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Editorial
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Curvele, zeițe 
ale lumii moderne

Nu ați auzit de Sexi Brăileanca?! Nu cred! 
Toată lumea a auzit de această femeie cu creier de 
gâscă și ugere bine implantate cu silicoane, cu 
toate că intr-o țară normală o astfel de creatură nu 
ar fi fost promovată de nici un post de televiziune 
sau de nici un ziar care-și respectă cititorii. Cum 
însă în România presa este făcută în majoritate de 
oamepi de aceași calitate ca ,Jiumanoida” de care

pomeneam iată că Sexi Brăileanca devine nu 
numai o vedetă ci un model pentru multe gâște care 
abia deslușesc tainele vieții și văd în ea un exemplu 
de succes în carieră. în mod normal un asemenea 
personaj nu ar trebui să fie cunoscută decât de 
șoferii de tir de prin parcările de pe marginea dru
murilor. Din păcate nu se întâmplă așa și viața 
curvelor este prezentată cu lux de amănunte, în 
presă, ca și cum ar fi modele de urmat pentru în
treaga tânără generație. Recent unul dintre cele mai 
bine vândute tabloide din România își informa citi
torii că Sexi Brăileanca a rămas însărcinată dar nu 
știe cine este tatăl copilului. A doua zi, „vedeta” a 
venit cu precizări și a lămurit misterul. Nu are cum 
să identifice tatăl copilului pentru că a făcut sex 
două seri la rând cu 20 de bărbați. Asa că nu-i e 
ușor să-și dea seama cui aparține sămânța care a 
fecundat-o. Cu asemenea modele feminine promo
vate de presa din România nu ar fi de mirare ca 
fetițele de grupa mijlocie să spună că vor să se facă, 
când vor crește mari, Sexi Brăileanca. Oare părinții 
de fete, ce părere au?
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Calendar
ț greco-catolic
Sf. 40 m. din lacul Se- 
baste

ț romano-catolic
Ss. 40 de soldați, m.

X

Rețetotzilei

Mere 
din aluat

Ingrediente:

250 gr faină; 2 gr sare; 25 gr 
zahăr; 30 gr margarina vegetală; 5 
gr drojdie; 120 gr apă călduță; 12 
gr lapte soia.

Umplutura de mere:

1 măr; 2 linguri de zahăr; 50 gr 
stafide; 1 lingură lămâie; 
scorțișoară.

Mod de preparare:

Merele sunt tăiate și amestecate cu 
zahărul și lămâia; sunt lăsate la cupto
rul cu microunde 5 minute. După ce s- 
au răcit, adăugăm stafidele și 
scorțișoara.

Impărțim aluatul și adăugăm din 
compoziția de mere. Adunăm capetele 
aluatului întins și formăm mingiuțe. 
Ele sunt puse cu partea adunată în jos. 
Le lăsăm timp de 40 minute, până își 
dublează volumul.

Le ungem cu ulei, adăugăm un 
stiks in mijloc și decorăm cu feliuțe de 
migdale. Le lăsăm la cuptor 15 minute, 
la 180 grade.

Telefoane utile

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

r—N

2
Q< as

► DN 7 Deva - Sântuhalm ► DN 7 Vețel - Leșnic «■» Ziua \aaptca

► DN 66 Hațeg - Baru Mare ► DN 7 Leșnic - Săcămaș
1 WM

w ■
Deva -41-1. -51 -4

► DN 68 Hațeg - Totești - Ze- 
icani

► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc

X w
OI "S 1 Petroșani -51 -3. -9/ -6

► DN 66 Hațeg-Călan
► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 66 Bănită ■ ■ Brad 8 -41-1. HE

A

lg HOROSCOP

în timpul unei persecuții îm
potriva creștinilor, în secolul al 
III-lea, o creștină evlavioasă cu 
numele Rufina a fugit din Corint 
să se ascundă în munți, ca să scape 
de urmăritori. Acolo a născut un 
fiu, Codrat, după care ea a murit. 
Prin grija Domnului, copilul a fost 
ținut în viață, fiind hrănit în mod 
miraculos: un nor apărea deasupra 
lui și îi picura rouă dulce în gură. 
Sfanțul Codrat și-a trăit copilăria 
și tinerețea în sălbăticie. De tânăr 
el a cunoscut niște creștini de la 
care a învățat despre adevărata 
credință. Codrat a studiat gramat-

10 martie
de-a lungul timpului

lg

Sfinții mucenici Codrat,
Ciprian, Dionisie, Pavel,
Anecton și Crescent

ica și arta medicinii, având mare 
succes. Dar, cel mai mult timp și- 
1 petrecea în singurătate, prin 
munți, în rugăciune și meditație la 
Dumnezeu. Anii treceau și mulți 
prieteni și ucenici îl căutau pentru 
un cuvânt de învățătură. Printre 
aceștia erau Ciprian, Dionisie, 
Anecton, Pavel, Crescent și mulți 
alții. Din porunca păgânului 
împărat Decius (249-251), prefec
tul militar Iason a sosit la Corint 
ca să tortureze și să ucidă pe 
creștini. Fiind cel mai în vârstă 
dintre ei, Sfântul Codrat a vorbit 
în numele tuturor, apărând cu 
demnitate credința în Hristos 
Mântuitorul, după care a fost 
supus torturii. în ciuda suferințelor 
grele, el îi încuraja pe alții, 
spunându-le să nu le fie frică și să- 
și apere cu tărie credința. Iason, 
văzând că nu-i poate convinge pe 
nici unul să se lepede de Hristos, 
i-a aruncat pe toți la fiarele

sălbatice să fie sfâșiați de vii. însă 
fiarele nu s-au atins de ei. Atunci, 
Iason a dat ordin să-i lege de pi
cioare la trăsuri și să-i tragă prin 
tot orașul și mulți oameni din 
mulțime aruncau în martiri cu 
pietre. în cele din urmă acestora li 
s-au tăiat capetele cu sabia. La 
locul martiriului, aceștia au cerut 
puțin răgaz pentru rugăciune și 
unul câte unul și-au plecat 
capetele sub sabie. Discipolii sfân
tului Codrat care au mai rămas au 
suferit și ei pentru Hristos. Un alt 
Dionisie a fost înjunghiat noaptea. 
Victorin, Victor și Nichifor au fost 
zdrobiți într-o presă mare de 
piatră. Lui Claudiu i s-au tăiat 
mâinile și picioarele. Diodor a fost 
aruncat în foc. Serapion a fost de
capitat, iar Papiu și Leonid au fost 
înecați în mare. Luând exemplul 
lor, multe femei creștine au ales să 
sufere de bună voie pentru Hris
tos.

- . •

S-au născut:

Intri în conflict cu o personalitate 
la fel de puternică, dar iese cu scân
tei. Și tu ai o opinie bine conturată la
care nu vrei sa renunți nici în ruptul capului,
dar nici celălalt nu se lasă .

Ai și tu un as în mânecă de care 
te vei folosi la momentul oportun 
pentru a obține o victorie de toată
frumusețea. Nu te abate de la reguli sau de la 
legi.

Parcă nu te poți bucura pc deplin 
de un succes colectiv la care ai avut 
si tu un rol important. Ceilalți sărbă
toresc victoria, se distrează, se feli
cită unii pe alții, dar tu faci opinie separată.

Ai o mulțime de plăți de rezolvat, 
fără a fi vorba, totuși, de cheltuieli 
masive. Sunt acele dări lunare de
care oricum nu poți scăpa, dar cărora 
le-a venit acum timpul.

Nu știi să răspunzi la semnele de 
afecțiune ale partenerului tău, ba 
chiar lași loc de îndoială prin atitudi
nea ta rece și distantă. Poate te îndoiești de 
sentimentele celuilalt si îl ții la respect, r 
ce va strica un pic atmosfera din cuplu.

Nu știi să răspunzi la semnele de 
afecțiune ale partenerului tău, ba 
chiar lași loc de îndoială prin atitudi- 1
nea ta rece și distantă. Poate te îndoiești de
sentimentele celuilalt și îl ții la respect, ceea
ce va strica un pic atmosfera din cuplu.

1629: Charles 1 al Angliei disolvă Parlamentul; în
ceputul celor "11 ani de tiranie" în care n-a existat par
lament

1855: Se inaugurează linia telegrafică București- 
Giurgiu

1857: Apare, la Paris, apoi la București, 
săptămînalul Buciumul, sub direcția lui Cezar Bolliac

1876: Alexander Graham Bell a făcut cu succes 
primul apel telefonic, spunând "Domnule Watson, vino 
aici; am nevoie de tine"

1920: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
hotărăște ca în Ziua înălțării Domnului să se oficieze 
slujba parastasului și pomenirea eroilor în toată țara

1945: Bombardiere americane aruncă aproape 
000 de tone de bombe incendiare asupra orașului 

ez Tokyo

1833: Dimitrie A. Sturdza-Miclăușanu, istoric și 
om politic liberal (d. 1914)

1879: Dimitrie Caracostea, critic și istoric literar, 
folclorist (d. 1964)

1920: Traian Lalescu, poet simbolist (d. 1976)
1921: Arta Florescu, soprană româncă (d. 1998)
1940: Chuck Norris, actor american
1941: Teodor Meleșcanu, om politic român
1957: Osama bin Laden, șeful grupării teroriste Al 

Quaida
1958: Sharon Stone, actriță americană

Te afli intr-un colectiv de lucru 
ceva mai aglomerat unde trebuie sa- 
ti pui in joc toate calitățile din dome
niul comunicării si relaționării pentru 
a te face auzit.

Te afli într-un colectiv de lucru W 
ceva mai aglomerat unde trebuie sa- L îg??; 
ți pui în joc toate calitățile din do- ,'Ș 
meniul comunicării și relaționării 
pentru a te face auzit.

Comemorări:

Duci dorul unui loc de care ești 
atașat emoțional și te tot gândești 
cum să mai treci pe acolo cât de cu
rând posibil. Dacă cineva de acolo

Bancul zilei
- Azi, draga mea, n-am 

pescuit nimic.
- Știam, iubitule, ai uitat 

banii acasă.
© © ©

Ce s-ar întâmpla dacă 
puricii ar lumina ca licuricii? 
Craiova ar arăta noaptea ca 
Las Vegas-ul.

© © ©
De ce sunt zgâriați olte

nii lunea pe față? Pentru că 
duminica mănâncă cu furcu
lița...

© © ©
De ce își plimbă oltenii 

nevasta cu roaba prin piv
niță? Ca să o obișnuiască cu 
metroul!

© © ©
De ce se înmormântează 

oltenii în picioare? Ca să fie

Hunedoarei
spor divertismeaț, f» Mrl* -•n

1940: Mihail Bulgakov, prozator, dramaturg rus (n. 
1891)

1966: Frits Zemike, fizician olandez, laureat al 
Premiului Nobel ( n. 1888)

1969: Emil Scarlat Skeletti, compozitor (n. 1888)

iS A— g- Tur»- —

te invită, te apucă un dor de ducă greu de
oprit.

Ești iritat de comoditatea unora 
care nu vor să se implice în sarcinile 
acestei zile. încerci să-i mobilizezi,
să-i obligi să se apuce de treabă, dar 
cheful lor e mult scăzut și îți taie și ție avântul.

primii la înviere!
© © ©
De ce nu au oltenii cimi

tire și morminte? Pentru că 
toți emigrează și se înmor
mântează în Ardeal....

© © ©
- De două zile tot pescu

iesc și nu am prins nimic.
- Ce pești ciudați! Dar cu 

ce dai?

- Cu pietre...
© © ©
- Vai, dragă, ce a slăbit 

soțul tău!
- De la pescuit i se trage.
- Nu știam, pescuitul slă

bește?
Păi mănâncă ce 

prinde...
© © ©

Deschide bine ochii și nu te lăsa 
păcălit de promisiuni. Cineva îți des
crie viitorul în niște lumini atât de
optimiste, încât aproape că te entuziasmezi,
dar tot ce spune e o fantezie bolnăvicioasă
care nu naște nimic adevărat.

Trebuie sa iei o decizie, dar nu 
trebuie să te grăbești la prima idee 
care îți vine. Ține cont de părerile din
jur, pentru că vei observa multe suspiciuni sau
rezerve din partea unor prieteni. Nu trebuie,
însă, să te temi să iei aceste decizii.
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I ga Bolens exclus din P.R.M.
Lucian Bolcaș a fost exclus, nt arii, din PRM, pentru trădarea intere
selor partidului ți pentru declarațiile publice din ultima vreme, în 
contradicfie cu deciziile și punctele de vedere ale formațiunii

Municipalitatea din Deva preia drumul de centură
O hotărâre aflată pe agenda 
Guvernului clarifică statutul 
juridic până acum incert al 

unei porțiuni din DN 7. Astfel, 
tronsonul de drum cuprins 
între benzinăria Luck OU și 

sensul giratoriu de la Real este 
atât drum european (E 68), 
drum național (DN 7), cât și 
stradă a Devei cunoscută sub 
numele de Calea Zarandului.

Din cauza situației sale incerte, nu 
de puține ori autoritățile naționale re
sponsabile pentru administrarea dru
murilor și cele locale, și-au pasat 
responsabilitatea privind întreținerea 
acestui tronson. Statutul de drum 
național plasa această porțiune în ad- 

“ministrarea Companiei Naționale de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale 
(CNADNR), prin intermediul Direcției 
Regionale de Drumuri și Poduri 
Timișoara (DRDP). Aceștia din urmă 
spuneau însă că potrivit legislației tron
sonul de drum este considerat stradă a 
municipiului Deva, deci întră în aria de 
responsabilități a Consiliului Local.

Șapte kilometri 
de drum trec 
în ograda 
Consiliului Local

Având în vedere necesitatea 
efectuării unor lucrări edilitare, Consil
iul Local a decis să finalizeze disputa. 
Astfel, prin Hotărârea 255 din 2009, 
Consiliul Local a aprobat să fie 
adresată Guvernului solicitarea ca zona 
de tranzit a Drumului European (E 68) 
cunoscută sub numele de Calea Zaran
dului, respectiv tronsonul dintre kilo
metri 386 + 200 până la 393 + 000, 
aflat în proprietatea publică a statului 
să treacă în administrarea Consiliului 
Local Deva. Ieri, proiectul de Hotărâre 
în acest sens s-a aflat pe masa de lucru 
a Executivului.

Reparațiile 
mai așteaptă

Preluarea acestui tronson în ad
ministrarea Consiliului Local nu va 
însemna însă îmbunătățirea imediată a 
stării carosabilului și, implicit flu
idizarea traficului. De fapt, modificarea 
statutului juridic al drumului a consti

tuit o necesitate în vederea derulării 
unor proiecte de infrastructură.. Abia 
după încheierea acestor lucrări drumul 
va putea căpăta o “față” mai decentă.

Cătălin Rișcuța

"Prin această Hotărâre Guvernul ne-a ajutat pentru a putea 
continua proiectul privind reabilitarea rețelelor de apă și canalizare 
în municipiile Deva și Hunedoara finanțat din fonduri ISPA. Fiind 
în administrarea Consiliului Local nu măi este nevoie decât de avizul

nostru pentru a continua lucrările în această zonă. Conform proiectului 
canalul colector al apelor uzate va fi introdus pe sub prima bandă în sensul 
de mers spre Simeria a acestui drum, iar circulația va fi deviată pe banda a 
doua. De asemenea ne ajută pentru demararea proiectului privind podul de 
descărcare a traficului de pe zona Grigorescu peste linia ferată și DN 7 în 
dreptul Bisericii Franciscane, proiect în valoare de opt milioane de euro. 
Finanmțarea ne fiind acordată decât în condițiile în care investiția se află pe 
domeniul privat al municipiului Deva ”.

Mircia Muntean,
primarul municipiului Deva

SMURD Hunedoara, la cinci ani de la înființare
Sirenele Ambulanțelor 

SMURD au sunat, ieri, în fața 
Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență. Și nu pentru a 
anunța vreun eveniment nedo

rit, ci pentru a sărbători cei 
cinci ani de existență a servi
ciului SMURD în județul Hu

nedoara.

„O perioadă 
interesantă”

Asociația Salvital Hunedoara, cea 
care gestionează activitatea SMURD a 
împlinit, ieri, cinci ani de la înființare. 
O perioadă interesantă, așa a catalogat 
președintele Asociației, Petru 
Mărginean „cincinalul” de activitate. 
„Aș spune că a fost o perioadă 
interesantă pentru că a existat și încă 
mai există entuziasm din partea 
primăriilor din județ. Dar, din păcate, 
există și unii primari pentru care 
această asociere nu este una fosrte 
productivă, chiar dacă nu vor să 
recunoască. Cred că pentru toți 

asociația și-a arătat adevărata valoare în 
acești cinci ani”, a declarat președintele 
Asociației Salvital, Petru Mărginean.

Recuperarea 
datoriilor, 
plan de viitor

Datoriile acumulate de unele 
primării din județul Hunedoara către 
Asociația Salvital însumează câteva 
sute de mii de lei. Aceste datorii au dus, 
anul trecut, la trimiterea in concediu a 
mai multor paramedic! SMURD și la o 
eventuală închidere a unor module din 

județ. Recuperarea acestor datorii 
reprezintă pentru președintele 
Asociației prioritatea de grââul 0 a 
acestei perioade. „Sper că vom putea 
regla problemele fondurilor și a datori
ilor pe care primăriile hunedorene le au 
către noi. Sper că în scurt timp va exista 
chiar și o lege care să reglementeze ac
tivitatea SMURD în România iar toți 
paramedicii de pe aceste ambulanțe să 
fie preluați de inspectoratele pentru 
situații de urgență. Am avut chiar și o 
discuție pe această temă cu Raed Arafat 
și sper că se va rezolva”, a mai adăugat 
Petru Mărginean.

Numărul 
intervențiilor, triplat 
în 2009 față de 2008

Numărul intervențiilor la care au 
participat echipajele SMURD în cursul 
anului 2009, pe teritoriul județului 
Hunedoara, a crescut cu 180 la sută față 
de anul 2008. Cele mai multe solicitări 
au fost în cazul accidentelor rutiere, ur

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

mate de accidente de muncă sau tenta
tive de suicid. Numai în primele luni 
ale acestui an, echipajele SMURD au 
intervenit în peste o mie de cazuri. 
„Dorim să achiziționăm, în acest an, o 
mașină de teren pentru zona Râu de 
Mori, asemeni celei din Straja, prin 
care intervențiile paramedicilor vor fi 
mult simplificate”, conchide Mărginean

Andreea Lazăr

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Cineva vă fură omenia!
Dacă aș fi un tip optimist

- și mă blastăm că nu-s! - aș zice că nu e 
nimic mai odios pe lumea asta decât să furi 
bani folosindu-te de slăbiciunea oamenilor 
care se încăpățânează să rămână buni și 
generoși într-o lume clădită pe lichelism și 
jigodii. Să storci bani de la fraierii care mai 
cred în omenie mi se pare inacceptabil. Avem 
informații cum că matroana asociației „Mara
- Maria” ar cam comite astfel de fapte. Pe 
personajul cu trecut dubios (vezi foto) l-am 
protejat cu bandă neagră la ochi ca să îl ferim 

de lumina faptelor bune sau - după gust - ca 
să îl obișnuim cu bezna iadului în care se 
afundă. Cucoana în cauză a deprins a câștiga 
bani sub pretextul că face acte caritabile cu 
colectă de bani pentru persoane aflate în difi
cultate. Umblă cu miloaga pe la instituții, 
cerșește pe la înalte porți și organizează spec
tacole de „binefacere” de pe urma cărora 
câștigă ea și rudele sale. Și-a făcut nepoata 
prezentatoare (lamentabilă) de spectacole pe 
care o plătește pentru fiecare prestație cu 250 
de lei, mai mult decât câștigă activistele de pe

DN care freacă trotuarul, menta și alte cele...
Mai mult, mama filantropiei de la 

Asociația „Mara - Maria” nu vrea să spună 
nici măcar voluntarilor care au acceptat să 
intre în proiect pentru cine adună ea bani. 
Nici măcar conturile celor aflați în dificultate 
nu sunt la vedere. Sub pretextul că tinerii care 
au nevoie de ajutor vor să își protejeze imag
inea publică, cucoana mătrășește mila publică 
spre buzunare oculte. Până acum a încercat 
cu spectacole de caritate pe la sate, dar se pare 
că profitul este de rahat. Acum se pare că 
madam țintește la locuri mai „mănoase”, de 
unde se pot stoarce bani la greu cu telenovela 
„Bogdan are nevoie de un rinichi ca să își 

împlinească visul de a fi noul Eminescu. 
Dați-mi bani să-l lecuescu”. Nu știu dacă ați 
prins rima, dar esențial e să rețineți mecanis
mul: cineva vă fură omenia! Pentru cei care 
ne citesc doar pe internet facem următorul 
anunț: Comunitatea românească din Spania 
este următoarea gâscă pe care „Mara Maria” 
vrea să o jumulească de bani. Băgați bine 
sama în buzunarele cui îndesați euroii.

în ceea ce ne privește, fiți siguri, vom 
face tot ce ne e în putință să convingem 
Poliția, Fiscul și Garda Financiară să preia în 
posesie acest caz.

Al dvs Gogu
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Anchetatorii au deshumat, marți, trupul unui bărbat care se presupune 
că ar fi fost una dintre victimele grupării conduse de omul de afaceri 
Sergiu Băhăian - suspectat că ar fi comandat uciderea a patru persoane 
deshumarea având ca scop stabilirea cu exactitate a identității victimei.

Campanie pentru 
prevenirea traficului 
de persoane

Polițiștii 
au confiscat 
autoturismul 
unui bărbat 
suspect de furt

Darius I. de 20 de ani, suspect că 
ar fi furat combustibil din incinta unei 
societăți comerciale din Mintia a aban
donat autoturismul proprietate 
personală și a fugit la apariția 
polițiștilor. Incidentul a avut loc luni 
noapte, în jurul orei 01:25. Agenții au 
găsit autoturismul lui Darius 1. staționat 
in fața unei societăți comerciale din 
Mintia, in urma verificărilor făcute 
polițiștii au constatat că tânărul a furat 
90 de litri de motorină din două 
camioane aflate în incinta firmei din 
Mintia, și a creat astfel un prejudiciu în 
valoare de 400 de lei. Polițiștii au sigi
lat autoturismul și l-au depozitat în in
cinta Poliției Municipiului Deva.

Pieton accidentat 
în Hunedoara

O femeie care traversa strada ig
norând culoarea roșie a semaforului a 
fost lovită de un scuter. Accidentul ru
tier a avut loc luni în jurul orei 17:30, 
în municipiul Hunedoara, la intersecția 
Bulevardului Decebal cu strada Aurel 
Vlaicu. Ovidiu C. de 21 de ani din 
Hunedoara, conducătorul mopedului 
circula regulamentar. El nu a mai putut 
însă să evite producerea accidentului.

în urma verificărilor, polițiștii au 
constatat însă că mopedul nu era înreg
istrat. Victima, Maria A. de 53 de ani a 
primit îngrijiri medicale, iar tânărului i 
s-a întocmit dosar de cercetare penală 
pentru comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Cinci hunedoreni, victime ale 
exploatării prin muncă și alți 
patru femei care au fost obli
gate să se prostitueze au fost 
identificate la sfârșitul anului 
trecut. Toate aceste persoane 

sunt din Valea Jiului și au 
căzut în plasa traficanților de 
carne vie din cauza situației 

materiale precare. Amploarea 
fenomenului a determinat 

Centrul Regional Alba-Iulia să 
desfășoare campania „ Traficul 
de Persoane nu iartă” și la ni

velul județului Hunedoara, 
până în luna octombrie a aces

tui an.

ANITP - Centrul Regional Alba-
Iulia a monitorizat victimele din Valea Ji

ului.”Persoanele respective au vârsta 
cuprinsă între 18 și 40 de ani și urmau să 
plece în Grecia să muncească. Autoritățile 
au intervenit la timp iar traficanții au fost 
prinși. De asemenea mai avem un dosar 
în care au fost exploatate sexual patru 
femei. Victimele sunt tot din Valea Jiului” 
a precizat Anca Sava, coordonatorul Cen
trului Zonal Alba -Iulia al ANITP.

Victimele își iau 
lumea în cap pentru 
că își doresc o viață 
mai bună

Scopul campaniei este de a reduce 
numărul de victime ale traficului de per
soane. Campania de prevenire și infor
mare a opiniei publice se adresează unor 
victime potențiale care pleacă cu 
precădere la muncă în Spania și Italia, 
înainte de a pleca la muncă în străinătate 
oamenii pot cere informații de la AJOFM 
prin programul EURES. Prin intermediul 
campaniei se urmărește ca oamenii să fie 
conștienți despre riscul pe care și-1 asumă 
în momentul în care pleacă să muncească 
în străinătate. La nivelul centrului zonal 
Alba-Iulia sunt monitorizate 106 victime 
ale traficului, care au fost identificate de 
structurile de Brigada de Crimă 
Organizată și sunt în momentul de față 
părți în procese penale. Cele mai multe 
victime provin din mediul rural, au un 
nivel de educație scăzut, iar situația lor

financiară este precară.’’Rolul campaniei 
este să informăm oamenii pentru a nu 
cădea victime acestui fenomen. Cea mai 
cunoscută formă de exploatre este cea 
sexuală. însă prin această campanie 
dorim să tragem un semnal de alarmă că 
traficul de persoane nu înseamnă doar ex
ploatare prin sex ci și prin muncă sau 
pornografie infantilă. De multe ori cre
dem că aceste victime sunt naive sau dăm 
vina pe ele pentru ce li se întâmplă. Ma
joritatea victimelor indiferent că sunt 
femei sau bărbați ajung să fie traficați 
pentru că își doresc o viață mai bună. 
Traficanții ademenesc de obicei victimele 
cu un loc de muncă în străinătate. Ei știu 
exact ce trebuie să promită oamenilor în 
raport cu nivelul de pregătire al vic
timelor” a declarat Anca Sava.

Traficanții de carne 
vie recurg la orice 
metode

Prima persoană care intră în contact 
cu victima se numește recrutor. 

Traficanții au un rol bine definit. Cu cât 
o persoană este ținută mai mult de trafi
cant cu atât banii pe care acesta îi câștigă 
sunt mai mulți. încă din prima zi în care 
ajung pe mâna escrocilor, victimelor li se 
spune că nu au fost duse în străinătate 
pentru a munci ci pentru practicarea 
prostituției. în primă fază traficanții 
încearcă să le convingă că prostituția este 
o modalitate de a câștiga bani foarte ușor. 
Când victimele refuză sunt obligate să-și 
vândă trupul: de la bătăi și torturi fizice, 
inclusiv înfometare, până la amenințarea 
familiei. La exploatarea prin muncă 
metoda este alta. Victimei i se spune să se 
apuce de lucru iar când vine vremea să își 
ia salariul nu i se mai dă pentru că are da
torii care reprezintă contravaloarea trans
portului. Cu trecerea timpului oamenii nu 
își mai primesc deloc banii, nu au voie să 
dea telefon acasă și nici să contacteze 
autoritățile fin țara respectivă. Este foarte 
greu ca victima să fugă pentru că este 
suprevegheată în permanență.

Maria Bulz

O femeie a ajuns 
la spital după ce 
a fost acroșată 
de un moped

Valerica B. de 37 de ani a devenit 
victima unui accident rutier, după ce a 
fost acroșată de un moped condus de 
Margareta P. de 36 de ani din comuna 
Baru. Accidentul a avut loc luni, în 
jurul orei 09:00 pe DC 70A, în trimp ce 
victima mergea pe partea stângă a dru
mului, în aceeași direcție de mers cu 
cea a mopedului. Femeia a fost rănită 
ușor și a fost transportată la Spitalul din 
Hațeg pentru a primi îngrijiri medicale.

Maria Bulz

Fermierii interesați de subvențile agricole
în prima săptămână de la lansarea 

campaniei SAPS 2010, au fost depuse 
54.000 cereri' de plată, pentru o 
suprafață de circa 242.000 hectare, 
informează biroul de presă al Agenției 
de Plăți și Intervenți în Agricultură, 
(APIA)

Dintre cei 54.000 de fermieri care 
au depus cereri de plată, peste 11.800 și- 
au completat declarația de suprafață uti
lizând aplicația IPA Online. Precizăm 
că, până în prezent, aplicația IPA Online 
a fost accesată de 54.836 de fermieri, 
pentru o suprafață de 993.952 hectare. 
Este important de menționat că fiecare 
fermier care și-a completat declarația de 
suprafață prin intermediul IPA Online 
trebuie să depună la Centrele APIA și o

cerere de plată.
Reamintim că APIA a lansat 1 

martie 2010, campania de primire a 
cererilor de plată pentru 
schemele/măsurile de sprijin pe 
suprafață.

Pentru a beneficia de sprijinul fi
nanciar pe suprafață, fermierii trebuie să 
depună la Centrele APIA, în intervalul 
1 martie -17 mai 2010, o singură cerere 
de plată. Pentru depunerea cererilor de 
plată începând cu data de 18 mai se vor 
aplica penalități de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare de întârziere. După data de 11 
iunie 2010, cererea de sprijin nu mai 
este admisă la calculul plății pentru anul 
în curs.

Un adolescent a fugit de acasă
Iulian- Răducu Babalîc de 16 ani 

din Uricani a dispărut de acasă 
duminică, în jurul orei 14:00. Părinții 
copilului au alertat poliția care l-a 
căutat în întreg orașul, fără a avea însă 
vreun rezultat. Nu este pentru prima 
dată când adolescentul fuge de acasă.

Persoanele care dețin informații 
utile găsirii minorului sunt rugate să se
sizeze poliția sau să apeleze numărul de 
urgență 112.

Semnalmente: înălțime: 1,70-1,75 
metri, greutate 55-60 Kg, ochi căprui, 
păr șaten tuns scurt, ten deschis, 
constituție astenică, are strabism la 
ambii ochi, vorbește peltic. La data 
dispariției, minorul era îmbrăcat cu o

geacă de culoare portocalie, căciulă de 
culoare roșu cu negru, pantaloni tip 
jeans de culoare crem, ghete din piele 
de culoare neagră cu fermoar.

CONSILIUL LOCAL GHELARI
JUDEȚUL HUNEDOARA

ANUNȚ

CONSILIUL LOCAL al comunei GHELARI cu sediul în comuna Ghelari, str. * 
Rusca nr. 5, jud. Hunedoara, ANUNȚĂ organizarea licitației publice pentru conce
sionarea terenului situat în comuna Ghelari, sat Ghelari zona Măgura, nr. topo 60144 
cu S=244.725 mp și nr. topo 60147 cu S=53.909 mp ca trup comun, în vederea con
struirii unei instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice.

Documentația de licitație se poate obține contra cost de la sediul Primăriei 
comunei Ghelari, str.Rusca, nr.5, jud. Hunedoara.

Ofertele se depun până la data de 29.03.2010 ora 16.00 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 30.03.2010 ora 14.00 

Relații suplimentare la tel. 0254- 735201



Inițiativele edililor din Comuna Luncoiul de Jos
sfidează criza
Cu toate că vremurile nu sunt 

tocmai prielnice pentru dezvol
tarea și progresul comunități
lor locale tânărul și energicul 

primar al comunei Luncoiul de 
Jos Călin Dorin Dud poate să 
înscrie la realizări o parte din
tre proiectele pe care le-a pro
pus locuitorilor atunci când 

le-a cerut voturile.

Căile de acces 
sunt prioritare

Datorită așezării sale geografice 
r trei dintre cele cinci sate compo
nente, Luncoiul de Jos, Podele și Lun
coiul de Sus, înșiruite de-a lungul văii 
care a dat și numele comunei, aceasta a 
beneficiat de binefacerile unei artere de 

ulație mai importante precum dru
mul Deva - Oradea (DN 76). Pe terito
riul comunei însă accesul locuitorilor 
spre gospodării cu mijloace de trans
port este dificil, dat fiind că satele sunt 
formate din grupuri de case sau 
gospodării răsfirate pe dealuri, după 
cum este structura majorității 
localităților di a Apuseni. De aceea una 
printre prioritățile primarului a fost 
repararea și pietruirea unor drumuri, 
toate aceste lucrări fiind realizate în 
regie proprie. „Este important să avem 
drumuri bune. Nu am reușit să 
t'pahzăm tot ceea ce ne-am propus, dar 
vom continua în măsura posibilităților”, 
spune primarul Dud.

Școala, biserica 
și biblioteca 
reprezintă stâlpi 
ai comunității

Una dintre promisiunile făcute de 
primar concetățenilor săi a fost reno
varea tuturor școlilor din comună. „Am 
promis în campanie că voi repara toate 
școlile din comună. Am renovat com
plet până acum trei școli primare și am 
început și cu clădirea școlii generale din 
care am finalizat cinci săli de clasă. 
Pentru fiecare clădire am avut un buget 
de 24 mii lei obținuți din granturile 
acordate de Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere. Totul s- 
a făcut în regie proprie”, afirmă pri
marul. Prin intermediul unui contract 
avantajos primarul a reușit să doteze 
școlile cu patru copiatoare performante. 
Primarul nu a uitat însă nici bisericile 
din comună, acordând sprijin pentru 
împrejmuirea a două dintre lăcașurile 
de cult. De asemenea, biblioteca a intrat 
într-un program de utilare cu cinci cal
culatoare performante.

Gospodarii 
au Gospodărire 
comunală

Pentru realizarea lucrărilor de 
întreținere și reparații curente la obiec
tivele de pe teritoriul comunei, edilul a 
organizat pe lângă primărie un serviciu 
de gospodărire comunală care cuprinde 
șase angajați. Astfel, cu bani puțini și 
resurse proprii primarul Călin Dud a
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Sediul Primăriei..

■■ ------
Călin Dorin Dud, primarul comunei

reușit să îndeplinească o serie dintre 
obiectivele pe care și le-a propus. Tot 
cu fonduri obținute din granturile acor
date zonelor miniere s-a renovat com
plet clădirea dispensarului comunal. 
„Am reușit să aducem un medic tânăr 
de la Orăștie. în incinta dispensarului 
am organizat și un punct farmaceutic”, 
afirmă primarul. Printre intențiile edilu
lui se numără și deschiderea în comună 
a unei filiale a Casei de Ajutor Reciproc 
pentru pensionari.

Dezvoltarea 
economică 
este o condiție 
a prosperității

După prăbușirea sectorului minier 
și comuna Luncoiu de Jos a avut de 
suferit din punct de vedere economic. 
Situația economică este reflectată și de 
numărul persoanelor care au apelat la 
sprijin din partea primăriei. „In prezent 
avem 15 persoane care au cerut ajutor 
social, dintre care doar șapte sunt apte 
de muncă pentru lucrări comunitare. In 
curând va trebui să renunțăm însă la 
asistența socială pentru1 că bugetul nu 
ne mai permite să susținem plata veni
tului minim garantat. Banii pentru 
asistența socială și învățământ ne ajung 
doar pentru 8-9 luni” declară primarul 
Călin Dud. în prezent pe teritoriul co
munei funcționează doar doi agenți 
economici mai importanți. Este vorba 
despre o un producător de scaune er- 
gonomice care are în secția de la Lun
coiu de Jos un număr de 12 - 13 
angajați. De asemenea pe teritoriul co
munei funcționează o stație de asfalt cu 

15 salariați. „La finele anului trecut am 
purtat discuții cu un investitor din Aus
tria care intenționează să deschidă o 
unitate de prelucrare a deșeurilor lem
noase, ceea ce ar crea 100 de noi locuri 
de muncă”, afirmă primarul Dud.

Proiectele 
așteaptă finațare

Primarul nu intenționează să se 
limiteze doar la ceea ce a realizat până 
acum. ,Am finalizat un proiect integrat

pe Măsura 3.2.2. pentru satele Luncoiu 
de Jos și Stejărel privind alimentarea cu 
apă, realizarea canalizării, repararea 
drumurilor, un program „after school” 
și sprijinirea tradițiilor. în comună 
funcționează Ansamblul folcloric 
„Stejărelul” care a realizat importante 
rezultate pe plan artistic. Proiectul a tre
cut de etapa de verificare tehnică. Ar fi 
important dacă ar fi evaluat și finanțat 
încă din acest an”, afirmă primarul. Tot 
în stadiul de proiect este și realizarea 
unui parc public care să cuprindă zona 
primăriei, a școlii generale și dispen
sarului comunal. Spațiul de recreere ar 
urma să fie finanțat din fonduri de 
mediu. Edilul comunei mai vrea să 
amenajeze și baza sportivă care 
urmează să cuprindă un teren sintetic, 
tribune și vestiare. în lipsa fondurilor și 
acest proiect mai are însă de așteptat.

Un primar atent

Cu prilejul zilei de 8 martie pri
marul Călin Dud a ținut să aducă un 
omagiu tuturor femeilor de pe teritoriul 
comunei. Drept pentru care primarul a 
bătut cu pasul plaiurile localităților 
componente pentru a înmâna personal 
fiecărei femei câte o floare.

Cătălin Rișcuța
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Polițist substantiv feminin

"Atâta timp cât o femeie poate să arate 
cu 10 ani mai tânără decât fiica ei, 
ea este perfect mulțumită." (Oscar Wilde)

Femeia și-a croit carieră și do
menii considerate din bătrâni a 
fi mai potrivite pentru bărbați, 
în urmă cu câțiva ani o femeie 
îmbrăcată în polițist era o ci- 
dățenie. în prezent glasul fe

meii răsună și în rândul 
oamenilor legii.

g
.,0 caracterizare în două cuvinte a Comisarul șef Marilena But
nar ar fi „șeful ideal”. Și când spun asta mă refer la felul în care 
interacționează cu noi subalternii. Marilena Butnar este genul de șef 
care în primul rând te învață, îți explică și abia apoi îți cere să pui în aplicare. 

Este o metodă care consider că este foarte eficientă. Este o persoană 
corectă și obiectivă, atât ca și șef cât și la modul general. Este 
colegul cu care îți face plăcere să lucrezi și șeful pe care ți-l dorești 
să te conducă”

Ioan Borza,
Șeful Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Deva

O femeie a cărui glas ordonă peste 
mai mult de o sută de agenți de poliție 
este comisarul șef Marilena Butnar, 
Adjunct al Șefului Poliției Municipiului 
Deva.

O- persoană obiectivă și corectă 
Marilena Butnar crede că a fost 
predestinată pentru meseria pe care și- 
a ales să o profeseze.

A absolvit Școala de Miliție 
București, clasa de cercetări penale. 
Totodată a fost și printre primele femei 
din țară care au ales să își construiască 
o carieră în acest domeniu.

„A fost al doilea an în care la 
Școala de Miliție au fost create locuri 
și pentru femei. Pentru mine a fost ceva 
normal. întotdeauna am simțit că 
aceasta este domeniul în care vreau să 
profesez.

Cred că am fost predestinată pen
tru asta. Prima dată am văzut o 
uniformă de-a armatei. Mi s-a părut o 
distincție extraordinară. Și ăsta a fost 

unul din motivele pentru care am ales 
să fiu polițistă”, a mărturisit Marilena 
Butnar.

Regimul sever din 
Școala de Miliție 
nu a descurajat-o

Despre anii petrecuți în cadrul 
școlii militare își amintește cu drag, cu 
toate că regimul de atunci era unul strict 
și foarte sever.

Asta nu au determinat-o să 
renunțe, ba chiar din contră. în primii 
ani ai carierei, curiozitatea cu care o 
priveau oamenii de rând când purta uni
forma era uneori stânjenitoare.

Pe parcursul formării sale profe
sionale Marilena Butnar a fost perma
nent ajutată și ambiționată de 
superioarii săi. O metodă care în 
prezent o aplică pentru subalterni.

După paisprezece ani de activitate 
în cadrul biroului de Cercetări Penale a 
Poliției din Deva, Marilena Butnar este 
avansată în funcția de Șef de birou, iar 
după trei ani a ajuns Adjunct al Șefului 
Poliției Municipiului Deva.

„întotdeauna am pus mare preț pe 
comunicare și am menținut o relație 
deschisă cu colegii.

Faptul că uneori asculți un om, îi 
poate fi de mare folos. După ce am ocu
pat funcția de adjunct, am constat cu 
mare bucurie că nimeni nu și-a schim
bat atitudinea față de mine”, a adăugat 
Marilena Butnar.

„Pentru atingerea suc
cesului totul depinde de 
câtă ambiție și stimă de 

sine poate avea o femeie. Nu tre
buie să stabilești țeluri înalte, pentru 
că astfel dezamăgirea poate fi mult 
mai mare. Important e ca totul să 
decurgă pas cu pas. M-aș bucura 
foarte tare ca procentul femeilor 
care profesează în cadrul poliției să 
crească”

Marilena Butnar, 
comisar șef 

adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Deva

Pentru polițiști 
comunicarea 
este esențială

Cariera a fost foarte importantă 
pentru comisarul șef. Meseria pe care 
și-a ales să o profeseze a practicat-o 
mereu cu pasiune. Consideră că este 
una din meseriile care nu se pot face 
doar pe jumătate, ci una în care trebuie 
să te dedici și să o faci cu plăcere. O 
mare satisfacție a Marielenei Butnar 
este faptul că poate contribui la for
marea viitoarelor generații de agenți de 
poliție pe care îi consideră urmașii săi

g
„Ca și colaborator

Marilena Butnar este o 
persoană pe care te poți 

baza că în momentul în care soliciți 
unele informații, Ie primești în cel 
mai scurt timp și întotdeauna 
corecte. Este o persoană promptă, 
bine documentată și foarte 
operativă, iar colaborarea cu dum
neaei este una dinte cele mai 
bune.”

Bogdan Sițu, 
purtător de cuvânt 
al IPJ Hunedoara

profesionali. Un alt lucru care o bucu?.. 
este că mulți tineri aleg să urmeze cari
era de polițist. întodeauna a pus preț pe 
comunicarea dintre agenții de poliție și 
cetățeni, în rezolvarea oricărei pre' 
leme. „Este o meserie frumoasă, peni. „ 
care trebuie să te dedici. Este și o mare 
responsabilitate, dar și plăcut că pot 
contribui la formarea noii generații de 
agenți de poliție. Sper ca oamenii să se 
convingă că pot apela la noi cu în
credere pentru orice problemă, fie ea 
chiar și de consiliere sau îndrumare”, a 
spus Marilena Butnar.

Pagină realizată de
Irina Năstase

Metodă inovatoare
pentru a avea un bronz perfect

Pentru femeile care doresc să arate pe tot par
cursul anului ca și cum s-ar fi întors dintr-o vacanță 
exotică și fără solar, noua metodă de bronzare 
organică le vine în ajutor. Unele saloane din oraș oferă 
doritoarelor posibilitatea de a avea o piele frumos 
bomzată fără a se expune însă la radiețiile UV de la 
solar. Procedeul este unul simplu. Pielea clientei tre
buie să fie curată și uniformă. Pentru aceasta este 
folosit un exfoliant special. Pasul următor constă în 
pulverizarea pe întreg corpul a loțiunii de bronzare cu 
ajutorul unui pistol special. Loțiunea intră imediat în 
piele și nu crează senzația de gras sau lipicios, spre 
deosebire de alte creme autobronzante. După apli
carea loțiunii de bronzare urmează etapa de uscare a 
acesteia, tot cu ajutorul unui pistol special. După fi
nalizarea ședinței soluția va fi complet uscată și nu 
există riscul de pătare a hainelor. Bronzul obținut 
durează de la șapte până la nouă zile. Mai mult bron
zarea organică are efect și anti-îmbătrânire.

„Practicăm la salon această metodă de bronzare. 
O recomand tuturor femeilor care doresc să aibă un

bronz perfect și fără a se expune la radiațile de la 
solar. Este mult mai sănătos, se aplică ușor și uniform. 
Eu sunt mulțumită de această metodă.”, spune Ema 
Curiac, administrator salon de înfrumusețare.

Show incendiar pentru femei la Brad
Reprezentantele sexului frumos din Brad s-au 

dezlănțuit la o petrecere organizată în cinstea lor. 
Doamnele și domnișoarele au avut parte de surprize pe 
parcursul serii, invitați speciali au fost două trupe de 
striptease masculin. •

Petrecerea a începui de la primele ore ale șefii în 
Club Fantasy din Brad. încă de la începutul petrecerii 
localul a fost asaltat de reprezentantele sexului frumos,

dornice de distracție. Atmosfera a devenit incendiară 
în momentul în care și-au început programul invitații 
surpriză ai serii. Două trupe de striptease masculin ap 
făcut un show erotic de zile mari spre deliciul specta
toarelor. Membrii trupelor au ridicat toate doamnele și 
domnișoarele la dans. Dansul striperilor cu torțe 
aprinse a fost punctul culminant al serii. Spectacolul a 
ținut până Ia orele dimineții, clubul Fantasy devenind 
la un moment dat neîncăpător. Accesul bărbaților în in
cinta clubului a fost restricționat până la miezul nopții 
cu toate că mulți amatori de astfel de show-uri așteptau 
cu nerăbdare să poată intra.

„A fost o seară incendiară. Toate fetele s-au dis
trat. Atmosfera care a fost la club nu poate fi descrisă 
în cuvinte. Sunt foarte bucuros că am putut oferii fe
meilor o asemenea petrecere, mai ales că a fost și ziua 
lor. Totul a fost peste așteptări”, a declarat Ovidiu Paul, 
organizatorul petrecerii.

3 SERI / 3 SPECTACOLE

UNBARBAT SI MAI MULTE FEMEI
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Foștii jurnaliști de la Academia Cațavencu, care au părăsii 
echipa săptămânalului la începutul lui martie, lansează, 
săptămâna viitoare, revista Kamikaze, 
într-un tiraj de 60.000 de exemplare. E
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„Impact vizual”, la Cercul Militar din Deva

din Deva și la Teatrul Național din București,
Expoziție inedită, la început de primă
vară, la Cercul Militar din Deva. Câ
teva zeci de tablouri, reunite sub titlul 

„Impact Vizual”, au fost expuse în sala 
de festivități a Cercului Militar.

Realizatoarea expoziției de artă 
contemporană, Gabriela Brănescu, a dorit să 
ofere publicului amator de pictură o altfel de 
expoziție, inovativă. „Sunt adepta înoirii, în 
s-, .cial în domeniul artelor vizuale și doresc 
să încânt privire vizitatorilor cu aceste picturi 
modeme”, a declarat Gabriela Brănescu.

Spontaneitatea, 
o caracteristică 
personală

Realizate în perioada 2002-2003, pic
turile prezintă sentimentele artistei în mo
mentul realizării lor. „Inspirația a venit din 
interior” a afirmat Gabriela Brănescu făcând 
referire la tema tablourilor. Acestea au mai 
fost expuse în anul 2008, la Galeria de Artă 

însă de această dată doar cele mai reprezen
tative picturi pot fi admirate de publicul de- 
vean. Pictura artistei hunedorence este una 
specială. Artiștii plastici, care îi cunosc 
lucrările, le apreciază ca fiind ancestrale. 
„Lucrările sunt spontane. Această spontanei
tate o bănuiam și mi-a confirmat-o și artista: 
ea lucrează mult în schiță și apoi încearcă să 
imprime acea tușă proaspătă, spontană, care 
de altfel o și caracterizează”, a declarat An
drei Rosetti.

Expoziții
internaționale

La 32 de ani de la prima expoziție 
personală, hunedoreanca are un palmares 
bogat. Lucrările artisței Gabriela Brănescu s- 
au bucurat și de aprecierea publicului 
internațional. A expus o serie de lucrări și 
peste hotare, în țări precum Turcia, Grecia, 
Germania sau chiar Olanda. Expoziția de la 
Cercul Militar poate fi admirată de deveni 
până la sfârșitul acestei luni.

Andreea Lazăr

CM< k
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"Peste 500.000 de persoane sunt înregistrate în mod oficial ca dependente de dro
guri", a declarat levgheni Briun, precizând că numărul real este de trei ori mai mare 
și că aceste persoane sunt consumatoare de heroină.
El a declarat, de asemenea, că până la trei milioane de ruși au "încercat" droguri la 
un moment dat în viața lor, dar că acestea nu sunt considerate dependente...

J Angajatorii din România 
se pregătesc

UE acordă împrumuturi șomerilor 
care vor să își deschidă o afacere

să recruteze personal
Angajatorii din România 

sunt mai optimiști în ceea ce 
privește planurile de recru
tare pentru aprilie-iunie față 
de prognozele din ultimele 
șase luni, revenind astfel la 
nivelul planurilor pe care le 
aveau în luna mai a anului 

trecut, potrivit unui studiu al 
firmei de recrutare Manpo

wer.

Studiul analizează activitățile de 
angajare în al doilea trimestru și a 
fost realizat pe un eșantion de 
aproape 61.000 de angajatori din sec
toarele public și privat din 36 țări. în 
România, studiul se bazează pe 
răspunsurile a 750 de angajatori. 
"Rezultatele studiului evidențiază o 
stagnare a scăderii și chiar o ușoară 
îmbunătățire în ceea ce privește per
spectivele de angajare pentru 
trimestrul doi. Un alt semn de stabi
lizare este dat de faptul că 64 la sută 
dintre angajatori au semnalat că vor 
menține constant numărul actual de 
angajați, cu șase puncte procentuale 
mai mult față de trimestrul anterior. 
Această evoluție este un semn pozitiv 
în ceea ce privește tendințele de re
dresare și de creștere așteptate pe 
piața forței de muncă până la sfârșitul 
anului, în concluzie încurajator atât 
pentru angajatori, cât și pentru 
solicitanții de locuri de muncă", a de
clarat, într-un comunicat, directorul 
general, Manpower România, 
Camelia Stănculescu. De asemenea, 
14% dintre angajatori se așteaptă să 
facă recrutări în trimestrul următor și 
21% estimează o scădere a activității 
de angajare.

Angajatorii 
din România au 
fost pe ultimul loc 
la nivel mondial

Previziunea netă de angajare în 
România pentru perioada aprilie- 
iunie este de minus 7%, nivel 
asemănător celui consemnat în luna 
mai 2009 și care a avut în vedere pla
nurile pentru următoarele trei luni. 
Indicatorul reprezintă diferența dintre 
procentajul de angajatori care 
anticipează o creștere a numărului 
total de angajări și cel de angajatori 
care preconizează o scădere a 
activității de recrutare sau chiar re
duceri de personal.

"Previziunea netă de angajare de 
minus 7% la nivelul pieței muncii din 
România sugerează că angajatorii se 
așteaptă ca al doilea trimestru al an
ului 2010 să rămână o provocare. 
Flexibilitatea, inovația și creativitatea 
în ceea ce privește managementul 
capitalului uman sunt necesare pen
tru a răspunde în mod eficient acestei 
provocări (...)", a afirmat 
Stănculescu.

Autorii studiului relevă o 
îmbunătățirea a planurilor pentru pe
rioada aprilie-iunie, comparativ cu 
trimestrul întâi 2010 și ultimele trei 

luni ale anului trecut, când angajatorii 
din România au fost pe ultimul loc la 
nivel mondial privind intențiile de re
crutare cu o previziunea netă de an
gajare de minus 11%. De asemenea, 
ca urmare a perspectivelor pentru 
următoarele trei luni România a urcat 
două poziții în clasamentul la nivel 
mondial, pe locul 33, și trei în cel la 
nivelul regiunii Europa, Orientul Mi
jlociu și Africa (EMEA), de pe 18 pe 
15.

Intenții de angajare 
negative

Cele mai optimiste planuri la 
nivel mondial le au angajatorii din 
India, urmați de cei din Brazilia și 
Taiwan, la polul opus situându-se Ir
landa, Italia și Spania, pe pozițiile 34- 
36. în EMEA, lideri în ceea ce 
privește planurile de recrutare sunt 
firmele din Polonia, în timp ce pe 
următoarele două poziții se plasează 
Africa de Sud și Norvegia. După 
România, pe ultimele trei locuri se 
află Irlanda, Italia și Spania. La nivel 
regional, angajatorii români din 
zonele "Sud-Est" și "Centru", 
anticipează creșteri modeste ale 
activității de angajare în decursul al 
doilea trimestru. în alte cinci regiuni, 
respectiv "București-Ilfov", "Nord- 
Est", "Vest", "Nord-Vest" și din 
"Sud-Vest" sunt consemnate valori 
negative ale activității de angajare. 
Angajatorii din regiunea "Sud" au 
intenții de angajare mixte pentru 
trimestrul următor, previziunea de 
angajare fiind zero, remarcându-se o 
ameliorare a planurilor de recrutare 
față de trimestrul trecut, de 16 puncte 
procentuale. "în opt din cele zece 
sectoare de activitate analizate anga
jatorii previzionează intenții de anga
jare negative în decursul trimestrului 
doi. Cele mai sumbre intenții de an
gajare sunt anunțate de angajatorii 
din construcții și de cei din transport, 
depozitare și comunicații (...). Per
spective de angajare slabe sunt rapor
tate și de angajatorii din sectorul 
energie electrică, gaze și apă (...) și 
de cei din sectorul hoteluri și restau
rante (...). Totuși, angajatorii din sec
torul comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul anunță oportunități de a 
crește volumul angajărilor", se arată 
în studiu.

Piața își va reveni
Directorul general Manpower 

România a explicat că prima parte a 
anului este adesea o perioadă incertă 
pentru angajatori, iar mulți dintre ei 
sunt destul de atenți în legătură cu 
planurile lor de angajare, chiar și în 
momentele prospere. "Angajatorii 
știu că piața își va reveni în cele din 
urmă, așa că așteaptă semne de sta
bilitate înainte de a merge mai de
parte și de a crește din nou numărul 
angajaților. Odată ce semnalele ușor 
optimiste deja apărute vor fi confir
mate și în trimestrul următor, angaja
torii vor fi gata să reacționeze rapid 
la ascensiunea pieței", a mai spus 
reprezentantul firmei de recrutare.

Miniștrii Uniunii Europene 
pentru protecție socială și an
gajări au decis, luni, să creeze 
o facilitate prin care să ofere 
45.000 de micro-împrumuturi 
sub 25.000 de euro persoane
lor care și-au pierdut slujbele, 
dar vor să-și înființeze o afa

cere proprie.

Facilitatea Europeană de Micro- 
finanțare va avea un buget inițial de 100 
de milioane de euro, putând ajunge la 
suma de 500 de milioane de euro, coop
erând cu instituțiile financiare 
internaționale , se arată într-un comuni
cat' de presă de luni al Comisiei Eu
ropene.

Inițiativa este una din replicile UE 
la efectele crizei financiare și vizează 
persoanele care nu pot obține credite 
bancare din cauza situației economice 

actuale.
Comisarul european pentru 

Protecție Socială și Angajări, Lăszlo 
Andor, a declarat, luni, că facilitatea îi 
va ajuta pe cei care și-au pierdut sluj
bele în urma crizei economice și va în

Investițiile BERD în România vor depăși 
nivelul convenit pentru 2009-2010

BERD a investit anul trecut peste 70% din finanțarea 
de un miliard de euro convenită de bancă cu România, 
pentru 2009 și 2010, în cadrul acordului semnat cu FMI, 
UE și alte instituții financiare internaționale și estimează 
că va depăși, foarte probabil, plafonul în acest an.

"Am investit anul trecut 721 milioane euro, majori
tatea pentru investitorii străini prezenți în România, dar și 
în companii locale. (...) în prezent am realizat circa 70% 
din nivelul la care ne-am angajat în cadrul acordului sem
nat de autoritățile locale cu FMI și UE. Vom realiza restul, 
dacă nu chiar mai mult anul acesta. Vom continua să in
vestim semnificativ în 2010, dacă va exista cerere", a de
clarat, marți, directorul BERD pentru România, Claudia 
Pendred, în cadrul unui seminar organizat de Asociația 
Oamenilor de Afaceri Turci în România (TIAD).

Ea a precizat că este "foarte probabil" ca nivelul de 
investiții de un miliard de euro să fie depășit. Totodată, 
Pendred a explicat că 85% din investițiile realizate de 
BERD anul trecut în România sunt pentru sectorul privat.

Municipiul Deva, cu sediul în Piața Unirii, Nr.4, 
invită toți cetățenii interesați să consulte 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea și 
asumarea Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană și a cheltuielilor legate de 
implementarea proiectelor individuale 
aferente acestuia; atât Proiectul de hotărâre, 
cât și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pot fi 
consultate la Centrul de Informare a Cetățenilor 
din cadrul Primăriei municipiului Deva, cât și pe 
site-ul oficial, www.primariadeva.ro .

curaja activitățile de antreprenoriat în 
Europa. împrumuturile vor fi acordate 
în următorii opt ani, a estimat Andor.

Beneficiarii inițiativei vor avea la 
dispoziție și programe de instruire, de 
mentorat și asistență tehnică pentru 
crearea unui plan de afaceri, în colabo
rare cu Fondul Social European (FSE).

Cooperarea internațională vizează 
și un parteneriat cu Banca Europeană 
de Investiții (BEI).

împrumuturile acordate prin Facil

itatea Europeană de Micro-finanțare nu 
vor depăși 25.000 de euro și vizează/ 
deprinderile mici, cu maximum zece 

angajați (91 Ia sută din între
prinderile europene), precum și per
soanele fără slujbă care nu mai au acces 
la servicii bancare.

Potrivit Comisiei Europene, 99 la 
sută din inițiativele în afaceri din Uni
unea Europeană sunt întreprinderi mici, 
iar o treime din acestea sunt înființate 
de șomeri.

http://www.primariadeva.ro


Cântărețul italian Eros Ramazzotti concertează, pe 10 iulie, la București, pe Stadio
nul "lolanda Balaș Soter", show-ul din Capitală fiind inclus în turneul de promovare 
a celui mai nou album al artistului, "AU e Rădici", informează organizatorii. 
Cramps Music Italia și InMusica Events România.
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iergiu Nicolaescu revine oficial 
a comedie din 9 aprilie cu POKER
'el mai nou film al lui Sergiu 
Nicolaescu, "Poker", va avea 
premiera în cinematografele 

românești pe 9 aprilie.

Filmul va putea fi văzut în cine- 
atografele: CinemaPRO, Hollywood 
ultiplex, Movieplex, Cinema Timiș 
’imișoara) și la Cinema City 
'otroceni, Cluj, Pitești și Iași), fiind 
stribuit de MediaPro Distribution.

De-a lungul timpului, Sergiu 
icolaescu a devenit un nume sinonim 
î unele dintre cele mai incitante mo- 
ente ale cinematografului românesc, 
ramele și peliculele de acțiune, un gen 
iroape necunoscut în România 
♦muniștă, au adus în săli milioane de 
mâni dornici de filme lipsite de prop

Companiile care au femei în 
uncții de conducere realizează 
performanțe economice mai 
tur comparativ cu cele unde 
nu există reprezentare femi
nină la acest nivel, arată un 

studiu al Deloitte Touche, in
formează un comunicat.

Femeile avansează mai repede în 
arieră în mediul guvernamental, decât 

li mediul privat, indică un raport lansat 
u ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Potrivit raportului Deloitte Touche 
■bhmatsu - "Paths to power: Advancing 
«omen in government / Drumul către 
lutere: Ascensiunea femeilor la gu- 
’emare", la nivel global, femeile din 
nediul public, sunt mult mai des alese 

aganda vremii. Comedia este însă 
exemplificată printr-un singur moment 
în cariera regizorului - "Nea Mărin Mil
iardar" -, devenit între timp un clasic. 
Insă, cu toate că "Nea Mărin Miliar
dar", singura sa comedie, realizată în 
1981, a fost desemnată cel mai vizionat 
film românesc al tuturor timpurilor, 
potrivit unui studiu realizat de Uniunea 
Autorilor și Realizatorilor de Film din 
România, abia în 2009 regizorul a mai 
abordat aceasta cheie, odată cu în
ceperea filmărilor la "Poker".

O adaptare pentru marele ecran a 
celebrei piese de teatru cu același nume 
a scenaristului Adrian Lustig, filmul 
"Poker" reunește în rolurile principale 
nume sonore, precum Horațiu Mălăele, 
Vladimir Găitan, Valentin Teodosiu, 
Ion Rițiu, Mircea Diaconu, Jean Con- 

Companiile sunt mai performante 
acă au femei în conducere

în poziții de conducere, în comparație 
cu mediul privat. Analiza arată că 
aproape zece la sută din statele membre 
ale Națiunilor Unite sunt conduse de 
femei, față de trei la sută dintre primele 
1.000 de companii multinaționale care 
sunt conduse de un președinte sau di
rector executiv de sex feminin. Mai 
mult, femeile reprezintă aproximativ 20 
la sută din numărul total de parlamen
tari la nivel mondial, față de 13,5 la sută 
femei cu funcție de execuție din topul 
primelor 500 de companii americane. 
"Talentul și cunoștințele reprezintă cea 
mai importantă resursă pe care o are o 
națiune", a spus Greg Pellegrino, lider 
global pe sectorul public al Deloitte 
Touche Tohmatsu, și unul dintre autorii 
acestui raport. "Progresul femeilor pre
supune implicații esențiale pentru so
liditatea și dezvoltarea guvernelor, a 

stantin, Vasile Muraru și Cătălina 
Grama (Jojo).

Filmul "Poker" prezintă povestea 
a patru prieteni ale căror destine se 
intersectează în copilărie și care, odată 
ajunși la maturitate, întruchipează 
tipologii reprezentative pentru soci
etatea românească actuală: politicianul 
veros (Claudiu Vițelaru), mafiotul care 
își dorește, prin orice mijloace, să 
acceadă în politică (Titel Pangica) sau 
medicul fără conștiință (Horia Vrabete). 
"Cred că subiectul e mai actual ca 
niciodată și reflectă întocmai realitatea 
- mai ales cea politică - a României de 
astăzi", declară regizorul.

O producție MediaPro Pictures, 
filmul "Poker" prezintă imoralitatea și 
intrigile ascunse ale liderilor societății, 
care au creat o junglă cotidiană unde 

companiilor și a statelor. Drept urmare, 
este crucial ca guvernele și companiile 
să lucreze împreună pentru a cultiva și 
încuraja talantul femeilor, pentru a gen
era schimbări pozitive și a asigura 
creșterea și succesul susținut", a sub
liniat sursa citată.

Raportul arată că statele unde fe
meile se află în poziții de conducere la 
nivel guvernamental au pe agenda 
legislativă un număr tot mai mare de 
probleme care afectează în mod direct 
femeile, ceea ce atrage dezvoltări poz
itive la nivel social și economic. De ex
emplu, după ce zece femei au câștigat 
un loc în Parlamentul kenian, o serie de 
proiecte legislative care privesc fe
meile, cum ar fi combaterea violenței 
domestice, au devenit legi.

In mod similar, analiza arată că 
acele companii care au femei în funcție 
de conducere realizează performanțe 
mai bune și dobândesc beneficii eco
nomice mai mari, comparativ cu cele 
unde nu există reprezentare feminină la 
acest nivel. Companiile din topul 
primelor 500 de multinaționale care au 
cel puțin trei femei în Consiliile de 
Administrație au înregistrat o creștere 
de 16,7 la sută a rentabilității capitalului 
propriu, în timp ce companiile de 
mărime medie au raportat o creștere 
similară de 11,5 la sută.

legile sunt făcute de cei care dețin put
erea.

O altă concluzie a studiului este că 
femeile au devenit mult mai active în 
căutarea unor medii de lucru care să le 
pună în valoare talentul. Cu excepția 
Americii de Nord, regiuni din întreaga 
lume se confruntă cu secătuirea 
resurselor de inteligență ("brain drain"), 
în condițiile în care femeile emigrează 
la rate alarmante, în căutarea 
oportunităților de ascensiune. De exem
plu, numai în Africa 27,7 la sută dintre 
femeile cu educație superioară 
emigrează - cu zece la sută mai mult 
decât bărbații.

"Dacă femeile au apelat la strategii 
individuale pentru a-și realiza ambițiile, 
accelerarea ritmului lor de ascensiune 
în poziții de lider la nivel guvernamen
tal necesită noi strategii organizaționale 
coordonate de persoane aflate în poziții 
superioare", a spus Anne Weisberg, di
rector Talent la Deloitte Services LP 
Statele Unite și unul dintre autorii ra
portului.

"Printre altele, organizațiile tre
buie să stabilească criterii de evaluare 
și măsuri de responsabilizare, să se con
centreze pe dezvoltarea profesională a 
femeilor și să promoveze echilibrul 
dintre viața profesională și cea 
personală", arată oficialul citat.

Cele mai
elegante 
vedete 
de la Oscar

Armani, Chanel, Oscar de la 
Renta sau Donna Karan se numără 
printre cei care au dominat pe cov
orul roșu la ediția de anul acesta a 
premiilor Oscar prin stil și 
eleganță, vedete precum Jennifer 
Lopez, Sarah Jessica Parker, 
Cameron Diaz sau Penelope Cruz 
alegând să poarte rochii semnate 
de aceștia.

Penelope Cruz a purtat o 
rochie semnată de Donna Karan, 
actrița Cameron Diaz a optat pen
tru o rochie a lui Oscar de la Renta, 
iar Demi Moore a purtat o creație 
semnată de Versace.

Sandra Bullock a obținut Os- 
carul pentru cel mai bun rol prin
cipal feminin, pentru partitura din 
"The Blind Side", la cea de-a 82-a 
ediție a premiilor Academiei de 
film americane, ea alegându-și o 
rochie care s-a ridicat la înălțimea 
premiului obținut.

Maggie Gyllenhaal, care a 
fost nominalizată la premiul pentru 
cea mai bună actriță în rol secun
dar pentru partitura din "Crazy 
Heart", a ales să poarte o rochie 
semnată de Dries van Noten.

Actrița Sarah Jessica Parker a 
purtat o rochie Chanel. Și Diane 
Kruger, care a jucat în "Inglourious 
Basterds", a ales tot o creație 
Chanel.

Kate Winslet a ales să poarte 
o rochie Yves saint Laurent, iar 
Queen Latifah a optat pentru o 
rochie Badgley Mischka.

GLASUL HUNEDOAREI
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.')

OFERTĂ
ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 28,5 lei

Deva, Calei Zarandulni
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvw)

0 6 luni - 56 lei
12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

str. Mărăști, bl. D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

Vă oferim:
♦ PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clien(ii fideli primesc, 
pc bază de bon, 
I .A 7 SPĂLĂRI

I, KM GRATIS r

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

IVngram de funcționam
Zilnic 0730-20.30
Duminica: W.DIMâ.lMI

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice
* persone juritice
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CombatanțiStimat

însurat

Dicționar: Velă. Ama.

Sărmane

Capabil

Calciu

Părinte

Viorel Naghi - Vladimirescu

neplăcut 

Uimitor

10 Timp liber /
Miercuri, 10 martie 2010 /

Detectivul Richie Roberts (Russell Crowe) are o sarcină: să curețe străzile 
New York-ului de puternicii traficanți de droguri. Cel mai important adversar 
al lui se dovedește a fi Frank Lucas (Denzel Washington), cel mai mare trafi
cant din Harlem, care a transformat contrabanda cu heroină într-o adevărată 
artă (HBO, 20:00, Gangster american)

Polițistul se întâlnește cu zâna» V

bunâ. care îi spune:
• îți voi împlini două dorințe!

- As dori o halbă de bere din care »
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, își spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă............

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Pânză de 
corabie

în stare! 

Ahămăi

A se 
fortifica 

Preo- 
cupare

Scundă

în cuib!
Exca
vate

Greu de 
găsit

Listă de 
greșeli 

Macagiu

LocuințăI

întărit

Provin 
dintr-o 
mutație

Lasă!

Vechi 
Nu-i 

_asta_ 
I Asia!

&

07:00 Telejurnal: Sport; Meteo 
07:30 La prima oră 
08:00 Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 213.) 45' cu 
Benjamin Vicuna

11:15 Fotbal UEFA Champions Lea
gue (rel.) Rezumatele zilei

: 12:00 Iubiri dincolo de ecran Episo- 
k iul 13

12:15 Viața și banii (rel.) 
12:45 Secretele de la palat (sud-co-

reean serial, 2009. rel. - 23.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:0 Pur și simplu delicios 
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
Iî:Q0 Generația contra 
17:55 Eu. tu. noi
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

t., . reean serial, 2009 - 24.) 60' cu
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hvun-jung Go 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Studio fotbal UEFA Cham

pions League
21:40 Fotbal: Real Madrid - Lyon 
23:50 Studio fotbal UEFA Cham

pions League

din Arad 
înțepenită

Extremă

Docu
ment

Acesta

Impri
mat

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 30.)

08:10 Logodnicul prietenei mele 
(german dramă. 2009, rel.)

09:50 Poate nu știai
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Atlas (rel.)
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
13:55 Fotbal: România - Italia meci 

din International Challenge 
Trophy pentru echipe U23

16:00 Centrul dc frumusețe (italian 
serial, 2001, rel. - 30.)

17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 32.) 
50' cu Vittoria Puccini

18:00 Fotbal: UEFA Champions Lea
gue

18:50 Miracole (italian serial de 
dramă, 2007 - 206.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni, Emanuele 
Bosi

19:20 Dincolo de stele (SUA aven
tură, 1989)

.21:00 Motocicliștii pofticioși: din 
nou la drum (englez serial docu
mentar. 2006)

21:30 Bazar (documentar, rel.)
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
23:10 Prima mea nuntă (canadian-en- 

glez comedie romantică, 2004)

A iubi 
îndră
gostiți

Soare 
antic 
Maria 
Ursu

Sonia 
Neagu

Ore!

Pană de

noaste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I

2

3

4

5 E
6 s
7

8

9

10

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ACOMODABIL, ANA, ASIMILAȚIE, 

AȚĂ. CAM, CAȘALOT, CĂLI, CE, 

CICALITORI, CU, ECONOMICOS, EDIL, 
FORȚE, IB, IL, ILUMINAȚIE, IMA, llL,

PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂT, 
ROTĂRIT, ROTATIV, ROTILAT, SA, SATIN, 

SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL> 
TOTALITARI, UMIL.

Petru ARDELEAN-ARAD

7 5 2 8 1 9
8 2 9 6 1 7

1 4 6 3 8
6 1 5 2 4<
2 4 1 6 5
5 3 4 2 8 6 1 1

64 7 5 1 2
3 6 2 1
1 2 3 4 8 7 5 9

08:00 "Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)

07:00
09:55

Știrile PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea

06:15
07:45

Sărmana Maria (1996, rel.) 
în numele iubirii (2008, rel.)

07:00
07:30

Camera de râs
Numerele (SUA serial polițist,

10:00 în gura presei 10:00 Protejata (canadian-SUA thril- 09:00 Cameleonii (2009, rel.) 2005 - 4.)
11:00 Benny Hill (englez serial, Ier, 2006, rel.) 120' cu Sean 10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina

1969) 60' cu Benny Hill. Henry Young, Georgia Craig, Ari 11:30 Pagini de viață (2006) 09:00 Medium (2005, rel. - 7.)
McGee, Bob Todd, Jackie Cohen, Lucia Walters 12:45 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo (rel.) 45'
Wright 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:15 Anicia (2009, rel.) 10:30 Swingtown (rel. - 7.) -

12:00 Sheena (SUA film serial de 1973, rel.-3693.) cu Heather 15:30 Destine furate (SUA serial, 11:30 Cei 4400 (SUA serial de aven-
aventură, 2000) cu Gena Lee Tom, Christel Khalil, Lauralee 2007) tură S.F., 2004 - 8.)
Nolin, John Allen Nelson Bell, Don Diamont 16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera de râs

13:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV (2009) 16:30 Sărmana Maria (mexican se- 14:00 Medium (SUA serial polițist,
14:00 Aventurile lui Lagardere (fran- 14:00 Când ceru' se dezlănțuie (ger- rial, 1996) 2005 - 8.)

cez aventură, 1967) 101' cu man film de catastrofă, 2006) î 17:30 Poveștiri adevărate 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)
Jean Piat, Sacha Pitoeff, Jacques 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 în numele iubirii (mexican se- 16:15 Trăsniții (serial de comedie,
Dufilho, Marco Perrin 1973-3694.) rial, 2008) 2007, rel. - 6.)

16:00 Observator 17:00 Știrile PRO TV (2009) 19:30 Cameleonii (mexican film se- 17:15 Galileo (2010) 45'
17:00 Acces Direct * 17:45 Happy Hour rial de acțiune, 2009) 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator 19:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30 Aniela (român serial, 2009) 19:00 Focus Sport
20:00 Te pui cu blondele? 20:30 Sechestrați în tren (SUA film 21:30 India (brazilian-indian film se- 19:30 Cronica Cârcotașilor
22:00 Plasă de stele Cu: Dan Negru de acțiune, 1995) rial de aventură, 2009) 22:15 Trăsniții (2007 -11.) 45'
23:00 Observator 22:15 State de România (român serial 22:30 Poveștiri de noapte 23:15 Jericho (SUA serial, 2006 - 3.)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune "de de comedie, 2009 - 73.) 23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 45' cu Skeet Ulrich, Ashley

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009) 1999) Scott, Lennie James

10:55 The Dukes (SUA comedie, 2007)
12:35 Schimbare de roluri (francez comedie, 2008)
14:10 Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008)

16:10 21 (SUA dramă, 2008)
18:10 Copilul de pe Marte (SUA dramă, 2007)
20:00 Gangster american (SUA polițist, 2007) 157' cu Denzel Washington, 

Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin
22:35 Cred că îmi iubesc nevasta (SUA-indian comedie romantică, 2007) 94' 

cu Chris Rock, Kerry Washington, Gina Torres, Steve Buscemi

14:15
15:15
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00

I 21:00
22:00

Prietenii tăi (SUAserial de comedie, 1994, rel. - 21.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/1.)
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 6.) 
Bruneta mea favorită (SUA comedie, 1947) 
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 3.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 3.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 95.)
Fanny Hill (englez serial, 2007) 60' cu Hugo Speer, Rebecca Night
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva Hunedoara manager financiar 1 femeie de serviciu 2 dulgher (excl. restaurator) 1 zidar-pietrar 1

Telefon: 0254.216.151 Telefon: 0254.712.750 maseur de intretinere si rela
xare 1

barman 5

casier 1

agent de intervenție, paza si 
ordine 1

femeie de servici 1
barman 1

gaterist la taiat bușteni
2

confectioner art. din piele si 
inlocuitor 8

inginer construcții civile, 
ind., si agricole

confectioner-asamblor art. 
din textile 15

1

inginer producție 2

consilier financiar-bancar
, 10

inspector (referent) resurse 
umane 1

constructor-montator de 
structuri metalice 1

1

patiser 2

prelucrător produse ceramice
prin extrudare

2

sudor 3

vanzator 1

zidar-pietrar 5

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

muncitor necal. la ambalarea 
produselor solide si semiso- 
lide 5

6infirmiera

inginer producție 1

lacatus mecanic de intreti
nere si reparații universale

1

lacatus montator 2

lucrator comercial 1

manichiurist I

săpător manual

spălător vehicule 2

muncitor necal. la intretinere 
drumuri, sosele, poduri,ba
raje 13

electromecanic mașini si
echipamente electrice 1

electricean de intretinere si 
reparații 1

Orăștie

muncitor necal.la intretinerea 
drumurilor, șoselelor,baraje
lor . 6

lucrator social 1

1

zidar rosar-tencuitor 1

zugrav-vopsitor 1

Telefon: 0254.247.838

confectioner articole din
piele si inlocuitor 18

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

muncitor necal.la demolare 
zidărie,clădiri, mozaic

1

controlor calitate 1

croitor confecții industriale 
si blana 6

cusator piese din piele si in
locuitor 24

lacatus mecanic 2

ospatar (chelner) 1

șofer autocamion/masini 
mare tonaj 1

Călan Petrila

Telefon: 0254.731.010
Telefon: 0254.514.040

manager 1
dispecer 1

Vulcan

operator introducere, validare 
si prelucrare date 1

ospatar (chelner) 1

P 1

planificator 1

secretara î

șofer autoturisme si ca
mioane 2

croitor 1

operator deservire războaie 
de tesut 4

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianțe, gresie 1

muncitor nccal. la asambla
rea, montarea pieselor

48

agent securitate

fierar betonist 5 ambalator manual 5 muncitor necal. la asambla-

inginer constructor instalații asistent medical generalist rea, montarea pieselor 1

1 2 operator calculator electronic

bucatar

SI

confectioner-asamblor arti
cole textile 10

Telefon: 0254.571.963

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide si semiso- 
lide 21

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso- 
lide 1

lucrator comercial 2

1
muncitor necal.la spargerea 
si taierea mat.de construcție

1

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianța,gresie 5

jurisconsult 1

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente (ifonist) 5

munc.necal. la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucție 2

inginer prelucrări metalur
gice 1 pedagog social

brancardier 2

casier I

coafor 1

confectioner tricotaje după
comanda 5

confectioner asamblor art.
textile 5

săpător manual

vanzator

cosmeticean 1

1 mașinist la mașini pt terasa- 
mente (ifonist) 1

operator mase plastice
16

10
Brad

tehnician radiolocatii 1
muncitor necal. in ind. con
fecțiilor 10 Telefon: 0254.612.615

1 vanzator 3 ajutor ospatar 1

Lupeni Simeria barman 2

Hațeg

muncitor necalificat la intre
tinerea drumurilor, șoselelor, 
podurilor 1

vanzator î
Telefon: 0254.777.526 Aninoasa
asistent comercial 1

operator la mașini unelte cu 
comanda numerica 1

Telefon: 0254.512.276

fierar betonist 2

ospatarf chelner) 1 mecanic utilaj 1

padurar

munc.necal.la asamblarea, 
montarea pieselor 1

Telefon: 0254.562.640 Telefon:0254.261.801
ingrijitor clădiri 2

Ilia

electricean exploatare rețele
6electrice

confectioner imbracare vo
lane in piele 1

dulger restaurator 1
muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide si scmisolide

5

Telefon: 0254.282.717

bucatar
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Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și CONSIL
IUL LOCAL HAȚEG titular al proiectului, anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu 

ițntru obiectivul “Reabilitarea rețelelor de canalizare a apelor 
uzate și stație de epurare Hațeg”, situat în Hațeg, f.n., jud.Hune- 
doara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, str. Aurel Vlaicu nr.25, de luni până joi (8 - 16,30) și 

eri (orele 8-14)..
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter

men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Mică puBIititate

muncitor necalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie

2

OFERTE DE SERVICII

IMOBILIARE

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, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărâu, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

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

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.

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

ANUNȚ PUBLIC
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Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC MAR- 
SON OIL SRL titular al proiectului, anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu 
pentru obiectivul “Modernizare stație peco”, situat.în sat Ponor, 
comuna Pui, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, de luni până joi (8 - 16,30) și 
vineri (orele 8 - 14)..

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

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,Tcl.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 1, 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC
9

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și JULA 
MIRCEA CONSTANTIN, în calitate de beneficiar, cu domiciliul 
în mun. Deva, str.Liliacului, bl.23/46, anunță publicul interesat 
că în cadrul etapei de încadrare privind proiectul “Hală pentru 
producție și depozitare materiale de construcții”, în municipiul 
Deva, str.N.Grigorescu f.n., jud.Hunedoara, s-a luat decizia par
curgerii procedurii simplificate de avizare deoarece nu este 
necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, con
form procedurii aprobată prin Ord.860/2002 cu modificările și 
completările ulterioare.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediu
lui, al proiectului propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara din mun.Deva, str. Aurel Vlaicu nr.25, de luni până joi (8 - 
16,30) și vineri (orele 8-14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune- 
deara, timp de 5 zile lucrătoare începând cu data de 10.03.2010.

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.

TERENURI
k

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

AUTO V
Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPELASTRA 
CARAVAN,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 defuncționarc, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745.213.577.

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, 
remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.
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Fotbalistul Cristiano Ronaldo, antrenorul Josep Guardiola 
și jucătoarea de tenis Ana Ivanovici se numără printre câștigătorii 
pentru premiile Oscar din sport, desemnați în urma unui sondaj 
de opinie realizat de cotidianul Marca.

Sport
Miercuri, 10 martie 2010

Andone a refuzat Meciul cu Italia trebuie tratat cu seriozitate
un milion de euro

Președintele executiv al FC Di
namo, Cristian Borcea, a declarat, 
marți, pentru site-ul oficial al clubu
lui, că, în iarnă, când echipa se afla 
pe locul opt în clasament, i-a oferit 
antrenorului loan Andone suma de 
un milion de euro pentru câștigarea 
titlului de campioană, însă acesta a 
refuzat.

" îmi pare rău că loan Andone a 
lăsat să se înțeleagă că a refuzat 
oferta lui Dinamo pentru că nu i-am 
îndeplinit nu știu ce condiții. Cu An
done nu am discutat niciodată de 
salariile jucătorilor. I-am oferit un 
milion de euro pentru câștigarea 
campionatului, îiișă a refuzat ofertă 
noastră! De ce? Nu a avut încredere 
că poate luă titlul cu Dinamo în 
condițiile în care echipa era pe 8! 
Atât și nimic mai mult", a afirmat 
președintele executiv al FC Dinamo.

Tehnicianul loan Andone a de
clarat că a condiționat venirea sa la 
Dinamo pentru returul Ligii I de 
asigurarea plății la zi a salariilor 
jucătorilor și de stabilirea unor prime 
speciale la meciurile cu contracandi-

Adrian Mititelu, 
audiat la DNA Pitești

Finanțatorul clubului de fotbal Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, 
este audiat, marți, la DNA Serviciul Teritorial Pitești de către procurorii 
anticorupție, în dosarul în care a fost arestat preventiv primarul Craiovei, An
tonie Solomon.

Adrian Mititelu a ajuns la sediul DNA Pitești ieri seară, fiind pentru a 
doua oară când este citat în calitate de martor, după ce fusese audiat de către 
procurorii anticorupție în 1 februarie.

Primarul Craiovei, Antonie Solomon, a fost arestat preventiv în 3 martie, 
pentru 29 de zile, în baza unui mandat emis pe numele său de magistrații Tri
bunalului Argeș, edilul fiind acuzat de luare de mită în formă continuată, fals 
intelectual și uz de fals.

Primarul a fost arestat pentru primirea unei mite de la un acționar prin
cipal al firmei PIC din Pitești pentru a-i facilita diverse servicii în Craiova, 
informa Direcția Națională Anticorupție, care preciza că în acest caz sunt 
vizate și alte persoane.

datele la titlu, însă Borcea nu a ac
ceptat acest solicitări.

"Borcea mi-a propus 120.000 
de dolari pentru șase luni, plus un 
bonus de un milion de dolari pentru 
câștigarea campionatului. Eu am 
cerut niște lucruri clare pentru 
echipă, nu pentru mine. în primul 
rând, am cerut ca salariile să fie la zi. 
Borcea a zis că nu se poate. Apoi, am 
cerut ca băieții să aibă prime de joc 
în partidele cu primele șapte clasate, 
adică echipele care erau în fața lui 
Dinamo la finalul turului. Iarăși, 
Borcea a zis nu. Atunci, i-am spus că 
nu pot să mă întorc la Dinamo și asta 
a fost tot", a declarat loan Andone.

Selecționerul Răzvan Lucescu a de
clarat, marți, că la partida dintre 
naționalele sub 23 de ani ale României și 
Italiei vor veni mulți impresari și de aceea 
jucătorii români trebuie să trateze meciul 
cu maximă seriozitate. "Despre adversarii 
de miercuri nu știm prea multe. Sunt 
jucători din serie CI, cu o categorie de 
vârstă de 20 de ani, care vor fi urmăriți de 
reprezentanți ai cluburilor din prima și a 
doua ligă italiană. Cred că politica celor 
din Italia este aceea de a propune pentru . 
ligile superioare jucători de perspectivă. 
Cred că oricum nu ar fi fosț spectatori la 
meciul cu Italia, chiar dacă rezultatul 
meciului cu Israel ar fi fost altul. Probabil 
că și vremea e de vină, nu e nicio 
competiție oficială și de aceea nu vor fi. 
Acest joc trebuie tratat cu maximă seri
ozitate, pentru că vor fi trimiși ai 
cluburilor, manageri și impresari", a spus 
Lucescu.

Aș fi vrut să fie 
prezenți și Deac 
și Stancu

"Aș fi vrut să fie prezenți și Deac și 
Stancu pentru a vedea cum se lucrează la 
echipa națională. Deac se anunță un 
jucător de perspectivă. E devreme să vor
bim despre el ca un titular indiscutabil la 
echipa națională, va trebui să lupte. A 
arătat un tupeu pozitiv și un spirit corect. 
Sepsi poate fi o soluție de viitor și își 
poate câștiga locul în acest lot", a com
pletat Lucescu.

Ne interesează să 
dăm mai multor 
jucători posibilitatea 
de a avea meciuri 
internaționale

"E un lot sub 23 de ani. S-a format 
cu scopul de a se participa la o anumită 
competiție. Pe noi ne interesează să dăm 
mai multor jucători posibilitatea de a avea 
meciuri internaționale. Există lotul A, 
există lotul de tineret și acum acest lot sub 
23 de ani și vrem ca acești jucători să se 
întâlnească cu experiența meciurilor 
internaționale, pentru că de fiecare dată 
când joci la echipa națională există o stare 
specială, iar prin prezența aici capătă o 
experiență diferită față de cea din campi
onat. Jucătorii se pot dezvolta și cred că 
.vor atrage atenția cluburilor. Din aceste 
meciuri există posibilitatea ca unul sau 
altul să ajungă și la echipa națională. Unji 
dintre jucători au evoluat la tineret, alții 
nu au evoluat, dar se propun și jucători

interesanți precum Patriche și Olariu, care 
evoluează în liga secundă. Depinde doar 
de ei să aibă o carieră frumoasă. Acest lot 
B nu s-a creat doar pentru 2010 și 2011. 
Acest lot trebuie să existe, cu cât avem 
mai mulți jucători care pot evolua în 
meciuri internaționale, cu atât mai bine, 
iar aria de selecție poate crește", a 
adăugat Lucescu.

Răzvan Lucescu a precizat că nu i-a 
convocat pe jucătorii Universității 
Craiova, Valerică Găman și Mihai 
Costea, deoarece aceștia au evoluat în 
partida de luni, contra formației Pandurii 
Târgu Jiu, în timp ce Alexandru Ioniță 
(Rapid) și Andrei Ionescu (Politehnica 
Iași) au fost chemați din lipsă de soluții 
pe respectivele posturi.

"Găman a fost la lotul mare, a fost 
pe bancă, dar nu a intrat pe teren. în plus 
a avut meci aseară, un meci de luptă mare 
pentru rămânerea în prima divizie. Mihai 
Costea face parte din lotul de tineret. An
drei Ionescu a fost convocat pentru că nu 
am avut soluții. Ioniță a fost chemat pen
tru că jucăm în Giulești și suntem în criză 
de atacanți. Nu am nicio problemă cu ab
solut nimeni. Fiecare trebuie să arate pe 
teren că merită să vină și va veni. Ideea 
mea e foarte clară: când văd jucătorul re
spectiv că saltă echipa, atunci va fi aici", 
a subliniat Lucescu.

întrebat care au fost motivele care 
au stat la baza convocării fundașului 
stelist Alexandru Tudose, criticat de mai 
multe ori de patronul Gigi Becali, 
Lucescu a răspuns: "Lotul acesta a fost 
convocat înaintea meciului de duminică 
dintre Steaua și Unirea Urziceni. Tudose 
făcea parte din lotul de tineret, asta este 
selecția la acest nivel și am încercat să nu 
ne atingem de lotul de tineret de la sub 21 
de ani, pentru a avea cât mai mulți 
jucători care să aibă meciuri 
internaționale".

Echipa Under 23 a României va dis

pută, miercuri, cu începere de la ora 
14.00, pe Stadionul Giulești-Valentin 
Stănescu, un meci contând pentru grupa 
A a "International Challenge Trophy". 
Partida va fi transmisă de către TVR

Două angajate 
ale companiei Renault 
vor participa cu Dack 
Duster la un raliu 
în Maroc

Două angajate .ale companiei Renault 
vor conduce modelul de serie Dacia Duster în 
Raliul "Aicha Des Gazelles" ce va avea loe în 
deșertul din Maroc, în perioada 13-28 martie, 
aceasta fiind singura cursă automobilistică din 
lume în care pot concura doar femeile, 
informează Automobile Dacia.

" Duster, noul model Dacia, va concura 
la cea de-a 20-a ediție aniversară a Raliului 
Aicha Des Gazelles din Maroc . Două anga
jate ale companiei Renault, care au jucat un 
roi important în proiectarea modelului DurJ' 
se vor afla la volanul celor două autoturisme 
Dacia Duster 4x4, care vor participa la 
competiția din Maroc. Cele două angajate 
sunt Isabelle Charles (responsabilă pentru cu
lorile și materialele folosite la Duster, dar mai 
ales de design-ul acestor materiale) și Na' 
Descout (responsabilă de campania globaia-ue 
publicitate a lui Dacia Duster). Copiloți vor fi 
Douma Bennani și Dorothee ’lopin". 
informează Automobile Dacia.

Dacia Duster va concura, astfel, în eea 
de-a doua competiție inedită de Ia debutul său 
în lumea auto, după ce prototipul a participat, 
anul trecut, la'trofeul Andros, o cursă sportivă 
pe gheață, unde mașina a fost pilotată de fos
tul pilot de Formula 1 Alain Prost.

în Maroc, concurență vor folosi un 
Duster 1.5 dCi de serie într-o probă de condus 
ecologic, echipajele câștigătoare urmând să 
fie cele care vor. emite cele mai reduse 
cantități de dioxid de carbon în timpul 
competiției.
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