”, susține artista Ica Pop.

în perioada 1980 - 1982, a făcut 
parte din Ansamblul „Țara Oașului” - 

actualul Ansamblul „Coronița”, mer
gând în turnee naționale și internațio
nale, alături de colegii de ansamblu 
Benone Sinulescu, Sofia Vicoveanca, 
Nicolae Sabău, Tiberiu Ceia, Ion Dolă- 
nescu, Dem Rădulescu sau actualul di
rector al ansamblului Leontina Dorea.

Regrete și bucurii

în toamna anului 1982 a revenit 
în Hunedoara, la insistența părinților și 
și-a început activitatea la Ansamblul 
„Hațegana”, continuând cariera artis
tică alături de noii colegi.

„Am revenit în Hunedoara pen
tru părinții și frații mei. Regret decizia 
de a reveni în Hunedoara. Am avut în 
Satu Mare locuința mea și tot ce rni-am 
dorit. în 1984 m-am căsătorit cu Nico
lae Giurgiu, alături de care am fost 
nouă ani și avem o fiică”, a menționat 
artista, zâmbind și continuând să vor
bească despre activitatea de la „Școala 
Populară De Arte” (din cadrul Centru
lui Județean- de Conservare și Promo
varea Culturii Tradiționale), unde și-a 
început activitatea de profesor în 1988, 
predând vioară, teorie, istoria muzicii și 
canto.

Realizări, proiecte 
de viitor și vise

„Până în prezent am piese pen
tru cel puțin două CD-uri, dar încă nu 
am reușit să le comercializez. Cei care 
îndrăgesc melodiile mele, mă pot auzi 

la posturile de radio, televiziune sau la 
diferite spectacole”, a afirmat solista 
Ica Pop.

Pentru viitor lea dorește să ob
țină aprobările necesare pentru manua
lele de teorie și canto, care le-a făcut 
pentru elevii școlilor de arte și să pu
blice o culegere de folclor, iar visul care 
speră că va deveni realitate, este înfiin
țarea unei „școli - studio”, unde tine
rele talente, să aibă posibilitatea de a 
studia în cele mai bune condiții.

•
Georgiana Giurgiu



Capitalurile proprii ale sistemului bancar au scăzut în septembrie 2009 cu 0,4%
comparativ cu luna similară din anul anterior, în timp ce rata anuală de creștere
după primele nouă luni ale anului trecut era de 19%.
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Bazac crede că România nu ar trebui să accepte vaccinul AN1H1 pentru copii
Fostul ministru al Sănătății Ion Bazac 
(PSD) spune că România nu ar trebui să 
accepte vaccinul AH1N1 pentru copii, care 
a fost refuzat de Polonia, apreciind că Gu
vernul ar trebui să facă publice condițiile 
solicitate de către producător și să ia în 
calcul reanalizarea sursei de achiziție. 
"Autoritățile din România ar trebuie să 
manifeste o precauție ridicată în ceea ce 
privește achiziția tipului de vaccin pande
mic destinat vaccinării copiilor, după ce 
Polonia a refuzat vaccinul unui anumit 
producător, același cu cel ofertat Româ
niei

Ministrul Sănătății și Guvernul ar trebui să 
reanalizeze achiziția vaccinului, în condițiile în 
care premierul polonez a refuzat ca Guvernul să 
își asume prin contract, la cererea producătorului, 
responsabilitatea pentru efectele adverse ale vac
cinului", se arată într-un comunicat de luni al fos
tului ministru, transmis de PSD.

în opinia lui Bazac, este "inacceptabil" ca 
răspunderea pentru eventualele neajunsuri sau 
efecte adverse ale vaccinului să fie asumate poli
tic, de guverne, și nu de către producător.

"Vaccinul este un produs medical și produ
cătorul trebuie să și-l asume.

Este de așteptat ca aceleași condiții să fie 

impuse de către producător și țării noastre - Gu
vernul României să își asume responsabilitatea 
pentru efectele negative", continuă Bazac, apre
ciind că, în contextul acestor condiții contractuale 
de achiziție cerute guvernelor, "se nasc suspiciuni 
cu privire la testarea adecvată a vaccinului fn 
cauză".

Vaccin de import pentru copii

Ion Bazac solicită Ministerului Sănătății și 
Guvernului să facă publice condițiile solicitate de 
către producător și să ia în calcul reanalizarea sur
sei de achiziție a vaccinului pentru copii. "Decizia 
de a cumpăra 500.000 de doze pentru copii ră
mâne justificată și lăudabilă doar dacă vaccinul 
de import va fi disponibil mai repede decât c~l 
produs de către Institutul Cantacuzino", mai spune 
Bazac.

Fostul ministru social-democrat susține to
todată că prezența premierului Emil Boc la Comi
tetul de Gripă de la Ministerul Sănătății nu a adus 
mai multă coordonare în eforturile de limitare a 
îmbolnăvirilor cu AH INI.

Ministerul Sănătății și Guvernul au semn... 
un memorandum pentru achiziționarea de la firma 
Glaxo Smith Kline a 500.000 de doze de vaccin 
pandemic pentru copii cu vârste între șase luni și 
șase ani, a anunțat, vineri, secretarul de stat Adrian 
StreinU-Ccrcel.

Putem afla cât de poluată 
este zona în care trăim

Vreți să știți cât de poluată este zona în care trăiți? Uniunea 
Europeană a lansat un dispozitiv online care permite tuturor 
cetățenilor membri UE să afle cât de mult le afectează sănă
tatea fabricile din apropierea caselor lor.

' Dispozitivul "va da 
cetățenilor acces direct la in
formațiile despre emisiile fa
bricilor din Europa și îi va 
ajuta să se implice activ în 
deciziile privind mediul în
conjurător", a declarat Sta
vros Dimas, comisarul UE 
pe mediu.

Site-ul E-PRTR colectează date despre poluare de la 24.000 de uzine 
din întreaga Uniune Europeană, de la incineratoare la fabrici.

Pentru fiecare uzină, se arată tipul și cantitatea de poluare care este 
pompată în aer, apă și sol, și cât de mult este împrăștiată în alte zone.

De exemplu, incineratorul principal din Bruxelles a emis 493.000 de 
tone de dioxid de carbon, 801 tone de oxizi de nitrogen, 44 kg de arsenic și 
33 kg de mercur în 2007.

Oțelăria Corus din Marea Britanie a emis un cocktail de gaze și lichide 
nocive, incluzând monoxid de carbon (88.700 de tone) și cianid.de hidrogen 
(2 tone), tot în 2007.

Puteți căuta pe website un loc anume sau o uzină anume, sau să aflați 
informații pentru anumite zone, tipuri de afaceri sau poluare.

Polițistă prinsă la furat

O polițistă dintr-o comună argeșeană a fost prinsă, luni 
seară, de agenții de pază ai unui hypermarket din Pitești 
după ce a sustras mai multe produse din magazin.

Femeia, în vârstă de 24 de ani, este ajutor de șef de post în comuna 
argeșeană Buzoiești și se afla în afara orelor de program. Aceasta nu purta 
uniformă atunci când a-sustras bunuri din hypermarket.

Tânăra a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce, fiind 
însoțită de un bărbat, a ascuns în buzunare mai multe produse din magazin, 
pe care nu le-a achitat la casă. La ieșirea din hypermarket, polițista și însoți
torul ei au fost opriți de agenții de pază, care au găsit asupra lor bunuri sus
trase în valoare de 60 de lei.

Reprezentanții Biroului de presă al 1PJ Argeș au precizat că tinerei i- 
a fost întocmit dosar penal pentru furt, acesta fiind înaintat spre soluționare 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Nouă bănci cu cșmital străin și-au 
redus expunereapepiațalocală

Principalele nouă bănci cu ca
pital străin din România și-au 
respectat angajamentele asu
mate la Viena, dar și-au redus 
expunerea pe piața locală cu 
0,7 miliarde de euro compara
tiv cu finele luniii martie, a de
clarat ieri 
prim-viceguvernatorul BNR, 
Florin Georgescu.

"Băncile din angajamentul de la 
Viena s-au comportat corect, și-au res
pectat angajamentele. Este adevărat că 
expunerea este puțin mai mică față de 
majtie, dar, efectiv, entitățile respective 
au considerat că nu există suficiente al
ternative de plasament atractive", a afir
mat Georgescu.

El a precizat că întâlnirea care 
va avea loc pe 18 noiembrie la Bruxel
les, la care vor participa reprezentanți 
ai principalelor nouă bănci străine din 
România, ai BNR, FMI și Comisiei Eu
ropene, va fi o reuniune de reconfir
mare a angajamentului inițial și de 
punctare a modului de funcționare a 
acestui acord, care face parte din cadrul 
întregului memorandum semnat de Ro
mânia cu instituțiile financiare interna
ționale.

"Consider că vor fi semnale po
zitive după această întâlnire. Reducerea 
expunerii celor nouă bănci pe România 
a fost de 0,7 miliarde de euro. Nu este 
o sumă foarte mare, dimpotrivă, unele 
instituții au o expunere mai mare", a 
continuat Georgescu. El a precizat că 
băncile străine au afirmat că au făcut in
vestiții în România când au luat decizia 
de a activa înjmediul bancar local.

împrumuturile 
sunt pe minus

Capitalurile proprii ale sistemu
lui bancar au scăzut în septembrie 2009 
cu 0,4% comparativ cu luna similară 
din anul anterior, în timp ce rata anuală 
de creștere după primele nouă luni ale 
anului trecut era de 19%. Datoriile sis
temului bancar din România au crescut 
în septembrie cu o rată anuală de 3,8%, 
comparativ cu un ritm de 31,3% con
semnat după primele nouă luni ale anu
lui trecut, împrumuturile subordonate 
au urcat în septembrie cu 32% față de 
perioada similară din 2008, avans simi
lar cu cel raportat pentru creșterea 
anuală din luna septembrie de anul tre
cut, de 34,8%. "în ceea ce priește da
toriile privind relațiile cu alte instituții 
de credit, respectiv împrumuturile'și 
depozitele atrase de la alte bănci, 
vedem că ritmul este unul negativ, res
pectiv o scădere de 1,7%", a precizat 
Georgescu.

Valoarea datoriilor băncilor pri
vind clientela, respectiv depozitele 
atrase de la clienții nebancari, a crescut 
în septembrie cu 6,1% comparativ cu 

luna similară din 2008, după ce avan
saseră cu o rată anuală de 22,4% după 
primele nouă luni din 2008.

Bancherii au semnat 
angajamente 
în august

Șeful misiunii Fondului Mone
tar Internațional în România, Jeffrey 
Franks, a declarat săptămâna trecută că 
FMI va colabora cu băncile-mamă ale 
sucursalelor din România pentru a rea
duce expunerea pe România la nivelul 
din luna martie, finanțările scăzând de 
atunci cu 2%.

Grupurile-mamă ale principale
lor nouă bănci cu capital străin au sem
nat, în luna august, scrisori bilaterale de 
angajament pentru menținerea nivelului 
expunerii pe piața românească și a ratei 
de solvabilitate a sucursalelor peste 
10%. Băncile care au semnat acordurile
- Erste Bănk, Raiffeisen International, 
Eurobank EFG, National Bank of 
Greece, Societe Generale, Alpha Bank, 
Volksbank, Piraeus Bank și UniCredit
- controlează 70% din piața din Româ
nia.

cianid.de
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Igor Popov, adjunctul secretarului prezidențial, a declarat că răspândirea virusu
lui A HI NI ar putea defavoriza candidații opoziției, care nu vor mai avea posibili
tatea să își facă campanie electorală, din cauza carantinei.

Armata americană are în vizor militarii stresați
Armata americană va acorda o atenție de
osebită militarilor care dau semne de 
stres, pentru a se asigura că beneficiază 
de asistență, după atacul armat care s-a 
soldat cu 13 morți, joi, la baza Fort Hood, 
din Texas, a anunțat, luni, generalul Ro
bert Cone.

rent studiilor efectuate. ,
"Este responsabilitatea fiecăruia să se asi

gure că avem grijă de ai noștri", a spus generalul, 
afirmând că a "ordonat comandanților de la Fort 
Hood să se asigure că persoanele care au pro
bleme vor fi ajutate".

Potrivit generalului Cone, orientarea reli
gioasă a militarilor nu va juca nici un rol în acest 
efort de identificare. Atacatorul era musulman și 
îșî exprimase opoziția față de războaiele din Irak 
și Afganistan.

"Căutăm persoane care se confruntă cu 
probleme personale grave și comportamente care 
nu au nici o legătură cu religia", a asigurat el.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, 
dezvăluite sâmbătă seara, suspectul se pare că a 
acționat singur la baza texană de la Fort Hood, 
dar poliția nu exclude posibilitatea ca el să fie 
dorit să comită un atentat sinucigaș.

"Vom examina foarte serios personalul și 
vom încerca să vedem tot ce putea fi făcut pentru 
a evita" acest masacru, a afirmat generalul Cone.

Autorul, psihiatrul musulman Nidal 
Malik: "Hasan era militar. Și avem și alți militari 
care ar putea suferi de același stres și să mani
feste aceleași semne ca și el", a declarat coman
dantul bazei într-o conferință de presă.

"Trebuie să privim problema în ansamblul 
armatei noastre, nu doar la nivelul comunității 
medicale" din care făcea parte comandantul 
Hasan, a subliniat el.

Potrivit familiei, Hasan se plângea că este 
hărțuit în interiorul armatei din cauza confesiunii 
sale musulmane și se temea că va fi trimis în cu
rând în Afganistan. Dorea să părăsească armata 
și încerca să negocieze rambursarea costului afe-

Navă nord-coreeană atacată de vasele din sud
Escaladare periculoasă a tensiunilor dintre Coreea de Nord 

și Coreea de Sud. O navă aparținând nordului a fost grav avariată 
într-un schimb de focuri, în vestul coastelor.

Incidentul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al ar
matei sud-coreene, citat de agenția France Presse. Oficialul de la 
Seul nu a dat detalii despre confruntarea navală. Potrivit unei 
surse guvernamentale, un vapor nord-coreean, care patrula în larg, 
a trecut frontiera maritimă și a fost întâmpinat cu focuri de aver
tisment. Pentru că nu s-a oprit, vaporul a fost atacat de navele din 
sud. Nu s-au înregistrat victime, dar nava din nord a fost pe ju
mătate distrusă.

1NATO își schimbă politica: 
retragerea trupelor 
din regiunile afgane

O nouă strategie pentru Afganistan ar putea duce la retrage
rea trupelor NATO dintr-un fost paradis al talibanilor în pro
vincia nordică Helmand, dezvăluire ce a provocat deja 
controverse.

Astfel de incidente au loc frecvent deoarece Coreea de Nord nu recunoaște frontiera maritimă cu Sudul. 
Din 1999 încoace, zeci de oameni au pierit în atacuri similare.

Alegerile din Ucraina ar putea fi amânate din 
cauza gripei porcine

Alegerile din Ucraina ar putea fi amânate din cauza epidemiei de gripă nouă, 
a anunțat un oficial de la Kiev. Igor Popov, adjunctul secretarului prezidențial, a de
clarat că răspândirea virusului A H1N1 ar putea defavoriza candidații opoziției, care 
nu vor mai avea posibilitatea să își facă campanie electorală, din cauza carantinei. 
"Epidemia de gripă a schimbat în mod drastic cursul campaniei electorale, și egalitatea 
de șanse a candidaților prezidențiali, precum și dreptul de a vota al cetățenilor" a spus 
Popov. "Interdicția de a participa la anumite evenimente publice pentru candidații 
opoziției, în timp ce candidații care se află la putere pot încă să o facă, chiar sub ca
rantină, înseamnă discriminare" a adăugat acesta. Prima rundă a alegerilor era pro
gramată pentru 17 ianuarie 2010, însă ar putea fi amânată până pe 30 mai.

Arhiva poliției secrete cehe e publică pe net
Nu există viitor clar fără recunoașterea trecutului. Asta-și 

spun cehii, după ce, în aceeași zi în care se aniversa căderea zidului 
Berlinului, Institutul Ceh pentru Studiul Regimurilor Totalitare a 
publicat pe internet numele a aproape 1.000 de colaboratori ai po
liției secrete comuniste.

Pe site-ul organizației au fost publicate nume, documente, 
înregistrări audio și video cu filaje și alte note informative, toate 
legate de felul în care SNB, Unitatea Națională de Securitate, se 
pregătea să reprime manifestațiile prodemocratice din 1989. Re
publica Cehă devine astfel primul stat din fostul bloc comunist 
care publică arhive ale poliției secretă. Misiunile de bază ale agen- 
ților deconspirați erau de combatere a disidenților și opoziției an
ticomuniste, de așa-zisă denunțare a activităților anti-cehoslovace.

Potrivit unui oficial NATO, comandanții NATO iau în conside
rare o schimbare radicală a politici i, ceea ce ar duce la retragerea tru
pelor britanice și americane din această zonă, inclusiv orașul Musa I 
Qala.

Această mutare va fi luată în considerare dacă cererea de supli
mentare a trupelor, care acum este studiată de președintele american, 
nu va fi îndeplinită. Generalul Stanley McChrystal, comandantul SUA 
și NATO de pe acest front ceruse 40.000 de soldați suplimentare, dar 
Barack Obama nu a luat încă o decizie.

Cu toate acestea, surse militare de la Londra recunoșteau că o 
retragere din Musa Qala va fi privită ca o înfrângere. De asemenea, ar 
fi o trădare a guvernatorului districtului, care și-a riscat viața pentru a 
rezista insurgenților.

Mullah Abdul Salaam, fost comandant taliban, a schimbat tabe
rele pentru a deveni guvernatorul districtului Musa Qala cu câteva ore 
înainte ca trupele britanice să preia controlul orașului, în decembrie 
2007.

Trupele NATO se retrăseseră din Musa Qala în 2006 după un 
"acord" cu bătrânii tribului, dar talibanii au preluat controlul orașului.

Planurile studiate acum ar aduce retragerea din Musa Qala și 
Nawzad pentru a se concentra pe regiuni mai populate ale provinciei. 
Singurele forțe occidentale din zonă ar fi cele care apără barajul hidro
centralei de la Kajaki.

Acestea ar fi cele mai radicale decizii ale generalului McChrys
tal, care ar ceda zone îndepărtate ale țării pentru a apăra regiunile dens 
populate.
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Rebus

Curt!
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Lovituri

Văzduh
Astfel
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Compoziții 
muzicalii

Propriu 
mamei

Xenla 
Gore 

Intriga 
de la urmăl

Dicționar: Larvar.

Adaus

Cauză

“Fiule, dacă vrei cu adevărat să 
obții ceva în viată, trebuie să 
muncești pentru acei ceva. 
Acum liniște, că se anunță
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capului
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marcată de raster)

.!”

Prinde 
fractură
Răsărit

Luată 
cu forța
Caier!

A în- 
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locul

Dânsa
Case! 
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Fir textil

100 cm 
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de iarn;

Plată

ore! 
Salt 
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mănos 
Cu spor!

Latent 
Act de 
valoare

Reverii

Calmant

Bun de 
legat 

Supărat

Posezi
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rang

Teu! 
A impre

siona

Dărâ
mată

Cupon 
Vine după 

șapte

Asia!

Caro!

trolier!

Schimbă 
direcția

AȘI, AURAR, BATANT, BIET, BT, CAR, 
CARI, CEA, CORNET, CRACĂ, CUREA 

EDIL, INS, ÎNCLINAT, LICENȚIATE, 
LITOTRIȚIE, LT, NĂRI, NĂȘIT,’NORD, 
PAR, RENI, REST, RUINI, TAINE, TAS, 
TĂTICUȚI, TÂRÂT, TR, TRAC, TRĂIT, 

ȚIPĂT.
Petru ARDELEAN - ARA

Viorel Naghi - Vladimiresc

5 2 4 8 7 1
7 4 9 5 2 8

9 6 2 5 7
6 1 2 9 5
3 2 1 8 7
9 5 7 3 1 8 2
1 5 8 2 9 6
2 5 9 8
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Glasul publicitate
*=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hune

doara și SC TINEL STONE SRL cu sediul în co
muna Rapoltu Mare, sat Rapoltu Mare, nr. 270, 
anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de 
încadrare a proiectului “Hală de producție pentru 
prelucrarea produselor de piatră ornamentală” si- 

Gtuat în comuna Rapoltu Mare, sat Rapoltu Mare, 
nr. 338, jud. Hunedoara, care este urmare a pro
cedurii simplificate de avizare, fără acord de 
mediu și fără evaluare a impactului asupra mediu
lui.

Decizia etapei de încadrare este publicată 
pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Hu
nedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asu
pra mediului, al proiectului propus pot fi consul
tate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la 
punctul de lucru al SC Tinel Stone SRL din co
muna Rapoltu Mare, sat Rapoltu Mare, nr. 270.

Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la apariția anunțului.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, 
de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. 
Telefon 0733018302, numai sâmbăta și dumi
nica.

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial,
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17.50 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.
Vând apartament

2 camere, parter, bloc de 
cărămidă, contorizat în totalitate, 

localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei. 

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Ai nevoie
de . Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!
GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE*

9

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, 
euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, 

radio/cd, servodirecție, 
70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil. 
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil.

Informații la telefon 0753.200.853.

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații Ia tel. 0254.228.748.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

12 luni - 108 lei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 

alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel' 0771.677.031, 0730.549.659.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

«
! (text maxim 50 de cuvinte)

I
! Nume........................................ Prenume.....................................  :
; Strada............................................. Nr...... Bl...............Sc.......... ;
î Ap..... Localitatea................................ Județul...........................
! C.I. seria..............nr................................................................... ;
! Eliberat de..................................................................................
i DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
j
j Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
I Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
! și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din ■
> centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
■ 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, > 
! cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ■ 
i Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

http://www.apmhd.ro
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PAC HEI SERVICII Cl- ( AXARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REV EEIOX
și C(\Ă FESTIV Ă IX 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioara)

PREȚ 600 ron / pers

PA( HE 1 SERV l( II REVEEIOX - fără cazare 
Include MASA FES 11\ Ă DE REV EEIOX 
si ( IXA Fl S I IV Ă IX 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:
0254-234448, 0730-530953, 0723-011368
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Pentru cazare
tariful este de St) ron pers loc 
camera/ zi hotelieră

Antrenul este asigurat 
de orchestra de muzica 

si Soliști vocali.
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