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O Hada versus Anon

g Actualitate
Polițiștii au umblat 
prin baruri după elevi

l'tiliiiștii de proximitate dm municipiu! Deva au 
găsit, ieri, în urma unei razii în Barurile situate în apro
pierea liceelor, zece elevi care chiuleau de la ore.

Editorial
de Ștefan Ciocan

Demagogia primarului 
Florin Cazacu

•

Scandalul iscat în jurul vânzării clădirii Muzeu
lui Aurului îi vine ca o mânușă primarului municip

alului Brad. După o iarnă în care brădenii au cam 
dârdâit în apartamente dar au scos totuși din 
buzunare sume importante de bani pentru plata 
căldurii, Cazacu are ocazia să arunce ceva praf în 
ochii brădenilor. Educat la școlile de diversiuni ale 
sindicatelor, Cazacu a sesizat imediat oportunitatea 
de a transforma propriile prostii legate de Muzeul 

Aurului, într-o campanie care să-i aducă înapoi cota 
de simpatie pierdută în urma gestionării execrabile a 
sistemului de încălzire centrală. Primarul profită și 
de subiectul extrem de delicat pentru oricine încearcă 
să-1 contreze, deoarece oricine ar critica campania de 
salvare a muzeului, inițiată de edil, ar fi catalogat ca 
anti-brădean. într-adevăr Muzeul Aurului reprezintă 
mai mult decât un simbol pentru Brad. Practic toate 
speranțele Brădenilor de a mai fi recunoscuți în lume 
se leagă de acest muzeu. Ce mai înseamnă Bradul în 
"epoca Cazacu"? Nimic! Orașul, cândva celebru 
pentru exploatările aurifere, pentru un anume spirit 
sau doar pentru celebrii virșli a ajuns un loc trist în 
care șomajul a atins cote nebănuite, un loc din care 
tinerii abia așteaptă să plece la terminarea liceului și 
să nu se mai întoarcă nici măcar în excurse, sau un 
oraș al găștilor de țigani care fac legea sub ochii 
îngăduitori ai administrației publice. Din păcate 
Bradul nu mai oferă, de mult, nimic locuitorilor săi. 
Acestea sunt condițiile în care un municipiu pentru 
care viitorul este cenușiu, a rămas fără ultimul sim
bol al unui trecut nu prea îndepărtat, cu care se mân

dresc brădenii. Pierderea Muzeului se întrezărea de 
câțiva ani, nu doar din iama trecută când clădirea a 
fost vândută. Primarul Florin Cazacu a fost însă in
capabil să observe iminenta distrugere a principalu
lui obiectiv turistic din Brad. De fapt nu este prima 
dată când pentru Cazacu, o strategie de viitor 
înseamnă strict de "azi pe mâine". în anul 2005, deci 
cu cinci ani în urmă, am publicat în Evenimentul 
"Zilei un articol în care atrăgeam atenția asupra peri
colului care planează asupra Muzeului Aurului. Am 
avut la aceea vreme discuții și cu Florin Cazacu, 
prospăt ales în primul său mandat de primar. Am 
crezut sincer că se poate construi cu el ceva pentru 
viitorul Bradului. Aveam să mă conving că mă înșel 
amarnic. în anul 2005 era evident că mineritul este 
în cădere liberă și că întreprinderea Minieră Barza 
va fi la un moment dat închisă. Muzeul aparținea 
acestei societăi și era de așteptat că în momentul fal
imentului soarta acestuia va fi incertă. Mai mult 
decât atât la aceea vreme am tras un semnal de 
alarmă cu privire la faptul că nici un exponat din 
Muzeu nu este clasat în Patrimoniul Național, putând 

fi înstrăinat fără nici o problemă de un eventual 
cumpărător. Am dscutat toate aceste lucruri cu pri
marul Florin Cazacu, mai mult chiar m-am oferit să 
mediez o întâlnire între acesta și secretarul de stat 
din Ministerul Clturii care se ocupa de probleme de 
patrimoniu, Vrgil Nițulescu. Am stabilit mai multe 
întâlniri între edilul din Brad și oficialul de la Min
isterul Culturii, dar Cazacu nu s-a prezentat la nici 
una dintre ele. Discuția de atunci era utilă pentru 
evitarea situației în care se află acum Muzeul, ca 
Ministerul Culturii să preia atât clădirea cât și ex
ponatele și să le dea în administrare Consiliului 
Local. Astfel brădenii ar fi rămas cu simbolul lor 
neatins și s-ar fi bucurat în continuare de mândria 
orașului, Muzeul Aurului. Primarul Florin Cazacu nu 
a înțeles pericolul care pândea încă de acum cinici 
ani Muzeul și nu a mișcat nici un deget pentru a pre- 
venii ceea ce s-a întâmplat, cu sau fără complicitatea 
lui. De aceea nu-1 cred pe Cazacu atunci când spune 
că-i pasă de Muzeul Aurului ci consider, toată cam
pania acestuia ca o pură demagogie. '
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
W ► DN 66 Hațeg - Bai u Mare

► DN 68 Hațeg - Totești
Q ► DN 68 Totești - Zeicani

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

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66
și pe B-dul 1 Decembrie
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HOROSCOP

f greco-catolic 
Sf. Alexie Omul 
lui Dumnezeu
f romano-catolic 
Sf. Patriciu, ep.

V_______________

Preacuviosului părintele nos
tru Alexie s-a născut la Roma, fiind 
singurul copil al lui Eufimian și al 
Aglaidei, care erau de neam nobil 
și bogați. Ajungând la vârsta 
potrivită, tatăl său i-a ales soție, 
pregătindu-i cămara de nuntă. 
După căsătorie, când a intrat în 
cămara de nuntă în care se găsea 
soția lui, în loc să rămână acolo cu 
ea, și-a scos inelul său și dându-i-1 
și binecuvântând-o a ieșit în ascuns 
din casă și a plecat îndată la Edesa. 
Și venind la biserica de aici, a 
rămas pe lângă ea timp de opt
sprezece ani, îmbrăcat cu haine

Ingrediente:

1 conopidă potrivită, 6 
cartofi, ulei, 3 linguri pes
met, sare, piper, pătrunjel și 
mărar verde.

Mod de preparare:

Conopida se desface 
buchețele și se pune la fiert 
pentru 15 minute în apă cu 
sare.

Cartofii se fierb în coajă, 
se curăță și se taie felii. Se 
unge o tava cu ulei și se pun 
cartofii și conopida în stia- 
turi, având grijă ca ultimul 
strat să fie de conopidă. între 
straturi se pune sare și piper. 
Deasupra ultimului strat de 
conopidă se pune pesmetul și 
verdeața tocată. Se dă la cup
tor pentru 15 minute.

Se servește atât caldă, 
cât și rece, cu salată.

g

Poftă bunil^

IMteL J

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

Preacuviosul părintele nostru Alexie, 
omul lui Dumnezeu. Sfântul mucenic 
Marin, care de sabie s-a săvârșit
sărace și zdrențuite, hrănindu-se 
din mila și îndurarea celor ce ve
neau la biserică. Mai târziu a plecat 
de acolo, căci nu se mai putea să 
rămână mai multă vreme ascuns, 
din cauza virtuților lui, fiindcă 
mulți, înțelegându-i viața lui 
virtuoasă, veneau mereu la el și-l 
stânjeneau, și a voit să se ducă în 
Tarsul Ciliciei, la biserica sfântului 
apostol Pavel, dar nu și-a putut îm
plini această dorință, deoarece 
corabia cu care călătorea, împinsă 
fiind de vânt, a fost îndrumată într- 
altă parte. Ajungând deci la Roma, 
a venit la casa părinților lui. Aici, 
nemaifiind cunoscut de nimeni, își 
petrecea viața înaintea porții casei 
sale, luat în derâdere și batjocorit 
de înșiși servitorii lui, pătimind atât 
de mult, cât poate pătimi un om 
străin lipsit de orice îndrăzneală din 
partea unor oameni petrecăreți și 
gălăgioși. Când a simțit că i se 
apropie fericitul sfârșit, a cerut o 
bucată de hârtie și a scris pe ea cine

este și unde s-a născut. Și a păstrat 
această hârtie la el, până când 
împăratul Onoriu, după o de
scoperire dumnezeiască, venind la 
el, l-a găsit dându-și duhul. Și 
rugându-se de el și luând de la el 
scrisoarea și citind-o în auzul tu
turor, au cunoscut cu toții cele cu 
privire la el. Deci, toți fiind 
cuprinși de spaimă, au luat și au în
gropat cu cinste și cu mare cuviință 
sfintele lui rămășițe în biserica 
sfântului apostol Petru, moaștele 
lui răspândind după aceea miruri cu 
bun miros și vindecări tuturor celor 
ce se apropiau de ele.

Iar Sfântul Marin, din 
dragoste mistuitoare pentru Mântu
itorul Hristos, a distrus un templu 
al idolatrilor în timpul unei 
sărbători păgâne, călcând în pi
cioare ofrandele lor și declarându- 
se creștin. După ce a fost crunt 
torturat, sfântului i s-a tăiat capul.

Unii membri ai familiei cer să li 
se acorde libertatea de care au ne
voie. Găsești pretențiile lor ușor exa
gerate și nerezonabile. Ar fi cazul să devii mai
tolerant cu cei din casă.

Venus influențează într-un mod 
benefic viața ta sentimentală. Cei sin
guri cunosc o persoană care este
exact așa cum își doresc. Dacă practici vreun
sport, menajează-te.

Te înțelegi foarte bine cu familia 
și te bucuri de niște relații extrem de 
călduroase cu copiii. Profită de
această atmosferă și înfrănează-ți simțul cri
tic.

Sănătatea ta are numai de câștigat 
dacă îți petreci ceva timp în aer liber, 
în mijlocul naturii. Profită de timpul
pe care-1 ai la dispoziție ca să faci plimbări și 
să-ți odihnești mintea.

Atmosfera de acasă a devenit 
cam neplăcută. Din această cauza co
munici greu cu cei dragi. Au loc tot
felul de discuții mărunte, care te obosesc însă.
Păstrează-ți calmul și acceptă un refuz fără să 
mai insiști.

în relația de cuplu apar dispute 
din cauza nevoii amândurora de a do
mina. Ar fi cazul să găsiți o soluție de 1
compromis. Nativii fac o călătorie de plăcere 
care le aduce mari bucurii.

17 martie
de-a lungul timpului

S-au născut:

1756: La New York este celebrată pentru prima 
dată St. Patrick's Day

1866: A început să funcționeze Banca României, 
creată prin transformarea Băncii Imperiului Otoman 
sub numele de “Bank of Roumania”.

1901: Cele 71 de tablouri ale pictorului olandez 
Vincent van Gogh expuse la galeria Bemheim-Jeune 
din Paris la 11 ani de la moartea sa, au creat senzație

1948: A fost semnat, la Bruxelles, actul de 
Ștere al Uniunea Europei Occidentale - de către 
Igia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie

2003: Președintele american George W. Bush i- 
dat un ultimatum lui Saddam Hussein de a părăsi 
a în 48 de ore, pentru a evita atacurile militare pre1 

fate de SUA

1738: Cesare Beccaria Bonesana, jurist, economist, 
publicist italian (d. 1794)

1751: Anders Dahl, botanist suedez (d. 1789)
1819: Alecu Russo, poet, prozator, eseist, critic literar 

român (d. 1859)
1919: Nat King Cole, cântăreț american (d. 1965)
1938: Rudolf Nureev, balerin și coregraf rus (d. 1993)
1943: Tony Newman, baterist englez
1949: Brândușa Prelipceanu, jurnalistă și traducătoare 

româncă (d. 2002)

Constrângerile familiale apasă 
greu pe umerii tăi. Mai ai puțină răb
dare, curând vei avea parte de recom
pensele meritate.

Păstrează-ți capul pe umeri și nu 
te implica în afaceri dubioase sau în 
proiecte lipsite de simț practic. Ai 
idei strălucite, însă uneori punerea

Comemorări: ■

180: Marcus Aurelius, împărat roman (n. 121)
493: Sfântul Patrick, patron al Irlandei
1917: Franz Brentano, filosof german (n. 1838)
1941: Nicolae Titulescu, om politic, diplomat român 

(n. 1882)
1996: Rene Clement, regizor francez de film (n.

1913)

Bancul zilei
© © ©

Ion și Gheorghe își fac vacanțele 
separat.

Ion se întoarce din vacanța de iarnă 
mulțumit.

- Ei, și pe unde ai umblat, Ioane?
- Prin Suedia, măi!
- Și cum sunt scandinavele?
Ion dă din colț în colț, nu dă un răs

puns clar.
Acasă, caută în dicționar. "Aha, 

scandinave, adică femeile de acolo! 
Cum de nu am știut, să mă fi lăudat, că 
aveam cu ce!"

Anul următor, Ion se întoarce din 
vacanță bronzat.

- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost?
- Grecia, țară frumoasă, măi!
- Ei, dar elenele?
Ion rămâne iar mut. Nervos, acasă,

căută din nou în dicționar: "Aha, femei 
de acolo!"

Un an mai târziu, Ion se întoarce 
iar bronzat...

- Și cum a fost în Egipt, Ioane?
- Frumos, cald, cămile, alea, alea...
- Și piramidele?
- Curve!

’© © ©

lor în practică se dovedește mai anevoioasă
decât te-ai fi așteptat.

îți dorești să câștigi mulți bani și 
într-un timp cât mai scurt. în cazul 
în care ai de gând să încerci jocurile 
de noroc, trebuie să știi că astrele nu
te vor susține, astfel încât puțină prudența nu 
strică.

Acasă este o atmosferă ușor ten
sionată. Cu puțină receptivitate și to
leranță din partea ta, lucrurile se vor 
aranja repede. Este contra indicat să
ridici vocea și să încerci să te faci numai tu
ascultat.

Ai un comportament greu de în
țeles de cei din jur, pentru că treci de 
la o stare la alta și nimeni nu știe cum
să se poarte cu tine. Tinzi să te lași pradă unor 
idei iluzorii, iar unii nativi ar putea chiar să 
cadă victima unor persoane ce profită de nai
vitatea lor.

încearcă să rezolvi o problemă 
familială care începe să ia proporții 
serioase. Cu cât lungești lucrurile, cu
atât va fi mai greu să găsești o soluție. Dacă 
vrei să placi și să-i cucerești pe cei din jur, ba- 
zează-te pe modestie și naturalețe.
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Incendiu la <> stână din SântăniĂl'ia Pi lea
Un incendiu provocat de o țigară aprinsă a dus la moartea unui bărbat 
în vârstă de 53 de ani din lioșorod. Din primele cercetări se pare că vic
tima care era cioban angajat la o stână situată la ieșirea din Sântămă- 
ria Orlea a adormit cu țigara în mână.
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Hada versus Arion
Investițiile din municipiul Hu

nedoara creează discuții 
aprinse între edilul șef, Ovidiu 

Hada și deputatul de Hune
doara, Viorel Arion. Motivul: 
care câți bani a adus. Deputa
tul PD-L este „pus la colț” și 
atunci când cere colegilor de 

partid din Guvern să finanțeze 
Primăria Hunedoara, contro

lată de liberali.

în cadrul conferinței de presă or
ganizate, ieri, de Primăria Hunedoara, 
Ovidiu Hada l-a acuzat pe deputatul 
Viorel Arion că își asumă pe nedrept 
unele merite.

Acuzații fără noimă

Mai exact, Hada susține că un ma
terial apărut pe pagina de videotext a 
rețelei locale de televiziune îl 
menționează pe Viorel Arion drept per
soana care a adus suma de 750.000 de 
lei, bani alocați de Guvern pentru re
abilitarea Parcului Tineretului, și nu 
echipa administrației locale. “Vă pun la 
dispoziție adresa primită de la minister 
în care nu este precizat nimic de dom
nul deputat Arion. Ori el acuma vrea să 
ia munca colegilor mei din Biroul de 
Proiecte și Achiziții. Este nedrept ca un 
deputat al acestui municipiu, care ar 
trebui să facă treabă pentru hunedoreni, 
să își asume munca altor oameni. Din 
punctul meu de vedere nu cred că dom

nul deputat putea să se înjosească mai 
mult de atât”, a declarat Hada.

Deputatul Viorel Arion spune că 
nu și-a asumat munca nimănui și că a 
făcut ceea ce trebuie să facă un deputat 
pentru colegiul pe care îl reprezintă. 
Deputatul PD-L a spus că, într-adevăr, 
el a făcut lobby pentru ca suma de 
750.000 de lei să ajungă la Primăria 
Hunedoara, dar nu și-a adjudecat 
niciodată acest merit. Dacă primarului 
Ovidiu Hada i se pare că acesta 
intervenție pe lângă Guvern ar fi cel 
mai înjositor lucru pe care îl poate face 
un demnitar pentru comunitatea care 1- 
a votat, noi vom prezenta, pentru o 
comparație cinstită, raportul Curții de 
Conturi privind fărădelegile primarului 
și ale executivului pe care îl conduce.

Irascibilitate 
maximă pentru 
investiția faraonică 
a Primăriei

Nemulțumirile primarului nu se 
opresc, însă, aici. Ovidiu Hada l-a 
acuzat pe Arion și de faptul că a încer
cat să boicoteze organizarea licitației 
pentru atribuirea lucrări de reabilitare și 
modernizare a rețelelor de apă, 
canalizare și a celei stradale prin 
depunerea unei contestații, cu o zi 
înainte de desfășurarea licitației. 
“Contestația a fost depusă de una dintre 
firmele la care Viorel Arion este 
acționar majoritar și în care era

menționat faptul că această licitație nu 
a respectat procedurile legale în 
vigoare. Contestația este semnată de 
către Horia Paștiu, în calitate de admin
istrator al firmei”, a declarat Ovidiu 
Hada.

Primarul Hunedoarei a afirmat că 
a avut o discuție cu acest administrator 
care, la rândul lui, ar fi declarat că 
semnătură de pe contestație nu îi 
aparține. “Domnul Paștiu mi-a spus că 
semnătura nu îi aparține, ci este a unui 
coleg din cadrul firmei care a semnat în 
locul său”, a afirmat Hada.

Contactat telefonic, deputatul 
Viorel Arion a afirmat că acea 

contestație a fost o eroare, ea fiind 
retrasă imediat după depunere. Acest 
lucru, însă, este infirmat de primarul 
Ovidiu Hada, care susține că până luni 
după amiază, când a fost convocată 
conferința de presă, primăria Hune
doara nu a primit niciun document din 
care să rezulte retragerea contestației, 
“în opinia mea, această contestație este 
o încercare de a împiedica desfășurarea 
acestei licitații”, a conchis Hada. Dep
utatul Viorel Arion a preferat să nu co
menteze licitația organizată de 
administrația hunedoreană.

Alexandru Avram

Banii europeni au intrat în calendarul primarilor
Ieri, la Inspectoratul Școlar 

Hunedoara a fost prezentat ca
lendarul și indicativele progra

melor propuse pentru anul 
2010 în vederea obținerii de 

fonduri europene. Specialiștii 
hunedoreni în accesarea aces
tor fonduri au adus la cunoș

tința celor prezenți, detalii 
referitoare la modalitățile de 
obținere a banilor europeni.

Maria Filip, Crina Ceh, Iulian 
Bucătaru sau Mihaela Moga, au 
prezentat programele disponibile pen
tru anul curent. Potrivit specialiștilor ar 

mai fi bani care așteaptă să fie accesați 
pe măsurile 112, 121, 125, 141, 142, 
312, 313, la care se adaugă și noul act 
normativ, cu numărul 151 din 23 febru
arie 2010, aprobat de Guvernul 
României și publicată în Monitorul Ofi
cial în data de 12 martie 2010.

Ar mai fl bani
de luat

Astfel, pentru măsura 112 - „In
stalarea tinerilor fermieri” - în cele 
două sesiuni de depunere a proiectelor 
(1 iunie - 30 iunie 2010 și 1 septembrie 
-30 septembrie 2010) se vor aloca 
100.000.000 de euro. Pentru măsura 
121 - „Modernizarea exploataților agri

cole” - în cele două sesiuni de depunere 
a proiectelor (3 mai - 31 mai 2010 și 
1 octombrie -29 octombrie 2010) se vor 
aloca 250.000.000 de euro. Pentru 
măsura 125 - „îmbunătățirea și dez
voltarea infrastructurii legate de dez
voltarea și adaptarea silviculturii” - în 
cele două sesiuni de depunere a 
proiectelor (15 martie - 14 aprilie 2010 
și 15 octombrie - 15 noiembrie 2010) 
se vor aloca 297.548.370 de euro.

Pentru măsura 141 - „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistență” 
- în cele două sesiuni de depunere a 
proiectelor (15 aprilie - 14 mai 2010 și 
15 octombrie - 15 noiembrie 2010) se 
vor aloca 150.000.000 de euro.

Pentru măsura 142 - „înființarea 
grupurilor de producători”- sesiunea de 
depunere a proiectelor este deschisă, iar 
suma disponibilă este de 6.942.795 de 
euro (aferentă anului 2008).

Pentru măsura 312 - “Sprij in pen
tru crearea și dezvoltarea de micro-în- 
treprinderi” - în sesiunea de depunere 
a proiectelor (14 iunie - 15 iulie 2010) 
se vor aloca 95.857.420 de euro. Pentru 
măsura 313 - “încurajarea activităților 
turistice” - în sesiunea de depunere a 
proiectelor (1 iulie - 30 iulie 2010) se 
vor aloca 136.055.694 de euro.

Guvernul rescrie 
„viața la țară”

în cadrul întâlnirii, noul program 
guvernamental, „Renașterea satului 
românesc - 10 case pentru specialiști”,

a stârnit interesul celor prezenți și 
promite a fi unul de succes.

Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Turismului și Agenția Națională pen
tru Locuințe, în colaborare cu 
primăriile de comună, doresc să 
construiască noi locuințe în satele 
românești, care să fie locuite în special 
de profesori, doctori sau polițiști. Acest 
program oferă șansă de a crea noi locuri 
de muncă pe perioadă limitată și o 
oportunitate de a îmbunătăți calitatea 
serviciilor din comunitățile sătești. Prin 
construirea acestor locuințe se 
urmărește aducerea specialiștilor în 
mediul rural. Sunt avantajați tinerii 
până în 35 de ani care au specializările 
de interes direct (cadre didactice, 
medici și asistenți medicali, polițiști).

„Am avut deja o discuție pe tema aces
tei hotărâri cu edilii de comună. Sunt 
interesați de acest program și în scurt 
timp vor sosi solicitări pentru începerea 
lucrărilor. Sper ca specialiștii cărora le 
este adresat programul să fie la fel de 
receptivi ca și primarii din comunele 
hunedorene”, a afirmat Dorin Gligor, 
subprefectul județului Hunedoara. Pre
fectul Dezsi Attila, prezent la începutul 
dezbaterii, a precizat că Prefectura 
Hunedoara va acorda sprijin maxim tu
turor solicitanților programelor iar cu
loarea politică a primarului nu va fi un 
criteriu de departajare.

Georgiana Giurgiu
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Anifoara-Gabriela liulhitcanu de 15 ani din Aninoasa a dispărut vineri in junii 
orei 09:30. Minora era îmbrăcată cu o pereche de blugi culoare gri. încălțăminte 
sport de culoare galbenă, geacă de fiiș cu glugă de culoare gri. Semnalmente: în
ălțime I, '0 m. greutate 65 kg, constituție atletică, păr castaniu...

Hunedorenii sărbătoresc Paștile în străinătate
Tâlhar dus 

cu escortă în arest

Ionel G. de 32 de ani acuzat că 
a agresat o femeie după care a je- 
fuit-o a fost prins luni de polițiștii 
din Vulcan. Bărbatul a comis tâlhă
ria în Timișoara, la începutul lunii 
februarie. El se afla într-un club, 
iar angajata societății comerciale a 
refuzat să îi dea banii. Infractorul a 
agresat-o fizic pe femeie, oupă care 
i-a furat banii proveniți din încasări 
și ceasul de la mână. Autoritățile au 
emis imediat după comiterea in
fracțiunii o ordonanță de reținere, 
însă bărbatul nu a mai fost de găsit. 
Ieri el a fost prins și predat escortei 
Poliției municipiului Timișoara.

Transportatori 
fără licență prinși 
de polițiștii rutieri

Doi „pirați” care transportau 
călători pe ruta Hunedoara - Arad 
au fost prinși ieri de polițiștii Ser
viciului de Poliție Rutieră, pe DN 
76. Ionel G. de 32 de ani și Florin 
B. de 42 de ani, ambii din comuna 
Buceș, transportau fiecare cu mi
crobuzul câte 20 de persoane. Ei au 
fost opriți în trafic de polițiști. Șo
ferii celor două microbuze nu au 
avut licența de traseu, motiv pentru 
care polițiștii au fost nevoiți să le 
întocmească dosar penal pentru ne- 
respectarea regimului transportului 
rutier public. Prinderea transporta
torilor a avut loc ca urmare a unei 
acțiuni desfășurate pe linia comba
terii transportului ilegal de per
soane pe DN76 de polițiștii 
Serviciului de Poliție Rutieră, îm
preună cu inspectorii de trafic ai 
Primăriei Municipiului Brad.

S-a urcat la volan fără a 
avea permis de conducere

Cristina S. de 28 de ani din 
Deva a fost prins în timp ce condu
cea un autoturism chiar dacă nu 
avea permis de conducere. Tânărul 
a fost depistat de polițiști luni în 
jurul orei 20:20 pe strada Petru 
Rareș din municipiul Deva. Poliți
știi i-au făcut „șoferului” dosar 
penal.

Un șofer a fost rănit 
în urma unui accident 

în Hunedoara

Auzim la tot pasul că e criză 
economică, că salariile s-au di
minuat, că deși prețurile unor 
produse sau servicii au scăzut
- clienții lipsesc cu desăvâr

șire. Nu același lucru se poate 
spune, însă, și atunci când vine 

vorba de distracție sau rela
xare. Și asta deoarece românii 

sunt dispuși să cheltuiască 
sume importante de bani pen

tru a beneficia de câteva zile de 
relaxare la standarde maxime.

Acest lucru îl confirmă operatorii 
de turism din județ care vin în întâmp
inarea turiștilor hunedoreni cu oferte 
care mai de care mai atractive pentru 
sărbătoarea pascală. O cerere mare se 
înregistrează, în această perioadă, pen
tru destinațiile ortodoxe din străinătate, 
"în afară sunt căutate destinații precum 
Grecia, Egipt, Israel si Turcia. Mai 
mult, anul acesta, Paștele se sărbătoresc 
la aceeași data cu cele catolice, iar acest 
lucru face ca interesul turiștilor pentru 
destinații ca Viena sau Paris, să 
crească”, a declarat Amalia Lupșa, op
erator de turism.

Prețul pentru un sejur în Grecia 
pornește de la 200 de euro de persoană 
și include trei nopți de cazare în regim 
de demi-pensiune, și crește în funcție 
de transportul ales și de celelalte ser
vicii incluse. în Israel, prețurile sunt 
mai mari. Un sejur de nouă nopți de 
cazare la un hotel de trei stele, cu micul

dejun asigurat și ghiaul vorbitor de 
limba română, pornește de la 800 de 
euro de persoană. Prețul include trans
portul cu avionul.

România ocupă locul 
al doilea pe listă

“Prefer să îmi petrec sărbătorile 
într-o țară străină unde știu că sunt 
tratată decent iar condițiile și prețurile 
sunt mult mai avantajoase decât în 
România”, a declarat o deveancă, care 
a ales ca destinație pentru sărbătorile 
pascale Turcia. Deși a plătit puțin mai 
mult pentru trei zile Ia Istanbul decât 
pentru oricare altă destinație din țară, 
femeia susține că excursia merită toți 
banii. “Am fost în urmă cu doi ani pe 
Valea Prahovei de Paști. Pot spune că 
serviciile și cazarea au lăsat mult de 
dorit. Nu a coincis descrierea de la 
agenție cu ceea ce am găsit când am 
ajuns acolo”, a mai adăugat deveanca.

Prețurile pe care agenții economici 
din țară le practică în perioada 
sărbătorilor sunt destul de piperate. 
Spre exemplu, cinci nopți la o pensiune 
de trei stele din Sinaia costă 700 de lei. 
Prețul nu include transportul și masa. în 
Poiana Brașov, acasă la Dracula, un 
sejur de trei nopți costă 550 de lei. 
Prețul este valabil pentru camera dublă 
și nu include masa și transportul.

Județul Hunedoara 
nu are oferte

Județul Hunedoara rămâne în 
anonimat în ceea ce privește ofertele

turistice pe care agențiile le au pentru 
Sărbătoarea de Paști. Mai exact, în 
agențiile de turism din județ nu se 
găsesc oferte pentru destinații locale. 
Unul dintre operatorii de turism are însă 
și explicația: “în județul Hunedoara 
există foarte puține destinații turistice 
în care să mergi și să ai cu ce să îți 
ocupi timpul pe perioada sejurului. 
Cele care totuși există sunt specifice se
zonului de vară sau de iarnă, astfel încât

în extrasezon nu ai foarte multe 
posibilități de petrecerea a timpului. 
Deși avem foarte multe obiective is- ' 
torice și religioase, acestea nu sunt su
ficient promovate și nu pot asigura și 
locuri de cazare în apropiere”, a afirmat 
Mihaela Toader, reprezentantul unei 
agenții de turism.

Andreea Lazăr

Polițiștii au umblat prin baruri după elevi
Polițiștii de proximitate din 

municipiul Deva au găsit, ieri, 
în urma unei razii în barurile 
situate în apropierea liceelor, 
zece elevi care chiuleau de la

ore. Ei au fost duși de polițiști 
în fața profesorilor unde au 

fost nevoiți să recunoască fap
tul că absentează nemotivat de 

la cursuri

Adrian G. de 35 de ani, condu
cătorul unui autoturism a fost rănit 
ușor în urma unui accident rutier 
care s-a produs în municipiul Hu
nedoara, pe Bulevardul Traian, luni 
în jurul orei 15:35. Șoferul autove
hiculului nu a păstrat distanța față 
de autoutilitara condusă de Con
stantin C. de 26 de ani, din comuna 
Popești, județul Bihor și care cir
cula în fața să. Astfel autovehiculul 
s-a tamponat cu autoutilitara. în 
urma impactului conducătorul au
toturismului a fost rănit ușor. în 
acest caz polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru vătămare corpo
rală din culpă.

Maria Bulz

Polițiștii de proximitate din cadrul 
Polițifei Municipiului Deva au efectuat 
această acțiune cu scopul de a preveni 
și combate absenteismului școlar și 
consumul de alcool și tutun în rândul 
elevilor de liceu.

Adolescenții pot 
deveni victime 
sau autori 
ai unor infracțiuni

Au fost verificate cinci baruri din 
zona unor licee din Deva. Aici au fost 
identificați zece elevi care nu își justi
ficau prezența în respectivele localuri, 
având în vedere că razia a avut loc între 
orele 10 și 11. Elevii au fost legitimați 
de către polițiști care au constatat că

tinerii nu consumau alcool. PolițiștiiA 
proximitate urmează să îi notifice . 
scris pe părinții adolescenților dar și 
conducerea instituțiilor de învățământ. 
„Deși prezența elevilor în baruri nu 
constituie o faptă de natură penală sau 
contravențională, polițiștii atrag atenția 
părinților cu privire la o posibilă impli
care a acestora în anturaje nepotrivite, 
care să îi determine să devină victime 
sau autori ai unor infracțiuni”, a de
clarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt 
al-IPJ Hunedoara. Acțiunea polițiștilor 
de proximitate are la bază un partener- 
iat încheiat între Inspectoratul Județean 
de Poliție și Inspectoratul Școlar al 
Județului Hunedoara și a beneficiat de 
sprijinul a patru reprezentați ai unor 
unități școlare.

Maria Bulz

actualitatea hunedoreană, la tine acasă

Sărbătoarea celor „100 de zile” de școală
Elevii clasei I A de la alternativa 

„step by step” din cadrul Colegiului 
Tehnic „Transilvania” din Deva au 
sărbătorit, ieri, 100 de zile de școală. 
Fiecare dintre copii a prezentat câte o 
colecție cu 100 de obiecte care au fost 
adunate pe parcursul celor o sută de 
zile. Printre cele mai frumoase colecții 
se numără cele 100 de mașinuțe, 100 de 
scoici adunate de copii în timpul 
vacanțelor și 100 de cărți poștale și 
invitații. Micuții colecționari au fost 
răsplătiți cu diplome, premii și o petre
cere surpriză de la care nu a lipsit tortul. 
Sub îndrumarea învățătoarelor 
Luminița Edu și Rodica Pintilie școlarii

au participat la concursuri unde au avut 
ocazia să își manifeste inteligența și 
imaginația. Manifestarea s-a desfășurat 
pe parcursul întregii zile. Sărbătoarea 
celor „100 de zile” este specifică sis
temului de învățământ „step by step”.

Maria Bulz
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Turismul va fi sprijinit prin realizarea unor obiective 
absolut necesare precum baze salvamont și refugii în 
Masivul Retezat, la Râușor, Poiana Pelegii, Pietrele, 
Bucura, Paltina, Stâna de Râu și Baleia.
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Veterinarii sunt cu ochii pe produsele
tradiționale de Paște
Apropierea sărbătorilor pas

cale îi „mobilizează” la datorie 
pe inspectorii sanitar-veteri- 

nari. Aceștia sunt deja cu ochii 
pe producătorii și comercianți 

de produse tradiționale de 
Paște.

Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Ali
mentelor (ANSVSA) a luat măsuri pen
tru prevenirea disfuncționalităților în 
aprovizionarea consumatorilor în pe
rioada premergătoare sărbătorilor. „în 
scopul prevenirii apariției toxinfecțiilor 
alimentare în perioada sărbătorilor pas
cale, când în mod tradițional se 
consumă cantități de produse de origine 
animală și non-animală am demarat 
;ncă de la începutul lunii martie o serie 

2 acțiuni de organizare și control”, 
declară Mihail Rudeanu, directorul co
ordonator al Direcției Sanitar Vet
erinare și pentru Siguranța Alimentelor 
(DSVSA) Hunedoara. în urma 
acțiunilor au fost constatate o serie de 
abateri precum neasigurarea condițiilor 
de depozitare sau a temperaturii pentru 
păstrarea produselor. De asemenea, in
spectorii sanitar-veterinari au găsit pro
duse alterate. Toate neregulile 
constatate au fost sancționate cu 
amenzi.

Mieii se vor sacrifica 
și comercializa 
în condiții igienice

DSVSA Hunedoara a solicitat 
primăriilor din județ identificarea 
spațiilor care pot fi amenajate temporar 
pentru sacrificarea mieilor. Acestea vor 
trebui să dispună de condiții igienice 
precum apă rece și caldă curentă și să 
fie dotate cu containere de colectare a 
resturilor rezultate în urma sacrificării. 
Personalul care va efectua sacrificările 

trebuie să fie calificat. Potrivit direc
torului Rudeanu DSVSA Hunedoara va 
asigura în această perioadă personalul 
de specialitate pentru o supraveghere 
permanentă a activităților de sacrificare 
și comercializare a cărnii de miel. De 
asemenea, pentru a răspunde 
solicitărilor venite din partea 
crescătorilor de animale, dar și cererii 
supermarketurilor autoritățile sanitar- 
veterinare au aprobat colectarea mieilor 
și desfășurarea sacrificărilor încă de pe 
acum în cadrul abatoarelor de la Nojag 
și Sălașu de Sus.

„Producția locală 
de ouă
este cea mai bună”

Directorul DSVSA Hunedoara 
spune că ouăle care vor fi comercial
izate pe piață trebuie să fie produse în 
ferme autorizate sanitar-veterinar, iar 
cumpărătorii au dreptul să cunoască 
proveniența acestora. „îi sfătuiesc pe 
consumatori să fie foarte atenți la pro
dusele pe care le cumpără, în special la 
ouă, pentru că acestea provoacă cel mai 
frecvent toxinfecții alimentare. Le re

comand să cumpere ouă produse în 
județ sau în județele limitrofe pentru că 
acestea sunt mult mai sigure având în 
vedere termenul de valabilitate de 28 de 
zile. Producția locală de ouă este cea 
mai bună”, spune directorul Rudeanu. 
în ceea ce privește producția 
individuală de ouă, Mihail Rudeanu 
asigură că acestea pot fi cumpărate din 
piețe fără reticențe pentru că toate pro
dusele vor fi controlate de către inspec
torii sanitar-veterinari. Nu doar carnea 
de miel și ouăle vor fi în atenția 
autorităților sanitar-veterinare, ci și alte 
produse căutate în această perioadă pre
cum laptele, drobul sau cozonacii. Mi
hail Rudeanu îi sfătuiește pe 
cumpărători să urmărească dacă pro

dusele sunt etichetate corespunzător, 
dacă mirosul sau aspectul acestora 
indică prospețimea. Orice nereguli pot 
fi semnalate deoarece DSVSA Hune

Monumentele istorice vor fi salvate 
de Ministerul Turismului

Vreme de mai mulți ani restaurarea 
și conservarea monumentelor istorice din 
județ a fost subfinanțată. După ce o parte 
dintre clădirile monument au primit din 
bugetul Ministerului Culturii fonduri in
suficiente, iar altele deloc, salvarea pare 
să vină din partea Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Turismului 
(MDRT).

Printr-o Hotărâre de Guvern 
publicată recent MDRT stabilește pro
gramele și proiectele de investiții în tur
ism. Programul “Recuperarea valorilor 
de cult” cuprinde și salvarea unor biserici 
de lemn hunedorene, monumente incluse 
în lista patrimoniului cultural național și 
aflate intr-o stare de degradare avansată. 
Printre acestea se află bisericile din 
Vălișoara (comuna Balșa), Hărțăgani (co
muna Băița), Boz și Tâmăvița (comuna 
Brănișca), Alun (comuna Bunila), Tom- 
natec (comuna Bulzeștii de Sus), 
Gothatea (comuna Gurasada), 
Dumbrăvița (comuna Ilia), Almașu Mic 
(comuna Peștișu Mic), Vălari (comuna 
Toplița), Căzănești (comuna Vața de Jos) 
și Sălciva (comuna Zam). Și turismul va 
fi sprijinit prin realizarea unor obiective 

doara asigură un serviciu de 
permanență în această perioadă.

Cătălin Rișcuța

absolut necesare precum baze salvamont 
și refugii în Masivul Retezat, la Râușor, 
Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, 
Stâna de Râu și Baleia. Unul dintre pro
gramele prioritare este “Schi în Româ
nia” prin intermediul căruia vor fi 
finanțate investițiile din zona stațiunii 
Straja. Realizarea documentațiilor 
tehnice și a lucrărilor de execuție a pro
gramelor și obiectivelor de investiții se va 
face cu fonduri de la bugetul de stat și din 
bugetele locale. Actul normative prevede 
că autoritățile administrației publice lo
cale vor încheia contracte de achiziție 
publică pentru realizarea proiectelor de 
investiții și vor face plățile din surse pro
prii, iar ulterior pe baza solicitării către 
MDRT fondurile vor fi transferate din 
bugetul instituției către bugetele locale. 
Investițiile inițiale în construcția bazelor 
salvamont și refugiilor montane, precum 
și în cadrul programului “Recuperarea 
valorilor de cult” vor fi suportate de către 
Consiliul Județean Hunedoara, în vreme 
ce fondurile pentru investițiile de la 
Straja vor fi suportate de consiliile locale 
Petroșani, Lupeni și Vulcan.

ROMÂNIA, CONURBAȚIA ȘI ALEXANDRU GRUIAN
/i răspund domnului Alexandru 

Gruian pentru că mi-a făcut onoa
rea să mă nominalizeze în edito

rialele sale din Mesagerul 
Hunedorean.

Domnule Gruian, planul ideilor noas
tre este fundamental diferit și cu toate aces
tea nu pot să nu apreciez eleganța Abordării 
Domniei Voastre. Intresele și orgolile man
ifestate în respingerea proiectului de lege 
pentru protejarea monumentelor istorice din 
județul Hunedoara nu au avut un caracter 
politic absolut deloc. Ele au rezultat inițial 
din ceea ce se cheamă obtuzitate birocratică 
fiind jignit orgoliul unor funcționari că am 
îndrăznit eu, un novice la acea vreme, să le 
dau oarecum o lecție, fără voia mea, în 
această problematică.

Spuneți că românii nu sunt capabili să 
se unească și să finalizeze proiecte majore. 
Poate nu întotdeauna dar în multe situații 

ele s-au realizat. Câteva exemple. Unirea 
Principatelor. Domnia lui Carol I și mod
ernizarea statului. Independența. Marea 
Unire. Revoluția Română din Decembrie 
1989. Nu sunt acestea proiecte majore? 
Sunt, ce-i drept, și contraproiecte. Dictatura 
antonesciană și apendicele său legionar. 
Alianța României cu Axa, Germania, Italia 
și Japonia. Alungarea regelui Mihai și in
staurarea așa zisului regim de democrație 
populară și, cel mai grav, ascensiunea 
ceaușismului sub masca promovării intere
sului național ca un regim profund an- 
tiromânesc.

Un proiect major, zic eu hotărâtor pen
tru destinul țării noastre, care a fost facilitat 
în realizarea sa de consensul național, este 
și aderarea la NATO și la Uniunea 
Europeană. Poate că s-a concretizat mai 
ușor decât ne-am imaginat noi dar numai la 
prima vedere.

România nu este ca o mașină stricată 
în Uniunea Europeană. Eu aș formula o altă 
comparație. Uniunea Europeană este ca un 

Mercedes, cum s-a mai spus, pe când 
România este ca o Dacia 1300 berlină. Până 
când Dacia va fi înlocuită cu un Mercedes, 
durează. Și nu puțin.

Legat de conurbație spun și eu că este 
un proiect bun la care am aderat deschis și 
cinstit. Se realizează greu tot din cauza in
tereselor și orgoliilor, mai ales că unul din
tre inițiatorii mult lăudați în Mesagerul 
Hunedorean a plecat spre alte zări iar alții 
considerați neimportanți au fost trecuți sub 
tăcere, nu politic ci din nou din cauza or
goliilor.

Chiar Domniile Voastre, în ziarul mai 
sus amintit, ați individualizat posibilul suc
ces. Fără un dialog cu toate partidele proiec
tul conurbației nu va avea sorți de izbândă. 
Nu va putea fi niciodată proiectul unui sin
gur partid, oricare ar fi acesta. Și în acest 
caz, cum vreți să se ajungă la consens când 
și pe cei care vă sprijină îi înlăturați ?

dr. Gheorghe Firczak
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Tânără manager, „condamnată” 
să facă performanță

B
„în carieră femeile trebuie să aibă încredere în forțele proprii.

De asemenea să-și urmeze calea, nu visul. Pentru mine ceea ce fac 
acum nu a fost un vis, a fost o cale pe care am ales să merg și care 
îmi aduce mari satisfacții. Dacă poți răzbate pe drumul care îți e 

menit nu ai cum să dai greș.”
Alina State

De dimineață, de multe ori în
ainte de răsăritul soarelui, o 

femeie de nici 30 de ani începe 
o zi de muncă considerată isto
vitoare pentru mulți manageri 
bărbați. Câteva sute de anga
jați depind de deciziile, de 

multe ori cruciale, pe care tre
buie să le ia managerul firmei 
Avis 3000. De multe ori femeia 

manager și mai ales o femeie 
tânără în fruntea unei afaceri 
de succes pare un lucru incre
dibil. La doar 30 de ani Alina 

State a demonstrat că prejude
cățile privind femeile în afaceri 

sunt neîntemeiate.

Tot mai multe , femei își croiesc 
carieră și în mediul afacerilor, mediu

g
 „Alina State este o 

tânără cu o putere de

muncă uimitoare. Totodată 
o persoană devotată și care se 
implică total în tot ceea ce face. Se 
poate observa acest lucru din toate 
proiectele sale, pentru care nu ezită 
nici o clipă să facă sacrificii pentru 
a le duce la bun sfârșit. Este o 
luptătoare și o femeie puternică și 
demnă de apreciat.”

Corina Oprișiu, membră 
al Consiliului Local 

Municipal Deva

puternic dominat de bărbați. Femeia în 
afaceri este un fenomen care a luat am
ploare. Femeile dobândesc din ce în ce 
mai multă credibilitate, fapt care rezultă 
din rezultatele pe care le obține în fața 
bărbaților.

De priceperea ei de
pind 450 de angajați

O femeie puternică care conduce 
o afacere impresionantă este-Alina 
State, managerul general al societății 
Avis 3000. Ea este una din femeile a 
căror glas a creat rezonanță în mediul 
ostil al afacerilor și totodată dominat de 
reprezentanții sexului masculin. 
Absolventă a Facultății de Științe 
Politice de la Cluj, Alina State a avut de 
ales între a profesa în domeniul pentru 
care s-a pregătit sau a veni acasă pentru 

a fi alături de tatăl său în dezvoltarea 
afacerii pe care în prezent o conduce. 
Deși era fiica patronului, chiar din 
primul moment în care a decis să fie 
alături de tatăl sau la conducerea 
societății Avis, a fost tratată de către 
acesta ca un simplu angajat. Au trecut 
aproape opt ani de atunci, dar Alina își 
amintește și acum cu nostalgie prima zi 
de muncă. O plimbare alături de tatăl 
său prin firmă. „Am început de jos. Tata 
m-a dus la o plimbare pe la ferme. Mi- 
a zis atunci că mai e nevoie de mult 
timp, cam de vre-o zece ani ca să 
dezvoltăm afacerea. în condițile crizei 
economice din prezent eu cred că 
această perioadă se va prelungi până la 
cincisprezece ani”, povestește Alina 
State.

Un sistem complex 
în mâna unei femei

Alina State coordonează o activi
tate de succes. Avis 3000 este o soci
etate cu profil avicol în sistem integrat, 
care a fost creată pe bazele fostei Avi
cola Deva. în cadrul societății 
funcționează o fermă de reproducție, 
stație de incubație, fabrică de nutrețuri, 
hale cu pui de came, abator de părsări, 
ferme de găini outoare și centru de 
colectare ouă. De asemenea societatea 
dispune și de un lanț de magazine 
„Avis”, depozite și are propria rețea de 
distribuție. Toată această amplă activi
tate se materializează prin producția a 
trei tipuri de produse: pui‘de o zi, ouă 
categoria A și pui Avis calitatea I.

Urmașă demnă 
a tatălui său

Principala caracteristică a Alinei 
State este seriozitatea și preocuparea 
permanentă pentru calitatea produselor. 
Tânără dar și cu o putere mare de 

muncă, Alina State recunoaște că la un 
prim contact cu un potențial colabora
tor s-a izbit de unele rețineri, care dis
par însă imediat.

Alina State s-a implicat în toate 
proiectele demarate de regretatul său 
tată, Marin State. în prezent este singu
rul conducător de sex feminin al unui 
club de fotbal din județul Hunedoara. 
Sub conducerea ei FC Marmosim 
Simeria se luptă cu șanse mari să pro
moveze din divizia C în B. Pe jucătorii 
echipei îi apreciază la adevărata lor val
oare. Și cum Alina State se implică total 
în toate proiectele pe care le-a demarat, 
dorește să facă performanță cu echipa 
din Simeria.

g
„Fără ajutorul

domnișoarei Alina State nu 
am fi putut avea această 
echipă. Este mereu alături 

de noi, este prezentă și la meciuri, 
se implică în activitatea noastră și 
ne-a creat condițile cele mai bune 
pentru a face performanță. 
Domnișoara Alina State este o 
persoană cu inițiativă și tot ceea ce 
își propune duce până Ia capăt. Eu 
și întreaga echipă îi suntem mai 
mult decât recunoscători. Este o 
persoană deosebită și noi îi dorim 
multă sănătate. M-aș bucura foarte, 
tare dacă ar exista îi lume mai mulți 
oameni cu un asemenea caracter 
deosebit ca al domnișoarei Alina 
State.”

Mir el Biriș, antrenor 
FC Marmosim Simeria

Atelierele de croitorie, alegerea 
clientelor pretențioase

Algerea vestimentației este un as
pect deosebit de important în viața unei 
femei. Revistele de modă sau posturile 
de televiziune prezintă parade fastuase 
a celor mai în vogă creatori de modă. 
Noile tendințe și noile colecții de sezon 
sunt stimuli care trezesc femeilor 

' dorința de a avea o garderobă de in
vidiat. în alcătuirea unei garderobe per
fecte femeile fie optează pentru a 
achiziționa acticole vestimentare din 
magazine, fie aleg să își creeze singure
modelul dorit. Chiar și în vremuri de criză, când înoirea garderobei râmăne printre 
ultimele lucruri de pe lista de priorități, femeile încă apelează la ateliere de croito- 

I rie. Unul din cele mai căutate servicii oferite de atelierele de croitorie este 
I confecționarea de haine. Clienta își poate crea singură hainele dorite. în unul din- 
i tre cele mai cunoscute ateliere de croitorie din Deva, clientele apelează cu în- 
j credere la servicile prestate. Croitoresele de aici lucrează cu modelul și materialul 
I clientelor. Lucrările de reparații simt de asemenea căutate. La servicile altelierului 
! mai apelează persoanele cu măsuri speciale.

„Noi executăm lucrări de reparații, modificări, dar și confecționăm haine 
după modelul clientului și cu materialul acestuia. Clientele noastre se numără 
printre persoanele mai pretențioase, care își doresc o rochie sau o piesă 
vestimentară mai deosebită pentru ocazii speciale. Persoanele supraponderale se 
numără printre clienții noștri. în general prețurile sunt accesibile și lucrăm cu 

| orice fel de material”, spune Elena Uică, responsabil secție de croitorie.

Reguli simple pentru un machiaj perfect
încă din cele mai vechi timpuri femeile au manifestat înclinații 

deosebite pentru accentuarea propriei frumuseți. Toate femeile își 
doresc să fie cele mai frumoase și totodată să atragă toate privirile. 
Și pentru asta nu s-au sfiit niciodată să recurgă la diverse trucuri 
pentru ași pune în valoare calitățile și pentru a-și estompa defectele. 
Din păcate însă nu toate femeile știu să folosească produsele de 
înfrumusețare în folosul lor, iar uneori efectul obținut este dezas
truos. Pentru a evita efectele nedorite specialiștii au elaborat un set 
de reguli esențiale. Baza machiajului, fondul de ten, trebuie ales în 
funcție de culoarea tenului. Rolul fondului de ten nu este acela de 
a fi folosit pe post de autobronzant. El trebuie să acopere unele 
imperfecțiuni, să matefieze tenul. Pentru un ten deschis la culoare 
trebuie evitat folosirea unui fond de ten de culoare închisă. Unele 
femei folosesc creioanele de contur pentru buze. Este total nereco
mandat ca nuanța creionul pentru contur să fie mai închisă decât 
culoare rujului. Pe lângă caracterul inestetic, efectul optic va fi acel 
de subțiere a buzelor.

Un mare trend la ora actuală sunt sprâncenele tatuate. 
Sprâncenele sunt epilate definitiv și apoi tatuate, de regulă cu 
nuanță de negru, ceea ce înăsprește trăsăturile feței și îmbătrânesc. 
Este recomnadat ca sprăncele să fie conturate la o cosmeticiană 
pricepută. De asemenea sprâncenele pot fi retușate cu un creion spe
cial, apropiat ca nuanță de culoarea naturală a firelor de păr. Efectul 
care obținut trebuie să fie unul natural. Dermatograful trebuie apli
cat fie pe pleoapa inferioară sau superioară, de la un capăt la altul 
al ochiului. Aplicarea acestuia doar pe jumătatea externă a pleoapei 
este doar o încercare eșuată de înfrumusețare. Această metodă de 
conturare a ochilor îi face să pară mai mici și rotunzi. Pentru machi
ajul de zi este de preferat a nu se exagera cu alungirea codițelor. 
Acest truc este recomandat pentru machiajul de seară. Lungimea 

genelor este o tentație foarte mare pentru reprezentantele sexului 
frumos, dar este bine însă de evitat aplicarea mascarei în exces. 
Genele împăienjenite și încărcate în exces nu sunt sexy.

,Femeile folosesc machiajele foarte mult. Pentru machiajul 
de zi este de preferat să se opteze pentru un aspect natural. Culorile 
mai închise sunt accentuate de lumina puternică a zilei. Machiajul 
de seară poate fi realizat în culori mai stridente. în special femeile 
apelează la servicile îjoatre pentru realizarea machiajului de ocazie, 
pentru nunți, aniversări sau diferite evenimente. Chiar dacă este o 
perioadă mai dificilă pe plan financiar, femeile nu renunță la îngri
jirea personală”,a declarat Irina Ardeu, cosmeticiană.



Despre gunoaiele de la oraș
și mizeria lor
Gunoaiele devin o povară tot 

mai greu de dus în mediul 
urban. Orășenii vorbesc cu su

perioritate și dispreț despre 
„țăranii” de la sate, deși ne

simțirea, manelismul și prostul 
gust par să fi dobândit carte de 
identitate în mediul citadin. Și 
atunci când vine vorba despre 

gestionarea gunoaielor care ne 
complică viața, noi românii 

suntem deficitari la legislație și 
bun simț.

Gunoaiele aruncate la întâmplare 
în jurul blocurilor din cartierele Micro 
15 din municipiul Deva, Micro 6, 
Micro 7 precum și cele din centrul mu- 
n' ' riului Hunedoara nu par să producă 
rtî^e deranj autorităților publice locale. 
O dată cu venirea primăverii deșeurile 
menajere se dezgheață și „prind viață”, 
iar vântul le împrăștie pe terenurile vi
rane dintre blocuri.

Mizerabilii

„Vând apartament confort sporit, 
multiple îmbunătățiri, gresie faianță, 
termopane, parchet laminat, centrală 
termică, aer condiționat”, cam așa apar 
anunțurile imobiliare din Deva și Hune- 
j,ara. Nicăieri nu veți putea citi și 

cealaltă parte a realității cotidiene: „Se 
oferă gratuit și zilnic gunoi menajer sub 
pervaz, peturi și pungi pe aleei, răhăței 
de cățel - la tot pasul”.

Paradoxal, sub ferestrele elegante 
și modeme, cu termopan, s-au adunat 
mormane de gunoaie menajere, în timp 
ce pubelele pentru gunoi din apropiere 
sunt goale. Perimetrul din jurul con
tainerelor pentru gunoi este, adeseori, 
mult mai curat decât zonele „verzi” de 
sub ferestrele locatarilor. Câinii 
vagabonzi scotocesc în gunoaie la 
concurență cu oamenii străzii.

„Curățarea zonelor verzi din jurul

/n cartierul Micro 15 din Deva tomberoanele 
sunt doar de formă, gunoiul stă pe jos

blocurilor este făcută de Serviciul Pub
lic de întreținere și Gospodărire 
Municipală care se află în subordinea 
Primăriei Deva. însă degeaba se face 
curățenie dacă oamenii care scotocesc 
prin gunoaie le împrăștie, iar locatarii 
în loc să arunce deșeurile menajere în 
pubele le aruncă pe fereastră. Este o 
problemă care nu se va rezolva atât de 
ușor. Există o hotărâre de consiliu local 
conform căreia persoanele fizice care 
aruncă gunoaiele la voia întâmplării pot 
fi amendate cu sume cuprinse între 50 
și 1.000 de lei. Problema este că aceste 
persoane sunt greu de prins”, ne-a de
clarat Camelia Cotoară, purtător de cu
vânt la Primăriei Deva.

Gunoiul zace 
încă din toamnă 
pe lângă blocuri

în cartierele Micro 6 și Micro 7 
din municipiul Hunedoara gunoaiele 
sunt împrăștiate printre blocuri de 
gunoieri și de câinii vagabonzi. în tim
pul iernii, gunoierii care trebuiau să 
ridice pubelele pline de gunoi nu au 
reușit să ajungă la destinație din cauza 
gheții. Acum că zăpada s-a topit, 
gunoaiele depozitate se pot observa la 
tot pasul.

„Gunoaiele astea sunt aici de la 
sfârșitul toamnei. Cei cu mașina de 
gunoi au ajuns însă la noi să golească

In cartierul Micro 7 din Hunedoara pisicile 
fac legea printre tomberoane

pubelele după topirea gheții, dar au 
lăsat în urmă resturile menajere care 
acum acoperă spațiul verde dintre 
blocuri. Am și vecini pe care i-am văzut 
că aruncă pungile cu gunoi de pe geam. 
Nu putem trăi așa la nesfârșit, cineva ar 
trebui să ia măsuri. Avem copii pe care 
trebuie să îi ținem închiși în casă pentru 
că altfel se pot îmbolnăvi dacă vor fi 
lăsați să se joace în preajma 
gunoaielor”, spune Crina Ilie. „Am 
căzut de comun acord cu societatea 
care se ocupă de golirea pubelelor și 
containerelor de gunoi să igienizeze 
terenul pe o arie de zece metri în jurul 
pubelelor. Până acum salubrizarea 
zonelor din jurul pubelelor se făcea 
doar pe o rază de cinci metri”, a de
clarat Dan Nicolae Robert, vicepri- 
marul municipiului Hunedoara.

Legislația 
e deficitară

Curățarea spațiilor din jurul 
blocurilor cade tot în responsabilitatea 
Primăriei Hunedoara. Cu toate acestea 
cele două cartiere ale municipiului 
Hunedoara sunt în continuare acoperite 
de gunoaie.

„Ne vom autosesiza pentru că 
situația este gravă. Vom demara în pe
rioada următoare controale la cele două 
primării și se va face curățenie în 
cartierele respective. Persoanele fizice 
care aruncă gunoaiele sunt greu de 
prins ar trebui să stea cineva de pază să 
îl fotografieze pe cel care aruncă 
gunoiul, apoi să demonstrăm în 
instanță că nu am făcut un abuz de 
funcție. Din păcate legislația este 
deficitară”, a declarat Cristian 
Moldovan, șeful Gărzii de Mediu 
Hunedoara. Pentru instituțiile publice 
amenzile în acest caz sunt între 3.000 și 
15.000 de lei.

Maria Bulz 
Georgiana Giurgiu

Primăria nu se deranjează să curețe zonele verzi dintre blocuri

Cf YK
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China 'jea să isi extindă rețeaua de trenuri in Europa
Oficialii chinezi speră să iadă proiectul pus in practică in următorii 10 ani. llili- 
zând o asttel de linie ferată pasagerii ar putea parcurge cei de kilometri de la 
Beijing la l.ondra la i ite/e de 320 de kilometri pe oră. Două trasee sunt luate in 
considerare in proiect. I na ar ajunge in Europa via India. Pakistan ți Orientul 
Mijlociu, iar a doua ar străbate Rusia până în Germania.

Comisia de la Veneția sugerează 
dizolvarea Parlamentului și alegeri 
anticipate în Republica Moldova

Militarii, actorii și specialiștii din alte domenii 
ar putea primi atât pensie, cât și salariu

Comisia de ia Veneția consideră 
că alegerile parlamentare anticipate 
nu pot fi evitate în Republica 
Moldova și că Parlamentul trebuie 
dizolvat după 16 iunie, potrivit Unor 

“ informații neoficiale cuprinse într-o 
scrisoare trimisă autorităților 
moldovene, relatează PRO TV 
Chișinău.

Potrivit conținutului acestei 
scrisori, Comisia de la Veneția 
sugerează dizolvarea Parlamentului 

și organizarea alegerilor anticipate 
într-un termen rezonabil.

Anterior, experții de la Veneția, 
au declarat că Legea fundamentală ar 
trebui modificată în Parlament, re
spectiv cu ajutorul comuniștilor și nu 
prin intermediul referendumului, așa 
cum își dorește Alianța pentru Inte
grare Europeană.

Liderii alianței de guvernământ 
au anunțat că vor iniția un referen
dum pentru modificarea Constituției. 
Votul ar urma să aibă loc până la 16 
iunie, însă deocamuată nu se știe câte 
articole vor fi modificate.

Comuniștii au anunțat că în 
semn de protest vor boicota ședințele 
Legislativului și vor organiza un alt 
referendum pe marginea acordării 
unui vot de neîncredere actualei 
guvernări. Partidul Comuniștilor și 
Partidul Popular Creștin Democrat 
acuză Alianța pentru Integrare 
Europeană de uzurparea puterii în 
stat.

Militarii, actorii, specialiștii în 
domenii precum ordinea pu
blică și siguranța națională, 

dar și alte categorii de pensio
nari cu statut special ar putea 
primi atât de pensie, cât și sa
lariu. Propunerea legislativă a 
primit aprobarea comisiei de 
muncă de la Senat, iar acum 
se află pe masa comisiei de 

buget finanțe.

Inițiatorii proiectului de modifi
care a legii sunt de părere că prin cu
mulul pensiei cu salariul se repară o 
greșeală. Pensia este un drept deja 
câștigat, iar argumentul moral este cel 
legat de faptul că acești pensionari sunt 
specialiști în domeniile lor. Propunerea 
legislativă este în deplină concordanță 
cu practicile din țările membre NATO 
și UE, unde cumulul pensie-salariu este 
permis. Și românii sunt de părere că 
pensia și salariul ar trebui cumulate.

în proiectul guvernamental trans
mis Parlamentului în sesiunea trecută, 
persoanele care cumulau pensia și 
salariul erau obligate să aleagă între 
pensia care depășea nivelul salariului 
mediu brut pe economie sau încetarea 
raporturilor de muncă. Legea care in

terzice cumulul pensiei cu salariu a fos> 
adoptată la pachet, prin răspunderea ex
ecutivului, împreuna cu legea 
salarizării și cea a educației. Acum 
modificările sunt în mâna senatorilor de 
la comisia de buget finanțe care vor ’ 
tocmi un raport.

O regizoare de filme pentru 
adulți candidează Ia alegerile 
parlamentare din Marea Britanie

Piața auto din România a avut cel mai mare 
declin din UE la înmatriculări

O femeie care a regizat peste 
300 de filme pentru adulți 

candidează la alegerile parla
mentare din Marea Britanie. 
Anna Arrowsmith, în vârstă 
de 38 de ani, candidează din 
partea Partidului Democrat 

Liberal.

Candidatura ei a fost acceptată 
după ce politicianul care fusese ales 
inițial a renunțat la participarea la 
alegeri. Liderul Partidului Democrat 
Liberal, Nick Clegg, a declarat că 
filmele pe care le regiza Ana Arrow
smith nu sunt tocmai "pe gustul" său, 
dar susține candidatura acesteia pen
tru că "nu a făcut nimic ilegal".

Ana Arrowsmith, manager al 
firmei "Easy on the Eye Produc
tions", a spus că implicare ei în

SMURD are avion sanitar
SMURD are, de ieri, un avion 

sanitar pentru asigurarea transferului 
de urgență al pacienților în stare 
critică. Acesta va fi folosit în cazul în 
care utilizarea elicopterului nu este 
posibilă din cauza condițiilor meteo
rologice sau nu este eficientă din 
cauza distanțelor mari.

Proiectul umanitar lansat de 
Fundația pentru SMURD prevede în 
primă fază finanțarea a 100 de ore de 
zbor din fondurile colectate prin cam
pania 2%. Avionul este dotat astfel 
încât permite asigurarea unor condiții 
de terapie intensivă, iar pacienții care 
vor beneficia de acest serviciu nu vor 
plăti contravaloarea transportului, 
misiunile având un caracter strict 
umanitar.

politică este ceva natural, întrucât a 
condus, de-a lungul vremii, nu
meroase campanii pentru drepturile 
femeilor în industria pornografică.

"Sper să-mi folosesc aptitudinile 
de lider într-o viitoare carieră în 
politcă", a declarat regizoarea de 
filme pomo pentru Reuters.

Personalul care va deservi 
avionul face parte din personalul 
medical de la elicopterele SMURD 
București și Târgu Mureș, iar decizia 
cu privire la utilizarea avionului la un 
anumit caz va aparține medicilor 
SMURD și conducerii.

România a înregistrat în februarie 
cel mai accentuat declin din Uniunea 
Europeană (UE) al numărului de 
înmatriculări de autoturisme noi, de 
63%, comparativ cu aceeași lună din 
2009, în condițiile în care la nivelul 
blocului comunitar piața auto a crescut 
cu 3%.

Diminuarea pieței auto din Româ
nia este, totuși, mai puțin abruptă decât 
cea din ianuarie, când numărul 
înmatriculărilor de autovehicule noi 
destinate pasagerilor a scăzut cu 84,6%, 
potrivit datelor Asociației Constructo
rilor Europeni de Automobile’(ACEA). 
In februarie au fost înmatriculate 2.658 
de autoturisme, comparativ cu 7.187 
mașini în aceeași lună din 2009.

înmatriculările de autoturisme 
Dacia noi au înregistrat luna trecută, 
însă, cea mai mare creștere din Europa 
(UE și statele EFTA- Islanda, Norvegia 
și Elveția), în ritm anual, de 45,4%, la 
17.491 de unități. în ianuarie, avansul 
a fost de 69,7%.

Totodată, cota de piață a 
producătorului auto român a urcat la 
1,8% în februarie, de la 1,6% în ian
uarie și 1,3% în februarie 2009.

în cazul grupului Renault, propri
etarul Dacia, numărul total al
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înmatriculărilor de autoturisme noi a 
avansat cu aproape 30%, la 108.150 de 
unități. Cota de piață a crescut, de 
asemenea, de la 8,8% în februarie 2009 
la 11,1% în perioada similară din acest 
an.

în UE au fost înmatriculate 
974.346 de autovehicule noi destinate 
pasagerilor. Piața autoturismelor a cres
cut în 15 state membre ale comunității 
europene, scăzând în celelalte. Raportul 
ACEA nu cuprinde date referitoare Ia 
Malta și Cipru. Cea mai mare creștere 
a fost înregistrată în Portugalia, de 
53%.

Toate piețele auto mari ale Uniunii 
au avut evoluții pozitive, cu excepția 

Germaniei, sub influența programelor 
guvernamentale de reînnoire a par
curilor auto. Astfel, numărul 
înmatriculărilor a avansat în februarie 
cu 18,2% în Franța, cu 47% în Spania, 
cu 26,4% în Marea Britanie și cu 20,6% 
în Italia. în Germania, indicatorul a 
coborât cu aproape 30%.

Italia a fost în februarie cea mai 
mare piață de autoturisme noi din UE, 
cu 200.560 de mașini înmatriculate. 
Poziția de lider revenea, în februarie 
2009, Germaniei, cu 277.740 de 
înmatriculări.

Grupul cu cele mai mul!, 
înmatriculări a rămas, ca și în februarie 
2009, Volkswagen (200.897 de mașini).



Paula Seling a dezvăluit secretul siluetei sale
Deși este tind dintre cele mai puțin exhibiționiste cântărețe de la noi, Paula Seling se află, 
fără îndoială, în fruntea celor mai atrăgătoare femei din România. Care să fie oare secretul 
ei? Ei bine, nu vă gândiți la diete draconice, înfometare sau chirurgie plastică. Reprezen
tanta noastră la Eurovision combină cu armonie mișcarea și alimentația sănătoasă, neexage
rând nidi într-o parte, nici în alta
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Tom Burton și Marion Cotil- 
lard au primit Ordinul Artelor 
și Literelor în grad de Cavaler

Regizorul Tim Burton și actrița 
Marion Cotillard au fost deco
rați cu Ordinul Artelor și Lite

relor în grad de Cavaler, de 
ministrul francez al Culturii, 

Frederic Mitterrand, în timpul 
unei ceremonii care a avut loc 

la Paris.

Dacă acul medaliei a intrat fără 
probleme în costumul regizorului, 
cămașa fină cu care era îmbrăcată 
Cotillard nu a protejat-o, ministrul Mit
terrand înțepând-o pe celebra actriță. 
Cu o grimasă de durere, balansându-se 
£ sandalele sale cu tocuri ascuțite, 

actrița a evitat o cădere doar datorită 
ministrului, care a sprijinit-o cu brațul 
său.

"Sunt fericită că am primit această 
incție odată cu Tim Burton, care mi- 

a deschis porțile cinematografiei amer
icane", a spus Cotillard, în vârstă de 34 
de ani, care, de la "Peștele cel mare", de 
Tim Burton (2003), a lucrat sub bagheta 
unor mari regizori de la Hollywood, 
precum Ridley Scott, Michael Mann și 
Rob Marshall.

Ea a fost recompensată cu premiul 
Oscar, cu Globul de Aur și cu un Cesar 
pentru rolul lui Edith Piaf din filmul 
"La vie en rose", de Olivier Dahan, în
2008. Ea a apărut, în vara lui 2009, pe 
afișul filmului "Inamicii Publici/ Public 
Jnemies", în regia lui Michael Mann. 
Actrița mai este prezentă pe marile 
ecrane și în musicalul "Nine", regizat 
de Rob Marshall și lansat la sfârșitul lui
2009.

Regizorul american Tim Burton 
va fi președintele juriului competiției 
oficiale la ediția din 2010 a Festivalului 
Internațional de Film de la Cannes (12 
- 23 mai). Tim Burton, în vârstă de 51 
de ani, este cunoscut în lumea cine
matografiei pentru estetica sa în care 
melancolia se îmbină cu fantezia, hor- 
ror-ul gotic și comedia, câteva person
aje din creațiile sale, precum 
Edward-Mâini de Foarfecă sau 
Sweeney Todd, un bărbier însetat de 
sânge, devenind legendare.

Printre filmele regizate de Burton 
pe parcursul a circa 25 de ani de carieră 
se numără "Batman" (1989),

"Coșmarul dinaintea Crăciunului" 
(1993), "Legenda călărețului fără cap" 
(1999), "Planeta maimuțelor" (2001), 
"Peștele cel mare" (2003), "Charlie și 
fabrica de ciocolată" (2005). Recent, 
presa internațională a scris că Tim Bur
ton va realiza o versiune gotică a de
senului animat "Frumoasa din pădurea 
adormită".

în 2004, Burton a fost nominalizat 
la premiile BAFTA, pentru filmul 
"Peștele cel mare". în 2006, el a fost 
nominalizat la Oscar pentru filmul 
"Mireasa moartă", iar în 2008 a primit 
o nominalizare la Globurile de Aur pen
tru filmul "Sweeney Todd - Bărbierul 
diabolic din Fleet Street". în 2007, Tim 
Burton a fost recompensat cu premiul 
Leul de Aur pentru întreaga carieră la 
Festivalul de Film de la Veneția.

Cel mai recent film al său, pelic
ula 3D "Alice în Țara Minunilor", o 
reinterpretare a celebrei povești a lui 
Lewis Caroil, a fost lansat în urmă cu 
zece zile pe marile ecrane și s-a bucu
rat de un mare succes la public, având 
până în prezent încasări de 429,62 mil
ioane de dolari.

Ordinul Artelor și Literelor este o 
decorație onorifică franceză - instituită 
în 1957 și acordată de Ministerul Cul
turii din Franța - ce recompensează 
acele personalități care s-au remarcat 
prin creația lor în domeniul artistic sau 
literar sau prin contribuția lor la pro
movarea artei și literelor în Franța și 
în lume. Decorația are trei grade, din
tre care cel de Comandor este cel mai 
înalt, urmat de cele de Ofițer și Cav
aler.

fi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X

Richard Gere a vorbit despre motivele 
care au condus la despărțirea de Cindy Crawford

După 16 ani de la divorțul de frumoasa Cindy Crawford, 
Richard Gere și-a deschis inima și a vorbit despre motivele care 
au condus la despărțire.

Starul din filme precum „Frumușica” sau „De bună voie și 
nesilită de nimeni”, care s-a căsătorit cu supermodelul în Las 
Vegas, în 1991, recunoaște că prăpastia de vârstă a contribuit de
cisiv la ruptura care a survenit la doar trei ani de căsnicie.

„M-am căsătorit cu ea pentru că nu vroiam să o pierd. Dar 
nu am avut mariajul perfect - nu s-a întâmplat deloc așa cum ne
am fi dorit fiecare dintre noi. Căsătoria înseamnă să mergeți pe 
același drum, în aceeași direcție. Nu știam că trebuia să mă 
obișnuiesc să mă uit după propriul meu copil”, a mărturisit 
vedeta.

Pe de altă parte, Richard, 60 de ani, care acum este căsătorit 
cu actrița Carey Lowell, este convins că a descoperit secretul 
reușitei unei căsnicii. „Trebuie să lași persoana respectivă să știe 
că este specială. începe fiecare zi ca nou”.

Oare Cindy ce părere are despre cele spuse?
\________________________

Sophia Loren va juca rolul mamei sale
Sophia Loren, o prezență discretă 

în ultimii ani, a revenit pe micile 
ecrane, duminică seară, într-un film bi
ografic în care a jucat rolul propriei 
sale mame, o femeie foarte energică, 
care a făcut totul pentru ca fiica ei să 
devină un star de cinema.

Filmul "La mia casa e piena di 
specchi", inspirat din romanul 
omonim scris de sora celebrei actrițe, 
Maria Scicolone, prezintă în două părți 
povestea carierei extraordinare a So- 
phiei Loren, care a debutat ca simplă 
figurantă în "Quo vadis" (1950).

Margareth Made, personajul cen
tral al acestei fresce cu accente melo
dramatice rămâne însă mama Sophiei, 
Romilda Villani , câștigătoare, în 
tinerețe, a concursului pentru cea mai 
bună sosie a actriței Greta Garbo, dar 
care a fost împiedicată de părinți să 
urmeze o carieră în cinematografie.

Cu ajutorul fiicei sale Sophia, 
născută dintr-o legătură pe care a avut- 
o cu un bărbat care a părăsit-o, 
Romilda Villani va încerca să își real
izeze acest vis, cu prețul numeroaselor 
lipsuri care le vor conduce din Poz- 
zuoli, un pitoresc sat din apropiere de 
Napoli, până la strălucitoarele lumini 
din studiourile'Cinecitta din Roma.

în timpul prezentării pentru presă 
a acestui telefilm, Sophia Loren nu a 
putut să își rețină lacrimile: "Iertați- 
mă. Deși vorbim despre ele, aceste lu
cruri rămân în noi, nu le uităm

niciodată și nu putem face nimic pen
tru a schimba asta. Viața mea a fost o 
minunată poveste reușită, dar și o 
dramă de război, foamete, cerșetorie. 
Asta a făcut mama pentru noi: s-a lup
tat pentru a le oferi fiicelor sale un 
nume și un viitor care să nu fie 
sărăcăcios".

Acest film prezintă și întâlnirea 
dintre Sophia Loren cu producătorul 
Carlo Ponti, cu care s-a căsătorit în 
1996. Carlo Ponti a murit în 2007.

începând din 1957, Sophia Loren 
a jucat la Hollywood alături de cei mai 
mari actori ai epocii: Clark Gabie, 
Peter Sellers, John Wayne și Frank 

J

Sinatra. în 1962, Sophia Loren a 
primit premiul Oscar pentru cea mai 
bună actriță, grație rolului din filmul 
"Ciociara", regizat de Vittorio De Sica.

Simbol al cinematografiei ital
iene, recompensată cu două premii 
Oscar, unul pentru întreaga carieră, 
Sophia Loren, în vârstă de 74 de ani, a 
fost votată, în 2006, drept "cea mai 
naturală frumusețe din lume"și nu a 
ezitat să pozeze în ipostaze sexi pentru 
ediția din 2007 a celebrului calendar 
Pirelli.

Cel mai recent rol al ei este cel 
din "Nine", în regia lui Rob Marshall.
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în momentul în care Meghan, o mamă casnică, decide să-și reia slujba, este 
nevoită să angajeze o dădacă pentru copiii ei. Tânăra Abhy devine curând 
parte a familiei, însă nimeni nu are habar de trecutul ei întunecat sau de pla
nurile sale distructive. (Pro TV, 20:30, Mamă de rezervă)

Dicționar. Ira, Stas, Spre, Stră, Laur.
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Șl-a început cariera muzicală în 1991, 
la vârsta de 15 ani, ca vocalist! a unei 

... ■■.......   trupe de punk. Trupa a câștigat o compe- 
Lucrare locală 8 fost astfe! citată 8ă 
agricolă cânte în deschiderea concertului Ramo- 

.. nes.
La acest spectacol l-a cunoscut pe 

Brendan Canning și pe Kevin Drew, cu 
care, 10 ani mal târziu, forma trupa Bro
ken Social Scene.

în 1995, este forțată să renunțe o peri- 
______  oadă la muzică pentru a-șl reface vocea 

șl se mută din Calgary la Toronto. Nu 
rezistat prea mult timp departe de sce
nă și a revenit mal întâi ca basistă a tru
pei Noah's Arkweld, iar apoi la chitara 
formației By Divine Right, cu care plea
că în câteva turnee între 1998 șl 2000.
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mentar, 2006) 29' 

cu Simon King David Myers 
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Benny Hill (englez serial, 

1969)
Lege și ordine: Brigada spe
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Observator
Julie, cavaler de Maupin (fran- 

cez-italian dramă, 2004) 180' 
cu Sarah Biasini, Pietro Ser- 
monti, Pierre Arditi, Thure Rie- 
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Happy Hour (emisiune de di
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2007)
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Gheorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea, Octavian Stru- 
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Scott, Lennie James, Kenneth 
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Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 3.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 6.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990- 101.) 
Amintiri readuse la viață (SUA dramă, 2004)
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2
'ator 7

zidar rosar-stivuitor 2
inginer constructor instalații

1

Hunedoara inginer prelucrări metalurgice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

agent securitate 1 jurisconsult 1

lăcătuș montator I

lucrător comercial 2

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pL terasamente
(ifonist) 4

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

3

munc.necal în ind. confecții or
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel 1

vanzator 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

coafor 2
confecționer îmbrăcam volane în

cosmeticean 1

dulgheifexclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-befonist 3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manichiuri st 1

mânuitor, montator decor 1

muncitor necal. la asnblarea pro
duselor solide și semisolide

5

săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919
confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

piele 1

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
kw 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brttar 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

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5
cusător piese din piele și în
locuitor 5

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 de mol. clă
diri, faianțe, gresie^nozaic

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

Mică publicitate

S
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliuprocesare corespondentă. An
gajăm colaboratori din toată tara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

OFERTE DE SERVICII IMOBILIARE

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, gradina foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoarf4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

ospătar(chelner) 1

Călan
Telefon: 0755.999.928

confectioner plase de sârmă

Cantabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 

sau conta.serv@yahoo.com

Proprietar, vând casă de vacantă din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

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

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

o

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

ANUNȚ PUBLIC
< AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA și SC. 

AL-MO SFERA COM S.R.L., titular al proiectului, anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
„STAȚIE SORTARE AGREGATE”, situat în comuna PUI, sat PONOR, jud. 
Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara din Deva, str. A. Vlaicu 
nr. 25, de luni până joi (orele 8-16.30) și vineri (orele 8-14).

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

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspec
tor protecfia muncii, execut toate activitățile privind protec(ia 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,fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (se. 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la 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, climatizare. Tel.

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.

0721285100

DIVERSE
k

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (hermina! deschis). Tel. 0726 
388 161

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă. 
Preț 200 lei. Tel. 0722252603

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.O75759538O

Vând fustă de piele neagră, mărimea 36, pref 140 lei,negociabil. Tel. 
0254/228748

Vând stafie emisie-recepție pentru camion și autoturism, tip MIDLAND și 
PRESIDENT ALBRECHT STABO și antene turbo de de 5000 va(i,noi. Tel 
0723 911 241

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

Pierdut certificat profesional pentru conducători auto care efectuează transport 
rutier în regim de taxi, pe numele BISTRIAN IONEL: îl declar nul.

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc.an fabricație 1987, stare buni de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, an fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254,0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011,5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127,0747 054 922
:,k---------------------------------------------------------------------------------------------

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.122011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
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 deluncționare, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745213.577.

Vând tractor U65O M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, 
remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. 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.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei. Preț anunț cu chenar: 5 lei. Preț anunț cu fundal: 1 lei. J* I

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


Nici o jucătoare de la Cetate Deva 
în lotul național feminin de handbal

După ce au fost selecționate în 
lotul lărgit al naționalei de handbal 
feminin, Carmen Cartaș și Mihaela 
Ialomițeanu nu mai sunt în atenția 
echipei tenice.

Antrenorul naționalei de handbal 
feminin a României Radu Voina a de
clarat că au fost convocate pentru meci
urile cu Ucraina, din preliminariile CE 
din 2010, și Aurelia Brădeanu și Valeria 
Beșe.

Convocările jucătoarelor au fost 
trimise marți, în lotul României pentru 
dubla cu Ucraina, din 31 martie (la Za- 
poroje) și 3 aprilie (la Buzău), urmând

a se afla:
Portari - Paula Ungureanu, Mi

haela Smedescu (ambele de la 
Oltchim).-

Jucătoare de câmp - Iulia 
Pușcașu, Oana Manea, Ionela Stanca, 
Ramona Maier, Adina Meiroșu Fiera, 
Cristina Neagu, Narcisa Lecușanu, Pa
tricia Vizitiu și Valeria Beșe (toate de la 
Oltchim Râmnicu Vâlcea), Nicoleta 
Dincă, Florina Bârsan Chintoan (U 
Jolidon Cluj), Ada Moldovan (Dunărea 
Brăila), Carmen Amariei (FCK Hand- 
bold), Cristina Vărzaru (Viborg HK), 
Aurelia Brădeanu (Gyor ETO).

Echipa se va reuni în 24 martie, la 
Buzău, pentru un stagiu de pregătire și 
susținerea meciurilor oficiale cu 
Ucraina, din preliminariile CE din
2010. în primele două jocuri din grupa 
I, România a învins Portugalia, cu 37- 
23 și Elveția, cu 39-18, fiind lider cu 4 
puncte. Și Ucraina și-a trecut în cont 
două victorii,' 33-20 cu Elveția și 36-31 
cu Portugalia, fiind pe locul doi, tot cu 
4 puncte, astfel încât dubla cu România 
este derby-ul grupei I.

Vinele din stoc ac legate da ^alastlarl 
in cantltâți foerta mari

teatrul joint si zile si nopți 
VA INVITA IA TEATRU

3SSI/3SKGnC0H

Balast natural preț: 18,80 lei/mc
Nisip, coneasat, spălat ți sortat 0 • 4 mm preț: 26,00 lei/to

mu t-Hiail: cQntaOllltate^teiecemacteva,r«a ]
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INSOMNIACII
'hîMiîHîBfanEScu
ta Um mists. Sesrae CsBstantinesCM. Maris fingere

a

Consumul excesiv de teatru dauneaza srav inculturii
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PROMOVAT ONLINE Pț
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SILVA*
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tâmtărie fie lom trâlu stratificat 
si $1 ferestre le cee ml beai cantata, 

parchet Ma leeie le fee
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