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Toți cei care s-au aflat ieri la cumpărături la Rea], 
la erele prânzului, au primit din partea CJPC pliante prin 
care erau informați despre drepturile pe care le au dacă 
sunt nemulțumiți de un produs sau serviciu.

Curs Valutar f? Cover Story

•■min.vutse. pcnțutwmm., ?sau
i iftfidcninKyeabanijtin public, ■ ava

Drumurile forestiere 
se finanțează cu banii 
,4a vedere”

Drumurile forestiere au fost, nu de puține ori. 
ținta unor 
investigații prii
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g Din cuprins
pentru situația Muzeului Aurului

O Taberele școlare 
vor fi redeschise

Hunedoara are mai 
puțini șome

g Sport

FC Hunedoara defilează
spre promovare
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Discuții pe bugetul municipiului Hunedoara
Bani mulți, documentație subțire

Consilierii locali din municipiul Hunedoara s-au 
întrunit, ieri, pentru a aproba bugetul de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2010. Aleșii locali s-au declarat 
nemulțumiți de documentația lapidară care le-a fost 
pusă la dispoziție.

Conform spuselor edilului Ovidiu Hada, bugetul 
local al municipiului Hunedoara pe anul 2010 va fi 
atât la venituri cât și la cheltuieli în sumă de 
105.660,00 mii lei. Acești bani provin din taxe, im
pozite și venituri nefiscale. Bani vor fi cheltuiți în spe
cial pentru sistemul de învățământ, locuințe, servicii 
și dezvoltare publică sau asigurări și asistență socială.

Bugetul pentru anul curent este unul insuficient, 
iar pentru a finaliza proiectele începute sau care 
urmează să intre în derulare, edilul Hada va apela la 
cofinanțării și la alte surse constituite potrivit legii.

Consilierii locali au cerut explicații suplimentare

(nedumeriți fiind de documentația pusă la dispoziție), 
cu privire la sursele de finanțare, care urmează să 
acopere cheltuielile lucrărilor de modernizare a 
străzilor, a rețelelor de apă și canalizare, precum și a 
altor proiecte deja începute de primarul Ovidiu Hada. 
Primarul a evitat răspunsurile și a deturnat discuția 
într-o polemică politică

Contestație cu cântec

Fabuloasa licitație organizată de Primăria mu
nicipiului Hunedoara pentru atribuirea unui contract 
în valoare de cinci mii de miliarde de lei vechi a 
provocat, de asemenea, discuții contradictorii. Acesta 
a fost un bun prilej pentru primar de a transfera 
discuția în plan politic. Ovidiu Hada l-a acuzat pe dep-

utatul Viorel Arion, pe motiv că ar că ar boicota 
licitația și investiția. “A fost făcută o contestație de 
către o firmă din municipiul Hunedoara care nu are în 
activitatea sa domeniul “lucrări publice”. Este firma 
domnului Arion Viorel sau una dintre ele pentru că, 
din câte am înțeles, sunt doi parteneri. Au făcut 
contestație... încă nu am înțeles de ce, dar au făcut 
contestație”, a declarat primarul Hunedoarei, Ovidiu 
Hada.

De cealaltă parte, deputatul Viorel Arion susține 
că într-adevăr a existat o contestație care, însă, a fost 
depusă din greșeală. “Acea contestație a fost o eroare 
din partea firmei. Din acest motiv ea a fost retrasă. 
Mai multe nu doresc șă comentez”, a afirmat Viorel 
Arion.

Georgiana Giurgiu
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
: — ►DN 66 Călan - Băcia

►DN 7 Ilia - Gurasada - Zam 
Q ► DN 68 Săcămaș - Dobra

►DN 7 Mintia - Vețel
— ► DN 7 Vețel - Leșnic

►DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Uricani pe DN 66
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f greco-catolic
Sf. m. Sabin Egipteanul
j" romano-catoiic
Sf. Benedicta, călug.

Ingrediente:
1 ceapa, 2-3 bucali de praz 

(partea alba), 1/2 cana de orez, 200 
g măsline (negre, verzi sau ames
tecate), ulei pentru călit ceapa, sare 
si piper după gust.

Mod de preparare:
Punem orezul în apă cu jumă

tate de ora înainte, să se înmoaie. 
Spălăm prazul, îl curățăm. Alegem 
numai partea albă și o tăiem bucăți 
lungi de 5-6 cm. Tocăm ceapa mă
runt.

într-o tigaie, călim ceapa câ
teva minute, cât să devină translu
cidă. Adăugăm bucățile de praz și 
le călim 2-3 minute, după care 
adaugăm orezul și acoperim cu 
apă. în general, proporția orez/apă 
este de 1/4 pentru a permite orezu
lui să își mărească volumul și să 
înflorească frumos. Lăsăm tigaia 
acoperită pe aragaz, la foc mic, 
amestecând des cu o lingură de 
lemn, ca să nu se lipească orezul. 
Când orezul e aproape fiert, adău
găm măslinele.

Avem grijă ca, dacă folosim 
măsline sărate, să nu adăugăm 
multă sare la mâncare. Cel mai 
bine este să gustăm. Când orezul 
este fiert, luăm tigaia de pe aragaz.

i*»te

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

-ț-SfânțulZilei

Țara Egiptului și cetatea Er- 
mopolis a fost patria Sfântu

lui Mucenic Sabin, care a 
fost bărbat slăvit în partea 
aceea și boier în cetatea sa.

Pe vremea împărăției lui 
Diocletian (284-305), pentru 
prigonirea cea cumplită ce era 
asupra creștinilor, tulburându-se 
tot Egiptul și multi din cei 
credincioși ' prinzându-se și 
muncindu-se, fiind uciși, Sfanțu
lui Mucenic Sabin și-a lăsat casa

Sfântul Mucenic Sabin
egipteanul
sa, boieria, bogăția și prietenii și 
ieșind pe ascuns din cetatea Er- 
mopolis, se ascundea într-un sat 
depărtat cu ceilalți creștini, care 
fugeau de prigoană și 
închizându-se într-o casă mică și 
proastă, se nevoia în post și 
rugăciuni ziua și noaptea.

Iar slujitorii de idoli au 
căutat mult pe Sabin, boierul din 
Ermopolis, ca să-1 prindă spre 
muncire, dar negăsindu-1, s-au 
mâhnit multă vreme.

Iar un sărac oarecare, ce 
venea la fericitul Sabin și lua 
hrană și toate cele trebuincioase 
din mâinile lui, urmând lui Iuda 
vânzătorul, s-a dus la slujitorii de 
idoli și a zis: "Ce-mi dați, ca să vă 
arat unde este Sabin pe care-1 
căutați?" Iar ei i-au dat doi gal
beni.

Apoi, mergând după dânsul 
în satul acela și văzând casa au în
conjurat-o și au bătut în ușă.

Erau cu Sfântul Sabin în

casa aceea, șase creștini și, 
crezând că a venit la dânșii cineva 
din credincioșii frați pentru vreo 
trebuință, au deschis ușa.

Iar slujitorii de idoli, sărind 
înăuntru cu mare ură, i-au prins 
și i-au legat pe toți; însă pe Sfân
tul Sabin l-au legat deosebit, cu 
două lanțuri grele și l-au adus la 
judecătorul locului aceluia, care 
se numea Arian.

Fiind dus la păgânească 
judecată și mult silit la idolească 
jertfa, nu s-a lepădat de Hristos. 
Pentru aceea l-au muncit 
cumplit, l-au zgâriat cu unghii de 
fier, l-au ars cu foc, iar mai pe 
urmă, l-au înecat într-un râu, și 
astfel și-a sfârșit nevoința 
muceniciei și s-a dus să-și ia cu
nuna biruinței de la Hristos, 
dătătorul de nevointă.

Asemenea și cei șase creștini 
prinși împreună cu dânsul, fiind 
munciți, au câștigat de la Dom
nul aceeași slavă în cer.

g HOROSCOP
în dragoste privești lucrurile cu 

mai multă luciditate și începi să înțe
legi nevoile și sentimentele partene
rului tău. Acest lucru te ajută să accepți
deciziile lui.

E posibil să te preocupe persona
litatea unui membru de familie dece
dat, să îți pui probleme legate de ce
se petrece cu sufletul după ce trupul trece în
neființă. Nu e cazul să te sperii.

Dacă nu ai avut suficient timp 
pentru tine în ultima perioadă, ar tre
bui să-ți faci programul astfel încât
să beneficiezi de un respiro. Ai putea să mergi
prin oraș, să cunoști lume.

O asociație, un colectiv, o gru
pare îți va solicita serviciile, în spe
cial din punct de vedere al
reprezentării acesteia, ca purtător de cuvânt.
Gândește-te la riscuri și fii prudent și diplo
mat.

în cuplu evită ca relația să se 
apropie de lucrurile intime din viața 
ta privată. Ambianța poate duce la
unele neînțelegeri. Trebuie să știi să fii U"
când apare o astfel de situație.

Echilibrul tău financiar nu ar tre
bui să sufere nicio schimbare. Astrele 
te ajută totuși să faci alegeri bune în
materie de cumpărături sau de plasamente.

J6 martie
de-a lungul timpului

N
S-au născut:
1751: James Madison, al 4-lea președinte al

lg Bancurile zilei
Pentru a fi popular, dă-le oameni

lor vești bune despre obiceiurile lor 
proaste.

© © ©
Dacă un om de știință crede că 

cercetarea ta este mai importantă decît 
a lui, va abandona ceea ce făcea el și 
se va apuca de ceea ce faci tu.

© © ©

--------
SUA(d. 1836)

1789: Georg Simon Ohm, fizician german (d. 
1854)

1883: Carol Ardeleanu, prozator român (d. 
1949)

1906: Traian Gheorghiu, publicist, dramaturg 
român (d. 1982)

1924: Horia Șerbănescu, actor român
1926: Jerry Lewis, actor și regizor american 
1941: Bernardo Bertolucci, regizor italian

Gândește-te bine la noile achiziții 
domestice pe care le-ai putea face azi. 
Ai tendința să ții morală celor care 
sunt veșnic nemulțumiți de viețile lor.

îți tot promiți că vei face econo
mii. Bunăvoința ta va fi însă pusă la 
încercare. Va trebui să reziști tenta
ției de a cumpăra un obiect pe care 
ți-1 dorești de multă vreme.

Comemorări:
1680: Francois de la Rochefoucauld, filosof, 

moralist francez (n. 1613)
1815: loan Piuariu-Molnar, cărturar iluminist 

român (n. 1749)
1898: Aubrey Vincent Beardsley, artist vizual 

influent englez (n. 1872)
1925: August von Wassermann, medic, bacteri- 

olog german (n. 1866)
1957: Constantin Brâncuși, sculptor român (n. 

1876)

Dacă un experiment reușește din 
prima, înseamnă că ceva nu ai făcut 
bine.

© © ©
Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea 
ce nu conduc și cei care conduc ceea ce 
nu înțeleg.

© © ©

Pentru fiecare doctor (care are doc
toratul), există un alt doctor (care are 
doctoratul), egal și de sens opus. Astfel 
se explică de ce este atît de ușor să gă
sești experți care să se contrazică total 
unii pe alții.

© © ©
Un istoric competent poate de

monstra că once eveniment care s-a 
produs era inevitabil. © © ©

Vechile tale proiecte au mari 
șanse să se concretizeze acum, așa 
că nu le abandona. Dacă îți schimbi
mereu opinia despre anumite lucruri, s-ar 
putea ca argumentele tale să nu aibă întot
deauna baze raționale.

Este nevoie de eforturi susținute 
ca să păstrezi o stabilitate accepta
bilă. Este o zi foarte promițătoare din 
punct de vedere financiar. în activitatea pro
fesională este mai bine să nu-ți asumi riscuri,

Pe plan financiar este indicată 
prudența și evitarea oricăror afaceri 
speculative. în dragoste îți exerciți
puterea de seducție, care te face irezistibil. La
serviciu, te gândești la o mulțime de proiecte
și nu-ți dai seama cu care trebuie să începi.

împreună cu grupul de prieteni 
poți pune pe picioare niște proiecte la 
care lucrați. în relația cu persoana iu
bită, provoci sau ești implicat în unele dispute 
care se pot termina prin despărțire. Dacă nu

te preocupă este să te distrezi, cucerind tot ce
se poate.

ai încă o relație serioasă, singurul lucru care
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Primăria Brad e principalul vinovat
pentru situația Muzeului Aurului
Primăria Brad, împreună cu 

alte instituții publice au contri
buit decisiv la înstrăinarea 

Muzeului Aurului. Afacerile 
tenebroase și interesele țesute 
în jurul vânzării „Muzeului 
Aurului” sunt încă greu de 

deslușit, dar este cert faptul că 
la actuala situație au contri

buit prin „greșeli” neintențio
nate sau voite mai mulți 

„actori”.

Neregulile în gestionarea clădirii 
„Muzeului Aurului” au debutat cu mult 
înainte de vânzarea clădirii de către 

ia lichidatoare a societății Bradmin. 
Potrivit legii, clădirile incluse în patri
moniul cultural nu pot fi vândute decât 
după exercitarea dreptului de 
preemțiune al statului român sau a 
unităților administrativ-teritoriale.

Vânzare ilegală 
sub nasul Primăriei

Aceiași actori care astăzi mimează 
lupta pentru „salvarea” muzeului au în
ceput prin a eluda legea în scopuri mai 
mult sau mai puțin morale. Vânzarea 

.adirii muzeului, care era în patrimo
niul Bradmin, către Minvest s-a făcut 
fără respectarea legislației privind imo
bilele înscrise în Patrimoniul Național, 

nsferul de proprietatea a fost făcut 
fara ca Ministerul Culturii sau Primăria 
Brad să-și de acordul, în condițiile în 
care acestea aveau un drept de 
preempțiune pentru cumpărarea 
clădirii. Mai mult decât atât, Primăria 
Brad avea cunoștință de transferul de 
proprietate dar în acel moment primarul 
Florin Cazacu nu a declanșat nici o 
acțiune împotriva vânzătorului sau 
cumpărătorului, fiind astfel complice la 
înstrăinarea muzeului.

După ce a distrus 
muzeul, Cazacu 
luptă să-1 recupereze

După ce clădirea a fost 
acniziționată de către Minvest, aceasta 

a demarat renovarea imobilului cu fon
duri provenite din programele de 
închidere și ecologizare a minelor. 
Numai că, fiind monument istoric, 
intervențiile asupra sa se puteau face 
doar cu avizul Ministerului Culturii. 
Necesitatea obținerii avizului trebuie să 
fie stipulată în mod expres în Certifi
catul de urbanism emis de către 
Primăria Brad. Subalternii primarului 
Florin Cazacu, devenit peste noapte 
luptător pentru recuperarea Muzeului 
Aurului, nu au cerut nici un aviz legat 
de calitatea de clădire de patrimoniu pe 
care o avea imobilul. Mai mult decât 
atât, nici personalul de specialitate din 
cadrul Direcției Județene pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
Național (DJCCPCN) nu a verificat 
dacă există un aviz pentru renovarea 
clădirii de patrimoniu și nu a luat nici o 
măsură să se oprească lucrările până la 
intrarea în legalitate. Cum lucrările au 
durat doi ani, este greu de crezut că ni
meni nu a văzut că la clădirea muzeului 
se desfășoară intervenții care modifică 
substanțial aspectul clădirii. Imobilul 
este inclus în patrimoniul național toc
mai pentru că avea un aspect reprezen
tativ pentru o anume epocă istorică, 
anume începutul secolului XX. 
Intervențiile recente au modificat acest 
aspect astfel încât caracteristicile pentru 
care a fost clasat în patrimoniu au 
dispărut. Cu alte cuvinte, vechimea, as
pectul și stilul arhitectonic îi confereau 
clădirii trăsăturile pentru care a fost 
inclusă în patrimoniul cultural. Orice 
intervenții ar fi trebuit să vizeze 
funcționalitatea muzeului, dar să 
păstreze forma exterioară originară. 
Astăzi, clădirea muzeului nu se 
deosebește cu nimic de o construcție 
nouă, astfel încât statutul juridic de 
monument nu se mai justifică.

Lichidatorul susține 
că totul este legal

Printr-un comunicat de presă emis 
de către S.C.P. IT Management Advi
sors S.P.R.L. Timișoara, firma lichida
toare a activelor fostei exploatări 
miniere Bradmin S.A., lichidatorul 
neagă acuzațiile care i s-au adus, în 
cadrul unor emisiuni televizate, acuzații 
pe care le cataloghează ca 
„neadevărate”. Firma lichidatoare arată

că are toate atribuțiile dobândite de la 
judecătorul sindic prin deschiderea pro
cedurii de insolvență. Imobilul muzeu
lui și anexele sale făceau parte din 
patrimoniul identificat al Bradmin și, în 
acest context, lichidatorul spune că 
clădirile au fost valorificate pe baza 
prerogativelor sale. Legalitatea vânzării 
clădirii muzeului este însă contestată de 
către societăți comerciale sau autorități 
publice. Primul dintre contestatari este 
Compania Națională a Cuprului, Auru
lui și Fierului (CNCAF) Minvest S.A. 
Deva care spune că imobilul muzeului 
nu putea fi vândut deoarece îi aparținea, 
fiind cumpărat de la filiala Bradmin 
înainte de falimentul acesteia. Vânzarea 
a fost atacată și de către Consiliul Local 
Brad care contestă faptul că nu i-a fost 
respectat dreptul de preemțiune, 
clădirea fiind cuprinsă în patrimoniul 
cultural.

Proces sau „blat” 
pe seama muzeului

în momentul de față există pe rolul 
Judecătoriei Brad un dosar în care atât 
Primăria Brad cât și Minvest cer

rezilierea contractului între lichidatorul 
firmei Bradmin și Fundația Filocalia. 
Acest proces pare să fie o cacealma 
atâta timp cât conform legii principalul 
titular al dreptului de preempțiune 
asupra Muzeului Aurului este Minis
terul Culturii. Această instituție, prin 
Direcția Județeană de Cultură, Culte și 
Patrimoniu Național (DJCCPN) trebuia 
să-și exercite dreptul a cumpăra cu pri
oritate clădirea care adăpostea Muzeul 
Aurului din Brad. Dar din motive pe 
care nimeni nu le poate desluși, DJC

Persoane implicate 
în „afacerea MjizeuIxAnrului 
si interesele acestora

Popiliu Crai, (PNL), fost Director Minvest - a preluat clădirea Muzeu
lui pe care a început să o renoveze cu un proiect de peste 40 de miliarde de lei 
vechi, provcniți din fondurile alocate ae Guvem pentru închideri de mine.

Silvia Beldiman (PNL), fost director al Direcției Județene pentru 
Cultură Culte și Patrimoniu Național - a permis efectuarea lucrărilor de 
renovare a Muzeului fără avizul Ministerului Culturii în condițiile în care 
clădirea este inclusă în lista Patrimoniului Cultural Național

Călin Cornea (PNL), inspector responsabil cu patrimoniul imobil în 
cadrul DJCCPH Hunedoara — nu a sesizat și nu a luat măsuri pentru intrarea 
în legalitate a firmelor care s-au ocupat cu renovarea Muzeului Aurului.

Ciprian Roman (PSD), fost director al DJCCPH Hunedoara - nu a 
luat nici o măsură pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra vânzării 
imobilului Muzeului Aurului din Brad. A rămas într-o pasivitate complice 
lăsând Primăria Brad și Minvest să se ocupe de problemele juridice legate de 
trensferul de proprietatea al imobilului.

Florin Cazacu (PSD), primarul municipiului Brad - nu a luat măsurile 
legale pentru obținerea vizelor necesare renovării clădirii de patrimoniu. A 
eliberat acte prin care Primăria Brad și-a dat acordul vânzării Muzeului către 
fundația Filocalia. Nu a blocat licitația pentru vânzarea Muzeului cu toate că 
a știut că acesta se află pe lista imobilelor pe care lichidatorul firmei Bradmin 
intenționează să le vândă. Nu a făcut demersuri pe lângă DJCCPH Hunedoara, 
condusă la aceea vrame de subalternul său pe linie politică, Ciprian Roman 
pentru ca Ministerul Culturii să ceară rezilierea contractului de vânzare a 
Muzeului.

CPN nu și-a exercitat dreptul de 
preempțiune dar nici nu a cerut în 
instanță rezilierea contractelor de vân
zare cumpărare încheiate ilegal, cel din
tre lichidatorul Bradmin și Fliocalia 
respectiv între Bradmin și Minvest. în 
lipsa intervenției clare a Ministerului 
Culturii, toate demersurile celorlalte 
părți în justiție au șanse reduse de a se 
materializa printr-o sentință favorabilă.

Alexandru Avram
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Existența a 1,4 milioane de dosare penale într-o societate cu 18 mi
lioane de adulți reprezintă o anomalie, în condițiile în care, statistic, 
ar presupune ca aproximativ un român din cinci să fie implicat, într-o 
formă sau alta, într-un dosar penal, susține Codruța Kovesi.

Cinci comercianți de speranțe au fost prinși
100 de cartușe 
de țigări 
netimbrate au 
fost confiscate 
de polițiști

Un bărbat cate transporta 
țigări netimbrate a fost prins 
de polițiști într-o stație de au
tobuz situată pe DN7. 
Polițiștii orașului Simeria l-au 
depistat pe Vasile P. de 38 de 
ani din Moldova Nouă, 
județul Caraș Severin sâmbătă 
în jurul orei 13:15. Bărbatul 
intenționa să vândă țigările în 
piețele din orașe învecinate cu 
Simeria. în urma percheziției 
au fost descoperite în cele 
două genți pe care le avea 
asupra sa, 100 de cartușe de 
țigări netimbrate. De aseme
nea bărbatul nu a putut 
prezenta actele de proveniență 
a mărfii. Tutunul a fost confis
cat, iar bărbatul s-a ales cu o 
amendă.

la Deva
Polițiștii deveni au reușit să 
anihileze o rețea de „negus

tori” de speranțe care fraieri- 
seră pe parcursul lunii 

februarie aproape 400 de per
soane ce visau să ajungă la 

muncă în străinătate.

Polițiștii Biroului de Combatere a 
Fraudelor Economico - Financiare 
Deva au depistat o grupare 
infracțională (compusă din S. C., de 31 
ani, C. I., de 53 ani, C. C., de 38 ani, B. 
I., de 19 ani, C. L., de 22 ani, toți din 
județul Timiș) despre care s-a stabilit că 
în cursul lunii februarie 2010 au indus 
în eroare un număr de 380 de persoane 
de pe raza județelor Hunedoara, Alba și 
Sibiu, de la care au perceput suma de 
275 lei de persoană.

în schimbul banilor „agenții” 
furnizori de job-uri au încheiat fictiv 
contracte de consultanță în vederea 
angajării în străinătate.

Momeală pentru 
deznădăjduiți

Persoanelor înșelate, majoritatea 
fără locuri de muncă, le-au fost prezen
tate împrejurări neconforme cu reali
tatea privitoare la posibilitatea societății 
administrate de către C.I. de a facilita 
obținerea unor contracte de muncă în 
Spania și Germania.

Clienților li se ofereau locuri de 
muncă în domenii precum: agricultură, 
construcții sau industria alimentară. 
Suma de bani încasată din această ac
tivitate ilegală, respectiv 104.500 lei, 
nu a fost înregistrată în evidențele con
tabile ale societății, fiind folosită în in
teres personal de membrii grupării.

Doar unul din cinci
a ajuns 
în beciul poliției

Față de cele cinci persoane învinu
ite a fost luată măsura reținerii pentru

24 ore.
Aceștia au fost prezentați Parche

tului de pe lângă Judecătoria Deva cu 
propunere de arestare preventivă, 
măsură admisă de Judecătoria Deva în 
cazul lui S. C. pentru care a fost emis 
mandat de arestare preventivă pentru o 
perioadă de 28 zile.

în cauză se continuă cercetări^ 
pentru stabilirea întregii activități 
infracționale și a prejudiciului creat, 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
înșelăciune, fals în înscrisuri spb 
semnătură privat și evaziune fiscală.

Maria Bulz

Doi tinerii băuți 
au urcat la volan 
fără permis 
de conducere

Polițiștii l-au oprit în 
trafic pe Claudiu A., de 25 de 
ani, pe DN 7, duminică, în 
jurul orei 01:10. în urma con
trolului, polițiștii au constatat 
că bărbatul care se deplasa cu 
autoturismul dm direcția 
Sebeș - Orăștie nu avea per
mis de conducere. Mai mult 
decât atât, l-a testul cu 
aparatul etilotest s-a înregis
trat o îmbibație alcoolică de 
0.63 mg./1. alcool în aerul ex
pirat al șoferului. Tânărul a 
fost dus la Urgența Spitalului 
Municipal Orăștie, însă a re
fuzat recoltarea probelor bio
logice de sânge. în consecință, 
polițiștii au întocmit pe nu
mele acestuia dosar de cerc
etare penală pentru comiterea 
infracțiunilor de conducere pe 
drumurile publice a unui au
tovehicul de către o persoană 
fără a poseda permis de con
ducere, conducerea unui au
tovehicul neînmatriculat și 
refuzul de recoltare a probelor 
biologice.

Tot în data de 14 martie, 
la ora trei, polițiștii Poliției 
Comunale Ilia l-au depistat pe 
Dănuț P., de 35 de ani din co
muna Brănișca, în timp ce 
conducea un autoturism pe 
drumul județean 706 A, pe 
raza satului Sârbi, fără a 
poseda permis de conducere și 
fiind sub influența băuturilor 
alcoolice.

Maria Bulz
\ ------- :___________

Trei dosare de cercetare penală 
pentru furt din magazine

Furturile din magazine sunt pe zi 
ce trece tot mai prezente în viața cetății. 
Aproape zilnic apare câte un caz de hoț 
prins la „ciordeală. Cele mai multe 
cazuri apar la sfârșit de săptămână și în 
intervalele orare în care lumea iese la 
cumpărături și supermarketurile sunt 
supra aglomerate.

Un bărbat care „a uitat” să achite 
la casă produsele luate de pe rafturile 
unui supermarket din municipiul Deva 
a fost prins de agentul de pază. Inciden
tul a avut loc sâmbătă în jurul orei 
11:50. Angajatul magazinului a anunțat

Maidanezi „încorporați” 
la fosta UM Hășdat

Problema maidanezilor care se plimbă în voie pe toate străzile municipiului 
Hunedoara a redevenit un subiect de actualitate pentru aleșii locali ai urbei. 
Potrivit, primarului Hada numărul câinilor vagabonzi nu depășește 3.000 de ex
emplare, din care un număr redus se află în țarcurile adăpostului din incinta 
grădinii zoologice. Noul proiect dedicat câinilor fără stăpân prevede înființarea 
unui nou adăpost care va fi situat în cadrul vechii unități militare din zona Hășdat. 
Aici vor fi adăpostiți doar 200 de „comunitari”. De „noul cămin” vor beneficia și 
câinii de la actualul adăpost care vor fi mutați odată cu finalizarea lucrărilor de 
amenajare a țarcurilor. >

Georgiana Giurgiu

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă
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poliția care a constatat că bunurile fu
rate de Claudiu H. de 38 de ani din 
Deva sunt în valoare de 199 de lei. 
Bărbatul are dosar de cercetare penală. 
Alte două persoane care au furat marfă 
de pe rafturile unui magazin din Sime
ria au fost depistați de agenții de pază 
ai magazinului. Andrei B. de 22 de ani 
și Paul A. de 21 de ani aveau asupra lor 
produsele pe care tocmai le-au furat de 
pe rafturile magazinului. Bunurile fu
rate sunt în valoare de 313 lei. Ele au 
fost recuperate și restituite proprietar
ilor.

- TALK-SHOW
- DIVERTISMENT

•__________________J

Hunedoara
are mai puțini

Rata șomajului la nivel de 
județ a înregistrat o ușoară 
scădere, în luna februarie 

față de prima lună a anului.
Totodată în luna februarie, 

prin programul de mediere, 
au fost ocupate 2.049 de lo

curi de muncă.

Din ultimele statistici ale 
Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forțelor de Muncă (AJOFM) Hune-

Furt cu o șmecherie de doi lei
Sâmbătă în jurul amiezii, Poliția 

Municipiului Lupeni a fost sesizată de 
FLORIN B., de 18 ani, că un puși i-a 
furat telefonul. Florin a relatat 
polițiștilor că era în trecere pe Calea 
Brăii în momentul în care a fost acostat 
de un tânăr necunoscut care i-a cerut 2 
lei. în timp ce adolescentul căuta prin 
buzunare după cei doi lei, micul 
cerșetor i-a smuls din mână telefonul

șomeri
doara reiese că rata șomajului în luna 
februarie a scăzut față de prima lună 
a anului, când s-a înregistrat o rată de 
11,03 puncte procentuale. în luna feb
ruarie a fost înregistrată o scădere 
până la 10,94 la sută.

Prin programul de mediere 
desfășurat de AJOFM Hunedoara 
2.049 de persoane au reușit să se reîi 
cadreze în câmpul muncii.

Dintre aceștia 435 sunt șomeri 
cu vârstă mai mare de 45 de ani. iar 
46 sunt absolvenți ai instituțiilor! de 
învățământ. Pentru stimularea 
ocupării forței de muncă AJOFM a 
derulat programe de măsuri active 
prin care sunt acoidate unele facilități 
șomerilor încadrați în muncă și anga
jatorilor. Șomerii care s-au încadrat 
înainte de expirarea perioadei de 
șomaj au beneficiat de acordarea de 
alocații, egale cu 30 la sută din cuan
tumul alocației de șomaj.

în urma absolvirii unor cursuri 
de formare profesională au fost în
cadrate în câmpul muncii 69 de per
soane. Numărul total al șomerilor di’ 
județul Hunedoara, potrivit 
evidențelor AJOFM. se ridică la 
22.597 de persoane; dintre care 
15.739 sunt indcmnizați.

Irina Năstase

mobil și a tulit-o. în urma descrierilor 
făcute de păgubit, lucrătorii Biroului de 
Investigații Criminale și ai Biroului de 
Ordine Publică l-au identificat pe au
torul furtului, în persoana lui B. B., de 
15 ani, din Lupeni, asupra căruia a fost 
găsit telefonul părții vătămate. Polițiștii 
efectuează cercetări față de B. B., sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt 
calificat.



Președintele Traian Băsescu a declarat, luni, 
că le va transmite în cursul serii liderilor 
PNL și PSD invitații pentru a participa, 
marți, la discuții, de la ora 18.00.
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Drumurile forestiere se finanțează cu banii „la vedere”
Drumurile forestiere au fost, 
nu de puține ori, ținta unor 

controverse, nemulțumiri sau 
investigații privind deturnarea 
banului public. Firmele care 

exploatează masă lemnoasă au 
reclamat adeseori stare pre

cară a drumurilor. Mulți au re
clamat faptul că la facerea 

drumurilor forestiere se fură 
ca-n codru. Presa a relatat des
pre drumuri forestiere decon
tate deși în realitate ele nu au 
existat niciodată. în astfel de 
cazuri s-au întocmit rapoarte 

justificative prin care respon
sabilitatea era pusă în seama
calamităților naturale. Regle
mentări legislative recente vin 
să aducă mai multă transpa

rență și în acest domeniu.

g
„Noi oricum plăteam banii aceștia pentru că ei constituie pro- 
f] cent din masa lemnoasă cumpărată. Numai că suma nu se reflectă 
în starea drumurilor. De multe ori îți „rupi” utilajele sau nu există 

drumuri astfel încât exploatarea se face în condiții inumane. Deși prin noua 
lege fondul este mai la vedere, cred că este „aceeași Mărie cu altă pălărie.”, 
spune Petru Meltiș, administrator al SC P&J Euscorpius Carp SRL

Taberele școlare vor fi redeschise
Centrele de tineret și taberele 
școlare din județ vor fi redes
chise. Autoritatea Națională 
pentru Sport și Tineret va 

aloca fondurile necesare pen
tru ca centrele de tineret din 

,..deț să-și reia activitatea, dar 
și pentru deschiderea de astfel 

de centre noi.

Mai nou, drumurile forestiere vor 
fi realizate cu banii strânși pentru acce- 
sibilizarea fondului forestier național, 
potrivit unui act normativ adoptat re
cent.

La nivel național există 50 de cen
tre pentru tineret, din care mai 
funcționează 41 de locații. în județul 
Hunedoara, Centrul de Tineret din 
Petroșani și Fundația de Tineret din 
Deva și-au întrerupt activitatea în 2008 
din cauza lipsei de fonduri. Szell 
Lorincz, vicepreședintele Autorității 
Naționale pentru Sport și Tineret a 
anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc ieri, că centrele de

Ce spune legea

O lege adoptată recent de către 
Parlament prevede constituirea fondu
lui de accesibilizare a pădurilor pentru 
construirea de drumuri forestiere și 
investiții la drumurile existente. 
Construcția și întreținerea drumurilor 
forestiere vor fi realizate din fondul de 
accesibilizare a pădurilor care se va 
înființa prin contribuția administrato
rilor pădurilor statului, dar și a propri
etarilor privați. Drumurile care se 
realizează astfel vor deveni, în funcție 
de regimul juridic al fondului forestier, 
proprietate publică a statului, propri
etate publică a unităților administrativ- 
teritoriale sau proprietate privată. 
Resursele financiare care vor alimenta 
fondul reprezintă 10 la sută din val
oarea masei lemnoase vândute, precum 
și suma cuvenită administratorului 
pădurii proprietate publică a statului. 
Dobânzile rezultate din sumele aflate în 
cont se reportează în anul următor, cu 
aceeași destinație. Decizia de consti
tuire a fondului de accesibilizare din 
partea proprietarilor privați se va comu
nica în luna decembrie pentru anul de 
producție următor, ocolului silvic care 

tineret din județ vor fi deschise anul 
acesta. De asemenea, se are în vedere 
înființarea unor centre și în mediul 
rural. Programul mai prevede de
schiderea a opt centre regionale pentru 
tineret. Bugetul care va fi alocat se va 
aproba în cursul săptămânii viitoare.

Vacanțe la Costești

Două din taberele școlare din județ 
își vor relua activitatea în vara aceasta. 
Tabăra de la Căprioara și cea de la 
Costești își vor prezenta ofertele de 
vară. De asemenea, tabăra din Geoagiu 
este reabilitată, urmând să fie pusă la 
dispoziția elevilor începând de anul vi
itor. Prin programul derulat de Minis
terul Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului au fost reabilitate 81 de 
tabere școlare. In țară mai sunt 116 de 
astfel de locații care se află în paragină 
sau au fost revendicate de foștii propri
etari. Taberele care nu- au fost revendi
cate vor intra într-un program de 
reabilitare. De asemenea, vor fi puse în 
funcțiune și tabere pentru copii cu 
handicap, precum și tabere sociale. 
Pentru organizarea taberelor externe va

g
„ Până acum construirea și întreținerea drumurilor forestiere 
se realiza din bugetul nostru. Legea este bună, dar să se și aplice, 
pentru că sunt în legislație multe prevederi bune care nu se aplică. 

Așteptăm normele de aplicare ”

Emil Ignat, 
director coordonator al Direcției Silvice Hunedoara.

asigură administrarea sau serviciile sil
vice. Finanțarea fondului pentru 
pădurile proprietate publică și privată a 
unităților administrativ-teritoriale și 
pentru cele proprietate privată intră 
într-un cont special și se află la 
dispoziția ocolului silvic respectiv. 
Acești bani se restituie la cerere propri
etarilor dacă nu au fost utilizați.

Cu banii la vedere

Actul normativ vine în sprijinul 
forestierilor care cred că este o măsură 
bună și necesară. „Acești bani pentru 
construirea și întreținerea drumurilor 
forestiere se plătesc de multă vreme. în 
trecut intrau într-un cont separat așa 
cum se preconizează în noua lege. 
Aceasta a durat doi-trei ani, după care 
banii au fost incluși în prețul masei 
lemnoase. Noi plăteam, dar când între

fi prioritară relația cu Republica 
Moldova, în vederea procesului de 
apropriere a țării vecine de Uniunea 
Europeană. „De-a lungul timpului am 
fost implicat în multe activități legate 
de tineret. Sunt specializat în acest 
domeniu, deși aceasta specializare nu 
este recunoscută. Am făcut eforturi 
pentru a introduce această ocupație, 
consilier pentru tineret, în codul 
ocupaților din România. Tinerii sunt o 

bam de starea drumurilor nu ni se 
răspundea. De aceea am făcut nu
meroase demersuri privind adoptarea 
acestei legi, ca fondul pentru drumuri 
să fie separat pentru a fi mai ușor de 
văzut ce se face cu banii. Exploatările 
forestiere se pot face doar până la 
distanțe de doi kilometri de drum. De 
asemenea, majoritatea drumurilor 
forestiere se găsesc în stare foarte 
proastă. Datorită acestor condiții ma
joritatea pădurilor nu se scot la licitație 
pentru că nu pot fi exploatate. Prin ur
mare, legea este bună pentru că poate fi 
văzut modul în care se utilizează banii 
și se creează posibilitatea îmbunătățirii 
infrastructurii de exploatare și transpor
turi forestiere”, declară Sabin Faur, 
vicepreședinte al Asociației Forestier
ilor din România (ASFOR).

Alexandru Avram

prioritate și faptul că ne adresăm celor 
din ciclul liceal înseamnă că pregătim 
pepiniera pentru studenți. Vom acorda 
o deosebită atenție proiectelor non gu
vernamentale care implică tineretul”, a 
declarat Szell Lorincz, vicepreședintele 
Autorității Naționale pentru Sport și 
Tineret.

Irina Năstase
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Campanie de informare
pentru protecția consumatorilor

Reprezentanți Comisariatului 
Județean pentru Protecția 

Consumatorului (CJCP) Hu
nedoara au marcat Ziua Mon

dială a Protecției 
Consumatorilor printr-o ac

țiune la Real în Deva. Toți cei 
care s-au aflat ieri la cumpără
turi, la orele prânzului, au pri

mit din partea CJPCpliante 
prin care erau informați des
pre drepturile pe care le au 
dacă sunt nemulțumiți de un 

produs sau serviciu.

Magazinul Real s-a transformat, 
pentru câteva ore, în centru de infor
mare al consumatorilor despre drep
turile, dar- și despre obligațiile ce le 
revin la achiziționarea de produse. „în 
primul rând< consumatorii trebuie să 
știe că există cineva care să le apere 
drepturile și interesele și acel cineva 
este Autoritatea pentru Protecția Con
sumatorilor, prin comisariatele 
județene”, a declarat directorul CJPC, 
Romi Cărmăzan.

Informare 
prin pliante

Comisarii pentru Protecția Con
sumatorului au împărțit pliante atât 

cumpărătorilor, cât și agenților eco
nomici care la acea oră se aflau în com
plexul comercial.

„De la începutul anului și până în 
prezent am primit circa 150 de 
reclamații de la locuitori din județ. 
Reclamațiile au scăzut în primele trei 
luni ale acestui an cu aproximativ 25 la 
sută, față de aceeași perioadă a anului 
trecut”, a mai spus Romi Crămăzan.

15 Martie,
Ziua Mondială 
a Drepturilor 
Consumatorilor

în fiecare an, ziua de 15 Martie 
marchează Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor, eveniment dedicat 
sărbătoririi și manifestării solidarității 
în cadrul mișcării consumatoriste 
internaționale.

Aceasta zi a fost sărbătorită pentru 
prima dată în anul 1962, când 
președintele Statelor Unite, J.F.Kenedy 
la vremea aceea, a enunțat primele 
patru drepturi ale consumatorilor: drep
tul la securitate, la informare, dreptul la 
posibilitatea de a alege produse sau ser
vicii și de a fi ascultat.

Asociația Internațională a Con
sumatorilor a extins cele 4 drepturi la 
8, adăugând: dreptul la despăgubire și 
la educare, dreptul la un mediu

înconjurător sănătos, dreptul la asigu- organizații în scopul apărării drepturilor 
rarea necesităților și nevoilor funda- lor.
mentale și dreptul de a se asocia în Andreea Lazăr
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Maria Piroiu,
Inspector ITM Hunedoara.

g

a luat indicatoarele, după ce a rupt con
tractul cu Primăria.

Cristian Cioflică, 
airectorul executiv al Direcției 

Poliției Comunitare Deva

CMYK

Nesimțirea este cel mai mare
handicap al celor întregi la trup
Locurile de parcare din munici- 

. piui Deva destinate persoanelor 
cu handicap sunt ocupate frec
vent de oameni care nu au nici 

un fel de deficiență fizică.
Această încălcare a legii se în

tâmplă zilnic, chiar sub nasul au
torităților, mai exact în parcările 
din fața Primăriei Deva și a Pre
fecturii județului Hunedoara. 

Autoritățile admit e ilegal și neci
vilizat ce se întâmplă cu aceste 

locuri de parcare, dar de fiecare 
uată pisica moartă trebuie cău

tată în altă curte.

Numărul locurilor de parcare desti
nate persoanelor cu handicap este foarte 
mic față de cât prevede legea. Deși sunt 
puține, acestea sunt lăsate de izbeliște de 
autorități. Ele nu sunt semnalizate, pentru 
că firma care le administra până acum și-

Parcări 
nesemnalizate

Firma care a administrat parcările din 
municipiul Deva a demontat la sfârșitul 
perioadei contractuale de concesionare, 
toate plăcuțele care indicau locurile de 
parcare destinate persoanelor cu handi
cap. „Din această cauză, momentan nu se 
mai pot evidenția aceste locuri. Dar ele 
există, sunt în jur de 70 în Deva. La 
fiecare parcare există cel puțin un loc, iar 
la cele mai mari două locuri pentru auto
turismele persoanelor cu handicap. De 
asemenea, există locuri de parcare spe
ciale pentru persoanele cu handicap în 
parcările rezidențiale, în funcție de 
numărul de cereri, pentru care nu se 
plătește taxa de închiriere. Până în prezent 
au fost 30 de solicitări”, a declarat 
Camelia Cotoară, purtător de cuvânt al 
Primăriei Deva.

Pentru șoferii care încalcă legea 
există sancțiuni destul de aspre, pe care 
însă autoritățile nu le aplică.

„Am avut două proiecte de sensibi
lizare a oamenilor, a șoferilor care 
parchează ilegal pe locurile persoanelor 
cu handicap. Am făcut nenumărate 
sesizări la autorități însă fără nici un 
rezultat. în municipiul Hunedoara, de ex
emplu, semnul respectiv îi încurca pe 
taximetriști și a fost smuls. Sunt făcute 
aiurea, nu sunt respectate normativele 
pentru parcări. Ar trebui să existe posibil-

g
„ Instituția noastră

efectuează controale Iernatice o 
dată la șase luni. Anul trecut am 

verificat parcările arondate instituțiilor 
publice și hotelurilor din municipiul 
Deva. In atribuțiile noastre intră verifi
care marcajelor și a existenței semnului 
internațional situat în dreptul parcării. 
Nu am constatat nereguli ale instituțiilor 
publice. Știm că aceste locuri de parcare 
sunt ocupate de persoane care nu au 
handicap, însă poliția comunitară ar tre
bui să îi sancționeze pe cei care încalcă 
legea. Mai mult de atât nu putem face, nu 
mai este treaba noastră. Această 
problemă există și pentru că oamenii sunt 
lipsiți de respect și de educație ”.

itatea să ieși cu căruțul din mașină dar 
acest lucru este imposibil.. în momentul 
de față parcările sunt inutilizabile și dacă 
există. Cei care încalcă legea nu sunt 
sancționați de poliția comunitară și nu 
există nici respect din partea 
concetățenilor noștri. în parcarea de lângă 
gangul din Deva au existat două semne 
specifice. în urma lucrărilor de asfaltare 
ele au fost smulse și nu au mai fost mon
tate la loc”, a declarat Octavian Bogdan, 
președintele Asociației Handicapaților 
Neuromotori din Deva.

Pentru cei care ocupă ilegal locurile 
speciale de parcare destinate persoanelor 
cu handicap sancțiunile încep de la 500 de 
lei. Există și posibilitatea ca autoturismele 
să fie blocate iar după 48 de ore de la blo
care, acestea să fie ridicate.

Maria Bulz

, Aceste locuri de parcare 
sunt vizate de noi, în special 

parcările1 centrale, dar până acum nu 
am întreprins nici o acțiune de marc 
amploare. O problemă o reprezintă 
semnalizarea lor, pentru că oamenii se 
plâng că nu au văzut semnul. Până 
acum nu am avut nici o sesizare de 
acest fel. Dar ar trebui să acționeze și 
poliția rutieră”.
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în Uniunea Europeană 14 din 27 
de state au parlament unicameral

Parlament cu una sau cu două 
camere? Aceasta e va fi subiectul 
fierbinte al politicii românești, odată 
cu începerea negocierilor de la 
Gotroceni. Dacă ne uităm în Uniunea 
Europeană, vedem că din cele 27 de 
state, mai mult de jumătate au parla
ment unicameral

14 țări, printre care Bulgaria, 
Danemarca, Grecia, Ungaria, Portu
galia și Suedia sunt statele care au 
parlamente unicamerale. Numărul 
aleșilor diferă de la 59, în Cipru, la 

386 în Ungaria.-Ăustria, Franța, Ger
mania, Italia, România, Spania și 
Marea Britanie sunt câteva din cele 
13 țări care au parlamente bicam
erale.

Gei mai puțini aleși îi are Slove
nia, 90 de depistați și 40 de senatori, 
în Mare Britanie, Camera Comunelor 
are 646 de membri, iar Camera 
Lorzilor, 751. Diferențe apar și în 
felul in care sunt aleși parlamentarii, 
în sistemul unicameral, vorbim de
spre vot direct. în schimb, în Italia, 
unde sistemul este bicameral, sena
torii sunt aleși prin vot proporțional. 
Un caz special este cel al Marii Bri
tanii. unde membrii Camerei Lorzilor 
sunt numiți pe criterii ereditare.

Liderii formațiunilor parla
mentare. cu excepția UDMR, și 
independenții vor fi prczenți astăzi la 
consultări cu Traian Băsescu pe tema 
transpunerii în Constituție a rezultat
ului referendumului din 2009, ma
joritatea fiind de acord cu micșorarea 
numărului aleșilor, dar nu și cu uni- 
cameralismul.

F
SUA a înapoiat Estetului un sarcofag vechi de 3000 de ani
Un sarcofag vechi de 3000 de ani, furat din Egipt a fost înapoiat Egiptului 
de către Statele Unite. Obiectul a fost descoperit de vameșii americani în 
2008 într-un container expediat din Spania. Cercetările poliției au demons
trat că obiectul face parte din patrimoniul cultural egiptean.

Zicala că banii nu aduc fericirea s-a dovedit
a fi adevarată
Se spune că banii nu aduc feri
cirea, dar abia acum cercetăto

rii susțin că au și proba să 
demonstreze că vechea zicală 
este adevărată. Potrivit unei 

complexe formule economice 
dezvoltată de doi profesori, o 
abundență mai mare mai de
grabă afectează decât crește 
sentimentul de bunăstare al 

unui popor.

Pe baza unui model matematic, 
economiștii susțin că odată ce un stat 
ajunge la un standard rezonabil de viață 
poate obține doar mici beneficii din 
creșterea averii populației sale.

De fapt, persoanele se vor simți 
mai prost pe măsură ce națiunea devine 
mai bogată.

Profesorii Curtis Eaton și Mukesh 
Eswaran susțin că pe măsură ce țările 
devin mai bogate, oamenii se 
concentrează mai mult de simboluri de 
statut fără importanță precum haine de

bunuri reprezintă 'un joc cu sumă zero' 
pentru societate: satisfac proprietarul, îl 
fac să pară bogat, dar toți ceilalți se simt 
mai prost".

Profesorii subliniau că cercetarea 
lor se adaugă studiilor anterioare ce 
demonstrau că fericirea și sentimentul 
de comunitate au stagnat în statele care 
s-au bucurat de o anumită creștere a 
veniturilor.

Munca lor a fost inspirată de econ
omistul Thorstein Veblen, care în 1899 

izate a statutului.
Economiștii au remarcat că pe 

măsură ce oamenii devin mai bogați, 
aleg bunuri Veblen, în defavoarea altor 
produse. „Cei cu avere peste medie 
consumă produse Veblen cu un impact 
pozitiv pentru fericirea lor. Dar cei 
avere sub medie nu își pot permite 
acele bunuri, așa că au un impact neg
ativ asupra fericirii lor”. Drept urmare, 
crește bogăția, persoanele sunt 1 
avute, dar nu mai fericite.

A

Londra vrea reducerea
membrilor Camerei Lorzilor
și alegerea lor prin vot

Guvernul britanic are intenția de 
a reforma radical Camera Lorzilor 
pentru a o înlocui cu o a doua cameră 
parlamentară cu 300 de locuri alese 
prin vot, scrie presa britanică.

Propunerile care au ajuns în 
posesia publicației Sunday Telegraph 
sunt așteptate a fi anunțate în curând 
și ar urma să pună capăt la secole de 
tradiție și ar pune cabinetul în con
flict cu cei 704 membri actuali ai 
Camerei Lorzilor, care se opun a in
troduce membrii aleși.

Planurile ar presupune ca toți 
membri ai nou createi adunări să fie 
aleși direct - punând astfel capăt sis
temului de moștenire a locului în 
Cameră și aristocrației.

Planul vine pe fondul 
preocupării pentru abuzul în cheltu
ieli.

Deși planul este puțin probabil

Castelul Peleș expune obiecte 
aparținând 
reginelor Elisabeta și Maria

La Peleș sunt expuse 50 de 
evantaie care au aparținut reginelor 
Elisabeta și Maria. Vizitatorii pot ad
mira și ace de păr, poșete sau șiraguri 
de mărgele.

Obiecte considerate de mare ra
finament pe vremuri și care au trecut 
prin mâini de regină, precum evan
taie din fildeș, pergament, dantelă, 
esență de lemn sau pene pot fi adni- 
rate acum la Castelul Peleș.

Aici sunt expuse 50 de evantaie, 
unele unicat, folosite de reginele EEs- 
abeta și Maria. Unele au fost pictate 
chiar de ele și le poartă semnătura. 
Vizitatorii pot admira și alte obiecte

să devină lege înainte ca parlamentul 
să fie dizolvat, strategii laburiști 
speră să deschidă o linie de 
demarcație în cadrul conservatorilor, 
care vor fi reticenți să susțină o 
reformă laburistă.

Presa britanică subliniază că 
secretarul Justiției Jack Straw și-a 
consultat deja colegii de guvem în 
privința acestor schimbări.

personale care au aparținut celor 
două suverane: ace de păr, poșete sau 
șiraguri de mărgele.

Expoziția de la parterul Castelu
lui Peleș este deschisă timp de o lună.

Maghiarii de pretutindeni și-au sărbătorit ziua
Ziua maghiarilor de pretutin
deni, care marchează începu

tul revoluției de la 1848 la 
Budapesta, s-a sărbătorit ieri. 
în mai multe zone din țară au 

fost organizate manifestații de 
amploare, la care au participat 

mii de maghiari.

Evenimentul vine pe fondul tensi
unilor iscate de secui, care vor ca limba 
maghiară să devină oficială în Ținutul 
secuiesc.

Duminică, peste 100 de persoane, 
membri și simpatizanți ai Noii Drepte, 
au protestat la Cluj-Napoca față de 
propunerea de oficializare a limbii 
maghiare în Ținutul Secuiesc și proiec
tul de regionalizare a României.

De asemenea, secuii au adoptat 
vineri o hotărâre conform căreia limba 
maghiară să aibă același statut cu limba 
română în Harghita, Covasna și Mureș, 
susținând că în aceste zone există 
discriminări.

Decizia de a oficializa maghiara în 
Ținutul Secuiesc a fost primită, însă, cu 
indignare de către autorități.

Ziua maghiarilor de pretutindeni a 
fost sărbătorită în cele mai multe 
localități din Transilvania. La Târgu 
Mureș, manifestările au fost organizate

separat de reprezentanții PCM și de cei 
ai UDMR. Maghiarii au comemorat și 
evenimentele din martie 1990, de la 
Târgu Mureș.

La Sfântu Gheorghe, Miercurea 
Ciuc și Târgu Secuiesc, mii de persoane 
s-au adunat pentru a asculta discursurile 
bmagiale și pentru a depune coroane 
de flori la monumentele luptătorilor și 

martirilor.
Autoritățile au început cu câteva 

zile înainte pregătirile pentru 15 martie, 
decorând străzile cu cocarde în culorile 
roșu-alb-verde. Mai mult, circulația 
rutieră a fost restricționată în mai 
multe zone pentru a nu împie^J, 1 
manifestațiile.



Cristi Minculescu e "Artistul
anului" la Premiile Muzicale Reprezentanta Germaniei la Eurovision

Radio România Actualități

Cristi Minculescu și trupa sa, 
Iris, au primit trofeul „Artistul 
anului,, la cea de-a opta ediție 

a Premiilor Muzicale Radio 
România Actualități, care a 
avut loc duminică seară, la 
Sala Radio din București.

Ca în fiecare an, principalul post 
public de radio a premiat, pe genuri și 
c?' 'Țorii, cele mai mari performanțe 
di, anul * precedent în muzica 
românească pop, dance, folk și rock.

Iată câștigătorii:

ARTISTUL ANULUI - CRISTI 
MINCULESCU și IRIS

CEL MAI BUN ARTIST POP- 
ROCK - Voltaj

CEL MAI BUN ALBUM POP- 
ROCK-"V8" - Voltaj

CEL MAI BUN PROIECT ETNO
- Ro-Maniac - Damian & Brothers

CEL MAI BUN CÂNTEC POP- 
ROCK - "Pas în doi" - Bere Gratis 
/ CEL MAI BUN PROIECT 
DlSCOGRAFIC - "Ducu Bertzi si Flo
rian Pitiș în concert"

OMUL CU CHITARA - Vasile 
Ș^Varu
CPCEL MAI BUN CÂNTEC FOLK

- "Delta lunară" - Râul Cârstea și Con
stantin Neculae/Adrian Paunescu

CEL MAI BUN ALBUM FOLK - 
"în orașul cu floare de tei" - Vasile 
Șeicaru

PREMIUL DE EXCELENTA - 
Nicolae Nițescu

CEL MAI BUN COMPOZITOR - 
Play & Win

CEA MAI BUNĂ INTERPRETĂ
- Andra «

CEL MAI BUN ALBUM POP - 
"Culeg vise" - Paula Seling

CEL MAI BUN INTERPRET - 
Tony Tomas

CEL MAI BUN CÂNTEC POP - 
"Iubește-mă astăzi, iubește-mă mâine" 
- Adrian Cristescu/ Andra

CEL MAI BUN ARTIST POP- 
DANCE - Inna

CEL MAI BUN CÂNTEC POP- 
DANCE-"Amazing" / Play & Win/ 
INNA

PREMIUL "RADIO ROMÂNIA 
JUNIOR" - Ion Moise Bădulescu

CEL MAI DIFUZAT CÂNTEC 
2009 LA RADIO ROMÂNIA 
ACTUĂLITAȚI - "Single Lady" /Radu 
Sarbu/Ana Sarbu/ DJ LAYLA feat 
ALISSA

CEL MAI BUN DEBUT - Blog
gers

CEL MAI DIFUZAT ARTIST LA 
RADIO ROMÂNIA ACTUĂLITAȚI 
în 2009 - Dj Project

Au urcat pe scena Premiilor Radio 
România Actualități majoritatea celor 
premiați, de la cei mai tineri, precum 
Ion Moise Bădulescu, Bloggers, Dj 
Layla & Dee-Dee, la veteranii din trupa 
Iris și maestrul Nicolae Nițescu.

Conform tradiției începute în urmă 
cu patru ani, spectacolul a fost încheiat 
cu piesa care va reprezenta România la 
concursul internațional Eurovision în 
acest an, "Play with fire", interpretată 
de Paula Seling și Ovi.

Clasamentul final s-a realizat prin 
cumulul punctajelor acordate de 
profesioniști ai jurnalismului muzical 
de radio, realizatori de emisiuni, redac
tori, reporteri și colaboratori de tradiție 
din secția de specialitate a Redacției 
Muzicale: Gabriel Marica, Titus An
drei, Ștefan Naftanailă, Cezar Andrei, 
Mihai Cosmin Popescu, Florin Silviu 
Ursulescu, Bogdan Pavlică, Mihai 
Elekeș, Cristi Marica, Georgeta Cemat, 
Gabriel Bassarabescu, Robert Ionescu, 
Liviu Zamora, Andrei Partoș, Octavian 
Ursulescu și Gabriela Scraba, coordo
natoarea proiectului.

. Germania și-a ales cântăreața 
care o va reprezenta în acest an la fi
nala continentală Eurovision. Numele 
ei este Lena Meyer-Landrut și are 
numai 18 ani.

Tânăra care locuiește în 
Hanovra, împreună cu mama ei, a 
ajuns în finala „Unser Star fur Oslo” 
de la Koln față în față cu Jennifer 
Braun și a reușit să se impună datorită 
imensei popularități pe care a 
câștigat-o de-a lungul concursului, 
învingătoarea a fost decisă de televot- 
ing, iar juriul, deși a existat, nu a avut 
decât un rol consultativ, fără putere de 
decizie.

Finala a fost destul de 
complicată - fiecare dintre concurente 
interpretând în prima fază trei

Al Di Meola
va susține un concert la București pe 25 mai

1 Al Di Meola, unul dintre cei 
mai cunoscuți chitariști de 

jazz din lume, va susține un 
concert la București, pe 25 

mai, la Sala Palatului, alături 
de trupa New World Sinfonia, 
informează organizatorii eve

nimentului.

După succesul concertului 
susținut pe scena Sălii Palatului din 
București în 2008, Al Di Meola revine 
în România într-o nouă formulă - "Al 
Di Meola New World Sinfonia", 
promițând publicului român un regal 

Ș de latino-fusion-jazz, într-o reinter- 
pretare a pieselor care l-au consacrat 

> drept unul dintre cei mai de seamă 
reprezentanți ai jazz-ului contempo- 

: ran.
Concertul de la București este or- 

j ganizat de compania Amphitrion. 
I Biletele sunt disponibile începând de 
f luni, pe site-ul www.myticket.ro , la 
I prețuri cuprinse între 80 și 250 de lei, 

în funcție de poziția în sală. în cursul 
t săptămânii viitoare, biletele vor putea 
I fi achiziționate și din rețeaua maga

zinelor Diverta.
Chitaristul s-a remarcat încă de la 

.. începutul carierei prin albumele "Land 
of the Midnight Sun" (1976), "Elegant

are doar 18 ani
melodii. în faza a doua, telespectatorii 
au ales între cântecele cele mai votate 
de public - câte unul de la Lena și de 
la Jennifer. Deși tânăra își punea mari 
speranțe în compoziția ei cu Stefan 
Raab, „Love Me” decizia nemților a 
fost alta - la Oslo, tânăra abia ieșită 
din adolescență va concura cu „Satel
lite”.

Interesant este că noua vedetă a 
Germaniei este nepoată de diplomat, 
bunicul ei fiind în urmă cu ceva 
vreme ambasadorul țării sale la 
Moscova. Acum, este rândul Lenei să 
aducă familiei sale celebritatea. Și 
deja a făcut-o: cântăreața a înregistrat 
un nou record de descărcări legale pe 
internet, cu melodiile prezentate în 
finală.

Gypsy" (1977) și "Casino" (1978), de
venind rapid unul dintre cei mai 
apreciați reprezentanți ai acestui stil, 
în anul 1974, Al Di Meola a debutat 
alături de trupa lui Chick Corea - "Re
turn to Forever", colaborând cu 
aceasta până în 1976, când schimbările 
radicale din componența formației l-au 
determinat să se îndrepte către o 
carieră solo. Astfel, chitaristul și-a 
continuat cariera explorând o diversi
tate de stiluri, în anul 1980 remar- 
cându-se încă o dată printr-o 
colaborare de excepție cu Paco De 
Lucia și John McLaughlin sub numele 
"Super Guitar Trio". La începutul an

ului 1996, Al Di Meola formează un 
nou trio, împreună cu Jean-Luc Ponty 
și Stanley Clarke, intitulat The Rite Of 
Strings, această colaborare fiind 
urmată de actualul proiect "Al Di 
Meola New World Sinfonia", din care 
fac parte celebri muzicieni din Ar
gentina, Cuba și Israel.

După o adevărată călătorie 
muzicală ce se va întinde din Statele 
Unite ale Americii până în Australia și 
Noua Zeelendă, Al Di Meola se va în
toarce în Europa la începutul lunii 
aprilie, pentru o serie de concerte ce 
vor avea loc pe cele mai importante 
scene de jazz de pe continent.

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni -108 lei

O
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 o

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandnluj 150 (DN”) 
(ieșirea, spre Si meri a, lângă Volvo)

Vă aferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestam servicî curățenie
4 persoane fizice
* persane juritlce

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE

DE2(»%

Clienții fideli primesc, 
pe ba^ă dc bon, 
’LA7SPĂLĂRI 

IJNA GRATIS
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 0 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

l'rftgram de fundirinare:
Zilnic 0730-2113.0
Duminica; II9-0IL15.1X1

Telefon: 0761 - 973

http://www.myticket.ro
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încercat

I

Vedenie

Telegar

Laid!

A stârni

Răsucit

O bandă de hoți atacă o bancă, purtând pe fețe măștile unor foști președinți: 
Reagan, Carter, Nixon, Johnson. Pentru a obține informații și pentru a ani
hila banda, FBI infiltrează în banda de hoți, pasionați de surf pe tânărul 
agent Johnny Utah. Dar, în timpul unui jaf armat la o bancă, hoții află ade- 
varata identitate a lui Johnny (Antena 1, 20:15, La limita extremă)

vreau să-ți spun un 

banc despre polițiști.

-Fiule, dar și eu sunt polițist! 

> Bine, ți-l spun ••«•••••••••••••••••••■a

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Vârf de > 
stanca

Vedetă

Auto
rizat Scripcarl

Cătrel
Strata
gema

Obosit 

Seface 
de râs

Corina 
Toma 

în vecii

Dicționarlsca, Chit, Cir.
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Remi- 
tenți

Meu!

Stil în 
artă

Axe

Fond de 
marfă

Distan-
R

Alega

Sportul 
preciziei

Pios la 
sufletl 
Făcut 
bucăți

Trecuți 
în veș- 
nicie 

Lovitură

Lucrare 
literară

^ec ca 
festiv

Peste

2
<fc

09:00
09U5

10:10

14:00
14:45
15:30
16:00
17:00

fT7:55
18:25

19:40
2@:00
21:10

21:40

23:50

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Prima parte
Telejurnal
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 217.)

Vedeta familiei (rel.) 
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial. 2009, rel. - 27.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn. 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
Rom european
Kronika (magazin cultural)
Atunci și Acum
Viața și banii
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 28.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn

Sport
Telejurnal; Sport; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Chelsea - Intemazio- 

nale Milano
Studio fotbal UEFA Cham

pions League

Introduceți In grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACELAȘI, ADENITĂ, ALĂMITÂ, ANI, APE, 

ATI, ATIC, ATAȘ, AV, AVUȚITĂ, CA, 

CIVILIZARE, DATAT, DUZI, ID, IG, 
IRONIZATOR, IȚĂ, LASAT, MIR, OV, 
OVIPOZITOR, PIN, PRÂPĂDÎTOR, 

PRĂVĂLATIC, RECITATIVE, REDĂTĂTOk, 

REGENERARE, SA, TALON, TAZ, TI, TO, 
ȚIVIL, VAL, VAZE.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghl ■ VLADIMIRESCU

Strigăt 
de 

ajutor

: anter£^*

Volum 

Excla
mație

Vreme 
de un 
ceas

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

2 4 9 5 3
6 3 5 2 1 9 4

7 3 5 6
9 3 8 6 7 2

8 4 3 6 5 9
2 4 6 9 8

07:00 Centrul de frumusețe (italian 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009) 06:15 Sărmana Maria (1996, rel) 07:00 Camera de râs
serial, 2001 - 33.) (matinal) 0 >■$ 5 Omul care aduce cartea 07:45 în numele iubirii (2008, rel.) 07:30 Numerele (SUA serial polițist, j

08:10 Comisarul Montalbano (italian 10:00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat (român 09:00 Cameleonii (2009, rel 2005 - 10.)
serial polițist, 1999, rel.) 11:00 Benny Hill (englez serial, comedie - 20.) 10:15 Iubiri 2006) 08:20 Sport cu Florentina

09:55 Descoperă românii 1969) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:30 Pagini de viață (2006) 09:00 Medium (rel. - 11.)
10:00 Telejurnal; Sport 12:00 Barbă Neagră (SUA film serial 1973, rel.-3697.) 12:45 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo (rel.) 45'
10:15 Berlin, Berlin (german serial, de aventură, 2006) 13:00 Știrile PRO TV (2009) 14:15 Aniela (rel.) 10:30 Swingtown (rel. -11.)

2002 - 62.) 13:0® Observator 14:00 Houdini (SUA dramă, 1998) 15:30 Destine furate (SUA serial, 11:30 Cei 4400 (SUA serial de aven-
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di- 14:00 Julie, cavaler de Maupin (fran- 94’ cu Johnathon Schaech, 2007) tură S.F., 2004 - 12.)

vertisment, 2009) cez-italian dramă, 2004) 180' Mark Ruffalo, Paul Sorvino, 16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera de râs
12:00 Telejurnal cu Sarah Biasini, Pietro Ser- Stacy Edwards 16:30 Sărmana Maria (1996) 14:00 Medium (SUA serial polițist,
12:45 Popasuri folclorice (2008) monti, Pierre Arditi, Thure Rie- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate 2005- 12.)
14:30 Tribuna partidelor parlamen- fenstein 1973 -3698.) cu Heather Tom, 18:30 în numele iubirii (mexican se- 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)

tare 16:00 Observator Christel Khalil, Lauralee Beli rial. 2008) 16:15 Trăsni ții (rel. - 13.) 45'
15:00 Împreuna m Europa (rilm edu- 17:00 Acces Direct 17:00 Știrile PRO TV (2009) 19:30 Cameleonii (mexican film se- 17:16 Galileo

cativ) 19:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- rial de acțiune, 2009) 18:00 Focus 18 90'

serial 2001 - 33.) 20:15 La limita extremă (SUA film vertisment, 2007) 20:30 Aniela (român serial, 2009) 19:00 Focus Sport
de acțiune, 1991) 120' cu Pa- 19:00 Știrile PRO TV (2009) 21:30 India (brazilian-indian film se- 19:30 Cine știe...câștigă!

50' cu Vittoria Puccini Jane trick Swayze, Keanu Reeves, : 20:30 Frumusețe pe muchie de cuțit rial de aventură, 2009 20:30 Armura divină 2 (hong-kong

Alexander, Alessandro Preziosi Gary Busey, Lori Petty (reality show. 2010) 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune acțiune-comedie, 1991)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro- 23:00 Observator 22115 State de România (român serial de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (2007 - 14.) 45'

mânia 23:45 Un Show Păcătos (emisiune de de comedie, 2009 - 76.) 23:30 Terra Nostra (brazilian serial. 23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA
18:15 Berlin, Berlin (german serial, divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009) 1999 serial polițist, 2003 - 21.)

18:40
21:00
22:00
23:10

2002, rel. - 62.) cu Felicitas 
Woll, Sandra Borgmann, Jan 
Sosniok, Matthias Klimsa
Baschet: România - World
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora de știri (show de întâlniri) 

^Totul despre dragoste (englez 
film romantic, 1998) 86' cu 
Jean-Marc Barr, Tim Dutton, 
Anna Friel, Michael Gough ■

11:20 La 25 de ani mă sinucid (SUA, 2005)
12:50 Regele Scorpion (SUA-german film de acțiune, 2001)
14:20 Ispășire (englez-francez dramă, 2007)

Un sărut adevărat (SUA comedie, 1999)
Plan de joc (SUA comedie, 2007)
Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008)
Tatăl meu, Romulus (australian dramă biografică, 2007)
Greu de ucis (SUA film de acțiune, 1988) 131' cu Bruce Willis, Alan 

Rickman. Bonnie Bedelia, Paul Gleason

14:15
15 00 
15:15
16:15
16 45
19:00 
20:00 
23.30

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 24.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/3.)
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 2.)
La Bamba (SUA dramă muzicală, 1987)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 2.)
Aviatorul (SUA dramă, 2004)
Un mascul extraterestru (SUA comedie S.F., 2000) 105' cu Garry 

Shandling, Annette Bcning, Ben Kingsley, John Goodman
>1



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

barman I

coafor 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial

confecționer asamblor art textile
5

gaterist Ia tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1 cosmeticean 1

inginer producție 2
confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7

lucrător controlor final 1

muncitor necal. la amb. prod, sub 
formă de praf și granule 2

consilier financiar-bancar
10

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

dulgher(exclusiv restaurator)
3

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță 1

constructor-montator de structuri

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 76

pizzar 1

metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

3

electricean exploatare rețele elec

șofer autoturisme și camioane
2 dulgher (exclusiv restaurator)

2

zidar rosar-stivui tor 2
inginer constructor instalații

1

Hunedoara inginer prelucrări metalurgice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

agent securitate I jurisconsult 1

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

trice 6

fierar-betonist 3

foijor mecanic I

macaragiu 1

manichiurist 1

ospătar (chelner) 2 mânuitor, montator decor 1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5
recepționer hotel 1

vanzator 2
săpător manual 6

sudor 1

Petroșani
Lupeni

piele 1

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asambl or articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.918

coafor 2
Telefon: 0755.999.919

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3
confecționer îmbrăcam. volane în

Mică publicitate

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla- ' 
rea, montarea pieselor

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

operator mase plastice 11

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

ospătar(chelner) 1

Călan
Telefon: 0755.999.928

IMOBILIARE

vdetabil, 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.

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

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, IaHărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

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,fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

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

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.

DIVERSE

Vând stație emisie-recepție pentru camion și autoturism, tip MIDLAND și 
PRESIDENT ALBRECHT STABO și antene turbo de de 5000 vați,noi. Tel 
• ^911241

Vând acordeoane VELMAISTER.96 de bași, HOCNER de 48 bași, HOCNER 
de 120 bași, VELMAISTER de 80 de bași, alte tipuri. Tel 0723 911 241

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 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 în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 
mp fiecare, ideal pentru programul Jfima Casă” sau construcție case de 
vacanță. Preț5 euromp.Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

AUTO

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, RT. 15.12_2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, 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.

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

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

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

munc .necal.în ind. confecții
lor * 8

paznic 1

sudor 1

vânzător I
Hațeg

Aninoasa
Telefon: 0755.999.925

o

Ilia

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.926

agent securitate I

bucătar 2

munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

ANUNȚ PUBLIC
SC LIGNUM PROD SRL cu sediul în localitatea Deva, str.B-dul 22 De

cembrie, bl.4, ap.33, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fabricarea altor elemente de 
dulgherie și tâmplărie”, situat în localitatea Simeria, sat Sântuhalm — Intrarea 
Cemei, nr.9, jud.Hunedoara.

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

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
I
:_______________________________________________________• ———

i
:______ __________________

I

! (text maxim 50 de cuvinte), ................—------------------------------------------------------- - —
I
I

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

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

\. . or 7

Tarife mică publicitate persoane juridice: Pțeț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei

mailto:conta.serv@yahoo.com
mailto:ni-cutrufas@yahoo.com


7 ' 7 Sport
/ Marți, 16 martie 2010

Cel mai bun tenisman a! lumii, elvețianul Roger / ederer, liderul 
clasamentului ÎTI\ l-a învins in trei seturi, cu 6-3, 6-~, (5 6-1,
pe romanul I letor llănescu, intr-a partidă din turul 2 a! turneului 
Masters 1 OOH de la Indian Wells (SI I)

FC Hunedoara defilează spre promovare
Echipa din Hunedoara a mai câștigat un meci și și-a consolidat poziția 

de lider al ligii a IV. Etapa a XVII-a a furnizat o singură surpriză, victoria 
Mureșului Brănișca la Băcia cu 3 - 1. în rest favoritele și-au adjudecat vic
toriile.

Rezultatele etapei a XVII - a
Inter Petrila - Universitatea Petroșani 5-1
Agrocompany Băcia - Mureșul Brănișca 1-3
FC Hunedoara - Aurul Certej 2-1
Minerul Uricani - CS Vulcan 1-1
Dacicus Orăștie - Metalul Crișcior 2-1
Zarandul Crișcior - Victoria Călan 0-2
Aurul Brad - Minerul Aninoasa 1-0
Gloria Geoagiu - Minerul Teliuc 5-2

Etapa viitoare 20.03.2010

Universitatea Petroșani - Victoria Călan, 
Mureșul Brănișca - Dacicus Orăștie, Aurul Crtej - 
Agrocompany Băcia, CS Vulcan - FC Hunedoara, 
Minerul Tliuc - Minerul Uricani, Minerul Aninoasa - 
Gloria Geoagiu, Inter Petrila - Aurul Brad

Duminică 21.03.2010, Metalul Crișcior - Zaran
dul Crișcior

Clasament
1 FC Hunedoara 43p
2 Aurul Brad 38p
3 • CS Dacicus Orăștie 36p
4 Minerul Uricani 30p
5 CS Vulcan 29p
6 Minerul Aninoasa 26p
7 Victoria Călan 24p
8 Inter Petrila 20p
9 Minerul teliuc 19p
10 Zarandul Crișcior 18p
11 Agrocompany Băcia 17p
12 Gloria Geoagiu 16p
13 Mureșul Brănișca 16p
14 Aurul Certej 15p
15 Universitatea Petroșani 12p
16 Metalul Criușcior Hp

Un verdict în cazul 
Mutu se va da 
la finalul lunii aprilie

> ■< 1

TOYOTl >
Atacantul român al echipei Fiorentina, Adrian Mutu, care 

a fost depistat pozitiv cu sibutramină la două controale anti
doping, va afla verdictul în cazul său la finalul lunii aprilie, 
notează ziarul Corriere Fiorentino, citat de firenzeviola.it.

"La sfârșitul lunii aprilie Adrian Mutu va cunoaște date 
legate de viitor. După audierea în fața Procurorului general an
tidoping al CONI, Ettore Torri, jucătorul român este ' .
așteptarea verdictului care va avea fi anunțat tocmai la finalul 
lunii aprilie. Atacantul este în prezent suspendat provizoriu în 
așteptarea hotărârii, după testele pozitive cu sibutramină", 
notează ziarul italian.

Corriere Fiorentino adaugă că "lucrul crucial" ce va de
termina durata suspendării dictate împotriva jucătorului Adrian 
Mutu, este problema recidivei: "Lucrul crucial e problema re
cidivei după cazul de dopaj cu cocaină în care a fost implicat 
Mutu pe vremea când evolua la Chelsea (fiind suspendat în 
2004): Torri a solicitat documente de la federația engleză și va 
încerca să dovedească faptul că precedentul control pozitiv, cu 
toate că a fost făcut la Chelsea, trebuie să fie recunoscut și de 
CONI. în acest caz, va fi considerat recidivist, Mutu va fi sus
pendat pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 4 ani".

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

Preturile nu Conțin TVA

Pentru comenzi >1 inform at H ne puteți contacta la telefon:
tasl/iiț 445
0751 15* «04

1 Jfcaii g-malL_____  _ __

,.m k

firenzeviola.it

