
Artiștii, autenticul și viața lor

Eugen Pistol
Piață agroalimentară 
sau supermarket

De ani de zile se discută la nivel guvernamen
tal, regional, județean, despre revitalizarea agricul
turii românești, despre măsurile care trebuie luate 
pentru încurajarea producătorilor autohtoni, de fon
durile europene care trebuie acordate țăranilor - mai 
nou, fermierilor - români.
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Hunedoara restructurează
280 de posturi din învățământ

Planul de restructurare prin comasarea unor 
instituții de învățământ a fost discutat luni într-o 
ședință de către conducerea Inspectoratului Șco
lar Județean Hunedoara.
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Calamitățile di9
de primarul M

n Buceș „acoperite” 
ărcuș

Editorial
de Bogdan Barbu

Dezamăgirea 
la români

Dezamăgirea face parte din însăși fi
ința românului, mai mult ca mioritismul, os
pitalitatea, lenea, inventivitatea sau orice 
alte calități ori defecte. Trăitorul în spațiul 
carpato - danubiano - pontic s-a născut ca 
să fie dezamăgit. „Sunt dezamăgit, deci 

exist” ar putea fi deviza românului, fără 
teama de a greși cu ceva.

Periodic, vin dezamăgirile sezoniere: 
primăvara suntem dezamăgiți că ploile aduc 
inundații, vara - că e caniculă și secetă, 
toamna - că nu s-au făcut recoltele cum 
voiam și că s-a stricat vremea, iama - că s- 
a făcut frig și cresc facturile la încălzire.

Alte dezamăgiri sunt de natură isto
rică, mai abstracte și mai subtile; că Dece- 
neu nu a eradicat beția, că Țepeș nu a stârpit 
hoția, că Antonescu ori Ceaușescu nu au 
sfârșit ce și-au pus în gând...

Românul e întotdeauna dezamăgit 
politicește: indiferent cine sunt cei de la gu
vernare, mai devreme sau mai târziu vor re
prezenta o dezamăgire, chiar - său mai ales 
- pentru cei care i-au votat. Dacă însă nu ar 

fi la putere cei pe care i-a votat el, ar fi și 
mai dezamăgit.

Dezamăgire este și atunci când își în
chipuie că într-un viitor apropiat o să o ducă 
bine, eă o să poată în sfârșit să adune și el 
un ban în buzunar; nu are parte de așa ceva, 
pentru că taxele și impozitele cresc conti
nuu, și la număr și Ia cuantum, prețurile 
urcă și ele, așa că și aici dezamăgirile se 
adună.

In fine, românul e mereu dezamăgit 
mai ales de cei din jur; toți sunt proști, tică
loși, escroci, urâți, incapabili, dar, din mo
tive obscure, par a se bucura de mai mult 
succes decât persoana lui. Până la urmă, 
asta pare a fi marea dezamăgire a românu
lui: cea individuală, cea care îl face să fie 
întocmai ceea ce este.
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elvețian 
cu cașcaval

Ingrediente:
2 șnițele de porc (cca. 150 g bu

cata),
sare,

piper proaspăt măcinat, 
zeama de la 1 lămîie, 
125 g unt topit, 
2 linguri ketchup, 
100 g smîntînă,
1 linguriță praz verde tăiat

inele, _
cîte 1 vîrf de cuțit maghiran și 

busuioc,
2 felii cașcaval Emmental, 
boia de ardei.

Mod de preparare:
Se bat puțin șnițelele, se să

rează, se piperează, se stropesc cu 
zeamă de lămîie și se lasă 10 mi
nute să stea. Apoi se prăjesc în Unt 
aprox.5 minute pe fiecare parte.

Ketchupul și mirodeniile se 
amestecă cu smîntîna, se condi
mentează și se așează în tigaie 
lîngă șnițel. Deasupra se așează fe
liile de cașcaval și se lasă să se to
pească. Se așează totul pe o 
farfurie încălzită. Deasupra se pre
sară boia.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: - 5/- 4,- 3/-1
Petroșani: - 6/-4,- 4/- 2

Hunedoara: - 5/ - 4,-3/- 1
Hațeg: - 5/- 4, - 3/ - 2
Brad: - 5/- 4, - 3/ - 1

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 DJ705 Geoagiu-Gelmar
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasadă
►DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
►Lupeni pe DN 66A și B-dul 
Nicolae Titulescu

V

Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Sfântul Eftimie cel Mare (+473)
Sfântul Eftimie a trăit în vremea 

împărăției Iui Teodosie cel Mare (379- 
395), ajungând până în zilele lui Leon 
împăratul (457-474). Și era de neam 
din Melitina, mitropolia Armeniei, din 
părinți binecredincioși, Pavel și Dion- 
isia, născut din făgăduință, ca marele 
loan Botezătorul, purtând nume de 
veselie, că Eftimie veselie înseamnă. 
Și deprinzând încă din copilărie Sfin
tele Scripturi, viața curată și toată 
învățătura credinței poruncită 
creștinilor de Mântuitorul Hristos, la 
vremea potrivită a fost făcut preot, iar 
episcopul i-a dat în seamă grija 
mănăstirilor și a schiturilor din toata 
mitropolia Armepiei. Deci s-a dus la 
Ierusalim și, închinându-se la Sfintele 
Locuri, s-a sălășluit acolo, aproape de 
Ierusalim, într-o mănăstire numită 
Fara, unde a cunoscut pe Cuviosul 
Teoctist, prietenul său de viață și de 
gând, fiind unul cu altul ca un singur 
suflet în două trupuri. Și înțelegând ei 
că nu pot fi izvor de har pentru alții

decât sfințindu-se mai întâi pe ei 
înșiși, au alergat împreună la adâncul 
însingurării de lume, căutând să se 
facă ei mai întâi plăcuți și de-aproape 
lui Dumnezeu. Drept aceea, după cinci 
ani au ieșit din Fara și au mers de s-au 
sălășluit intr-o peșteră din râpa unui 
munte din pustie, către Iordan. Și au 
locuit acolo multi ani, în viață aspră de 
sihaștri, necurmat trudindu-și trupul și 
dorind în liniște a vorbi cu Dumnezeu 
prin rugăciune. Și, din petrecerea 
aceasta, a primit marele Eftimie de la 
Dumnezeii darul Sfântului Duh, darul 
facerii de minuni și al proorociei. Și 
au început a veni la ei mulți care se 
lepădau de lume. Și au întemeiat 
mănăstire de obște și lavră de sihaștri, 
că mulți auzind pe fericitul Eftimie, nu 
voiau să se îndepărteze de locul unde 
era el. Și multi îl slăveau și îl îm
presurau, iar bolnavii așteptau 
tămăduire printr-însul. Și el aprig 
dorea puterile lui Dumnezeu, prin 
liniștea rugăciunii în pustie. Drept

aceea, luând 
ucenicul
Domețian, a ieșit din 
chilia sa și a venit în 
munții dinspre 
Marea Moartă. Și, 
găsind un puț cu apă, 
a ridicat chilii și a 
rămas o vreme 
acolo. Dar și acolo, 
vazându-se îm
presurat de mulțime, 
s-a întors la chilia sa, 
la ava Teoctist. Și 
petrecea în pustie 
toată săptămâna, iar 
sâmbăta și Duminica 
se întâlnea cu cei 
care-1 căutau și 
multe fapte și semne 
minunate a lucrat Dumnezeu printr- 
însul. Și s-a sfârșit acest sfânt Părinte, 
proorocind că doi din ucenicii lui, Elie 
și Macarie, vor fi patriarhii Ierusal
imului, lucru care s-a întâmplat întoc-
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mai. Și n-a căutat niciodată vreo 
mărire omenească, ci, toată viață, a 
rămas un simplu iubitor de străini și 
un îndrumător de sihaștri. Deci, ace 
fericit, ajungând la 97 de ani, a răposa, 
întru Domnul.

le HOROSCOP
In ultima vreme 

muncit destul de mult 
oboseala începe să 
resimtă. încearcă să

Ai grijă și nu te culca 
încă pe o ureche, căci ai 
putea pierde tot ceea ce ai 
realizat în ultimul timp. Mai
ai un pic de răbdare și în curând efor
turile tale vor da roade. Ai grijă la așa- 
zișii prieteni, care nu caută decât să îți 
pună bețe în roate.

Nu dai randament 
deloc. Simți nevoia de re- 
laxare și acest lucru se simte 
în tot ceea ce faci. încearcă 
să te gândești puțin mai mult la relația 
ta de cuplu și fă tot posibilul să readuci 
lucrurile pe calea cea bună.

Astăzi va fi o zi dedicată exclusiv 
dragostei și relației de cuplu. Ai în
credere în tine și în capacitatea ta de 
seducție. Este posibil să te 
aștepte o seară deosebit de 
romantică, urmată de o 
noapte senzuală cum nu ai 
mai avut parte de mult timp.

gândești un pic mai mult la sănătatea ta. 
Indiferent cât de obosit ai fi, pe seară 
va trebui să te binedispui pentru a pe
trece o seară frumoasă în compania per
soanei iubite.

Ai stârnit invidia celor 
din jur și acum relațiile sunt 
destul de tensionate. Ni
meni nu se bucură de reușita ta și acest 
lucru este de așteptat. Competiția este 
o realitate cu care toți ne confruntăm 
zilnic.

încercați să nu 
cheltuiri bani pe lucruri care U JTJ 
nu vă sunt neapărat utile 
pentru că se anunță vremuri 
grele din acest punct de vedere. Pot 
apărea probleme de exprimare și comu
nicare, astfel că, pe plan profesional și 
sentimental se cere ceva mai multă 
prudentă decât până acum.

indiferent de ceea ce 
spun cei din jurul tău, 
schimbările pe care vrei să 
le inițiezi sunt de bun augur.

Ai sentimentul că nu ți 
se acordă atenția cuvenită 
nici acasă, nici în general, în 
mediul în care te învârti. De 
asemenea, anumite per
soane din anturajul tău încearcă să își 
impună punctul de vedere și acest lucru 
nu este tocmai pe placul tău.

cepe să se vadă și în activitatea pe care 
o întreprinzi la lucru.

în sfârșit, ai posibili
tatea de a ieși din impasul 
financiar în care te afli de 
ceva vreme. Ești ceva mai 
calm astăzi și acest lucru în

Ar fi bine să profiți de oportunitatea pe 
care o ai momentan și să nu lași lu
crurile să aștepte prea mult timp.

Ești destul de suspi
cios astăzi, 
că ceilalți sunt destul de 
rupți de realitate și că doar tu știi ce este 
bine să faci. In domeniul profesional, 
se anunță o promovare, în viitorul 
apropiat. Acum tot ce poți face este să 
te relaxezi.

i. Ai sentimentul jl
i cunt rlpctnl de

Bancurile zilei
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Doctorul consultă o femeie, după 
care îi cheamă soțul la discuții:

- Domnule, am o veste bună și una 
proastă pentru dv. Voi începe cu cea 
proastă: nevasta dv. are sifilis. Vestea 
bună: nu l-a luat de la dv.

© © ©
Ce e mai bine să fii? Medic 

uman sau veterinar?
- Veterinar, deoarece atunci pa- 

cienții nu te cheamă cînd nu au nimic.

© © ©

© © ©
Domnule doctor, am venit să 

mă ajutați și pe mine. Am încercat tot

Hunedoarei
cxitktenrtt mut-i.spsrulivenismeni-pubiiorate

Ți s-au adunat multe /
lucruri pe cap și îți este ab-
solut imposibil să le termini
pe toate la timp. Ar fi un
moment bun să începi să te organizezi 
mai bine și să înveți să mai și refuzi oa- 

. menii din jurul tău. Așa vei avea o
săptămână mai ușoară.

felul de medicamente, dar tot n-am 
rămas gravidă!

- Stați s-o luăm metodic! Poate e o 
chestiune de ereditate. Mama dv. a 
avut copii?

© © ©

Un barman ajunge la psihiatru:
- Domnule doctor, ieri, mai pe 

seară, a intrat un client în bar.

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

apărută. Este bine să te bazezi pe 
intuiție astăzi în ceea ce privește luarea 
unei decizii.

Gândești grandios și 
ai planuri mari pentru vi
itor. în realitate, s-ar putea 
să fii foarte motivat de o 
sursă financiară nou

A cerut un coniac, l-a băut și după 
aceea a mîncat paharul, cu excepțiț '- 
ciorului.

Credeți că era nebun?
- Mai mult ca sigur! Piciorul este 

partea cea mai gustoasă.

© © ©
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Is în prezent, în județul Hunedoara există cinci gropi de gunoi 
folosite pentru depozitarea deșeurilor. Ele vor trebui închise 
până în anul 2016, motiv pentru care se caută soluții pentru 
deschiderea unor noi deponeuri ecologice.

Calamitățile din Buceș „acoperite
de primarul Mărcuș
Primarul comunei Buceș tra
tează problemele comunității 

cu indiferență. Pagubele create 
de recentele inundații pe raza 

localității sunt minimalizate de 
edilul din Buceș, poate și pen
tru că lucrările făcute de mân
tuială la infrastructură au fost 
făcute cu complicitatea aces
tuia și a președintelui Consi

liului Județean, șef al 
primarului pe linie de partid.

Apele care au inundat localitățile 
din nordul județului în preajma Anului 
N’-u au produs pagube însemnate nu 
doar la Crișcior și Vața de Jos, ci și pe 
teritoriul comunei Buceș. Aici însă 
stricăciunile s-au datorat nu atât apelor 

• ărsaie. cât lucrărilor de mântuială fa-

cute la comanda Consiliului Județean, 
fapt trecut sub tăcere până în prezent de 
primarul comunei Buceș, Traian Achim 
- Mărcuș.

La Buceș se face 
administrație 
cu post și rugăciune

Mai precis, lucrările efectuate la
Drumul Județean 742 A Buceș - Tamița 

- Izvorul Am- 
poiului (Jud. 
Alba) au fost 
făcute una cu 
pământul de 
către torenții 
revărsați de pe 
munte care au 
cauzat și 
alunecări de 
teren. Respec
tivele lucrări 

au tost efectuate cu finanțare de la Con
siliul Județean Hunedoara. Pe mai 
multe porțiuni de pe partea dreaptă a 
drumului în sensul de mers spre Buceș, 
zidurile de sprijin ridicate pentru a 
susține versanții au fost pur și simplu 
spulberate de alunecări de teren masive, 
în imediata vecinătate a acestor 
alunecări de teren, pe partea stângă a 
drumului se află o gospodărie care este 
pe cale de a fi distrusă dacă versantul 
nu va fi consolidat. Oamenii se tem că 
s-ar putea în orice moment să fie 
acopenți de valurile de pământ 
prăvălite de pe munte. întrebat despre 
această situație primarul Achim - Măr
cuș a dat un răspuns aproape incredibil: 
„Ce pot să le fac eu? Să se roage la 
Dumnezeu să nu vină dealul peste ei. 
Să își asigure casa să le plătească asig
urările pagubele. Nu vedeți ce s-â în
tâmplat și la Crișcior sau cu cutremurul 
din Haiti?”. Deși afirmă că nu a văzut 
proiectul și nu este diriginte de șantier, 
primarul recunoaște totuși că dacă lu
crările ar fi fost făcute cum trebuie peri
colul ar fi putut fi prevenit.

Capcanele, 
indiferenta

5

și banul 
public

Și lucrările de susținere 
la baza podului pestede

pârâul Dupăpiatră, situat chiar înainte 
de platoul unde se desfășoară în fiecare 
an serbările de la Dupăpiatră - Cheia au 
fost puternic afectate de furia apelor. 
Parapeții din piatră s-au prăbușit în 
albia pârâului, împreună cu o bucată 
din covorul asfaltic, lăsând în urmă un 
hău care nici măcar nu este semnalizat 
în vreun fel, ca și când moții lui lancu 
ar face capcane încă împotriva unor 
năvălitori. Primarul comunei Traian 
Achim - Mărcuș spune că a sesizat 
toate stricăciunile produse de ape către

autoritățile competente, respectiv In
spectoratul pentru Situații de Urgență, 
Consiliul Județean Hunedoara, Direcția 
Județeană de Drumuri Hunedoara. 
Potrivit surselor s-a efectuat o evaluare 

a pagubelor și vor fi solicitați 
bani de la buget din fondul 
pentru lichidarea efectelor 
calamităților naturale. Dacă 
însă nu se vor da acești bani, 
foarte probabil, construcțiile 
vor fi refăcute la fel de prost 
tot din bugetul Consiliului 
Județean. Conducerea Con
siliului Județean și-a manife
stat opțiunea de a-și exprima 
punctul de vedere printr-un 
comunicat oficial, motiv pen
tru care vom reveni.

Alexandru Avram

junoiul hunedorenilor va fi aruncat
în gropi ecologice din 2015

Hunedorenii vor beneficia de servicii 
mai bune de salubritate și de tarife mai mici, 
promit reprezentanții autorităților locale și 
județene. Acest lucru se va întâmpla însă 
doar peste cinci ani, când proiectul care 
vizează crearea unui sistem integrat de ges
tionare a deșeurilor va fi finalizat.

Detalii legate de acest proiect au fost 
discutate ieri la Deva, la o întâlnire la care 
au participat reprezentanți ai Ministerului 
Mediului, ai consultantului care urmează să 
întocmească master planul, precum și ai au
torităților publice locale - Consiliul 
Județean, Prefectură, primării - operatori de 
'•'■hibritate. dar și reprezentanți ai direcțiilor 
ueconcentrate implicate în acest domeniu.

4,5 miliarde de euro 
nerambursabili 
de la UE

Primarii hunedoreni au 
aflat astfel mai multe despre

acest proiect care se real
izează în cadrul Programului 
Operațional Sectorial (POS) 
Mediu, Axa 2. Acest pro
gram are un buget alocat de

4,5 miliarde de euro, finanțare neram
bursabilă din partea Uniunii Europene, iar 
pentru accesarea acestor fonduri își 
pregătesc un portofoliu de proiecte județele 
Bihor, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, 
Brașov și Ilfov. Primarilor li s-a explicat că 
pentru accesarea fondurilor POS Mediu este 
nevoie de înființarea unor Asociații de Dez

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

voltare Intercomunitară, dar și că fiecare 
aplicație de proiect trebuie să aibă un plan 
de investiții pentru următorii 30 de ani.

Portofoliul de proiecte trebuie să fie 
gata până în luna ianuarie 2011, pentru cele 
acceptate la finanțare fiind prevăzut un in
terval de un an.în vederea organizării lici
tațiilor și a primelor transferuri de fonduri. 
Realizarea practică a proiectelor eligibile se 
va încheia după alți trei ani de zile, ceea ce 
înseamnă că în cinci ani județul Hunedoara 
va avea un sistem integrat de management 
al deșeurilor. Iar acest sistem va cuprinde de 
la containere, autogunoiere, stații de se
lectare, compostare, transfer al deșeurilor și 
până la un deponeu ecologic.

Deponeu ecologic
la Bârcea 
ori la Călan

în prezent, în județul Hunedoara ex
istă cinci gropi de gunoi folosite pentru de

pozitarea deșeurilor. Ele vor tjebui închise 
până în anul 2016, motiv pentru care se 
caută soluții pentru deschiderea unor noi de
poneuri ecologice. Două locații se află pe 
lista cu propuneri pentru realizarea unor de
poneuri, respectiv Bârcea Mare și Călan.

Elena Matieș Iancău

Uite-acuș, acuș, acuș - DNA și la Mărcuș
Bârfa de zilele tre

cute în care povesteam cât de tare îl 
doare pe Achim în buceș a stârnit 
reacții și dispute care ne-au determinat 
să revenim la subiect. Niște oameni de 
bine, din aceia pe care comunismul și 
mânia proletară i-a crescut în aleasă ed
ucație, ne reproșează faptul că am 
cutezat a nu scrie de bine de întâiul 

stătător al comunei Buceș. Ei spun că 
au fost „impresionați pozitiv” de real
izările primarului și dau ca exemplu 
drumurile asfaltate și rpodemizate 
„cum n-au mai fost niciodată în co
muna Buceș”. Și au perfectă dreptate. 
E de ajuns să aruncați o privire pe 
pozele din articolul de mai sus și vă veți 
convinge că așa ceva nu se face fiște 

cum și fișteunde. Lista mărețelor îm
pliniri o zbârcesc tovarășii atunci când 
aduc vorba despre noul sediu al 
primăriei, o lucrare aflată în con
strucție. Aici lucrurile sunt nașpa rău, 
cum ar spune un cocalar ignorant și ne
familiarizat cu limba de lemn a celui de 
pe urmă congres PCR. Din câte știm 
noi povestea sediului vâ intra cât de 

curând în eterna și fascinanta istorie a 
Departamentul Național Anticorupție. 
Din informațiile noastre reiese că imo
bilul a fost „lucrat” din bolțari de 
cenușă (material de construcție la fel de 
dubios ca prețul de achiziție). Se spune 
că investiția este de 30 de miliarde de 
lei, sumă de bani pe care nici măcar 
președintele Moloț nu o vântură fără 
oarecare dificultate. La toate s-ar mai 
adăuga și problemele pe care le 
pricinuiește legii cheltuielile cu purtă

torul de cuvânt al Primăriei care este în 
același timp pensionar, consilier al pri
marului și consilier local. Nu scapă din 
atenția celor de specialitate nici con
tabila primăriei care prestează în același 
timp și la o cooperație și nici nefericitul 
de buldo-excavator al primăriei care 
consumă 800 milioane lei (vechi) pe an 
și produce încasări de doar cinci mil
ioane. Altfel, despre primar - numai de 
bine!

Al dvs Gogu
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Potrivit Hotărârii Guvernului 1.618 din 2009 începând 
din toamnă finanțarea unităților de învățământ se va 
face „pe cap de elev''.

Trei spărgători 
de autoturisme 
au fost prinși

Trei persoane au fost prinse 
de polițiști imediat după ce au 
spart un autoturism din care au 
furat un radiocasetofon auto. Fur
tul a avut loc în municipiul Deva 
pe Calea Zarandului. Cristian R., 
de 22 de ani, Adrian P., de 19 ani, 
ambii din Ilia și Sebastian C., de 
23 de ani, din Deva, au reușit să 
intre în autovehicul folosind chei 
potrivite. Radiocasetofonul în va
loare de 250 de lei a fost recupe
rat, iar pe numele celor trei tineri, 
polițiștii au întocmit dosar de cer
cetare penală pentru furt calificat.

Oile au dat iama 
la grâu

Doi ciobani s-au ales cu dosar 
de cercetare penală pentru comi
terea infracțiunii de distrugere, 
după ce și-au lăsat oile să intre pe 
proprietatea unui bătrân în vârstă 
de 84 de ani din Sântuhalm. Bă
trânul a făcut plângere la poliție, 
cu două zile în urmă. Lăsate ne
supravegheate animalele au dis
trus recolta de grâu a bătrânului 
în proporție de 70 la sută, adu- 
cându-i acestuia un prejudiciu de 
675 de lei.

A băut după 
care s-a urcat 
la volan

Radu B., de 20 de ani, din co
muna Marginea, județul Timiș, a 
fost prins de polițiști la volan deși 
anterior băuse. în urma testării cu 
aparatul etilotest, polițiștii au 
constatat că șoferul avea o alcoo
lemie de 0.44mg/1 alcool pur în 
aerul expirat. Bărbatul a fost 
prins pe Strada Mihai Eminescu, 
din municipiul Deva, acum două 
zile, la miezul nopții. Tânărul a 
fost dus de polițiști la Spitalul Ju
dețean Deva, unde i-au fost re
coltate probe de sânge pentru 
stabilirea cu exactitate a alcoole
miei.

Un căruțaș beat 
a căzut în cap 
din căruță

Ioasif G., în vârstă de 59 de 
ani, din comuna Fărău. județul 
Alba, s-a dezechilibrat și a căzut 
din căruță, după ce a băut „câ
teva” păhărele. în urma căzăturii, 
omul s-a lovit la cap. Incidentul 
a avut loc în urmă cu două zile, 
pe raza localității Batiz, pe DN 
66, din direcția Simeria spre 
Călan. Căruțașul a avut nevoie de 
îngrijirea medicilor de la Spitalul 
„Dr. Alexandru Simionescu” Hu
nedoara, dar nu a fost necesară 
internarea lui.

Maria Bulz

Hunedoara restructurează 
280 de posturi din învățământ
în jur de 280 de posturi din învă
țământul hunedorean vor fi re

duse începând din toamnă. Planul 
de restructurare prin comasarea 
unor instituții de învățământ a 

fost discutat luni într-o ședință de 
către conducerea Inspectoratului 

Școlar Județean Hunedoara (IȘJ).

„Am analizat rețeaua școlară din județ 
pentru a realiza reorganizarea și a ne în
cadra în cerințele metodologice în vigoare”, 
a declarat loan Jurchela, inspector general 
adjunct în cadrul IȘJ Hunedoara. Planul de 
restructurare ar fi trebuit să fie discutat ieri 
și cu reprezentanții sindicaliștilor din 
învățământ, dar aceștia s-au aflat la 
București pentru consultări, astfel încât în
tâlnirea s-a amânat pentru mâine. După 
discuțiile cu sindicaliștii și definitivarea 
planului de restructurare acesta va fi aprobat 
de către conducerea IȘJ Hunedoara.

Va fi afectat 
personalul auxiliar

La elaborarea planului au fost luate în 
discuție multiple aspecte precum spațiile 
din unitățile de învățământ, dotarea școlilor

și posibilitățile de transport ale elevilor. 
Potrivit inspectorului general adjunct loan 
Jurchela restructurarea va afecta mai ales 
personalul administrativ. Măsurile de re
structurare și reorganizare ale 
învățământului au generat și reacția unor 
primari, nemulțumiți că localitățile pe care 
le administrează rămân fără școală. Potrivit 
Hotărârii Guvernului 1.618 din 2009 în
cepând din toamnă finanțarea unităților de 
învățământ se va face „pe cap de elev”. Ast
fel, Executivul a stabilit că în învățământul 
gimnazial standardul de cost pe elev într-un 
an va fi de 2.857 Iei în mediul urban și de 
3.494 Ier în mediul rural. în mod evident,

școlile din mediul rural cu puțini elevi nu 
vor putea acoperi cheltuielile de salarizare 
ale personalului. „Acolo unde sunt în școli 
mai mulți elevi și bugetul va fi mai mare. în 
cazul școlilor cu puțini elevi le-am propus 
primarilor" să suporte de la bugetele locale 
diferențele de salariu ale cadrelor didactice 
și atunci își vor putea menține unitățile de 
învățământ. Toți au refuzat această 
variantă”, declară inspectorul general ad
junct al IȘJ Hunedoara.

Cătălin Rișcuta
t

„în ceea ce privește per
sonalul didactic se va 
renunța la serviciile 

pensionarilor, pensionabililor și 
ale suplinitorilor necalificați. în 

cazul personalului di
dactic auxiliar și nedi
dactic vor fi reduceri 

de personal”

loan Jurchela, 
inspectorul general adjunct 

al IȘJ Hunedoara

Țepe cu locuri de muncă „afară”
Un bărbat care lua bani de la oa

meni sub pretextul că intermediază 
angajări în străinătate a fost prins în 
urma unui flagrant organizat de 
polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale Petroșani. Sub pretextul că 
întocmește dosarele de muncă, Sorinei 
Furdui cerea sume de bani cuprinse 
între 40 și 45 de lei.

Bărbatul racola victimele prin in
termediul anunțurilor de mică publici
tate din ziarele locale. Din primele 
cercetări ale polițiștilor reiese că există 
mai multe victime care nu au depus

încă plângere la poliție, astfel că nu se 
cunosc sumele de bani obținute de in
fractor prin această metodă de 
înșelăciune. Două dintre victimele in
fractorului sunt Daniela B., de 39 de 
ani, și Marcel C.. de 22 de ani, ambii 
din Uricani.

Escrocul
riscă închisoarea

Profitând de disperarea celor doi, 
infractorul i-a racolat și le-a dat întâl
nire într-un bar din cartierul „Aero

port”, din Petroșani. Aici, Sorinei Fur
dui le-a cerut celor doi, câte 45 de lei 
pentru a le prelucra datele pentru anga
jarea în străinătate. Furdui a fost însă 
prins de polițiști în timp ce lua banii de 
la cele două persoane și le promitea că 
vor avea locuri de muncă în străinătate 
bine plătite. Sorinei Furdui are 30 de 
ani și se află în evidențele poliției cu 
antecedente penale. în urma 
cercetărilor polițiștii au constatat că el 
racola persoane cu vârsta cuprinsă între 
18 și 40 de ani. Tuturor le promitea 
locuri de muncă în construcții și

agricultură în Germania. Infractorul 
este cercetat în stare de libertate de 
polițiști, pentru săvârșirea infracțiuif. 
de înșelăciune. Dacă va fi găsit vinovat 
el riscă între șase luni și 12 ani de în
chisoare. „Cercetările sunt continuate 
de către polițiști pentru stabilirea î* 
tregii activități infracționale și peni, 
identificarea altor persoane care au fost 
înșelate”, a precizat subinspectorul 
Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al 
IPJ Hunedoara.

Maria Bulz

Activitatea jandarmilor hunedoreni 
a fost evaluată de ministrul Blaga

Sindicaliștii se tem că dascălii disponibilizări 
nu vor beneficia de protecție socială

Activitatea desfășurată de Jan
darmeria Română a fost evaluată în 
cursul zilei de ieri de către Vasile Blaga, 
ministrul Administrației și Internelor. în 
teleconferința la care au participat șefii 
tuturor inspectoratelor județene de jan
darmi, ministrul Blaga a precizat că pri
oritatea M.A.I. pentru 2010 este 
creșterea nivelului de siguranță a 
cetățeanului.

Unul dintre obiectivele jan
darmeriei hunedorene pentru anul în 
curs va fi prezența în număr mai mare 
în> stradă a forțelor de ordine, în detri
mentul asigurării pazei unor obiective, 
„în perioada imediat următoare vom 
analiza necesitatea asigurării pazei de 
către Jandarmerie la unele obiective, 
urmând ca aceste servicii să fie prestate 
acolo unde obiectivul prezintă un grad 
de risc ridicat”, a declarat Vasile Blaga. 
De asemenea, ministrul a adus în 
discuție dotarea precară a jandarmilor, 
promițând să remedieze această 
problemă, în funcție de fondurile exis

tente. „Este adevărat că dotarea lasă de 
dorit la nivelul structurilor M.A.I.. dar 
încercăm să compensăm prin eficiența 
umană... în acest context, recomand 
atât Jandarmeriei, cât și Poliției să 
acorde importanța cuvenită activității 
de prevenire a criminalității, accentul 
urmând a fi pus pe asemenea acțiuni. 
Cu toate că ne așteaptă un an foarte 
greu, important este să ne facem datoria 
față de cetățeni”, a mai precizat Vasile 
Blaga. k

Maria Bulz

Potrivit liderului de sindicat Paul 
Rusu, 10 școli generale din județ și patru 
licee tehnologice din municipiul Deva vor 
fi comasate. Cele mai multe școli care vor 
trebui strămutate se află la sat, iar copiii 
vor fi nevoiți să facă naveta sau să meargă 
pe jos kilometri Întregi. Aceasta este 
deocamdată doar o propunere, urmând ca 
joi Inspectoratul Județean Școlar să se 
pună de acord cu liderii Sindicatul 
învățământului Preuniversitar (SIP) Hune
doara. în cadrul consiliului de 
administrație.

’’încercăm să păstrăm posturile oa
menilor, dar suntem puși în fața unei 
evidențe. Dascălii care vor rămâne fără 
post nu vor avea nici un fel de protecție

socială. Nici nu se pune problema 
șomajului. Ceea ce se întâmplă la această 
oră nu are nici cea mai mică legătură cu 
calitatea învățământului”, a precizat Paul 
Rus, lider sindical SIP. Potrivit acestuia, 
nu numai cadrele didactice vor avea de 
suferit, ci și elevii. „Numărul elevii®, 
dintr-o clasă va de peste 30 de elevi, 
imaginați-vă ce va fi. Suntem de acord ca 
în școlile unde numărul copiilor este foarte 
mic să se facă comasări”. Pe lista neagră a 
inspectoratului școlar sunt propuse spre 
comasare cele patru licee tehnologice din 
municipiul Deva, școli din mediul rural 
situate în municipiul Hunedoara, dar și 
Grădinița numărul 1 din Uricani.

Simulare pe calculator în 
liceele hunedorene

Astăzi se desfășoară în liceele hune
dorene simularea probei de competență 
digitală care a fost introdusă ca probă de 
bacalaureat începând din acest an. Simula
rea se va face în două sesiuni, prima de la

ora 13 și cea de-a doua de la 15:30.
Singura unitate școlară din județ unde 

această probă nu se va putea desfășura este 
Liceul Apollonius din Petroșani, un liceu 
privat care nu este încă autorizat și acredi
tat. Elevii de la acest liceu vor susține 
proba la Colegiul Economic Hermes din 
Petroșani. Prima probă în cadrul examenu
lui de bacalaureat din acest an este cea de

evaluare a competentelor lingvistice de co
municare orală în limba română, probă 
care se va desfășura între 15-17 februarie 
2010. Proba de evaluare a competențelor 
digitale, a cărei simulare se desfășoară 
astăzi, va avea loc în perioada 19-29 
aprilie 2010.

Cătălin Rișcuța
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Cumpărătorul se plânge că „țăranul vinde prea scump 
la piață”; țăranul român invocă, la rândul lui, 
concurența supermarketurilor și hipermarketurilor.

De unde cumpără hunedorenii mâncare:

sau supermarket
restrictive, în sensul că erau condițion
ate de încheierea unui contract între 
producător și cel care prelua produsele 
pentru a fi comercializate”, ne spune 
Mirela Paraschiv, șef Serviciu Ajutoare 
de Stat și Măsuri de Piață (ASMP) din 
cadrul Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA).

Piață agroalimentară

De ani de zile se discută la 
nivel guvernamental, regional, 
județean, despre revitalizarea 
agriculturii românești, despre 

măsurile care trebuie luate 
pentru încurajarea producăto

rilor autohtoni, de fondurile 
europene care trebuie acordate 
țăranilor - mai nou, fermieri

lor — române

Am căutat să vedem ce se întâm- 
jkJmsă „la capătul liniei”, pe piața ali
mentară, de unde fiecare ne cumpărăm 
până la urmă produsele.

Irina Năstase

Prețuri piață
5

Roșii 6,5 lei Roșii
Varză 2 lei Varză
Castraveți 8 lei Castraveți
Cartofi 1 leu Cartofi
Vinete 7 lei Vinete
Conopidă 7 lei Conopidă
Mere 3 lei Mere
Morcovi 2 lei Morcovi
Ciuperci 9 lei Ciuperci
Ceapă 2,5 lei Ceapă
Ceapă roșie 5 lei Ceapă roșie
Verdeță 1 leu Verdeață
Ardei 9 lei Ardei
Murături 5 lei/kg Murături
Zacuscă 5 lei/ borcan Zacuscă
Ouă 0,8lei/buc «k Ouă
Lapte . . 5lei/2litri Lapte
Brânză 18-20 lei Brânză
Smântână 8 lei Smântână

Producătorul român 
are prețuri mai mici

‘ Cumpărătorul se plânge că 
„țăranul vinde prea scump la piață”; 
țăranul român invocă, la rândul lui, 
concurența supermarketurilor și hiper- 
marketurilor, care își permit să fixeze 
un preț de achiziție scăzut pentru pro
dusele autohtone și, teoretic, să ofere 
marfa la prețuri mai accesibile. „Este 
clar că produsele românești au un preț 
mai mic decât cele din supermarketuri. 
Până la sfârșitul anului trecut au existat 
măsuri de sprijinire a producătorilor au
tohtoni. Intr-adevăr, măsurile finanțate 
din bugetul de stat au fost un pic mai

Prețuri supermarket
5.79 lei
1,59 lei
7.99 lei
1.49 lei
9.99 lei
6 lei
4 lei
1.99 lei
6.49 lei
2.49 lei
5 lei
1,29 lei
8 lei
2,99-5,69 lei/borcan 800ml
3.99 lei/ borcan 
12,99/ cofrag 
4,65/1,5 litri, 3,49 1 litru 
15-20 lei
6.79 lei

Gusturile 
cumpărătorului 
fac diferența

Noua piață agro-alimentară din 
Deva, spre exemplu, este foarte bine 
aprovizionată. Se vând inclusiv produse 
care, în mod normal, nu se găsesc în se
zonul de iarnă. O gospodină, Raveca 
B., ne-a mărturisit că zilele trecute a 
gătit o mâncare „de vară”(!) numai cu 
legume și verdețuri proaspete 
cumpărate de la piață.

Cu toate acestea, preferințele 
cumpărătorilor sunt împărțite. Unii se 
aprovizionează doar din hipermarke- 
turi, considerând diferența de preț 
neglijabilă, plus că acolo au avantajul 
că pot cumpăra „la. grămadă” mai multe 
tipuri de produse, nu numai fructe și 
legume. Alții preferă piața „tradițion
ală”, unde sticla de doi litri de lapte se 
vinde cu cinci lei (nu litrul cu patru lei, 
ca la supermarket), invocând în spri
jinul alegerii lor și gustul mai bun al 
produselor autohtone.

Rozalia Covaci, 
cumpărător

noi, țăranii, că sunt strâmbe,
nu arată așa frumos ca acelea
aduse de afară. 

Dar gustul e mai 
bun la produsele 

noastre. ”

Rodica Călinescu, 
comerciant

g
„Au fost ajutoare pentru fermierii români și de la* n •
Uniunea Europeană. In special anul trecut a fost 
sprijinită cultivarea tomatelor. Pentru acest an 
așteptăm să vedem noile măsuri 

pentru sprijinirea producătorilor, 
noile acte normative. ”

Mirela Paraschiv, șef Serviciu ASMP de la APIA

g „Sunt scumpe 
produsele în 

piață. Prefer să 
cumpăr de la

magazin. Oricum la cât de 
mică este pensia mea, toate 
mi se par scumpe. La su
permarket e ieftin atunci 
când este ofertă 

și atunci merg să 
cumpăr de 

acolo. ”

Emilia Văduva, 
cumpărător

Toate sunt 
scumpe și aici 
în piață, și la 
supermarket.

Eu vin aici pen
tru că este mai 
aproape. Nu 

este mare dife
rența”

„Lumea se duce 
să cumpere de la 
supermarket Nu 
le plac produsele 
românești de la
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1
SILVA^

LEMNTEX 
producă sl comercializează 

tâmplărle din lemn triplu stratificat 
uși șl terestra de cea mal buni calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 03S4/S01021/22, e-tnail: silva(S>smart.ro

Vinde din stoc agregate de balastiera 
tih cantități foarte mari

Balast aalHral preț: 18,80 lei/mc
NWp, «pliat ți sortat 0 - 4 mm preț:
Pietriș, concasat, spălat ți sortat 4 - 8 mm preț:
Pietriș, concasat, spălat și sortat 8 -16 mm preț: 
Piatră spartă, spălată șl sortată 16 *31 mm preț:

26,00 lel/to 
25,00 lei/to 
22,00 lel/to 
22,00 lei/

Hi «omonxi il informații n«

Sib țwrlk nu conțin TV4

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa ia locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Utellcontacta la telefon
0254/234 448
0723 154 204

»au e-mail: contablHtate<g>telecernadeva.ro

smart.ro
mailto:euroscala@yahoo.com


Tata a încercat să mențină conduita de boier, m-a pus 
să învăț un instrument și m-a sfătuit să aleg pianul. ”

Eugen Pistol

Artiștii, autenticul și viața lor

Eugen Pistol
Născut în data 14 martie 1960 
în Cheile Cibului, un sat apro
piat de Orăștie, Eugen este me
zinul în familia Mafiei și a lui 
Petru Pistol, o familie nobi

liară din vremea regelui 
Mihai. A cântat de mic copil, 
oriunde s-a aflat pe meleagu

rile natale, chiar dacă în primii 
ani de viață părinții au insistat 

să învețe carte, să fie un om 
școlit. Nu a mai avut parte în 
copilărie de studiul unui in

strument muzical, așa cum era 
obiceiul în neam. Pianul sau 
r' ara nu își mai aveau locul 
în casele foștilor boieri, după 

venirea comuniștilor...

„Tata a fost ofițer în armata și a 
făcut războiul de la cap la coadă, dar 
comuniștii l-au dat afară din serviciu 
imediat după terminarea războiului. L- 
au considerat ca fiind un om înstărit și 
i-au luat tot ce avea - mai puțin viața. 
La noi în familie, educația era foarte 
importantă. Deși mie mi-ar fi plăcut să 
rămân „țăran la coada vacii”, fără prea 
multă școală, tata m-a forțat să învăț și 
să devin o persoană educată”, spune 
Eugen Pistol.

„Vreau să cânt!”

Școala generală și 
liceul le-a făcut la Orăștie, 
iar la insistențele tatălui a 
urmat cursurile Institutului 
de Mine Petroșani (actuala 
Universitate Petroșani) - 
Facultatea de Mine. Viața 
de la oraș era cu totul alta 
decât cea din Cheile Cibu
lui. în primii ani de școală, 
stând într-un cartier în care 
limba română nu se prea 
vorbea, a fost nevoit să 
învețe germană și ebraică, 
începând totodată să 
frecventeze biserica 
evanghelică. Părinți nu s-au 
împotrivit dorinței fiului 
cel mic de a cânta, dar l-au 
încurajat să studieze un in
strument muzical. Pianul, 
acordeonul, tobele, vioara, 
mandolina sau chitara nu s- 
au potrivit pe deplin cu 
dorința lui Eugen de â 

cânta. A învățat câte ceva din secretele 
fiecărui instrument, dar cântul vocal a 
fost cel care l-a cucerit și mulțumit pe 
deplin.

„La biserica evanghelică îmi 
plăcea să merg, deoarece toată lumea 
avea locul lui și toți cântau. Tata a 
încercat să mențină conduita de boier, 
m-a pus să învăț un instrument și m-a 
sfătuit să aleg pianul. Acasă nu aveam 
pian, dar doctorul Păcuraru, vecinul 
nostru, avea, iar Hilde Tante
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(pensionată de la catedra Conservatoru
lui din Cluj și reîntoarsă în Orăștie), 
care cânta la biserica evanghelică, era 
dispusă să mă învețe să cânt la pian. în 
anii ce au urmat am încercat și alte in
strumente, dar în 1975, după terminarea 
școlii generale, am refuzat să mai învăț 
vreun instrument”, a afirmat Eugen.

„Acesta este drumul 
de urmat!”

„Venit dintr-o clasă de băieți, la 
liceu am fost atras de activitățile Cena
clului „Flacăra” și interesat de fete. în 
fiecare joi, aveam permisiunea să 
facem discotecă, dar mai întâi trebuia 
să facem activități cultural educative, 
conform regulilor comuniste - trebuia 
să cântăm, să spunem poezii patriotice, 
în cadrul uneia din aceste activități am 
urcat pe scenă încurajat fiind de 
dirigintă și de fetele din clasă. Am acor
dat chitara colegului și am cântat o 
parte din dintr-un concert de chitară. 
Toată lumea a fost uimită și prima 
privire către public a fost să văd reacția 
fetelor, care erau topite, și arunci mi-am 
spus: ăsta este drumul către inima 
fetelor!”, a mărturisit interpretul mân
dru.

Vremea 
festivalurilor

Ajuns pe băncile facultății și 
având experiența anilor de liceu, unde 
a experimentat toate genurile muzicale, 
Eugen Pistol a început să participe la 

diverse festivaluri, începând să con
tureze învățămintele din domeniul 
muzical. Este laureat național la Festi
valurile de Artă și Creație studențești: 
în 1981 a câștigat premiul doi la cate
goria muzică ușoară, în 1983 a obținut 
un loc fruntaș la secțiunea muzică 
populară, iar în 1985 - un loc de cinste 
la secțiunea muzică folk.

Terminarea facultății a adus cu ea 
și absența timp de șapte ani de pe 
scenele românești, deoarece interpretul 
a considerat că renunțarea la cânt este 
cea mai bună metodă de a avea o fami- 

lie fericită. „Timp de șapte ani nu am 
cântat, iar soția mea mă vedea că sufăr 
foarte mult, mai ales în apropierea 
Sărbătorilor de iarnă, când toată lumea 
cânta. De multe ori mă închidem într-o 
cameră și dădeam muzica la maxim. 
Simțeam fiecare sunet ca și cum ar fi 
fost parte din mine”, mărturisește artis
tul.

în 1996 a urmat cursurile de canto 
- muzică populară la Școala Populară 
de Arte, sub îndrumarea profesoarei 
Ica Pop, încurajat de soție. „încă din 
primul an de școală profesoara m-a 
aruncat în „focul bătăliilor” artistice, 
trimițându-mă la diverse festivaluri. 
Am început cu „Felician Fărcașu” la 
Brad; am participat apoi la festivalurile 
de la Alexandria, Lipova, Abrud, Câm
peni, Mureș, Lugoj, unde nu am fost la 
înălțimea așteptărilor mele. Cu toate 
acestea, am continuat să cânt”, a spus 
interpretul.

Albume înregistrate 
și proiecte de viitor

în 1997, Eugen Pistol a lansat, 
alături de Rapsozii Zarandului, primul 
album de muzică populară autentică, 
„Dragu-mi-i dealul să-l sui”, contin
uând și maratonul festivalurilor. 1998 a 
fost anul în care, cu inspirație, credință 
și dăruire, a lansat cel de-al doilea 
album, „Doamne la inima mea”. Nu au 
fost date uitării nici obiceiurile

Sărbătorilor de iarnă, cele care l-au 
condus pe Eugen Pistol în lumea col- 
idului. Artistul a colaborat la înregis
trarea albumului „Colinde de pe valea 
Geoagiului”, alături de alți interpreți de 
muzică populară hunedoreni. Un alt 
album cu un loc special în inima inter
pretului este „Iubesc femeia”, care 
cuprinde tangouri și valsuri.

De mai bine de cinci ani, Eugen 
Pistol așteaptă momentul oportun pen
tru a lansa un nou album, cu melodii de 
pe meleagurile Cheilor Cibului, și 
promite că „bruma câtă a mai rămas din 
folclor se regăsește pe acest album și 
chiar dacă peste cinci ani autenticul 
românesc nu va mai fi ceea ce a fost 
odată, fărâma de tradiție nu va dispărea, 
ba chiar va rămâne o amintire vie”.

Georgiana Giurgiu



„Cred că intelectualii cu formație solidă nu se lasă 
antrenați în fleacuri din astea"

Ion Iliescu
■

Udrea: Nu sunt de acord cu impozitul
forfetar pentru agențiile de turism
Ministrul Dezvoltării Regio

nale și Turismului, Elena 
Udrea, a declarat, luni, pentru 

MEDIAFAX, că nu este de 
acord cu introducerea impozi
tului forfetar pentru agențiile 
de turism, deoarece în cazul 

qpestora evaziunea fiscală nu 
este un fenomen de masă.

“Nu sunt de acord cu introducerea 
impozitului forfetar pentru agențiile de 
turism.

Evaziunea fiscală trebuie 
eradicată, dar nu cred că în cazul 
agențiilor de turism acesta este un 
fenomen de masă", a spus Udrea. 
» Surse guvernamentale au declarat 
recent pentru MEDIAFAX că restau
rantele, hotelurile, turoperatorii, 
barurile, centrele de fitness, dar și pom
pele funebre se numără printre 

activitățile pentru care s-ar putea aplica 
impozitul forfetar, potrivit unei liste 
aflată în discuția autorităților, care 
cuprinde 26 de servicii prestate 
populației.

"Bu am vorbit despre fenomenul 
evaziunii în turism și chiar am între
prins măsuri împotriva acestuia, am 
desfășurat o campanie de informare îm
potriva turismului la negru și am întărit 
acțiunile de control, dar, repet, nu cred 
că agențiile sunt cele care fac evaziune. 
Urmează să mă întâlnesc cu 
reprezentanți ai agențiilor și ai Minis- > 
terului Finanțelor pentru a găsi o 
soluție", a mai spus Udrea.

De asemenea, Asociația Națională 
a Agențiilor de Turism (ANAT) s-a de
clarat "profund indignată" de introduc
erea impozitului minim pentru 
categoria agențiilor de turism, 
susținând că activitatea acestora 
"prezintă- cota zero de evaziune 
fiscală".

Serviciile din turism 
propuse pentru impozi- 

n tul forfetar sunt hoteluri 
și alte facilități de cazare 
similare, facilități de ca

zare pentrirvacanțe și perioade de 
scurtă durată, parcuri pentru ru

lote, campinguri și tabere, alte 
servicii de cazare. De asemenea, 
sunt cuprinse restaurantele, acti
vitățile de alimentație (catering) 

pentru evenimente, alte activități 
de alimentație, baruri și alte acti

vități de servire a băuturilor, 
agențiile turistice, tur-operatorii 
și firmele care asi

gură alte servicii de 
rezervare și asis
tență turistică.

76% din români nu își permit o săptămână de 
vacanță, 19% nu-și permit o masă cu carne 
------------------------------------------------- sărăcie s-au înregistrat în 2008 în Leto-

Un studiu UE privind starea 
socială în anul 2008 arată că 

76% din români nu îșipermit o 
săptămână de vacanță în altă 
parte decât acasă, 49% nu își 
permit o mașină personală, în 

timp ce 19% nu îșipermit o 
masă cu carne, pui sau pește o 

dată la două zile.

Studiul realizat de UE și publicat 
luni ia în calcul doi indicatori: riscul de 
sărăcie și rata de privațiuni materiale. 
Astfel, studiul a identificat în România, 
dar și în Bulgaria, Ungaria și Letonia 
cel mai ridicat nivel de lipsuri materi
ale. Nivelul lipsurilor materiale este, 
potrivit studiului, un indicator care îl 
completează pe cel al riscului de sărăcie 
și care calculează excluderea socială în 
termeni absoluți.

Vegetarieni fără voie

în anul 2008, 17% din populația 
UE era expusă privațiunilor materiale, 
cele mai crescute rate înregistrându-se 
în Bulgaria (51%), România (50%), 
Ungaria (37%) și Letonia (35%). Cele 
mai scăzute, rate s-au înregistrat în Lux
embourg (4%), Olanda și Suedia (5%). 
La nivelul UE, 37% din populație nu își 
permitea, în 2008, o săptămână de 
vacanță pe care să o petreacă într-un alt 
loc decât acasă. în România, 76% din 
cetățeni nu își permiteau în 2008 o ast
fel de vacanță, în timp ce în Danemarca 
doar 10% din cetățeni nu își puteau per
mite această vacanță. Pe de altă pane, 
la nivelul UE 27, 10% din populație nu 
și-a permis, în 2008, să își mențină 
locuința suficient de bine încălzită. în 
România un sfert din populație s-a con
fruntat cu această problemă, procentul 
fiind însă mai mic comparativ cu Por
tugalia (35%), Bulgaria (34%) și Cipru 
(29%). în schimb, în Suedia, Estonia și

Luxembourg doar 1% din populație nu 
și-a permis în 2008, din cauza lipsurilor 
materiale, să-și țină locuința suficient 
de bine încălzită.

Studiul UE arată de asemenea că 
9% din cetățenii UE nu și-au permis să 
consume-o masă cu came, pui, pește 
sau echivalent vegetal o dată la două 
zile. în România, 19% dintre cetățeni 
nu și-au permis acest lucru, procente 
mai crescute înregistrându-se în Bul
garia (30%), Letonia (23%), Ungaria 
(26%), 21% în Polonia și 29% în'Slo
vacia.

Bătrânii sunt 
tot mai săraci

Pe de altă parte, la nivelul UE, 
românii sunt printre cei care își permit 
în cea mai mică măsură să dețină un au
toturism proprietate personală. Astfel, 
în timp ce la nivelul UE 27, 9% din 
populație nu și-a pețmis, în 2008, o 
mașină personală, în România procen
tul acestora era de 49%. Pe locul al 
doilea în clasamentul celor care nu își 
permiteau un autoturism personal s-au 
aflat bulgarii (28%), urmați de letoni 
(24%) și de ungari (20%).

Potrivit studiului citat, în anul 
2008, 17% din populația celor 27 de 
state UE era expusă riscului de sărăcie. ‘ 
Cele mai crescute rate ale riscului de 

nia (26%), România (23%), Bulgaria 
(21%), Grecia, Spania și Lituania (20% 
în fiecare dintre aceste state). Cel mai 
redus risc de sărăcie s-a înregistrat în 
Cehia (9%), Olanda și Slovacia (11%), 
Danemarca, Ungaria, Austria, Slovenia 
și Suedia (12%).

Studiul realizat de UE indică 
totodată faptul că unul din cinci copii 
este supus riscului sărăciei în UE. Ast
fel, în 20 dintre cele 27 de state membre 
UE, copiii erau mai expuși riscului de 
sărăcie decât restul populației. Potrivit 
studiului, în 2008 rata tinerilor de până 
la 17 ani supuși riscului de sărăcie era 
de 20% la nivelul UE. Cel mai crescut 
nivel s-a înregistrat în România, unde 
33% din tinerii cu vârste de până la 17 
ani sunt supuși acestui risc. România 
este urmată în acest clasament de Bul
garia (26%), Italia și Letonia (25%). 
Cel mai mic risc de sărăcie pentru 
tinerii cu vârste de până la 17 ani se 
înregistrează în Danemarca (9%), 
Slovenia și Finlanda (12%). Persoanele 
vârstnice se confruntă de asemenea cu 
un risc sporit de sărăcie comparativ cu 
restul populației, potrivit studiului citat. 
Astfel, în 2008 riscul de sărăcie pentru 
persoanele cu vârste de peste 65 de ani 
a fost de 19% la nivelul UE. Cele mai 
mari rate de risc pentru această cate
gorie de populație s-au înregistrat în 
Letonia (51%), Cipru (49%), Estonia 
(39%) și Bulgaria (34%). Cel mai 
scăzut nivel de risc pentru persoanele 
cu vârsta trecută de 65 de ani s-a înreg
istrat în Ungaria (4%), Luxembourg 
(5%) și Cehia (7%). Studiul a arătat de 
asemenea că încadrarea în muncă re
duce semnificativ riscul de sărăcie. Ast
fel, la nivelul UE, rata de risc de 
sărăcie în rândul populației încadrate în 
muncă a fost de 8%, cu valori variind 
la nivelul statelor membre de la 4% în 
Cehia la 17% în România. Studiul 
notează că, începând din anul 2005, 
rata celor care sunt expuși riscului de 
sărăcie a fost constantă între 16 și 17%.

Iliescu despre atacuri energetice: 
Intelectualii cu formație solidă 
nu se lasă antrenați în fleacuri
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Președintele de onoare al PSD, 
Ion Iliescu, a declarat, marți, 
referindu-se la dezbaterile privind 
"atacurile energetice" la adresa lui 
Mircea Geoană, că intelectualii cu 
formație solidă nu se lasă antrenați în 
"fleacuri din astea".

întrebat ce părere are despre 
declarațiile privind "atacurile energet
ice" la adresa liderului PSD, Mircea 
Geoană, Ion Iliescu a răspuns: „Nu 
știu ce le-o fi trebuit". „Cred că int
electualii cu formație solidă nu se lasă 
antrenați în fleacuri din astea", a 
adăugat președintele de onoare al 
PSD, la sosirea la sediul partidului. 
La rândul său, vicepreședintele Cris
tian Diaconescu a declarat, la sosirea 
la sediul partidului, că aceste discuții 
nu au niciun fel de legătură cu ceea ce 
trebuie să facă social-democrații în 
acest moment în interiorul partidului. 
Diaconescu a adăugat că, în plus, este 
un domeniu la care el nu se pricepe.

Boiko Borisov: Bulgaria și România
vor cere CE să intervină în cazul
agricultorilor greci

România și Bulgaria vor cere 
marți dimineață Comisiei Europene 
să intervină în cazul blocării 
punctelor de trecere a frontierei bul
gare cu Grecia de către agricultorii 
greci, a anunțat luni seara premierul 
bulgar, Boiko Borisov, citat de site-ul 
Novinite.com.

Premierul Borisov a declarat 
pentru postul de televiziune BNT că 
Bulgaria înregistrează pierderi sem
nificative din cauza blocadei agricul
torilor greci, care cer prețuri mai bune 
pentru produsele lor.

Borisov a subliniat că Bulgaria 

De asemenea, președintele Consiliu
lui Național al PSD, Adrian Năstase, 
a apreciat, răspunzând unei întrebări, 
că în general se exagerează când se 
dișcută despre astfel de subiecte.

"Mi se pare că riscăm să ducea, 
o discuție de analiză a alegerilor într- 
o zonă ezoterică, din care nu putem 
să înțelegem ce s-a întâmplat la 
alegeri", a adăugat Năstase. întreb 
dacă este de părere că astfel ac 
discuții afectează imaginea lui Mircea 
Geoană, Năstase a replicat că îi este 
foarte greu să se pronunțe și că numai 
niște analize sociologice ar putea să 
ofere un răspuns în acest sens. Soția 
liderului PSD, Mihaela Geoană, a de
clarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că 
soțul său a fost supus unor "atacuri 
energetice" la dezbaterea finală din 
campania prezidențială șj că și ea a 
simțit aceste influențe.

va cere ca blocada să fie anulată până 
miercuri dimineață, în caz contrar va 
cere Comisiei Europene să impună 
sancțiuni Greciei, deoarece Sofia nu 
intenționează să plătească pentru 
problemele altui stat. „Vom deveni 
foarte duri în poziția noastră de acum. 
Pentru o persoană cu o afacere de 
mici dimensiuni, să piardă 500 sau 
1.000 de leva (255-511 euro) este im
portant. De aceea vrem să vedem blo
cada încheiată până miercuri, altfel 
vom cere compensații", a concSis 
premierul bulgar.

Novinite.com
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Angelina Jolie și Brad Pitt se implică în campania 
de ajutorare a victimelor cutremurului din Haiti
Angelina Jolie și Brad Pitt au călă

torit de mai multe ori în Haiti în 
anii trecuți, cu ocazia acțiunilor 

umanitare organizate de fundația 
Yele Haiti, înființată de Wyclef 

Jean. Angelina Jolie este de mai 
mull ani ambasador al bunăvoinței 

din partea înaltului Comisariat 
pentru Refugiați din cadrul ONU. 
Actrița americană a vizitat peste 20 
de tabere de refugiați din Irak, Af

ganistan, Pakistan și Sudan, de 
când a devenit ambasador al bună
voinței pentru această agenție, în 

2001.

Jolie și Pitt s-au implicat foarte mult 
în campania de reconstrucție a cartierului 
Lower 9th Ward din New Orleans, deva
stat de uraganul Katrina. Mii de oameni 
și-au pierdut casele din cauza acestui ura
gan, care a inundat aproximativ 80 la sută 
din New Orleans. Circa 1.500 de per
soane au murit în urma dezastrului, care 
a produs pagube de circa 80 de miliarde 
de dolari. »

în 2007, Brad Pitt a lansat campania 
"Make It Right", pentru reconstrucția 
caselor devastate de uraganul Katrina, în 
2005.

Brad Pitt, în vârstă de 46 de ani, a 
colaborat cu o echipă de arhitecți pentru 
a construi în această regiune mai multe

case ecologice, rezistente și la un preț ac
cesibil.

Pitt a explicat faptul că aceste case 
redefînesc conceptul de "locuințe accesi
bile" și că reprezintă un punct solid de 
pornire pentru demararea unor proiecte 
mai mari, pe plan global.

"Suntem șocați de veștile primite din Haiti. Vom co-
— labora cu bunul nostru prieten Wy clef Jean pentru 

a susține eforturile umanitare de pe'insulă și pentru 
a ajuta persoanele rănite, care au rămas fără adăpost."

Angelina Jolie și Brad Pitt

Seiful.ro, primul "curs online" pentru spărgători profesioniști, pune la bătaie premii de 2.000 euro
Seiful.ro, primul joc românesc multi

player în care utilizatorii au nevoie de talent 
la limba română pentru a se transforma în 

profesioniști online, dă startul 
competiției de spart seifuri, începând cu 18 
ianuarie, și pune la bătaie premii de peste 
2.000 euro.

Userii care intră în competiție pot 
câștiga premii precum console Xbox 360 și 
Nintendo Wii, DVD-uri cu filme din toate 
genurile sau marele premiu de 2.000 de

euro care se află în Super Seif. Dezvoltat de 
echipa de jocuri a MediaPro Interactiv. Sei
ful.ro este un joc multiplayer, dedicat 
pasionaților de jocuri online și de limba 
română și combină elemente de Scrabble, 
Monopoly și Quiz. Pentru prima dată, sei
furile nu se sparg nici cu ranga, nici cu ex- 

' ploziv, ci numai dacă userii formează contra
timp cuvinte cu 12 litere care li se pun la 
dispoziție în mod aleatoriu, în curse de 100, 
150 sau 200 de metri. Câștigătorul fiecărei

curse va primi o literă care îl va ajuta la de
scoperirea parolei cu care poate sparge sin
gurele seifuri fără paznici: Nautilius, 
Titanium. Al Capone și Super Seiful. Așa 
cum se întâmplă și în realitate, spargerea 
unui seif necesită perseverență, întrucât 
Super Seiful nu poate fi spart decât după 
spargerea repetată a seifurilor celorlalte. 
Parte a unei serii de jocuri multiplayer dez
voltate de MediaPro Interactiv, din care fac 
parte și Trivia, Robiju, Astrosmash și

Sportoquiz, Seiful.ro dezvoltă și prima co
munitate românească de "hoți virtuali", care 
au posibilitatea să interacționeze unii cu alții 
în cadrul jocului, prin intermediul chat-ului. 
Userii sunt instruiți live de o moderatoare 
pe care o pot vedea în timp real în fereastra 
de chat. "Seiful.ro este un joc pe care l-am 
dezvoltat în decursul a doi ani de zile. Ne
am propus să 
ieșim din tipar
ele celorlalte

jocuri românești și să aducem valoare tim
pului petrecut în fața calculatorului de către 
utilizator. Seiful.ro poate fi jucat în aceeași 
măsură de utilizatori care intră doar în 
pauza de masă, cât și de persoane care își 
petrec mai mult timp pe internet", afirmă 
Cosmin Pachiu, Manager al diviziei Games 
din cadrul MediaPro Interactiv.

Lady Gaga, Lilly Allen și Florence and the
Machine sunt nominalizați Ia Brit Awards
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■ ady Gaga, Lilly Allen și Flo
rence and the Machine se nu

mără printre cei cinci artiști care 
ori mit câte trei nominalizări 

la Brit Awards 2010, care vor fi 
decernate la Londra, pe 16 fe
bruarie, informează bbc.co.uk.

Lady Gaga, artista cu cele mai mari 
vânzări de discuri în Marea Britanie în 
2009, va concura la categoriile "cea mai 
bună cântăreață internațională", "cel mai 
bun artist debutant" și "cel mai bun 
album".

Florence and the Machine, aflată în 
prezent în fruntea clasamentului al
bumelor din Marea Britanie, cu materialul 
ei de debut, va concura la categoriile "cel 
mai bun artist debutant britanic", "cea mai 
bună cântăreață" și "cel mai bun album".

Lilly Allen, trupa JLS, finalista emi- 
si yi-concurs. "X Factor" din 2008, și 
Pixie Lott, sunt ceilalți artiști care au 
primit câte trei nominalizări la Brit 
Awards. Printre artiștii de renume care nu

au fost nominalizați în 2010 se numără 
U2, Beyonce, Arctic Monkey și Susan 
Boyle. JLS va concura la categoria "cel 
mai bun grup britanic", alături de Doves, 
Friendly Fires, Kasabian și Muse. Robbie 
Williams, care va primi un premiu pentru 
contribuția extraordinară adusă muzicii 
britanice, va concura la categoria "cel mai 
bun solist britanic", unde a fost desemnat 
câștigător de patru ori în anii precedenți. 
în 2010, Robbie Williams va concura 
alături de artistul scoțian Calvin Harris, de 
rapperul Dizzee Rascal, de Mika și de 
Paolo Nutini. LP-ul semnat de Nutini. in
titulat "Sunny Side Up", a fost nominalizat 
la categoria "cel mai bun album britanic". 
La aceeași categorie vor concura materi
alele discografice lansate de Florence and 
the Machine, Dizzie Rascal, Kasabian și 
Lily Allen. Lily Allen, ignorată la gala Brit 
Awards din 2007, deși primise trei 
nominalizări, va avea în acest an șansa de 
a câștiga cel puțin un premiu, ea fiind 
nominalizată și 
la categoriile 
"cea mai bună 
cântăreață" și 
"cel mai bun

single" ("The Fear"). Jay Z și Black Eyed 
Peas au fost nominalizați la categoria "cel 
mai bun album internațional", alături de 
Lady Gaga, Empire of The Sun și trupa 
Animal Collective.

Cea mai mică sculptură din
lume reprezintă un tigru

Chen Fomg-shean. 
un artist amator din Tai
wan. a declarat, luni, că 
a reaiizat cea mai mică 
sculptură din lume care 
reprezintă un tigru, 
această operă de artă 
putând trece prin ure
chea unui ac de cusut.

El a avut nevoie de

La categoria "cel mai bun cântăreț in
ternațional", lupta se va da între artiști 
maturi, cu toții fiind trecuți de vârsta
de 30 de ani. Veteranul categoriei este

Seasick Steve, în vârstă de 68 de ani, el fiind 
urmat de Bruce Springsteen, în vârstă de 60 de 
ani Ei vor concura cu Eminem, Jay^Z și Mi

chael Buble.
Rihanna, Ladyhawke, Norah Jones au fost 

nominalizate alături de Lady Gaga la catego
ria "cea mai bună cântăreață inter

națională". Gala Brit Awards va 
avea loc la Earls Court Exhibition 
Centre din Londra, pe 16 februarie 

2010.

trei luni. în cațe a lucrat câte patru ore pe zi, perjtru a finaliza această 
sculptură inedită, realizată din rășină artificială, măsurând un 
milimetru în înălțime. Sculptura a fost creată pentru a celebra în
ceputul anului Tigrului, care va debuta pe 14 februarie, potrivit cal
endarului chinezesc. „Cel mai greu a fost să pictez limba roșie a 
tigrului", a declarat acest artist amator, care în viața de zi cu zi este 
angajat al băncii centrale din Taipei.

40 la sută dintre femeile mature
sunt atrase de bărbați mai tineri

9

Patru din zece femei mature și-ar dori să 
aibă o aventură cu un partener mai tânăr. Aceasta 
este concluzia unui sondaj recent realizat online 
în Marea Britanie.

Cercetarea s-a realizat pe un eșantion de 
2.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 69 
de ani. în același timp, una din cinci femei se 
simte atrasă de cel'puțin unul dintre prietenii fiu
lui, catalogându-1 ca fiind "drăguț". Cu toate acestea, mai bine de o 
treime, respectiv 37 la sută dintre femei, spun că s-ar simți stânjenite 
să prezinte prietenilor un partener mult mai tânăr decât ele.

Seiful.ro
Seiful.ro
Seiful.ro
Seiful.ro
Seiful.ro
Seiful.ro
bbc.co.uk
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC. ACAT, AGRESOR, ALE. AMA, AROMATIC. 

ATERIZAT. AUTOMATI, CA. CD, COCS, CS. 
DERATIZARE. DERULARE. ETICE, FICAȚEL. 
FURT. IT, LAT. MESTECĂNAȘ, MICROFARAD. 
NATURAL, ORGIE. RĂSUCIT, REA, SA. SCITI, 
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URI, URIC, UT.
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Case? Garsonierw-Apartamente

Vând în comuna Hălmăgel, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

Vând casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000 
euro. Tel. 0743.011.772. ’ •

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gaoagiu Băi, preț 14.500 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

Vis garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
836.403.

-

Vând urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
dnirpul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 

.217.553.

5

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

înc^wrten

I

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața 
dc 52 mp. Tel. 0726.191.954.

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Arc toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

y*
I 
z
I

* 
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Vând 2 pompe injecție pentru tractor U650 și „ARO”, preț negociabil.
Informații la tel. 0757 595 380.

Domn singur, pensionar, fără vicii, doresc să cunosc o doamnă siluetă, cu 
vârsta până la 62 de ani, fără obligații, în vederea căsătoriei. 
Tel. 0745.163.142.

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Servicii profesionale de curățenie: ?
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie in domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări.renovăn
- curățenie in instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.lațade.indepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:O254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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SC PALMIRA SERVIMPEX SRL cu sediul în locali
tatea Hațeg, Str. Timișoarei, nr. 6, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Pensiune și restaurant”, situat în locali
tatea Hațeg, Str. Timișoarei, nr. 6, jud. Hunedoara.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună -10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

f

K

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei”

angajează

vânzători volanti

Informații la telefon:
0766.242.707

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.'
1 leva, Calea Zarandnlni 15 O (DN7)
(Ieșirea iipre Simeria> lângă VoIy»)

i* • *
Facem coniracic 
pentru firme cu 

REDUCERE 
DE 20%

Clterqii fideli primesc, 
pc bază dc bon, 

( iMSSSBftf' 
UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de munca

Program de funcționare:
Zilnic. 07.30-20.30
Duminica ft9.0II-15.lM»

Teleton:

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servtcl curățenie
• perso«ne fizice 

L * personc juritice

- 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.

Alege

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă
rești, 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
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mica, publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. |

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com


Amical cu Pandurii 
pentru Lupeni

Pentru că are mulți jucători în 
probe, antrenorul Minerului Lupeni, 
Petre Gigiu, joacă cel puțin două am
icale pe săptămână. Meciurile sunt 
unica posibilitate prin care tehni
cianul își poate da seama de 
potențialul jucătorilor.

într-o perioadă în care alte 
echipe sunt ocupate cu pregătire 
fizică, iar jucătorii sunt „rupți” de 
antrenori cu alergări de zeci de kilo
metri, Minerul Btipeni are amicale pe 
bandă rulantă. După ce a rulat o 
echipă întreagă de nou veniți în ami

Drăgoi șî Tămîrjan 
au fost operate și ratează
Europenele

Două dintre componentele lotu
lui olimpic de gimnasțică, Gabriela 
Drăgoi și Ana Maria Tămîrjan, au 
fost operate la Clinica de Ortopedie 
din Târgu Mureș. Cele două ar fi tre
buit să ajungă „la cuțit” la sfârșitul 
anului trecut, însă intervențiile 
chirurgicale au fost amânate din 
cauza că blocul operator al spitalului 
din Târgu Mureș s-a aflat în reno
vare. Ana Maria Tămîijan a suferit în 
luna decemrbie o artroscopie la ge
nunchiul drept, iar la Târgu Mureș s- 
a operat și la cel drept, de unde i-a 
fost extirpat un chist. în mai puțin de 
o lună vicecampioana europeană la 
bârnă a stat de două ori pe masa de

calul cu Minerul Motru, pierdut cu 4 
- 1, Petre Gigiu mai joacă o partidă 
amicală cu Pandurii Târgu Jiu. Ami
calul va avea loc la Târgu Jiu, cel mai 
probabil în nocturnă. Minerul va 
urma un program de pregătire pe 
plan local și este posibil ca perioada 
de cantonament să aibă loc tot în 
oraș, dat fiind faptul că „minerii” nu- 
și permit să irosească banii pe can
tonamente departe de casă, oficialii 
declarând că și la Lupeni sunt 
condiții foarte bune de pregătire.

operații.
Gabriela Drăgoi a fost 

diagnosticată cu fisură de tibie, după 
ce în urmă cu un an a acuza dureri la 
piciorul stâng. Durata de recuperare 
este destul de lungă pentru ambele 
gimnaste din lotul olimpic, minim o 
lună și jumătate, astfel că cele două 
sportive au mari șanse să rateze 
Campionatele Europene de la Birm
ingham, programate între 28 aprilie 
și 2 mai. Ele vor face parte însă din 
lotul pentru Campionatele Mondiale 
de la Rotterdam, care vor avea loc în 
toamnă.

„ Zimbrii ” au început antrenamentele
Alexoi, misiune imposibilă 
la Retezatul Hațeg

A plecat
o echipă întreagă

Retezatul Hațeg a început pregătirile 
pentru retur în data de 18 ianuarie. Primul 
antrenament al hațeganilor a fost condus de 
antrenorul Titi Alexoi, care a semnat un 
contract valabil până la finalul actualului 
sezon. Obiectivul său "este salvarea echipei 
de la retrogradare.

Lui Titi Alexoi îi plac provocările, e 
clar. După ce s-a înhămat la o muncă foarte 
grea la Corvinul Hunedoara 2005, reușind 
să alcătuiască o . echipă redutabilă în liga 
secundă, decimată apoi de lipsa banilor și 
plecările masive de jucători, Alexoi se află 
în fața unei noi provocări la Retezatul 
Hațeg. Echipa hunedoreană e „lanterna 
roșie” în seria a șasea din Liga a IlI-a, cu 
numai patra puncte.

Situație mai mult decât grea în clasa
ment, bani foarte puțini, lot de jucători care 
are nevoie urgentă de întăriri. Retezatul a 
fost la un pas de a se retrage din competiție, 
însă Primăria, unicul susținător al clubului 
de fotbal, a decis că Retezatul trebuie să 
continue'

Șansele de la retrogradare sunt mici, 
dar ele există, este de părere noul antrenor 
al Retezatului. Ele ar putea crește consider
abil dacă și alte echipe din serie vor capota 
în fața crizei financiare. Până acum, din 
seria C6 s-au retras două formații, Progresul 
Gătaia și Viitorul Sânandrei, dar nici Unirea 
Sânnicolau Mare nu e departe de abandon, 
după ultimele vești sosite de la gruparea 
timișeană.

Mitică Marcu, 
director sportiv

Titi Alexoi îl înlocuiește în funcția de 
antrenor principal pe veteranul Dumitra 
Marcu. Acesta din urmă a preluat echipa din 
Hațeg după șase etape, când Retezatul nu a 
acumulat niciun punct sub conducerea lui 
Daniel Huza. „Am semnat până la finalul 
campionatului, marți am condus abia al 
doilea antrenament al echipei. Nu am văzut 
în tur niciun meci al echipei, dar e clar că 
avem nevoie de jucători. Este foarte greu să 
aduci acum, nu sunt bani. Sper să facem și 
un cantonament", a declarat Titi Alexoi. 
Hațeganii nu au bani pentru un cantonament 
într-o stațiune montană și cel mai probabil 
se vor pregăti în zonă, la Geoagiu. Fostul 
antrenor principal al echipei, Dumitra 
Marcu, a preluat funcția de director sportiv. 
La reunirea lotului au fost prezenți 18 
jucători, aceeași cu care Retezatul a încheiat 
turul de campionat.

Pe zi ce trece aflăm că tot mai mulți 
jucători își fac bagajele și pleacă din

g Carte de vizită
Titi Alexoi este un globe trottei printre antre

norii din județul Hunedoara. Acesta a antrenat la dom
nul Hunedoara, CS Deva, Victoria Călan, Corvinul 2005 

și CFR Marmosim Simeria. în 2008 a semnat un con
tract cu Corvinul 2005 în care avea prevăzută o clauză 

de reziliere de 100.000 de curo, o sumă enormă pentru o
grupare din liga secundă. Plecările în masă ale jucători
lor și situația financiară dezastruoasă, care au condus la 
un parcurs foarte slab al Corvinului 2005, l-au detern
nat pe tehnician să renunțe la contractul cu 
clubul patronat de Florin Vscatu. Deși dacă 
ar fi fost demis, ar fi fost îndreptățit să ceară 
plata clauzei de reziliere de 100.000 de euro.

Vale, de la Jiul, spre alte destinații. Până în 
prezent numărul celor care au „dezertat” de 
la alb-negrii se ridică la 12.

Alin Ilin, Mihai Pintlii, Ionuț Luțu, 
Mircea Gheorghe, Mircea Ilie, Vali Stancu, 
Cirpian Răduțoiu, Andrei Antohi, Ilie 
Anton, Dumitra Hotoboc, Cornel Gheți, 
Philipp Hallmen sunt jucătorii pe care Jiul 
nu va mai putea conta, cel puțiTi teoretic, în 
returul de campionat. Antrenorul Toni Sede- 
caru mai poate conta pe maxim zece 
fotbaliști, David Stamatin, Gabriel Cracera, 
Sergiu Scarlatescu, Andrei Parfenie, 
Mihăiță Gheorghe, Constantin Drăghici, 
Gabriel Apetri, Dragoș Ștoiu, Andrei 
Moldovan, Nicolae Ciochină, însă nu se știe 
câți dintre aceștia vor mai apuca să joace din 
retur. Lucian Pârvu a dat probe de joc la o 
grupare din prima ligă poloneză, dar nu s-a 
înțeles la preț și va reveni în România, dar 
nu la Jiul. Fotbalistul 
vrea la o echipă de Liga 
1, însă este printre 
puținii care nu a depus 
memoriu. Pinrilii și An

1 *

tohi sunt doriți la Internațional Curtea de 
Argeș, în timp ce Alin Ilin este curtat intens 
de Arieșul Turda, acolo unde ar urma să fie 
antrenat de Marin Tudorache, fostul tehni
cian al Jiului. „De zece zile încerc să trimit 
înștiințarea atât la faxul de la club, cât și la 
faxul de la firma domnului Alin Simota, dar 
nu merge. Se pare că faxurih nu 
funcționează. Cred că nu funcționează în 
mod intenționat, să nu putem noi trimite 
hârtiile și să ne țină pe loc, să nu ne putem 
găsi echipe. într-un final am trimis decizia 
prin mandat poștal. Cred că sunt sir ui 
fotbalist din istoria fotbalului roma ,c, 
care trimite decizia prin poștă”, a declarat 
Alin Ilin. Jiul a anunțat prin vocea 
vicepreședintelui George Boboc că va con
testa decizia Comisiei de Litigii prin care 
principalii jucători ai clubului au fost 
declarați liberi de contract.
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