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Cu ochii pe ei
Demagog de școală nouă

Logica inspectorului școlar loan Jurchela 
funcționează „binișor spre mizerabil*', cum ar fi 
zis conn’ lancu Caragiale, dacă ar fi avut 
onoarea să fie contemporan cu dascălul de la 
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Editorial
de Ștefan Ciocan

Imaginea neagră 
a României

De la bun început trebuie să precizez că nu sunt ra
sist. Cu toate astea, nu pot să nu observ cu îngrijorare cum 
din cauza unor țigani, imaginea României în lume riscă să 
devină și mai rea decât era până acum. Aparent, prob
lemele cu care se confruntă românii din Italia și nu numai 
sunt cauzate în mare parte de țigani. Și totuși nu este nici 
pe departe așa. Țiganii sunt doar vârful icebergului. La 
baza acestuia stă nepăsarea autorităților față de o etnie care 
de mai bine de 17 ani provoacă probleme similare pe ter
itoriul României, fără ca cineva să ia măsuri împotriva 
acesteia. In afară de câteva acțiuni bifate ca fiind înfăptu

ite, mai mult de ochii străinătății, autoritățile române nu 
au făcut decât să încurajeze prin pasivitate comportamen
tul antisocial al țiganilor.

Cu două clipuri difuzate la televizor și un „Miss pi
randa” nu se rezolvă integrarea socială a unei etnii al cărui 
mod de viață este bazat pe hoție și fărădelege. în 1994, 
peste 60 la sută din populația penitenciară din România o 
reprezentau țiganii, o minoritate de maximum 10 puncte 
procentule. Acest lucru spune foarte multe despre modul 
.de viață al conaționalilor noștri pe care îi numim „romi", 
un nume mult prea apropiat de cel de român. De ce nu au 
mai putut fi numiți în mod tradiționali „țigani", nimeni nu 
pohte să știe. Este de notorietate faptul că majoritatea 
cerșetorilor sunt țigani, tot țigani sunt și cei care vând 
chilipiruri pe la intrările în piețe și aceiași țigani sunt și cei 
care încearcă să-i prostească pe fraieri să cumpere diverse 
obiecte din tinichea vândute ca cel mai prețios aur. Nu am 
văzut aceste persoane ridicate de poliție și întrebate despre 
proveniența mărfii pe care o vând sau despre motivul prac
ticării cerșetoriei, infracțiune încă pedepsită de lege. Și 
dacă au fost încercări timide ale oamenilor legii să facă 
curățenie în găștile țigănești, ele s-au oprit în fața fustelor 
ridicate ale pirandelor și a săbiilor ninja mânuite cu dibăcie 
de garoii mustăcioși. Aici s-a oprit aplicarea legilor pentru 

țiganii pe care Ion Iliescu, și el bănuit că ar proveni pe linie 
maternă din același „neam". i-a încurajat să-și aleagă regi 
și împărați, doar va arunca în derizoriu instituția monarhică 
veritabilă, reprezentată de Regele Mihai de care se temea 
atât de mult fostul activist PCR. Nimeni nu i-a întrebat pe 
țiganii care și-au ridicat palate cu turnuri și acoperișuri 
aidoma pagodelor chinezești, de unde au avut banii pentru 
aceste construcții grandioase. Nimeni nu i-a obligat pe ți
gani să plătească impozite și taxe aferente acestor con
strucții sau măcar să le ridice conform legii în urma 
obținerii autorizațiilor de construcție.

Cum nimeni nu i-a luat la întrebări pe țiganii care 
sfidau oamenii muncitori din mașini luxoase și povesteau 
la chefuri cum fură ei în străinătate. însă cel mai grav 
lucru, care reiese din această toleranță a autorităților față 
de fărădelegile țiganilor, este că tinerii au adevărate mod
ele în țiganii care au „reușit în viață". Manelele s-au întins 
ca râia și subculture, promovată de țiganii îmbogățiți, a de
venit un mod de viață pentru români. Obișnuiți să nu re
specte legile în țară, este normal că țiganii se vor comporta 
ca atare și în Europa. Atâta doar că acolo nu mai sunt ți
gani, ci români. Dacă nu reușim să-i civilizăm aici pe ți
gani, să nu ne mire dacă în scurt timp nu vor mai fi ei 
români, ci noi țigani.
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f greco-catolic
Cuv. m. Conon

f romano-catolic
Ss. Romeo și Teofil, ep; 
Adrian din Cezareea, m.

Retefcmlei

Sarmale
de post

Ingrediente:
1 cană de orez; 500 g de ciu

perci; 2 morcovi; 2 cepe; 2 lin
guri de ulei; 1 lingură delikat; o 
varză acră, p’ per, sare, 500 g de 
suc de roșii.

Mod de preparare:
Ciupercile și ceapa sunt date 

la mixer, până se obține o pastă 
mai groasă. Morcovul este ras, 
peste el se aaaugă uleiul și ue- 
likat-ul și este pus spre a fi în
ăbușit. Peste morcov, adăugăm 
orezul și puțină apă. După ce 
orezul este fiert, se amestecă cu 
ciupercile și ceapa trecute prin 
mixer. Se lasă să se răcească 
după care se înfășoară sarma
lele.

Pe fundul cratiței în care vor 
fi puse sarmalele, punem un 
strat de varză. Peste sarmale 
vom așeza un alt strat de varză, 
sucul de roșii cu două căni de 
apă și două frunze de dafin. 
Acoperim cratița și o lăsăm la 
cuptor 3 ore. Pofta bună!

Putem îmbogăți, rețeta de 
sarmale, adăugând în compozi
ție: stafide, nucă sau diferite le
gume.

Telefoane utile

Apei unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

► DN 7 Deva - Sântuhalm 
td ► DN 7 Mintia - Săcămaș 
” ►DN 7 Ilia - Gurasada - Zam 
Q ►DN 68A Săcămaș - Dobra 
< ►DN 7 Mintia - Vețel 
” ►DN 7 Vețel - Leșnic

-■^-Sfântul Zilei------------

Sfântul Mucenic Conon, 
cel din Isauria

Acesta a trăit pe vremea 
Apostolilor și era din satul Vi- 
dania, din țara numită Isauria, 
fecior al lui Nestor și Nadia, 
încă înainte de a veni el la cred
ință, părinții săi, însurându-1 cu 
o fecioară, numită Ana, Sfântul 
s-a învoit a petrece în curăție cu 
femeia sa, fiind și ea la un gând 
cu dânsul. Și, primind el cred
ința și Sfântul Botez, la îndem
nul Arhanghelului Mihail, atâta 
și-a umplut sufletul de sfintele 
învățături, încât a înduplecat pe 
soția și părinții lui să se boteze. 
Și, ducând o viață smerită de 
muncă și de înfrânare, Cuviosul 
Conon propovăduia fără înc
etare cuvântul lui Dumnezeu, 
încât a primit și darul facerii de 
minuni.

Deci, cu râvna lui pentru 
răspândirea credinței și cu put

erea făcătoare de minuni, cea 
dată lui, Sfântul Conon a adus la 
credința cea adevarată pe multi 
închinători la idoli. Așa, voind 
odată poporul să aducă jertfă 
unui idol, ce era într-o peșteră 
din munte, Sfântul Conon a 
făcut pe demonul, ce era ascuns 
în chipul acela idolesc de piatră, 
să mărturisească singur că nu 
este el Dumnezeu. Iar poporul, 
auzind aceasta, într-un glas 
striga: "Unul singur este Dum
nezeu, Cel al lui Conon." Și s- 
au botezat toți, fâcându-se 
închinători Domnului Hristos.

Iar pătimirea fericitului 
Conon a fost așa: Pomindu-se 
prigoană împotriva creștinilor, 
poruncită de păgânul împărat de 
la Roma, Domitian, a venit în 
Isauria, ca dregător, trimisul îm
părătesc Magnus, care a început

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Deva: Calea Zarandului
► Lupeni

Ig HOROSCOP
Acasă te enervezi din nimicuri și 

atmosfera este destul de tensionată. în 
măsura posibilului, este bine să te stă
pânești. în plan financiar te bucuri de stabili
tate. Ți-ai stabilit țeluri înalte, însă ai toate
șansele să le atingi.

de-a lungul timpului

S-au născut:
1696: Giovanni Battista Tiepolo, pictor, gravor italian 

IS70)
1805: Theodore Labarre, compozitor și harpist

5 martie

1616: Biserica catolică a declarat ca erezii, teoriile 
legate de astronomie ale matematicianului Nicolaus Goper- 
nic

1658: A început domnia lui Mihnea Radu în Țara 
Românească (1658 - 1659)

1918: Capitala Rusiei se mută de la Petrograd la 
Moscova

1946: Churchill a declarat, la Fulton (Missouri), că 
Me la Stettin, din Baltica, până la Trieste, din Adriatica, o 

■cortină de fier a coborât traversând continentul european - 
(începutul războiului rece

1968: în perioada 5-10 martie 1968 a avut loc prima
ediție a Festivalului Internațional de muzică ușoară Cerbul 

Aur

Bancul zilei
© © ©

La ora de gramatică, se 
analizează propoziția "Iată, 
vaca are coadă". Cum ana- 
lizeaza Bulă:

- Iată este subiect pentru 
că este scris cu literă mare și 
este început de propoziție. 
Vaca este atribut pentru că 
așa îi zice mama fiicei ei.

Are este conjuncție pentru 
că leagă cuvîntul vacă de 
coadă. Coada este predicat 
pentru că se mișcă.

© © ©

Alo, Vladimir?
-Da.
- îți amintești ce ne-a dat

a prinde pe creștini, silindu-i să 
se lepede de Hristos. Deci, în 
mulțimea de creștini care au 
suferit atunci prigoana s-a aflat 
și Sfântul Conon, care, 
dovedindu-se neclintit în cred
ință, cu răbdare a suferit 
cumplite bătăi și schingiuiri de 
moarte. Dar locuitorii cetății, 
auzind câte pătimește Sfântul 
Conon, cel cunoscut și prețuit 
de ei, au alergat ca să-l 
izbăvească, iar pe Magnus, 
prinzându-1 să-1 ucidă. Deci, în
cepând a se strânge poporul, 
Magnus a prins de veste și a 
fugit. Iar poporul, slobozind pe 
Sfântul și legând rănile lui, l-a 
dus la casa lui, unde a mai trăit 
doi ani după aceea, cu pace, și 
s-a mutat la Domnul.

francez (d. 1870)
1887: Comeliu Micloși, inginer român, membru al 

Academiei Române (d. 1963)
1909: Alexandru Gregorian, scriitor și ziarist român
1920: Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor român 

(d. 1962)
1936: Constantin Paiu, filolog și critic de teatru 

român
1956: Alexandru Stamate, handbalist român

Comemorări:
1534: Antonio da Correggio, pictor italian (n. 1489)
1827: Pierre Simon Laplace, astronom, matematician 

francez (n. 1749)
1939: Moses Gaster, istoic literar și folclorist (n. 

1856)
1966: Anna Ahmatova (Anna Andreevna Gorenko), 

poetă rusă (n. 1889)
1999: Tia Peltz, graficiană și scriitoare româncă (n. 

1923)
2004: Irina Coroiu, critic român de teatru și film (n. 

1950)

ieri la matematică?
- Câte un 3.

© © ©

- Cred că notele pe care 
mi le-ai adus cer o bătaie 
zdravănă.

- Nu te sfătuiesc s-o faci, 
tăticule, profesorul nostru

de matematică e campion la 
karate!

© © ©

- Chiar credeți că meri
tam eu să-mi puneți nota 
unu, domnule profesor?

- Ce "să fac, dacă alta 
mai mică nu există?

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Te confrunți cu unele probleme fi
nanciare cărora trebuie să le găsești 
soluții cât mai rapid. Cel mai simplu
este să începi să tai din cheltuielile zilnice.

Ești destul de nervos astăzi și riști 
să spui sau să faci lucruri regretabile. 
De asemenea, dacă nu ai avut suficient
timp pentru tine în ultima perioadă, ar trebui 
să-ți faci programul astfel încât să beneficiezi 
de un respiro.

Ai probleme despre care nu vrei să 
vorbești. Dacă însă există în viața ta 
persoane care merită încrederea ta,
atunci poate ți-ar face bine să te deschizi în fața
prietenilor.

în plan profesional, nu ești sufi
cient de obiectiv pentru a lua deciziile 
care se impun. Poate ar trebui să te dis
tanțezi un pic de situație, ca să privești la rece.
Prietenii te caută și te solicită, dar nu prea ai 
chef de ei.

Privești lucrurile într-un mod idea
list, în ceea ce privește relația de 
cuplu. Nu este cea mai bună idee să-ți 
ridici pe un piedestal partenerul de
viață. Pe de altă parte, este la fel de adevărat că
viața sentimentală îți aduce armonie și stabili
tate.

Te concentrezi asupra vieții de fa
milie. Ești foarte generos cu persoanele 
dragi, dar ai, în același timp, și pretenții 
de la aceștia. Este o zi bună pentru a-ți 
face relații utile.

Se poate să primești astăzi unele 
propuneri de investiții, care implică 
sume foarte mari de bani. Este cazul
să analizezi bine situația și să ceri o a 
două părere, înainte de a te decide dacă merită 
sau nu.

Astăzi ai posibilitatea să-ți petreci 
ceva timp cu rudele pe care nu le-ai 
mai văzut de multă vreme. Te-ai plic
tisit de rutina zilnică și faci tot posi
bilul pentru a-ți diversifica programul.

în cazul în care au existat diver
gențe de opinie în familie, acum este 
un moment bun pentru a găsi o cale de 
împăcare. Prietenii îți sunt de folos,
aceștia știind să-ți dea sfaturi practice și ofe-
rindu-ți totodată momente de relaxare.

în plan financiar trebuie să fii 
foarte prudent. Există persoane du
bioase care îți fac tot felul de propu
neri și nu ar trebui să pleci urechea la așa ceva, 
în relația de cuplu, faci planuri împreună cu 
partenerul de viață.

Puterea ta de seducție face ravagii 
în rândul persoanelor de sex opus. To- sțțV 
tuși, acest succes nu ar trebui să ți se '■*' 
urce la cap, deoarece există posibilitatea să-ți 
placă atât de mult să te simți admirat, încât să 
te joci cu sentimentele altora.

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1

« 0354 882100,
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com
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Oamenii nimănui

„Cred că suntem instituția care a făcut cel mai mult pentru acești oameni. Noi 
ne ocupăm doar de ocuparea forței de muncă. (...) în primul rând nu avem acces la o 
bază de date privind evidența populației ca să facem comparație cu datele pe care Ie 
deținem noi. încercăm să colaborăm cu primăriile care ar trebui să întocmească sta
tistici cu situația tuturor locuitorilor. Vasjle Io „

Din cei 464.739 locuitori ai județului 
Hunedoara înregistrați la 1 iulie 

2009,peste 40.000 nu au un statut 
juridic privind ocupația. în statistici, 
în documentele instituțiilor și în stra
tegiile autorităților publice se regă

sesc doar acele categorii sociale care 
au un statut juridic. Nimeni nu vor
bește însă despre cei care din punct 

de vedere ocupațional nu se regăsesc 
nici măcar în statistici.

Oficial, la sfârșitul anului 2009 rata 
șomajului în județul Hunedoara a atins un 
procent de 10,56 la sută, numărul șomerilor 
înregistrați fiind de 21.819.

Se știe că după expirarea perioadei 
pentru care se acordă indemnizația de 
șomaj, persoanele care nu-și găsesc un loc 
de muncă pot beneficia de un ajutor social 
care se acordă de către primărie în schimbul 
prestării unor lucrări comunitare. Astfel,
r-------------------------------------------------------------

„Noi avem doar evi
dența persoanelor care benefi- 

i ciază de ajutor social. AJOFM 
ne dă situația șomerilor doar

la cerere. Nu avem nici un fel de situații 
rivind persoanele care ies din plată și 

depășesc pragul pentru venitul minim 
garantat”.

Filip Iovănesc, 
primarul orașului Călan

Democrat-liberalii trag cu urechea 
la vocea poporului
Democrat-liberalii au început 

pregătirile pentru scrutinul din 
2012. Portocalii vor ține cont 

de părerea electoratului în des
emnarea candidaților pentru 
localele viitoare. Anunțul a 

fost făcut de liderul PD-L Hu
nedoara, Tiberiu Iacob Ridzi, 
ieri, în cadrul unei conferințe 

de presă.

De data aceasta, modul în care par
tidul va stabilii candidații la alegerile lo
cale este unul cu totul diferit de cele 
anterioare. Mai exact, în fiecare din cele 
69 de localități ale județului, pedeliștii 
consulta populația pentru a afla care este 

pentru cele 72 de ore de muncă în interes 
local o persoană singură primește 125 lei, o 
familie formată din două persoane ia 225 
lei, o familie de trei persoane are dreptul la 
313 lei, patru persoane pot lua 390 lei, iar 
familiile de cinci persoane câștigă 462 lei. 
Pentru fiecare persoană în plus se mai 
primesc câte 31 lei.

Sumele maxime acordate pot fi însă 
diminuate în funcțiile de veniturile nete ale 
familiei care sunt constituite din orice sume 
obținute de către membrii acesteia: indem
nizații, alocații, burse.

Dacă o familie obține venituri peste 
un anumit prag pe membru, chiar dacă aces
tea sunt insuficiente pentru traiul întregii 
familii, ajutorul nu se mai acordă.

La nivel județean nu există o statistică 
a persoanelor care beneficiază de ajutor so
cial și nici o instituție care să centralizeze 
aceste date. în afara celor care primesc 
această formă de ajutor există însă multi oa
meni care nu primesc nici un fel de sprijin, 
nu sunt înregistrați în scriptețg instituțiilor

„Aceasta este o situație 
oarecum nereglementată. Cei 

q de la AJOFM au date privind 
pe cei care au ieșit din plată 

sau care și-au găsit un loc de muncă. 
Noi avem doar datele celor care nu au 
nici venitul minim garantat și au depus 
cerere la primărie. Nu avem baza legală 
și nici posibilitatea de a strânge alte in
formații”.

Tiberiu Iacob-Ridzi, 
primarul municipiului Petroșani

cel mai potrivit candidat la funcția de pri
mar. „Vom face sondaje de opinie pentru 
a vedea pe cine consideră alegătorii că ar 
fi cel mai bun candidat de primar. Această 
metodă dorim să o aplicam chiar și la 
alegerile parlamentare”, a declarat 
președintele PD-L Hunedoara, Tiberiu 
Iacob Ridzi. Liderul democrat liberalilor 
a afirmat că există deja patru persoane 
care doresc să candideze la funcția de 
președinte al Consiliului Județean Hune
doara, însă divulge numele acestora.

PD-L și-a deschis 
porțile pentru noi 
membri

Tiberiua Iacob Ridzi și-a exprimat 
dorința de a primi noi membri în partid, 
însă nu pe oricine. „Faptul că am deschis 

locale sau județene și nu apar nici măcar în 
statistici.

„Suntem instituția care 
am făcut cel mai mult 
pentru acești oameni”

Instituția care se ocupă de ocuparea 
forței de muncă la nivel județean, respectiv 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (AJOFM) Hunedoara nu deține 
informații privind numărul exact al celor 
care nu beneficiază de nici un fel de sprijin 
din partea statului.

„Cred pă suntem instituția care a făcut 
cel mai mult pentru acești oameni. Noi ne 
ocupăm doar de ocuparea forței de muncă, 
în acest domeniu am făcut numeroase vizite 
în mediul rural pentru a aduce la cunoștință 
oamenilor locurile de muncă înregistrate și 
disponibile la sate. în mediul urban este însă 
mai greu. în primul rând nu avem acces la 
o bază de date privind evidența populației 
ca să facem comparație cu datele pe care le 
deținem noi. încercăm să colaborăm cu 
primăriile care ar trebui să întocmească sta
tistici cu situația tuturor locuitorilor”, spune 
Vasile Iorgovan, directorul coordonator al 
AJOFM Hunedoara. Potrivit acestuia per
soanele care nu mai primesc ajutorul de 
șomaj sunt încadrate în categoria șomeri 
neindemnizați sau persoane în căutarea unui 
loc de muncă.

Dacă nu mațrcalizează alte venituri și 
sunt înregistrați la primăria de care aparțin, 
acești oameni pot beneficia de ajutor social 
prin programul de lucrări comunitare care a 
fost finanțat în 2009 cu suma de 2,4 mil
ioane lei.

Oameni care nu există 
nici în statistici

Potrivit directorului coordonator 
Fănică Ștefan, nici la nivelul Agenției 
Județene pentru Prestații Sociale (AJPS)

porțile partidului pentru noi membri, nu 
înseamnă că vom face vraiște organizația, 
îi vom primi pe toți cei care doresc să 
intre în Partidul Democrat Liberal, care 
sunt susținători ai politicii pe care noi o 
promovăm”, a mai adăugat Ridzi.

Pedeliștii sunt 
pregătiți de reforme

Modificarea Constituției, Parlamen
tul unicameral, legea pensiilor și salariile 
bugetarilor sunt priorități de gradul zero 
pedeliști. Aceste proiecte vor intra în dez
batere chiar în acest an. „Toate acestea 
vizează o reformă care se va întinde pe o 
perioadă mai mare de un an. Tocmai s-a 
cerut un vot politic pe această temă. 
Primul ministru a solicitat un vot în 
Biroul Permanent Național și a obținu 
unanimitate. PD-L este hotărât să re
formeze statul din temelii și, în primul 
rând, să pună în acord viitoarea Consti
tuție cu ceea ce au votat românii la Ref
erendumul de anul trecut”, a afirmat 
deputatul Viorel Arion, prezent ieri la 
Deva.

Pe de altă parte, democrat - liberalii 
au definitivat în mare măsură noul statut 
al partidului. Urmează alegerile la nivel 
local, județean și conferința națională a 
partidului.

Andreea Lazăr
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Hunedoara nu există o evidență a per
soanelor fără venituri. Acestea nu figurează 
nici în datele Direcției Județene de Statistică 
(DJS) Hunedoara.

„Noi întocmim statistici pe baza infor
mațiilor culese de la instituții și autorități 
publice ori agenți economici. Numărul 
acestor persoane nu se raportează”, declară 
Benoni Bădescu, directorul coordonator al 
DJS Hunedoara.

Totuși, unele informații pot fi obținute 
prin „eliminare” scăzând cifrele categoriilor 
cuantificate din numărul locuitorilor județu
lui. Astfel, potrivit datelor existente la 1 
iulie 2009, numărul locuitorilor județului 
era de 464.739, din care populația ocupată 
era de doar 192.800 de persoane, 
cuprinzând: salariați, patroni, meseriași, 
țărani cu gospodării individuale și liber pro
fesioniști. Dacă scădem numărul copiilor și 
tinerilor până la 18 ani (86.348), pensionarii 
(123.034), persoanele cu handicap nepen
sionare (7.444) și șomerii indemnizați 
(12.354), rezultă că. la nivelul județului, 
peste 42.000 de persoane nu au venituri.

Ponderea cea mai însemnată din 
această categorie o au, fără îndoială, munci
torii care lucrează „la negru” sau nu lu
crează în nici un fel. Din punct de vedere 
oficial aceste persoane nu obțin nici un fel 
de venituri și ar trebui să beneficieze de aju
torul statului.

despre cum e cu putință ce și cum

& Demagog de școală nouă
Logica inspectorului școlar loan 

Jurchela (foto cu bandă pe ochi ca să 
delimităm orizontul gândirii sale de 
„corola de minuni a lumii”) 
funcționează „binișor spre mizerabil”, 
cum ar fi zis conu’ Iancu Caragiale, 
dacă ar fi avut onoarea să fie contem
poran cu dascălul de la Orăștie. 
Opinând despre bacul ce fuse - fuse 
și se duse, dom’ profesor spune că e 
bine ca profesorul care a educat ele
vul pe timpul liceului să îl și evalueze. 
Altfel spus: vrednic este cel învățat să 
își măsoare singur munca sa. Așa 
stând lucrurile, Jurchela crede că 
rezultatele de la bac sunt obiective 
chiar dacă examenul s-a dau cu pro
fesorii supraveghetori de la clasa 
elevilor care dădeau examen pentru 
că (și asta-i „perla”!): "Și eu dacă aș 
avea la clasă un elev de nota 7 nu i-aș 
da mai mult nici la bacalaureat pentru 
că nu consider că în doua săptămâni 
ar putea să învețe ceva în plus față de 
cât știe deja", zice Jurchela. Măi să 
fie! Chiar așa? Examenul e o formă 
de confirmare a felului în care îl 
notează dascălul pe elev? Dacă așa 
stau lucrurile nu era mult mai simplu 
să ardem etapa asta și să fie pro

Interesul poartă fesul

Autoritățile publice spun că vina 
aparține chiar celor care nu figurează în ev
idențe.

, Aceste persoane ar trebui să participe 
la bursele de locuri de muncă pe care le or
ganizăm periodic. Ar trebui, de asemenea, 
să facă cerere la primărie pentru a fi inte
grați în programele de lucrări comunitare și 
la noi pentru a fi înregistrați ca șomeri nein- 
demnizați ori persoane în căutarea unui loc 
de muncă”, spune Vasile Iorgovan, direc
torul AJOFM Hunedoara. în lipsa unor in
formații complete, în evidențele AJOFM 
Hunedoara figurau la sfârșitul anului trecut 
6.336 de șomeri neindemnizați.

La omul sărac...

Inechitatea socială a devenit și mai ev
identă la sfârșitul anului trecut cu prilejul 
împărțirii ajutoarelor europene de făină și 
zahăr.

Cei mai „oropsiți” au fost însă tocmai 
cei care aveau cel mai mult nevoie de ajutor, 
dar nu figurau în evidențele unei instituții 
publice. De făină și zahăr au „avut parte” 
inclusiv patroni de boutiquri intrați în 
șomaj, dar nu și cei care nu realizează nici 
un venit și nu figurează în „scripte”.

Cătălin Rișcuța

movați direct cei care au trecut anul, 
fără altă caznă în plus? Aberația este 
evidentă, doar Jurchela pare să aibă o 
explicație la toate...

Avem și alte povești sistemul de 
învățământ care a ajuns un loc refugiu 
pentru oamenii rătăciți profesional, 
povești pe care le-am publica mâine 
dacă am avea convingerea că ele nu 
se vor pierde în noianul isteric al știr
ilor legate de comasarea unităților de 
învățământ.

Al dvs Gogu
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Un bebeluș a fost lovit de motoscuter
Un copil în vârstă de un an și nouă luni a fost lovit de un motoscuter 
marți în jurul orei 10:00 pe strada Bujorului din Aninoasa. Copilul 
a fost accidentat de un puști de 17 ani

Casele pentru specialiști așteptate
Hoț prins 
după ce a furat 
530 de lei

Un bărbat care a furat 530 de 
lei din casa de marcat a unui bar 
din orașul Călan a fost prins de 
polițiști. Furtul a avut loc marți, în 
jurul orei 16:00. Polițiștii au de
marat cercetările pentru găsirea 
infractorului în urma unei sesizări 
telefonice. Autoritățile l-au prins 
pe făptaș ieri noapte. Autorul fur
tului este Gheorghe O. de 42 de 
ani din Călan. Polițiștii au stabilit 
că bărbatul a furat banii profitând 
de neatenția vânzătoarei. El are 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cal
ificat.

Dosar penal 
pentru trafic 
ilegal de tutun

Ciprian F. de 30 de ani din 
Hunedoara a fost prins ieri de 
polițiști în timp ce vindea 5180 de 
țigări de diferite mărci, fără a avea 
aplicate marcajele fiscale. Comer
ciantul vindea țigările în municip
iul Hunedoara. Bărbatul s-a ales 
cu dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de evaz
iune fiscală. Totodată tutunul a 
fost confiscat. Prinderea în fla
grant a lui Ciprian F. face parte 
dintr-o acțiune organizată de 
polițiștii Serviciului de Investi
gare a Fraudelor împreună cu 
comisari ai Gărzii Financiare pe 
linia combaterii traficului ilegal 
de țigări.

Majoritatea primarilor din co
munele hunedorene sunt inte

resați de programul „ Case 
pentru specialiști”. Chiar dacă 
nu sunt încă elaborate normele 
de aplicare a programului, edi
lii din mediul rural consideră 

că au nevoie de astfel de inves
tiții pentru a putea să-i țină 

aproape pe medici, profesori, 
veterinari și alte categorii de 

specialiști care tind să se mute 
la oraș.

Una din prioritățile Programului 
de Guvernare 2009-2012 este și con
struirea a circa 25.000 de locuințe în 
mediul rural pentru specialiștii - profe

de primarii hunedoreni
sori, medici, asistente medicale, in
gineri, polițiști - care își exercită mese
ria la sate. Se vor construi maximum 10 
case în fiecare comună. Locuințele vor 
avea suprafața echivalentă unor aparta
mente cu două camere cu dependințe. 
Premierul Boc a precizat în cadrul unei 
videoconferințe cu toți prefecții din țară 
că este nevoie ca cererile privind pro
gramul de construcții de case pentru 
specialiști trebuiesc făcute în numele 
consiliilor locale ale comunelor intere- 
sate, nu de către primari, pentru a evita 
contestări ulterioare ale deciziilor. Până 
la sfârșitul lunii martie consiliile locale 
interesate trebuie să depună cererile de 
construcție. Ministrul dezvoltării re
gionale și turismului, Elena Udrea, a 
solicitat prefecților să informeze pri
marii comunelor despre inițierea aces
tui proiect,

g
„Este o idee bună. în 
primul rând trebuie văzut 
- dacă sunt solicitări. Tre
buie discutat cu special

iștii dacă ar fi dispuși să locuiască în 
astfel de case. Caurele didactice de 
la școala din comună fac o navetă 
scurtă. O parte din ei sunt chiar 
locuitori ai comunei, sau care au 
casă aici. Nu cred că cineva ar vrea 
să se mute de la oraș la sat când face 
naveta scurtă. O altă problemă ar fi 
și cu terenul, pentru că în urma 
retrocedărilor terenurile din centrul 
comunei nu mai sunt disponibile”

Ioan Victor Filip, 
primar comuna Sântamărie Orlea

g
 „Consider că acest

program care prevede 
construirea ae case pen

tru specialiști în mediul rural este 
unul bun. Nu este neapărată nevoie 
în comuna noastră. Noi am de
marat construcția unui bloc în care 
ar putea locui specialiștii și nu 
numai, chiar și cei care nu au o 
locuință. în plus, suprafața care 
trebuie pusă la dispoziție este mai 
mică pentru construcția blocului ”

Sorin Marica, primar 
comuna Sălașu de Sus

g
„Am auzit de acest 
program la televizor. Este 
un program bun. La școala 
din comună predau cadre 

didactice care fac naveta din Hațeg. 
Ar fi o soluție bună. Teren avem 
pentru a pune la dispoziție pentru 
construcție”

Niculiță Mang, 
primar comuna Rîu de Mori

g
„ Este un program 
foarte bun. La noi în co
mună nu âț fi neapărat 

necesară construirea unor astfel de 
case. Specialiștii care își des
fășoară activitatea în comună fac 
navetă scurtă. în plus am aplicat 
acest program de dinainte pentru 
medicul din sat. Am reușit să î'f 
asigurăm cazare. Nici teren nu am 
avea la dispoziție. Terenurile de la 
primărie sunt concesionate ”

Călin Dorin Dud, prima 
comuna Luncoiu de Jos

Un bărbat 
are dosar penal 
pentru că a condus 
fără permis

Miercuri în jurul orei 11:15 
Tiberiu H. de 36 de ani din Vulcan 
a fost prins de polițiști în timp ce 
conducea un autoturism fără a 
avea permis de conducere pentru 
vreo categorie de autovehicul. 
Polițiștii l-au prins pe așa- zisul 
șofer pe Bulevardul Mihai 
Viteazu din orașul Vulcan. 
Polițiștii i-au întocmit lui Tiberiu 
H. dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de con
ducere pe drumurile publice fără 
a poseda permis auto.

O adolescentă fugară 
a fost adusă acasă de polițiști

O liceană de 15 ani care a fugit de 
acasă la iubitul său a fost găsită de 
polițiștii din Aninoasa. Speriat de dis
pariția fiicei sale care a avut loc în 26 
februarie, Mihai B., tatăl fetei a anunțat 
poliția. Elevă la un liceu din Petroșani 
fata a plecat de acasă împreună cu o pri
etenă, fără a le spune părinților. După o 
zi de la plecarea de acasă ea și-a sunat 
părinții și le-a spus că este în Târgu Jiu

și că se va întoarce acasă a doua zi. Nu 
a făcut acest lucru, motiv pentru care 
părinții au anunțat autoritățile. Polițiștii 
au reușit să o găsească pe fată acum 
două zile în locuința unui tânăr din 
Petroșani și a fost reîncredințată 
părinților. Aceștia au fost avertizați de 
părinți să își supravegheze fiica.

Maria Bulz

Proiectului „Stop
the violence” a ajuns la Deva

Concurs de tir 
în poligonul de la 
Mintia

Astăzi la ora 10:00 are loc 
ediția anuală a „Gupei Jan
darmeriei la Tir” organizată de In
spectoratul de Jandarmi Județean 
Hunedoara. Concursul de tir se va 
desfășura în poligonul Mintia. în 
cadrul competiției se va desfășura 
și o întrecere în echipele struc
turilor militare și ale sistemului de 
ordine și siguranță publică din 
județul Hunedoara.

Polițiștii hunedoreni sunt, astăzi, gazdele seminarului internațional care are ca 
tematică prevenirea violenței în familie, a traficului de persoane și o prezentare a struc
turii Europol în România.

La dezbaterea lucrărilor va participa o delegație internațională formată din 
reprezentanți ai poliției din Armenia, Austria, Belarus, Bosnia - Herțegovina, Italia, 
Macedonia, Moldova, Polonia, Rusia, Spania, Turcia și Ucraina. „în scopul optimizării 
activităților de prevenție a infracționalității în mediul familial și a fenomenului de trafic 
de persoane, seminarul își propune consolidarea relației poliție cu partenerii din soci
etatea civilă, ce pot substanțial sprijini acțiunile poliției în acest sens.”, a declarat Liviu 
Dumitru șeful IPJ Hunedoara. Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului „Stop the 
violence”, în baza unui parteneriat între poliția hunedoreană și Asociația pentru Con
solidarea Societății Civile Valea Jiului. Evenimentul are loc astăzi de la ora 10:00 la 
Petroșani în prezența oficialităților locale și este urmată de seminarul de la Deva care 
va avea loc la ora 13:00 la sediul poliției municipale.

Maria Bulz.
x_________________________________________________________________________■
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\_______

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.

Vă oferim:
• PERSONAL

IJeva, Calea Zarandulnî ISO 
(Ieșirea spre Simerta, lângă Volvol

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu

REDUCERE
DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

f 1.A7SIPĂI.ÂRI 
f WNA GRATIS .

Un hunedorean în conducerea 
Autorității Naționale pentru Sport 
și Tineret

Szell Lorincz, președintele executiv 
al Organizației Județene Hunedoara a 
UDMR a fost numit, ieri, în funcția de 
vicepreședinte cu rang de subsecretar de 
stat la Autoritatea Națională pentru Sport 
și Tineret. “Am încurajat această numire 
pentru că este omul potrivit la locul 
potrivit. Numirea sa este confirmată în 
Monitorul Oficial, dar încă nu sunt sta
bilite competențele pentru fiecare vicepreședinte. Noi am făcut de la început 
echipă și așa vom rămâne”, a precizat Cristian Grigoraș, șeful Direcției Județene 
pentru Tineret Hunedoara.

Szell Lorincz are 32 de ani și este vicepreședinte al Conferinței Tineretului 
Maghiar din România. Până în luna aprilie a anului 2008 Szell Loricz a deținut 
funcția de director al DJT Hunedoara, pentru ca ulterior să devină director co
ordonator adjunct al instituției.

Maria Bulz

CALIFICAT
• SOLUȚII •

SPECIFICE
• CALITATE

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

l*rograni de funcționare;
Zilnic 0730-2030
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: O "61 - 973.940
Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice
‘ persone juritice /



Fiscul a anrobal lista firmelor reactivate
în data de 2 martie 2010 a fost emis Ordinul președintelui 
A.N.A.F nr. 1533 pentru aprobarea Listei contribuabililor 
reactivați. Ordinul a fost afișat concomitent la sediul ANAF 
și pe pagina de Internet www.anaf.ro .
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Programul „Rabla” provoacă scandal
în municipiul Hunedoara
Dornici să scape de vechituri, 

peste o sută de oameni s-au în
ghesuit, ieri dimineață, la cen

trul de colectare a mașinilor 
vechi, din municipiul Hune
doara. Aceștia au protestat 

pentru că nu mai primeau ti- 
chete. Aste nu din vina repre
zentanții centrului, ci pentru 

că nu mai aveau.

Oamenii erau supărați pentru că 
au venit din alte părți ale județului, au 
plătit platforme pentru transportul 
rablelor până la centru. ,^m venit cu 
mașina de trei zile și de atunci stăm 
și așteptăm. Ni s-au promis bonuri 
valorice pentru ridicarea mașinilor 
Logan. Mașina mea a ajuns în 
Orăștie, e plătită, sunt toate actele în 
regulă și acum domnii de la centru de 
colectare ne spun că nu se dau tichete 

pentru că nu aprobă Bucureștiul”, a 
declarat unul dintre cei înscriși în pro
gramul „Rabla”. „Nu știm ce să 
facem în situația asta. Am plătit să 
aducem mașinile aici și acum nu mai 
primim tichetele. Nu știm ce vom 
face”, declara un alt păgubit.

Lucrurile au 
înțepenit la Guvern

Reprezentanții centrului de 
colectare spun că nu au primit tichete 
de la Ministerul Mediului. „Eu le-am 
explicat celor care au venit să-și pre
dea mașinile că nu am reușit să ridic 
tichete de la București și să caute alt 
colector care are tichete. De la în
ceputul campaniei de colectare, am 
primit doar o sută de tichete”, a de
clarat administratorul centrului de 
colectare, Adrian Filer.

Cei care vor să profite de Programul "Rabla" ar fi bine 
să se intereseze la centrele de colectare înainte să piardă vreme și bani

Se pare că situația este fel în 
fiecare centru de colectare din județ. 
Potrivit administratorului, Adrian 
Filer, cei care doresc să-și vândă 
mașinile la fier vechi pot încerca și 
prin alte județe, poate vor avea mai 
mult noroc.

Andreea Lazăr

Un voucher valorează 3.800 de 
lei, iar o persoana poate obține 
maxim 3 tichete. In județul Hune
doara sunt 2 centre de colectare a 
rablelor, însă niciunul dintre ele nu 
mai are vauchere. Anul 
trecut, 1.000 de mașini s- 
au predat în cadrul pro
gramului „Rabla "

Facilități pentru crearea noilor 
locuri de muncă

Casele de amanet între criză și prosperitate

Guvernul Boc a stabilit prioritatea 
absolută a acestei perioade: Păstrarea și 
creșterea numărului locurilor de muncă 
prin sprijinirea firmelor care angajează 
șomeri. Firmele vor fi scutite timp de șase 
luni de plata CAS, a fondului pentru șomaj, 
și a celui de accidente.

Ordonanța de Urgență nr. 13, publi- 
0 . luni în Monitorul Oficial prevede unele 
condiții în care angajatorii pot să benefi
cieze de scutirile de taxe în cazul angajării 
șomerilor. Posturile pe care vor fi făcute an
gajările trebuie să fie nou create, șomerii an- 
g." *i trebuie să-și fi pierdut locul de muncă 
cl A puțin trei luni înainte de a fi reanga
jați. O altă condiție este ca postul nou creat 
să fie păstrat cel puțin un an, în condițiile în 
care facilitățile sunt acordate pe un termen 
de șase luni. Angajatorii nu pot beneficia se 
facilitățile prevăzute în OUG 13 în cazul în 
care angajează persoane cu care au mai avut 
contract de muncă cu cel puțin șase luni 
înainte și în cazul în care posturile vacante 
nu au fost desființate de cel puțin șase luni.

„Strategiile pentru păstrarea și 
creșterea numărulu locurilor de muncă sunt 
forte importante. Orice persoană care își 
pierde serviciul ajunge să împovăreze buge
tul asigurărilor sociale, pe lângă faptul că îi 
scade nivelul de trai prin diminuarea veni
turilor. Dar măsurile de încurajare a soci

etăților comerciale nu se opresc aici. Guver
nul a instituit un fond de garanție și contra- 
garanție pentru IMM-uri. în 2009 au fost 
salvate prin acest program 5.200 de firme și 
aproximativ 20.000 locuri de muncă. în 
2010 programul este gestionat de Ministerul 
Economiei. Se estimează că va salva aprox
imativ 100.000 locuri de muncă. Valoarea 
fondului este de 460 milioane euro. De 
asemenea s-a luat decizia rambursării auto
mate a TVA-ului pentru firmele care cu de
conturi mai mici de 10.000 lei. Termenul 
mediu de rambursare a TVA a scăzut la 45 
de zile. Fiecare contribuabil va avea calcu
lată o zonă de sistem pentru rambursarea 
TVA” a precizat subprefectul județului 
Hunedoara Dorin Gligor.

Irina Năstase

Una dintre afacerile cele mai os
cilante în timp de criză este cea bazată pe 
casele de amanet. în timp ce unii patroni 
se plâng că sunt grav afectați de criza eco
nomică alții sunt de părere că „amanetul” 
este una dintre puținele afaceri profitabile 
în perioade economice tulburi.

Criza de bani lichizi de pe piață 
împinge tot mai multi oameni să-și 
amaneteze obiectele de valoare pentru a 
pune mâna pe bani. Principala garanție de
pozitată la casele de amanet este aurul. 
Persoane care au investit în metalul prețios 
pentru a-1 tezauriza îl scot acum pe piață și 
îl transformă în bani lichizi.

Valea Jiului un El Dorado 
pentru casele de amanet

Zonele cele mai profitabile ale 
județului sunt fostele orașe miniere. „Oa
menii au avut bani în Valea Jiului. Au 
cumpărat mult aur. Acum îl amanetează 
pentru diverse motive. Mai puțin de jumă
tate nu vin să-l mai ridice de la amanet 
preferând să-l piardă în loc să returneze 
banii”, declară patronul unei case de 
amanet din Petroșani. Acesta susține că în 
ultima perioadă afacerea a început să 
meargă din ce în ce mai bine. „Anul trecut 
abia plăteam salariile personalului și util
itățile. De când a început criza treaba 

merge bine. Nu mai au oamenii bani și tre
buie să trăiască din ceva. își amanetează 
acum ce au reușit să agonisească anii tre- 
cuți”, povestește patronul casei de amanet.

în Hunedoara lucrurile 
nu merg foarte bine

Criza financiară lovește din plin 
casele de amanet din municipiul Hune
doara. Cu toate că lipsa de bani a oame
nilor ar trebui să fie de bun augur pentru 
patronii caselor de amanet se pare că hune- 
dorenii nu mai au ce amaneta. „Casele de 
amanet se dovedeau a fi o afacere prof
itabilă pe timp de criză. Nevoia de bani de
termină oamenii să recurgă la astfel de 
împrumuturi rapide și pe termen scurt. Dar 
în ultima perioadă ne-am trezit cu foarte 
multe obiecte lăsate garanție pe care nu le

„Este o perioadă foarte proastă 
pentru casele de amanet. Oamenii nu 
mai au ce să amaneteze. Aurul a dis
părut de pe piață. Cât ține de electron
ice, odată cu dispariția ofertelor de 
credite doar cu buletinul au dispărut și 
clienții. Ar fi trebuit să fie o perioadă 
bună pentru casele de amanet, dar oa
menii sunt atât de săraci încât nu — 
mai au nici ce amaneta”, 
Dorin C., patron casă de amanet. 

putem valorifica. Am intrat astfel și noi în 
criză de lichidități”, povestește loan Bog
dan, administratorul unei case de amanet 
din Hunedoara.

Aurul este principala 
garanție pentru 
împrumuturi

Casele de amanet funcționează ca 
niște instituții financiare nebancare prin 
care se acordă împrumuturi în schimbul 
unei garanții. Acesta poate consta în 
obiecte din aur, telefoane, sau electronice 
(televizoare, DVD-uri, laptopuri, etc). 
Prețul obiecțelor de aur este stabilit de pa
tron, variind în funcție de câte carate are 
aurul din care este confecționat. Aurul de 
14 karate se evaluează la 48 d elei pe gram 
iar cel de 18 de karate 60 de lei. Electron
icele sunt evaluate la un preț cât mai 
apropiat de valoarea lor reală. De regulă 
clientul negociază prețul direct cu patronul 
sau angajatul. în final, valoarea tranzacției 
este rezultatul negocierii între cele două 
părți. Pentru acordarea împrumutului se 
încheie un contract pe un anumit termen, 
cu posibilitatea de prelungire a acestuia. 
Patronii caselor de amanet încasează un 
comision prestabilit.

Irina Năstase

http://www.anaf.ro
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"M-am certat ca Mitică Dragomir. dar fără jigniri. El m-a făcut oli- 
gofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-ani insultat. In schimb Ma
rian lunca e obraznic și umblă cu tot felul de jargoane care nu e bine 
să le dai la presă” (George liceali)

Cele mai spectaculoase mașini 
prezentate la Târgul Auto de la Geneva

Opel GTE Flextremc

Model al producătorului malaesian Bujori

Târgul Auto de la Geneva, des
chis la 2 martie, la Palexpo a 

oferit ocazia principalilor pro
ducători auto să își prezinte ul

timele modele, un accent 
deosebit fiind pus pe variantele 
hibride sau electrice ale unor 

modele consacrate.

Salonul Auto de la Geneva a 
însemnat, pentru împătimiții modelului 
Dacia, ocazia de a-și vedea un vis îm
plinit: lansarea oficială a Daciei Duster, 
primul model 4x4 al producătorului de 
la Mioveni.

"Publicul țintă pentru Duster este 

Dacia Duster

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S.C. SALUBRITATE S.A. Deva
/>»»<? fa cemfcw/or «anywAete eurocottfainere
pentru colectarea selectivd a tuturor tipurilor de deșeuri;
pvl-itT.i d plasifcț hârf ' curt&a; slidteț deșeuri menajere.

Beneficiile reciclării asopra mediului înconjurător 
*■ Re«ciat*w reduce cantitatea de
ce trebuie depuritatâ m gropi de gunoi s»u incinerata 
' Fiecare tonă de hârtie reciclată saheazâ 1T copaci

Reciclarea reduce numărul de ageuți peleanți din aer ți apă 
Reciclarea ajuta la conservarea resurselor naturale 

precum lemn, apă ți minereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, 

a biodivershații ți previne erwriunee soiului

reprezentat de firme în proporție de 
50%. De asemenea, mașina se 
adresează românilor dedicați mărcii, 
care caută o mașină cu un upgrade de 
facilități", a spus directorul comercial 
al constructorului, Fabrice Cambolive.

El a adăugat că nu poate face o es
timare în ce privește numărul unităților 
care se vor comercializa în acest an.

"Ne așteptăm ca Duster să aibă 
mare succes datorită trendului ascen
dent al cererii pe piață de mașini 4X4. 
Cererea este mare, dat oferta scumpă. 
Aici intervenim noi", a precizat Cam
bolive.

Dacia Duster poate fi achiziționată 
în România de la prețuri cuprinse între 
10.500 de euro și 15.600 de euro, cu 

TVA inclus, în funcție de versiune, a 
anunțat marți constructorul auto.

între autoturismele prezentate la 
Geneva se numără și modelul retro al 
producătorului malaesian Bufori, ale 
cărui trăsături te duc cu gândul la pe
rioada interbelică.

La capitolul concept se remarcă 
modelul Citroen Survolt, dar și proiec
tul electric al gupului BMW, Active E, 
prezent în ianuarie și la Salonul Auto de 
la Detroit.

Nici celebritățile nu au lipsit de la 
Târg: Justin Timberlake a pozat alături 
de un Audi A 1, iar piloții de Formula 1 
Nico Rosberg și Michael Schumacher 
s-au lăsat fotografiați alături de președ
intele Mercedes Benz, Dieter Zetsche.

Un design futurist cu o "aroma" 
retro a putut fi remarcat și în cazul Opel 
care a prezentat modelul GTE Flex- 
treme.



„ Țiganiada este un Don Ouijotc al nostru, glumă și 
satira, fantasmagorie și scriere înalt simbolică, ficț
iune și critică a ei*\(\ieolae Vaitolescn)
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Umbra lui Budai — Deleanu la Cigmău

Un reprezentant de seamă al Școlii Ardelene
uitat în satul său
Autorul Țiganiadei a văzut lu
mina zilei peste Mureș de Oră- 

știe, dar în satul său natal 
aproape nimeni nu mai știe că 
Ion Budai Deleanu este fiu al 

acestor locuri. în satul Cigmău 
doar o placă ștearsă de vreme 

de pe zidul fostei școli mai 
amintește că pe aceste melea
guri a venit pe lume și a copi

lărit unul dintre cei mai de 
seamă exponenți ai Școlii Ar

delene.

La mijlocul secolului trecut, Cig- 
măul era un sat înfloritor și destul de 
mare, având peste 290 de fumuri. Existau 

iouă parohii, una ortodoxă și cealaltă 
gieco-catolică. Țăranii duceau o viață ti
hnită și destul de îmbelșugată, dacă ținem 
seama de casele impunătoare, construite 
după model nemțesc, cu porți mari și gar
duri de piatră înalte, să nu pătrundă 
privirea iscoditoare a străinilor dincolo de 
ele. Pământurile de pe Lunca Mureșului 
erau foarte roditoare și, chiar dacă 
bătrânii își mai aduc aminte că lucrau în 
parte și pentru văduva grofului Konc, tot 
le mai rămânea și lor de ajuns să pună 
ceva deoparte.

Cigmăul 
și-a uitat istoria

Mai rău a fost după colectivizare, 
când oamenii s-au risipit care pe unde a 
: t. Bătrâna Contoaie, cum o numeau
sătenii, a murit, câțiva țărani mai înstăriți 
au înfundat temnițele comuniste, alții au 
plecat la oraș să muncească în fabrici. 
Astăzi, localitatea care aparține de orașul 
Geoagiu mai are vreo 56 de case, din care 
30 sunt locuite-de femei văduve, după 
spusele preotului, din localitate. Casele, 
cândva falnice, sunt ruinate, multe dintre 
ele părăsite. Fosta biserică greco-catolică 
se înălță dintre crucile cimitirului ca un 
cavou uriaș, gata să înghită istoria unei 
așezări pe cale de dispariție. Școala din 
sat este o ruină, nefolosită deoarece 
puținii copii care mai sunt în Cigmău 
merg să învețe carte în Geoagiu. Impresia 
trecătorului este că satul e părăsit. Doar o 
femeie paște oile în curtea bisericii. Nu 

este localnică și nu poate da prea multe 
date cu privire la istoria locurilor. 
Hoinărim pe ulițele pustii și suntem abor
dați într-un târziu de un bătrân mutat în 
sat nu de mult, de la oraș, după pension
are. Cu agresivitatea tipică locatarului de 
la bloc deranjat în orele de liniște, ne ex
plică totuși unde e școala, sau ceea ce a 
mai rămas din ea. Cu tristețe constatăm 
că memoria oamenilor nu a păstrat am
intiri relativ recente, cu atât mai puțin ne 
așteptăm să-și amintească cineva despre 
unul dintre cei mai de seamă cărturari ai 
Ardealului, născut în 6 ianuarie 1760, în 
Cigmău, Ion Budai - Deleanu.

Ion Budai Deleanu, 
erou al limbii 
române

Despre faptul că autorul „Țigani
adei” este fiul acestor locuri amintește o 
placă de marmură ștearsă în parte de 
vreme, așezată pe zidul școlii. Placa stă 
mărturie despre locul unde a fost cândva 
casa în care s-a născut poetul. Preotul sat
ului este singurul care știe mai mult de
spre Ion Budai - Deleanu, decât că este 
autorul „Țiganiadei”.

Mai mult decât un simplu poet, Ion 
Budai - Deleanu a fost un recunoscut 
filolog și istoric. Este primul dintre cei 
zece copii ai preotului unit Solomon 
Budai. Numele nu este nou, un Iosif 
Budai din Pișkinetz este făcut arhiepiscop 
de Alba Iulia la 28 decembrie 1680. 
(Piskin - numele unguresc al localității 
Simeria - n.r.) De altfel, numele „Buda” 
este destul de des întâlnit în Cigmău, dar 
nimeni nu știe dacă există vreo legătură 
între familia cărturarului și cei care poartă 
acum acest nume. între 1780 și 1856, 
Parohia din Cigmău număra cinci preoți. 
Sunt cunoscuți patru frați ai cărturarului. 
Unul Aron, secretar de tezauriat în Sibiu, 
altul, impiegat la Oficiul salinelor din 
Oradea Mare. Se presupune, un al treilea, 
preotul Solomon Budai din Cigmău, 
unde, în 1849, întâia școală se deschide 
sub conducerea învățătorului Petru Budai. 
Avem de-a face, așadar, cu o familie de 
cărturari.

Ion Budai - Deleanu a urmat școala 
în satul natal. De aici, rămâne cu foarte 
multe amintiri, transpuse mai târziu în lu
crările sale. De altfel, chiar autoexilat în 
Galiția, Ion Budai - Deleanu rămâne în 
suflet același țăran ardelean, plecat

cândva din Cigmăul natal. Din notele 
sale, putem afla că „în apropierea Cig- 
măului se aflau năruiturile unei cetăți ro
mane, a cetății Ceugmei, de unde vine și 
numele satului”, zice poetul. „Mai încolo, 
în zare, se ridică Retezatul. Țiganii foarte 
pitorești își au sălașele la marginea satelor 
ardelenești. în tinda multor biserici se 
găsesc zugrăvite cu umor muncile iadu
lui, aidoma bisericii noastre, și pe multe 
cruci stau scrise versuri vesele, care am
intesc de viața răposatului”. Și în ziua de 
astăzi, unele epitafuri gravate pe crucile 
din Cigmău sunt poezioare amuzante de
spre viața defunctului. Vestigii romane, 
popi și biserică, munți, vale, obiceiuri 
țărănești, țiganiada, iată punctele cardi
nale ale copilăriei lui. I se vor regăsi în 
operă. .

Părintele preot trimite copilul să 
continue studiile la Seminarul de la Blaj, 
urmează apoi, la Viena, Facultatea de 
Filozofie, iar, ca bursier la colegiul Sf. 
Barbara, studiază teologia, luându-și doc
toratul la Erlau. La Viena îi întâlnește pe 
Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Samuil 
Vulcan, cu care se împrietenește. Este 
apropiat de cultura latină, greacă, italiană, 
polonă, franceză și germană, iar prin in
termediul acestora cunoaște și literatura 
spaniolă și engleză.

Un exponent erudit 
al Școlii Ardelene

Prin formația sa literară, umanistă, 
împletită cu filosofia si ideologia politică 
iluministă, devine unul dintre cei mai im
portanți exponenți ai Școlii Ardelene. La 
Viena, înainte chiar de a sfârși studiile, a

început să lucreze la un lexicon românesc 
- nemțesc și nemțesc - românesc. între 
1786 - 1787, a încercat să se preoțească 
la Blaj, dar, fiind o fire foarte indepen
dentă, nu a suportat regimul impus de 
Episcopul Bob, om foarte avar, care se în
conjura de rude și îi asuprea pe călugări. 
Se exilează pentru tot restul vieții la Lem
berg (Lvov), capitala Galiției, unde ocupă 
postul de secretar de tribunal, apoi con
silier de curte. Aici se căsătorește, în 
1793, cu Mariana de Mikolaewicze, fiica 
unor armeni înstăriți, cu care va avea trei 
copii. Nu rămâne izolat, chiar departe de 
casă, ci păstrează legături strânse cu 
românii din Polonia și Bucovina, dar mai 
ales cu ardelenii. în 1815, mitropolitul 
Veniamin Costache îi face propunerea de 

a veni profesor la Seminarul de la Socola, 
dar Budai - Deleanu refuză oferta, din 
motive rămase necunoscute. Dacă anii de 
învățătură de la Cigmău și Blaj au 
reprezentat pentru Budai - Deleanu con
tactul cu realitatea națională, cu simpli
tatea țărănească, anii petrecuți la Viena au 
însemnat, fără îndoială, deschiderea ori
zontului de cultură și gândire a cărturaru
lui. La Lemberg s-a realizat sinteza dintre 
cele două orientări spirituale, concretizată 
în opera sa juridică, filozofică, istorică și 
mai cu seamă în capodopera sa literară, 
„Țiganiada”.

Ne întoarcem triști spre Cigmău, 
unde doar o placă ștearsă de vreme am
intește despre fiul acestor locuri, Ion 
Budai Deleanu.



J

Viner

rd Institutul Cantacuzino va produce vaccinuri din nou

Din 15 aprilie, Institutul Cantacuzino va produce vaccinuri din nou. Asta 
după ce miercuri a primit un milion de lei de la Guvern pentru a-și moder
niza linia tehnologică. Directorul Institutului Cantacuzino, Radu Iordăchel 
a declarat că vaccinul anti-gripal pentru copii va fi realizat în curând.

Telefoanele fixe wireless fără marcaj 
CE sunt interzise în România

Autoritatea Națională pentru Ad
ministrare și Reglementare în Comuni
cații (ANCOM) a constatat, în urma 
unor controale efectuate în zona de 
nord-est a României, utilizarea ilegală 
a unor modele de telefoane fixe fără fir, 
care afectează negativ comunicațiile în 
benzi de frecvență radio.

"începând din 22 februarie, 
ANCOM a efectuat 49 de acțiuni de 
control la utilizatorii și distribuitorii de 
echipamente radio și terminale de co
municații din județul Iași, pentru a de
termina sursa perturbațiilor semnalate 
în benzile de frecvență radio utilizate 
pentru telefonie mobilă de generația a 
treia (3G). Investigațiile ANCOM au 
fost derulate prin Direcția Regională

Iași, care a identificat drept sursă a per- 
turbațiilor utilizarea telefoanelor fixe 
wireless model DECT 6.0, fără marcaj 
CE", se arată într-un comunicat al au
torității.

Comercializarea și utilizarea 
acestui model de telefon este interzisă 
în România, în condițiile în care 
folosirea sa în UE este incompatibilă cu 
atribuirea frecvențelor radio pentru ser
vicii de telefonie mobilă de generația a 
treia. Aparatele pot fi folosite doar în 
SUA, Canada și Asia.

ANCOM a notificat nouă per
soane care dețin astfel de echipamente. 
Dacă acestea vor continua să utilizeze 
aparatele, ANCOM le poate aplica 
amenzi contravenționale între 5.000 lei 
și 100.000 lei.

Autoritatea a efectuat totodată 40 
de controale la distribuitorii de echipa
mente radio și terminale de comunicații 
din județul Iași. Inspectorii ANCOM au 
verificat peste 200 de telefoane wire
less model DECT, descoperindu-se ex
istența unui singur echipament radio 
neconform, aparat oprit de la comer
cializare.

Campania de control ANCOM va 
continua în perioada următoare.

Reglementările privind prețul 
țigărilor din Franța, Austria 
și Irlanda contravin legislației UE 

stabilește anumite norme referitoare la 
acciza care afectează consumul acestor 
produse.

Directiva obligă statele membre să 
aplice în privința țigărilor o acciză care 
este constituită dintr-un element pro
porțional (ad valorem) calculat la prețul 
maxim de vânzare cu amănuntul, pre
cum și dintr-un element specific al 
cărui cuantum se stabilește prin ra
portare la țigările din categoria de preț 
a celor mai căutate, dar nu poate fi mai 
mică de cinci la sută sau mai mare de 
55 la sută din suma totală a sarcinii fis
cale. Rata accizei proporționale și suma 
accizei specifice trebuie să fie aceeași 
pentru toate țigările.

De asemenea, directiva prevede că 
producătorii și importatorii de tutun 
prelucrat sunt liberi să determine prețul 
maxim de vânzare cu amănuntul pentru 
fiecare dintre produsele lor.

In opinia Comisiei Europene, re
glementările celor trei state membre, 
prin care se impun prețuri minime care 
corespund unui anumit procentaj din 
prețul mediu al tutunului prelucrat (95

Prevederile din Franța, Austria 
și Irlanda prin care se stabilesc 
prețuri minime de vânzare cu 
amănuntul pentru țigări sunt 

contrare dreptului UE, potrivit 
Curții de Justiție de la Luxem- » 9
burg, care apreciază că obiec
tivele de protecție a sănătății 

pot fi atinse printr-o creștere a 
accizelor.

Comisia Europeană a sesizat 
Curtea de Justiție de la Luxemburg cu 
trei acțiuni în neîndeplinirea obligațiilor 
introduse împotriva Franței, a Austriei 
și, respectiv, a Irlandei, întrucât consid
eră că reglementările acestor state 
membre în materia stabilirii de prețuri 
minime pentru anumite produse din 
tutun prelucrat, și anume țigările și alte 
produse din tutun în Franța, țigările și 
tutunul tăiat fin pentru rularea ți
garetelor în Austria și țigările în Irlanda, 
sunt contrare Directivei 95/591 care

la sută în Franța, 92,75 la sută pentru 
țigări și 90 la sută pentru tutunul tău. 
fin în Austria și 97 la sută în Irlanda), 
aduc atingere libertății producătorilor și 
importatorilor de a determina prețurile 
maxime de vânzare cu amănuntul pen
tru produsele lor și, prin urmare, libe 
concurențe. In consecință, aceste regle
mentări ar fi contrare directivei.

300 de comuniști au ocupat 
Ministerul de Finanțe din Atena

9

300 de manifestanți comuniști din 
Frontul luptei sindicale (PAME) au 
ocupat joi Ministerul de Finanțe din 
Atena, pentru a protesta față de mă
surile de austeritate anunțate miercuri 
de Guvern, pentru a face față crizei, a 
anunțat poliția.

Sindicaliștii comuniști au reușit să 
intre în minister ieri dimineață, când se 
afla un singur gardian în clădire, după 
care au urcat pe terasă , unde au des
fășurat o banderolă pe care scria "Ridi- 
cați-vă pentru ca măsurile să nu se 
aplice".

Unii dintre ei au rămas în fața ușii

împreuna 
dam viata «

ministerului, împiedicând angajații să 
intre în clădire.

Sub presiunea Comisiei Europene 
și a piețelor, Guvernul socialist a 
anunțat miercuri un nou pachet de mă
suri de austeritate extraordinare, ce in
clude creșterea TVA-ului cu 2% și 
reduceri salariale, pentru a economisi 
4,8 miliarde de euro și pentru a reface 
finanțele publice.

Sindicatul funcționarilor in
tenționează să organizeze în 16 martie 
o grevă de 24 de ore, a treia de la în
ceputul anului, pentru a protesta față de 
măsurile de austeritate.

Băsescu s-a întâlnit cu militarii români
din Afganistan

Președintele Traian Băsescu, 
însoțit de ministrul Apărării, 

Gabriel Oprea, și de șeful 
SMG, generalul Gheorghe 

Marin, s-a întâlnit ieri dimi
neață cu militarii români di

slocați în Afganistan.

După vizita de două zile pe 
care a făcut-o, marți și miercuri, în 
Kazahstan, președintele Băsescu s- 
a deplasat direct, ieri dimineață, 
spre Afganistan.

Președintele a fost întâmpinat, 
pe aeroportul din Kandahar, de co
mandantul trupelor NATO aflate în 
Afganistan, generalul Stanley Mc- 
Cristal și de către generalul bri
tanic Nick Carter. Băsescu a 
discutat timp de douăzeci de 
minute cu cei doi generali.

Ulterior s-a deplasat la Qalat 
pentru a se întâlni cu militarii 
români.

Băsescu a împărțit mărțișoare 
femeilor din Batalionul 33 Curtea

\______________________________  

RADIO
ORASTE

COLOR
90.3

de Argeș aflat în Afganistan și a 
decorat cu Ordinul "Virtutea Mili
tară" în grad de Cavaler unitatea.

El a fost întâmpinat cu un cer
emonial militar care a cuprins o de
filare și decorarea drapelului 
batalionului de către șeful statului. 
Băsescu a ținut să sublinieze că 
astfel de defilări nu au loc nici 
chiar de Ziua Națională.

Băsescu a oferit mărțișoare 
celor 24 de femei din batalionul 

T -2 W

A

care este format din 866 de mili
tari.

Vizita șefului statului nu a fost 
anunțată din motive de securitate.

în Afganistan sunt dislocați 
1020 de miliari români, autoritățile 
de la București hotărând, recen* 
dislocarea a încă 600.

în ultimii ani 12 militari 
români și-au pierdut viața în 
teatrele de operațiuni din Afgan
istan.

wwwRarwmt npRQ



Chev Chelios este un criminal profesionist, care lucrează pentru un sindicat imens 
de pe Coasta de Vest. într-o ultimă misiune pe care o îndeplinește înainte de a se 
face baiat cuminte și a trăi o viață liniștită alături de iubita lui, Eve, Chev lasă 
ținta să-i scape. A doua zi îl trezește un telefon bizar, prin care este anunțat că i-a 
fost injectată în timpul somnului o otravă care îl va ucide într-o oră. (Sâmbătă, 
Pro TV, 20:30, Crank: Răzbunare și adrenalină)
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07:00
07:30

Telejurnal; Sport; Meteo 
Revista presei

05:25
06:15

Ora de știri 
Teleshopping

08:00 Trezirea la apel! 07:00 Centrul dc frumusețe
09:00 Telejurnal 08:10 Marele Torino
09315 Trezirea la apel! 10:00 Telejurnal
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:15 Berlin, Berlin

nian serial, 2008 - 210.) 10’45 întâlnire pe 2
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) : 12:00 Telejurnal
12:15 Bună ca viața! (emisiune de di- 12:45 Doi care doinesc

vertisment, 2009, rel.) 30' 13:15 Zestrea romanilor
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 13:45 Teleshopping

reean serial. 2009, rel. - 20.) 14:30 Utopia
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 15:00 împreuna in Europa
14:45 Eurovision Selecția Națională 16:00 Centrul de frumusețe

2010 17:00 Jurnalul
15:00 Tribuna partidelor parlamen- â Euronews

tare pentru Romania
15:35 Parlamentul României (2008) 17:15 Poate nu știai
16:30 M.A.I. aproape de tine 17:30 Baschet masculin:
17:00 Leomania Promovare Eurovi- CSU Sibiu - Gaz Metan Medias

sion Selecția Națională 2010 și 19:30 Sansa si nesansa
Premiile Oscar 20:30 Pescar hoinar

17:50 SuperFotbal - Magazin UEFA 21:00 Vrăjitoriile
Champions League lui Jamie Oliver

18:25 Secretele de la palat (sud-co- 21:30 In numele victimei
reean serial, 2009 - 21.) 22:00 Ora de știri

19:40 Sport 23:10 Jamie Oliver:
20:00 Telejurnal; Meteo carnea noastra
21:10 O dată-n viață (emisiune de di- cea de toate zilele

vertisment) 00:35 Trenul mortii
23:00 CSI - Crime și investigații 02:15 Poate nu știai

(SUA-canadian film serial de 02:30 Imaginea Succesului
acțiune, 2000 - 9.) 03:00 Dincolo de harta

/^TV^?2
07:00
07:25

09:55
10:00
10:30

11:00

12:00
13:00

15:15

16:25

16:50

17:30
18:30

19:40
20:00
21:10

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007)
Spectacolul lumii
Desene animate - Clubul Dis

ney
Amintiri din istoric
Arca lui Noe
Bună ca viața! (emisiune de di

vertisment, 2009) 30'
Hannah Montana (SUA serial. 

2006 - 23.)
Vedeta familiei-Best of
Europa ne privește (magazin 

cultural)
Telejurnal; Sport; Meteo
Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50'
Scntimientos (rel.) Spectacol 

de dans flamenco tradițional in
terpretat de compania Yolanda 
Osuna

Filmoteca veseliei: Amza Pel- 
lea
Destinația România-Cetățile de 

gheață ale Retezatului Ep. 1
TeleEnciclopedia (1965)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Sport
Telejurnal; Meteo
Eurovision Selecția Națională 

2010 Prima parte

07:10
09:00

09:55
10:00

10:40
11:30
13:00

14:00

14:20
15:20

17:00

18:00
18:10

19:25

19:40
20:00

21:10

23:20

Universul credinței
Desene animate

Clubul Disney
Amintiri din istorie
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment)
Ca la carte
Viața satului
Agenda politică 

(2008)
Telejurnal;

Sport;
Meteo

Primăvară, primăvară
Teatru:

Jucătorii de cărți
De: Nikolai Vasilievici Gogol

Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment) Prima parte
Telejurnal
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
Tragerile Loto 6/49 

și Noroc
Sport
Telejurnal

Omologarea Tragerilor Loto 
6/49 și Noroc;
Meteo
Rob-B-Hood (hong-kong ac- 

țiunc-comedie, 2006) 134' cu 
Jackie Chan, Louis Koo, Yuany
uan Gao, Michael Hui
Garantat 100% (talk show) 45'

07:00
08:00

09:00

09:35

10:30
11:00
11:30
12:00

12:35

13:35

15:00
15:30

16:00

16:30

17:00
18:10

19:20
19:35

20:30
21:00
22:00
23:10

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009) 07:45 în numele iubirii 2008, rel.) 07:00 Camera de râs
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:00 Cameleonii (2009, rel.) 07:30 Numerele (SUA serial polițist,
11:00 Lassie (SUA-canadian serial. 10:00 Supraviețuitori în Pacific (SUA 10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 2005 - 23.)

1997) aventură, 1992, rel.) 11:30 Pagini de viață (2006) 08:20 Sport cu Florentina
12:00 Bun de cinste (rel.) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:45 Pagini de viață (2006) 09:00 Cei 4400 (SUA serial de aven-
13:00 Observator 1973, rel.-3690.) 14:15 Anicla (2009, rel.) tură S.F., 2004, rel. - 3.)
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile PRO TV (2009) 15:30 Destine furate (2007) 10:00 Galileo

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 14:00 Prinț pentru o zi (SUA come- 16:25 Vremea de ACASĂ 10:30 Swingiown (SUA serial, 2008,
Katcy Sagal, Christina Apple- die, 1995) 105' cu Joey Law- 16:30 Sărmana Maria (mexican se- rel. - 4.)
gate, David Faustino rcnce, Richard Belzer, rial, 1996) cu Thalia, Fernando 11:30 Medium (SUA serial polițist,

14:30 Să te prezint părinților (emi- Khrystyne Haje, Barry Flatman fColunga, Iran Eory 2005 - 5.)
siunc de divertisment, 2009, 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17.30 Poveștiri adevărate 13:00 Camera de râs
rel.) 1973 -3691.) cu Heather Tom, 18:30 în numele iubirii (mexican se- 14:00 Cei 4400 (SUA serial de aven-

16:00 Observator Christel Khalil, Lauralee Bell, irial, 2008) 60' cu Victoria tură S.F., 2004 - 4.)
17:00 Acces Direct Don Diamont Ruffo, Arturo Pcnichc, Leticia 15:15 Jericho (SUA 2006, rel. - 1.)
19:00 Observator 17:00 Știrile PRO TV (2009) Calderon, Laura Flores 17:16 Galileo'
20:30 Fotbal: FC Rapid - FC Timi- 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30 Cameleonii (mexican film sc- 18:00 Focus 18 90'

șoara Liga 1 vertisment, 2007) rial de acțiune, 2009) cu Anais, 19:00 Focus Sport
22:30 Pe jumătate mort 2 (SUA film 19:00 Știrile PRO TV (2009) Mariluz Bermudez, Lili Bril- 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'

de acțiune, 2007) 92' cu Bill 20:30 Armă mortală 4 (SUA acțiune- lanti, Eduardo Caceres 20:30 Candidatul altora (SUA dramă,
Goldberg, Ricardo Kurupt comedie, 1998) 127' cu Mel 20:30 Pasărea spin (SUA serial, 1983 2004)
Brown, Angell Conwell, Robert Gibson, Danny Glover, Joe 22:30 Cuibul de vipere (brazilian se- 23:00 Răfuiala (SUA western. 2004)
Madrid Pesci, Rene Russo rial de comedie, 2006) IOT cu Gary Busey

I* 40 27 de rochii (SUA comedie romantică, 2008)
13:30 Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009)
15:05 Fratele lui Moș Crăciun (SUA comedie, 2007)

17:00 Cronicile din Namia: Prințul Caspian (englcz-SUA aventură, 2008) 
19:30 Filme și vedete
20:00 Prăbușirea casei Saddam (englez-SUA serial, 2008)
22:00 Che - Prima parte (franccz-spanioI-SUA dramă, 2008) 126' cuBcni- 

cio Del Toro, Dcmiân Bichir, Rodrigo Santoro, Santiago Cabrera

14:15 V.LP. (german-SUA film serial de acțiune, 1998. rel. - 21.)
15:30 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 91.) 
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 3.) 
17:00 Bobby, legenda din Edinburgh (englez dramă, 2005) 
19:00 V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 22.) Ultimul episod 
20:00 în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 2.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 93.) 
22:00 Dispariția din Deauville (francez polițist, 2007)

i Popasuri folclorice (2008, rel.)
1 ABC... De ce? (program pentru 

copii)
' Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
. Liber pc contrasens (talk show, 

2007) 50'
• Zon@ 1T (2007, rel.)

Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ (2008, rel.) 

' Piatra magică (australian film, 
1999- 16.)
D'ale lu'Mitică (reportaj, rel.) 

45'
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
( Natură și aventură 25'
! Zestrea românilor (documen

tar)
1 Lumea de aproape (documen

tar, rel.)
i Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
l Timpul chitarelor
I Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-corecan, 2003 - 5.)
I Campionii
■ Doctor Who (englez film serial 

de aventură. 2005 - 10.)
I M-am săturat! (1997 - 5.)
l Aventuri extreme
I Ora de știri (show de întâlniri)
> Dragoste și furie (german-ir- 

landez dramă, 1998)

^TV*T2
07:00
08:00
08:30
09:00
09.30
10:00
11:00

11:30
12:00

15:10
15:30
16:00
16:30
17:00

18:10

19:20
19:35

20:30
21:00

22:00
23:10

I

07:00
09:00
10:00
10:30

11:00
12:00
12:30
13:00
13:30

16:00
16:30
17:00

19:00
20:30
22:00

Observator
Neatza, vecină!
Beethoven
101 dalmațieni (SUA serial 

desene animate, 1997)
întâmplări hazlii
Benny Hill ( 1969)
Felicia
Observator
Șapte ani în Tibet (SUA dramă, 

1997) 139' cu Brad Pitt, David 
Thewlis, B. D. Wong, Mako

Observator
Săptămâna financiară
Nume de cod: K-9 (SUA ac- 

țiune-comedie, 1989) 97' cu 
James Belushi, Mel Harris, 
Kevin Tighe. Ed O'Neill

Observator
în puii mei!
Plăcinta americană: Frăția Beta 

(SUA comedie, 2007) 85' cu 
John White, Christopher McDo
nald, Jake Siegel

1 08:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00
10:30

12:30

13:00
13:05

14:00

15:00

17:00

19:00
20:30

22:15

Ce se întâmplă, doctore?
Prinț pentru o zi (SUA come

die, 1995, rel.)
Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007)
Știrile PRO TV (2009) 
Gossip Girl: Intrigi la New

York (SUA serial. 2007 - 18.) 
Legenda căutătorului (SUA 

film serial de acțiune, 2008 - 
ÎL)
Tango în trei (SUA-australian 

comedie romantică, 1999)
Merlin și cetatea legendară (ca

nadian fantasy, 2009) cu James 
Callis. Laura Harris, Maja 
Stacc-Smith, Patrick Sabongui

Știrile PRO TV (2009)
Crank: Răzbunare și adrenalină 

(SUA-englez film de acțiune, 
2006)

Patru frați (SUA thriller de ac
țiune, 2005)

06:15
07:45
09:00
10:15
11:15
12:30
13:30

15:30

16:25
16:30

18:30

19:30

20:30

23:30

Sărmana Maria 1996, rel.)
în numele iubirii (2008, rel.)
Cameleonii (2009, rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață (2006)
Pagini de viață (2006)
Dantela 2: Regăsirea (SUA 

dramă, 1985) 188' cu Brooke 
Adams, Deborah Raffin, Ariclle 
Dombasle, Phoebe Cates

Destine furate (SUA serial, 
2007
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996) cu Thalia. Fernando 
Colunga, Iran Eory

în numele iubirii (mexican se
rial, 2008)

Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009)

Rațiune și simțire (SUA-en- 
glez .film romantic, 1995)

Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006)

07:00
08:00

09:00

10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00

11:00
16:30

18:00
19 00

19:30
20:30

22:30

Camera dc râs
Numerele (SUA serial polițist, 

2005 - 24.)
Cei 4400 (SUA serial de aven

tură S.F., 2004, rel. - 4.)
Ying, yang, yo
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul dc 5 stele
Cine știe...câștigă!
Cei 4400 (SUA serial de aven- : 

tură S.F., 2004 - 5.)
Schimb de mame
Mondenii Show (emisiune de 

divertisment, rel.) 105'
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian
Uite cine gătește! (2010) 60'
Pocahontas (SUA desene ani

mate, 1995) 81' cu Irene Be
dard, Judy Kuhn, Mel Gibson
Avocatul (SUA dramă, 1998) 

112' cu John Travolta

11:45 Aurul nebunilor (SUA film romantic de aventură, 2008) 
13:35 21 (SUA dramă, 2008)
15:35 Plan de joc (SUA comedie, 2007)

Alvin și veverițele (SUA comedie de familie, 2007)
Duffy în concert
Califomication (SUA serial, 2007 - 10.)
Anturaj (SUA serial, 2004 - 10.) Ziua iui Seth Green
Ispășire (englez-francez dramă, 2007)
Semiprofesionist (SUA comedie, 2008)

12:15
12:30 
13:30 
15:30 
16:00 
17:00 
19:00 
20:00 
22:15

Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Entertainment News (18.)
Bobby, legenda din Edinburgh (englez dramă, 2005, rel.) 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 19.) 
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 23.)
O afacere efervescentă (SUA comedie, 2002)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 5.)
Revolta de pe Bounty (englez-SUA dramă, 1984)
Un război murdar (englez-SUA dramă, 2004)

Popasuri folclorice (2008, rel.)
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă (rel.) 45' 
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Doi care doinesc (magazin cul

tural)
Pescar hoinar (rel.)
Piatra magică (australian film , 

1999- 17.)
H...ora prichindeilor
Booky și misteriosul Moș Cră

ciun (canadian film de familie, 
2007)

Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Atlas
Aromânii
Muzică și muzichie (emisiune 

de divertisment)
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-corcean mini-serial, 2003 - 
6.)
Campionii
Videoterapia

Prezintă Marius Bodochi și 
Olimpia Melintc
M-am săturat! (1997 - 6.) 
Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 8.)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Logodnica locotenentului fran

cez (englez dramă 1981)

07:00 Observator 07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en- 06:30 Sărmana Maria (1996. rel.) 07:00 Camera de râs
09:00 Neatza, vecină! glez serial, 1994 - 87.) 45' cu 07:45 în numele iubirii (2008, rel.) 08:00 Numerele (SUA serial polițist.
10:00 Ocolul Pământului în 80 de Ainsley Harriott 09:00 Cameleonii (2009, rel) 2005- 1.)

zile (englez-SUA-italian-RFG- 08:00 Știrile PRO TV (2009) 10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 09:00 Sport, dietă și o vedetă
iugoslav aventură, 1989) 10:00 Merlin și cetatea legendară (ca- 11:15 Pagini de viață (braziljan film , 09:30 Casă, construcție și design

12:00 Aventurile lui Sinbad . nadian fantasy, 2009, rel.) 2006) (emisiune de divertisment) 30'
13:00 Observator 12:00 Gossip Girl: Intrigi la New 12:30 Pagini de viață (brazilian film , 10.30 Regele Shaman (japonez serial
13:30 Cu divele nu-i de glumit! Cu: York (SUA serial, 2007, rel.) 2006) de desene animate, 2003)

Mihaela Rădulescu 13:00 Știrile PRO TV (2009) 13:30 Dantela 2: Regăsirea (SUA 11:00 Autoforum
16:00 Observator 13:05 Apropo TV (emisiune de diver- dramă, 1985) 188' cu Brooke 11.30 Levintza prezintă )
los30 în puii mei! tisment) Adams, Deborah Raffin, Ariclle 12:00 Swingtown (SUA serial, 2008, ;

(emisiune de divertisment. 14:00 întoarcerea lui Sandokan (ita- Dombasle, Phoebe Cates rel. - 5.) 1
2009, rel.) lian mini-serial, 1996) 15:30 Destine furate (2007) 13:00 Cine știe...câștigă! i

18:00 Divertis Mali (emisiune de di- 16:00 Graba strică treaba (SUA co- 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Curat, murdar?
vertisment) medie romantică, 1997) 16:30 Sărmana Maria (mexican se- 15:00 Iubirea bat-o vina (2007 - 9.)

19:00 Observator 18:00 România, te iubesc! (2008) rial, 1996) 15:30 Cronica Cârcotașilor
20:00 SuperBingo Metropolis (emi- 19:00 * Știrile PRO TV (2009) 18:30 în numele iubirii (mexican se- 18:00 Focus 18 90'

siune concurs, 2009) 300' 20:30 Divertis - Land of Jokes (emi- rial, 2008) 19:00 Focus Sport
23:30 CIA: Nume de cod Alexa siune de divertisment, 2009) 60' 19:30 Cameleonii (2009) 19:36 Uite cine gătește! (2010) 60'

(SUA film dc acțiune, 1992) 89' 21:30 Divertis - Serviciul Român de 20:30 Love Story (SUA 1970) 20:30 Schimb de mame (reality
cu Lorenzo Lamas, Kathleen Comedie (divertisment, 2009) 22:30 La naiba, să PovcȘtim! (emi- show) 90' 1
Kinmont, O. J. Simpson, Alex 22:30 The Hurt Locker - Echipa de siune de divertisment, 2009) 22:00 Diamante furate (canadian po-
Cord foc (SUA dramă. 2008) 23:30 Cuibul de vipere (2006) lițist, 2007) l

12:20 Moulin Rouge! (SUA-australian film romantic. 2001) 12:15 Paza de coastă (italian serial pc lițist, 2005, rel. - 23.) 1^1
14:25 Vacanța (SUA comedic romantică, 2006) 13:15 O afacere efervescentă (SUA comedie, 2002, rel.) uTT16:40 Wall-E (SUA film dc animație, 2008) 15:15 Lumea PRO CINEMA

I 18:20 Vicky Cristina Barcelona (SUA-spaniol film romantic, 2008) 96' cu 15:45 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 24.)
Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem, Penelope Cruz 16:45 Ishtar (SUA comedie, 1987)

20:00 Gangster american (SUA polițist, 2007) 157' cu Denzel Washington, 19:00 Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 6 •)
Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin 20:00 Ringul (român dramă, 1985)

22:30 Cavalerul negru (SUA film de acțiune, 2008) 152' cu Christian Bale, 22:15 O casă la capătul lumii (SUA dramă, 2004) 97’ cu Andrew Chalmers,
Heath Ledger, Aaron Eckhart. Gary Oldman Ryan Donowho, Asia Vieira, Jeff J. J. Authors
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0254.216.151

Barman 5

Camerista hotel 2

Contabil 1

Femeie de serviciu
2

Inginer instalații pentru 
construcții 1

Instalator rețele termice 
si sanitare 2

Muncitor necalificat la 
asamblarea,montarea 
pieselor 38

Operator pentu deser- 
vsjp războaie de tesut

Operator pentru intro
ducere, validare si pre
lucrare date

J 1

Ospatar (chelner) 1

Secretara 1

Hunedoara

Telefon: 0254.712.750

Absolvent inv.preuni- 
versitar fara atestat prof

7

Agent commercial
1

Barman 1

Confectioner articole 
din piele si Înlocuitori

9

Confectioner-asamblor 
articole din textile

16

Consilier financiar- 
bancar 10

Consilier/expert/in- 
spector/referent/econo
mist in management

1

Constructor montator 
de structuri metalice

1

Croitor 1

Fierar betonist 5

Inginer confecții piele 
si inlocuitori 1

Inginer constructor in
stalații 1

Juristconsult
1

Mașinist la mașini pen
tru terasamente (ifro- 
nist) 5

Muncitor necal.la in- 
tret. drumuri, poduri, 
sosele 1

Manager financiar
1

Prelucrător produse ce
ramice prin extrudare

3

Sudor 3

Zidar pietrar 5

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

Coafor
2

Agent comercial 1

Ambalator manual
5

Cosmetician
1

Confectioner — asam
blor articole din textile

5

Confectioner tricotaje 
după comanda

5

Electrician de exploa
tare rețele electrice

6

Inginer chemist 1

Munc.necal.la 
amb.prod.solide si se- 
misolide 5

Munc.necal.la 
intret. drumuri,sosele,p 
oduri,baraje 5

Manichiurist 1

Manipulant mărfuri 1

Operator calc electro
nic si rețele 1

Lacatus mecanic de in- 
tretinere si reparații 
universale 2

Lucrator comercial
1

Lupeni

Telefon: 0254.562.640

Brutar 1

Muncitor necal.la in- 
tret.drumuri, sosele, 
poduri 13

Vulcan

Telefon: 0254.571.963

Munc .necal la intret 
drumuri, sosele poduri.

67

Orăștie

Telefon: 0254.247.838

Operator mase plastice
15

Brad

Telefon: 0254.612.615

Ajutor ospătar 1

Barman 2

Muncitor necalificat la 
asamblarea,montarea
pieselor 9

Ospatar 1

Călan

Telefon: 0254.731.010

Croitor 22

Laborant determinări 
fizico-mecanice 1

Manipulant mărfuri
7

Munc.necal.la 
amb.prod.solide si se- 
misolide 1

Muncitor necalificat in 
industria confecțiilor

2

Probator hidraulic ca

zane, țevi, recipiente
1

Hațeg

Telefon: 0254.777.526

0

Ilia

Telefon: 0254.282.717

Bucatar 2

Munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie,m 
ozaic,faianta,gresie,par 
chet 1

Petrila

Telefon: 0254.514.040

Agent securitate 1

Cartator postal' 1

Gestionar depozit 1

Lucrator la amenajare 

teren sportiv(amenaja- 
tor baza sportiva) 1

Lucrator comercial
2

Manipulant mărfuri
1

Munc.necal.la 
amb.prod.solide si se- 
misolide 1

Munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie,m 
ozaic,faianța,gresie,par
chet 4

Săpător manual 3

Șofer autobus 1

Șofer autoturisme si ca-
mioane 1

Aninoasa

Telefon: 0254.512.276

Mecanic utilaj 1

Vânzător 1

Mică publicitate hrfIdI ■

IMOBILIARE TERENURI
Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 ron. Pentru clienții noi, 
prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 0354.881.180 sau conta.serv@yahoo.com

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
- ' curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 

ioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 mp fie
care, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de vacanță. 
Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspector protecția muncii, 
execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU (Legea 319 și 307/2006). Tel. 0720.880.751, 
0254.260.909.

AUTO r
k

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări interioare. Calitate la 
prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.0354/ 410 537ș 0748/ 395 736

Vând urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et.l, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de funcțio
nare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA CARA
VAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, preț 2600 
euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru progra
mul rabla. Tel. 0745.213.577.

Vând tractor.U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, re
morcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

DIVERSE

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând piese mobilier lapreț foarte mic: canapea extensibilă, birou, 2 birouri 
simple, măsuță cafea, masă extensibilă, dulap mediu, 2 scaune birou, 6 scaune 
simple, pat fier forjat cu saltea. Tel. 0766 232 816.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. VTVANI SALUBRITATE S.A. cu sediul în 

localitatea Slobozia, tarla 327/4, parcela 11, 
jud.Ialomița, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Depozit 
temporar de gudron tratat”, situat în localitatea Călan 
(pe halda exterioară de zgură), jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, str. A. Vlaicu nr.25,deluni 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.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

Profesor coregraf predau dansuri de societate pentru începători și avansați: 
Tango argentinian și european, Vals vienez, Rock n Roll, Twist, Charleston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastică aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718.380, 0721.205.289.

(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

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landoujn garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și Ia cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme Ia 48 de ore de ia depunerea lor. Ast
fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cei de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

■ ■ a
i i ii■■ i■i ■■■■ ii i ■

Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei.

mailto:conta.serv@yahoo.com
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sionat de evoluția fundașului central 
al Mureșului și în ciuda eliminării 
din meciul cu CS Otopeni va fi con
vocat la acțiunile viitoare ale lotului 
Under 19. Victor Pistol se află la 
primul sezon în tricoul alb-roșilor de 
sub Cetate, fiind împrumutat de la 
Voința Sibiu. Tot de la Mureșul Deva 
au mai fost convocați la loturile 
naționale de juniori și Dan Alexan
dru, precum și portarul Apostol, 
ambii fiind selecționați de Adrian 
Văsâi la lotul Under 16. Din câte se 
vede centru] de copii și juniori al 
Mureșului anunță câteva promisiuni 
pentru anii care vor urma.

Victor Pistol este ultimul ju
nior care evoluează la Mure

șul Deva și care va fi 
convocat la lotul national de 

juniori. Pistol va evolua pen
tru naționala Under 19, an

trenată de Cristian Sava.

Cel care a dat vestea că Victor 
Pistol va fi convocat în echipa 
națională a fost antrenorul Gheorghe 
Barbu, la conferința de presă de după 
meciul cu CS Otopeni. Tehnicianul 
devenilor a declarat că selecționerul 
Cristian Sava a fost plăcut impre-

Jiul Rovinari - CFR Marmosim Simeria
CFR h^armosim Simeria începe returul Ligii a IlI-a cu un meci pe 

terenul celor de la Jiul Rovinari. Jocul va fi condus de către o brigadă de ar
bitrii exclusiv argeșeană, cu Iulian Călin la centru. în tur, simerienii au învins 
greu, cu 3-2, după ce au condus cu 2 - 0, golul decisiv fiind marcat de 
Daniel Dăscălescu.

Argeșul revine în lupta pentru promovare
Se simte că a ieșit Cornel Pe- 

nescu din închisoare, și-a revenit 
și FC Argeș. Datoriile la jucători 
au fost achitate, iar echipa a debu
tat cum nu se poate mai bine în re
turul dc campionat.

FC Argeș a învins cu 2 - 0, 
chiar pe terenul liderului, FCM 
Târgu Mureș, într-un meci pe care 
l-a dominat și în care a ratat situ-

SILVA^

LEMNTEX
produce si comercislizeszi

parchet fii lera fc fii
_ _ _____ ai____  »

S.C.SII.VA LEMNTEX S.R.U 
wt Chimindiu, nr.i21D, comuna llâruu, 
Icl/ju-t: 03S4/S0IQ21 /22, c-tnuil: *ilvu(â.'*mart.ro

Fostul interimtional, Gheorghe Ungi, a declarat, joi, că la nivelul echipei 
naționale ar trebui schimbate foarte multe lucruri, pentru că altfel vor 
apărea probleme, dur acesta a precizat că nu dorește să spună mai multe, 
pentru a nu crea polemici.

ațiile de gol mai clare. Grație celor 
trei puncte de la Târgu Mureș, 
Argeșul a urcat până pc podiumul 
clasamentului seriei a doua, la 
numai două puncte de lider.

La mureșeni au evoluat ca tit
ulari și foștii jucători ai Mureșului 
Deva, Vîrtic și Bițiș, ultimul fiind 
înlocuit de antrenorul Cosmin 
Bodea, în minutul 35.

Iașiul îl vrea pe Salif Nogo
Tehnicianul Petre Grigoraș îl 

dorește la Poli Iași pe fundașul 
Salif Nogo. Apărătorul din 

Burkina Faso a fost declarat 
liber de contract, câștigând liti

giul cu Jiul Petroșani

Petre Grigoraș este unul dintre cei 
mai în vogă antrenori din Liga I. Acum 
pe banca celor de la Poli Iași, Grigoraș 
nu își uită foștii elevi, cu care a lucrat, 
mai ales că la echipa moldavă e nevoie 
de întăriri, în special la capitolul defen
sivă. Petre Grigoraș a pus ochii pe Salif 
Nogo, jucătoru pe care l-a antrenat anul 
trecut la Oțelul Galați. Salif Nogo a 
evoluat în tur la Jiul Petroșani, dar la fel 
ca mulți alți jucători a depus memoriu 
pentru a deveni liber de contract, ceea 
ce s-a și întâmplat. „Fundașul din Burk
ina Faso, Salif Nogo, trebuie să vină în 
această săptămână. El a devenit liber de 
contract după litigiul cu Jiul Petroșani. 
Jucătorul mi-a spus că poate veni în 
România, așa că îl aștept pentru a vedea 
exact în ce condiție fizică se află. Eu îl 
știu pe Nogo din perioada în care a 
jucat la Oțelul Galați. Rămâne să văd

Duel hunedorean pentru evitarea retrogradării
Minerul Lupeni - Mureșul Deva 

este unul dintre capetele de afiș ale 
etapei a XlX-a din seria a doua a ligii 
secunde. Duelul hunedorean al retro
gradării opune două echipe cu stări de 
spirit diferite. “Minerii” vin după o vic
torie convingătoare pe terenul celor de 
la Arieșul Turda, în timp ce Mureșul a 
pierdut două puncte pe teren propriu în 
fața celor de la CS Otopeni. Gheorghe

cum se prezintă acum și de-abia atunci 
voi lua o decizie în privința sa”, a de
clarat Grigoraș.

Mihăiță Gheorghe 
are de încasat 
6.000 de dolari

Un alt fotbalist care a câștigat 
memoriul cu Jiul Petroșani, Mihăiță 
Gheorghe, a afirmat că nu renunță la 
nici'un leu din suma pe care alb-negrii 
i-o datorează. „Nu renunț la niciun leu. 
Am muncit pentru banii aceia și vreau

Barbu are probleme în defensivă, com
partiment unde va trebui să im
provizeze. Cristi Zaiați, Opriceană și 
Breaz sunt toți accidentați, în timp ce 
Victor Pistol a fost eliminat cu Otope- 
niul și va sta și el o etapă. Pe lista de 
rezerve nu sunt decât soluții de la mi
jloc în sus. Chiar și la meciul cu CS 
Otopeni, Gheorghe Barbu a improvizat 
cu Golguț transformat în fundaș dreapta

bit
I
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să-i iau pe toți, pentru că așa mi se pare 
corect”, spune jucătorul de 27 de ani. 
Acesta a semnat un contract până la 
vară un contract cu echipa ACS Berceni 
din Liga a IlI-a. „Am venit aici pentru 
că obiectivul este promovarea în Liga a 
Il-a și pentru mine este o provocare. 
Luptăm pentru promovare cu echipa!
Gică Hagi, Viitorul Constanța. Am găsit 
condiții de Liga 1, aici, nu mi-a venit 
să cred, terenuri sintetice, sală de forță, 
este foarte bine”, a spus Mihăiță Gheo
rghe, care are dc încasat 6.000 de d 
de la Jiul.

4
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de avarie. Cum nici Pribac nu intră în 
vederile antrenorului, probabil că Ghe
orghe Barbu nu va avea nici suficiente 
rezerve pentru a le scrie pe raportul de 
joc.

Partida de la Lupeni va fi arbitrată 
de Lucian Rusandu, din Sfântu Gheo
rghe, asistat la cele două linii de tii^J 
ișorenii Flavius Damaschin și Dan 
Gabriel. Observator pentru brigada de 
“fluierași” este Valentin Igna, fiul actu
alului șef al arbitrilor din România, 
loan Igna.

Devenii, dar și “minerii” din Lu
peni ar putea primi o mână de ajutor de 
la echipele din serie aflate în situații ex
treme. FC Baia Mare nu a fost progra
mată în etapa de sâmbătă, pe teren 
propriu, cu U Cluj. Dacă partida nu se 
va disputa, răspunsul final urmând a fi 
dat, azi, de FRF, băimărenii vor fi ex
cluși din competiție pentru două nepro- 
gramări. FC Baia Mare nu s-a prezentat 
în ultima etapă a turului, la FC Drobeta 
Tumu Severin.

mart.ro

