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Din cuprins

Noi oportunități de formare profesională 
pentru tinerii din mediul rural

O Lux in tenebris

Conservatorii cer
scoaterea maghiarilor
ie la guvernare
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Cetate Deva se gândește 
încă Ia locul cinci

Rente) a reuși clasarea pe leeul cinci în Eiga Națianală 
de handbal feminin. Cetate Deva are nevoie neapărat de o 
victorie sâmbătă în compania fetelor de la Universitatea 
Jolidon Cluj.

Editorial
de Ștefan Ciocan

Cuvântul 
lui Dumnezeu 
la mâna a doua

Nici nu a apucat să se încălzească bine tronul 
episcopal sub șezutul Sfinției Sale, că în jurul 
noului „păstor” al devenilor și hunedorenilor, au 
și început să graviteze o sumedenie de trepăduși 
dornici să se afirme cu orice preț și să crească 

puțin sub lumina sfântă a înaltului ierarh. Nu am 
nici o îndoială asupra bunei credințe a Sfinției Sale 
Gurie, unul dintre puținii ierarhi Ortodocși pe care 
l-am auzit vorbind despre implicarea socială a 
Bisericii. Și faptele Sfinției Sale nu au întârziat să 
urmeze vorbelor așa cum îi stă bine unui păstor 
spiritual ce se vrea exemplu pentru turma pe care 
o călăuzește.

Dar trecând peste smerenia și discreția 
cuvenită pentru o față bisericească de rang înalt, 
trepădușii din jurul Episcopului s-au și apucat a 
cânta cu glas răgușit, precum cocoșii care stau la 
pândă lângă cuibarul găinii.

Bine păzit de cerberii care au grijă să ajungă 
la urechile înaltului prelat doar cântecul suav al 
îngerilor, Sfinția Sa Gurie este în pericol să-și 
făurească imaginea unui prelat dornic, cu orice 
preț, de publicitate și imagine pozitivă. Pentru că 
în numele lui vorbesc acei oameni care s-au vârât 
repede sub pielea cârmuitorului noii Episcopii a 
Devei și Hunedoarei. Nimic nu este mai frumos 

decât să-ți ajuți semenii. De fapt, cred că una din
tre misiunile Bisericii. Creștine este tocmai acest 
lucru.

Acțiunile cu caracter umanitar ale Bisericii 
sunt nu numai binevenite, ci chiar necesare. Dar 
cred că adevărata credință este oarecum știrbită în 
momentul în care asemenea acțiuni sunt făcute cu 

‘mare tam-tam, ca într-o campanie electorală în 
care suntem chemați a-L vota pe Dumnezeu. Nu 
cred că un Episcop are nevoie de specialiști în 
imagine, pentru că simplele sale fapte vorbesc mai 
mult decât o mie de comunicate de presă. Cred că 
smerenia și lauda de sine în știri transmise prin e- 
mail, prin care sunt arătate acțiunile pozitive ale 
unui înalt prelat, nu au prea multe în comun. Fiul 
lui Dumnezeu a lăsat faptele să vorbească despre 
El. Apostolii și Iisus însuși vorbeau doar despre 
Dumnezeu Tatăl și nu puneau mai presus de El 
imaginea proprie. Nu înțeleg de ce un purtător al 
Cuvântului lui Dumnezeu are la rândul său nevoie 
de purtător de cuvânt!
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2 Agenda
Vineri, 19 martie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhaim
► DN 7 Mintia - Săcămaș

“ ► DN 7 Ilia - Gurasada- Zam
fi ► DN 68 A Săcămaș - Dobra

► DN 7 Mintia - Vețel
“* ► DN 7 Vetei - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Câinelui de Jos 
Bejan
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Sf. losif, patronul Bisericii 
Universale și ai Eparhiei de 
Cluj-Gherla. Sf. m. Hrisant și 
Daria

ț romano-catolic
Sf. losif, soțul Sfintei Fecioare
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Ștrudel cu

Rețete zilei

Sfinții Mucenici Hrisant 
și Daria (+ 283)

în prima parte a zilei ai parte de 
o întâlnire exaltantă, care te face să 
te desprinzi complet de realitate. în

mere

Sfântul Hrisant era fiul unui bărbat 
vestit din Alexandria Egiptului, anume 
Polemon, om de neam domnesc, însă 
păgân cu credința, care, cinstit fiind de 
împăratul Numerian (283-284) cu 
dregătoria de senator, în sfatul țării, s-a 
mutat din Egipt la Roma, împreună cu 
fiul său. Și se străduia Polemon să dea fi
ului său toată învățătura pagânească. cea 
mai înaltă a vremii sale, foarte bogat 
fiind. Iar Hrisant, multă îndemnare spre 
îndeletnicirea cărturărească arătând, în 
scurtă vreme a ajuns a cunoaște toată 
filozofia păgână. Dar, aflând și de dum
nezeiasca înțelepciune cuprinsă în Sfin
tele Scripturi, cu înfocată râvnă și cu 
multă luare aminte, cerceta cărțile 
Evangheliei și ale Apostolilor, 
adâncindu-le pe ele.

Și-a ales, drept aceea, ca dascăl pe 
Carpofor preotul, care era iscusit în

dumnezeieștile Scripturi, trăind ascuns 
într-o peșteră din munți. Și a auzit de la 
dânsul Cuvântul lui Dumnezeu și taina 
credinței creștinești și, povățuindu-se de 
dânsul, în scurtă vreme a primit și Sfântul 
Botez. Și atât s-a întărit în sfânta credință 
și în dragostea lui Hristos, încât, la șapte 
zile după Botezul său, Hrisant a și în
ceput a propovădui, la arătare, în popor, 
pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Mâhnire mare a cuprins pe tatăl 
său, Polemon, când a văzut înflăcărarea 
fiului său, pe calea credinței și 
defăimarea zeilor și, mâniindu-se, l-a cer
tat și l-a închis în casă. Dar, cu toate 
mustrările, Hrisant nu s-a lepădat de 
credința sa. Deci, neputând el nicidecum 
să-1 întoarcă, l-a însurat cu o fecioară 
frumoasă, însă păgână, pe nume Daria, 
din Atena, cu chip ca, aceea să-1 facă pe 
Hrisant să-și lase credința lui cea 
creștinească, pentru dragostea ei. Dar, în 
loc să-1 întoarcă pe el, ea însăși a primit 
credința în Hristos, și, lepădându-se de 
păgânătate, a primit Sfântul Botez. Și 
doreau împreună, cu atâta înflăcărare, a 
sluji lui Hristos, încât au făcut legământ 
amândoi să trăiască în deplină feciorie. 
Și își împărțeau multele lor avuții 
săracilor și întorceau pe mulți la credința 
lui Hristos, sfătuindu-i pe tineri la viață 
feciorească. Și le zideau acestora case de

osebite, ca niște mănăstiri, case de tineri 
cu viață curată și case de fecioare, mire- 
sele lui Hristos. Și s-a făcut fără de veste 
tulburare în Roma, că, acestea văzându- 
le, păgânii au mers la eparhul cetății, 
Celerin, și s-au plâns de străina lucrare a 
lui Hrisant și a Dariei. Și îndată, acela a 
poruncit să-i prindă pe amândoi. Deci, i- 
a dat, la întrebări, în seama unui tribun, 
anume Claudiu, și a ostașilor lui, și i-au 
supus la chinuri, silindu-i să lepede 
mărturisirea lui Hristos. Dar atât de mare 
a fost și tăria cu care Sfinții au îndurat 
chinurile, precum și înțelepciunea cu care 
ei au răspuns meștesugitelor întrebări ce 
li se puneau, încât însuși Claudiu tribunul 
și ostașii lui au cunoscut dreapta credință 
și, lepădându-se de idoli, au crezut în 
Hristos. Dar, ajungând vestea până la 
împărat, acesta a dat poruncă să fie uciși. 
Și s-a sfârșit Claudiu fiind înecat în apă, 
iar ostașii lui au fost uciși, tăindu-li-se 
capetele.

Deci, Hrisant și Daria au primit și 
ei moarte de mucenici, că, fiind aruncați 
într-o groapă, au fost înmormântați de 
vii, mărturisind pe Hristos până la capăt, 
la 19 martie, anul 283. Iar moaștele lor 
au fost puse, pe vremea împărăției mare
lui Constantin, în catacombele de pe 
calea Salaria din Roma.

cearcă să rămâi cu picioarele pe pământ.

Relațiile cu străinătatea se multi
plică și sunt extrem de pozitive. în 
viața sentimentală, cea mai mare ne
voie a ta este să beneficiezi de libertate.

îți este greu să păstrezi un echili
bru fizic și interior. Alimentează-te 
corect și du o viață mai echilibrată.
Un nativ Taur joacă un rol important în deci
ziile tale profesionale.

Rezolvă cu calm problemele de 
acasă și nu mai fă o dramă din orice, 
în relația amoroasă, ești capabil să-1
convingi pe partener să facă acele lucruri pe 
care ți le dorești.

Este o zi cu realizări personale și 
cu unele progrese. Ai însă tendința să 
vrei să faci prea mult. Acordă-ți un
minim de repaus pentru a te putea destinde.

în relația cu cei din familie apar 
neînțelegeri și complicații. Va fi ne
voie de unele eforturi pentru ca lu
crurile să-și intre în normal. în societate, ești
interesat de oportunitățile care apar.

Ingrediente:

I pachet de foi de plăcintă; I kg 
de mere; 3 plicuri de zahăr vanilat; 2 
linguri de zahăr; 1 lingură de 
scorțișoară măcinată; câteva picături 
de esență de rom; ulei; 5 nuci.

Mod de preparare:

După ce merele au fost tăiate 
și răzuite, adăugăm zahărul, 
zahărul vanilat, scorțișoara și 
esența de rom.

Ungem foile de plăcintă cu 
ulei și Ie punem una peste alta până 
când terminăm tot pachetul. Peste 
foi adăugăm amestecul de mere și 
rulăm până la jumătate pe lățime. 
Apoi, din cealaltă parte rulăm tot 
până la jumătate și tăiem pe 
jumătate rulourile.

Ele trebuie puse cu "închei
etura" dedesubt, astfel încât să nu 
se poată desprinde în timpul coac
erii. Le ungem cu ulei iar deasupra 
punem miez de nucă.

Se dă cuptor (180°C) timp de 
30 minute. După ce au fost scoase 
și s-au "odihnit” 20 de minute, sunt 
pudrate cu zahăr.

Popă bună!k_________ ! z

martie
a lungul timpului

2003: începe invazia în Irak

5-au născut:
1593: Georges de la Tour, pictor francez (d. 1652)

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 625i.227.087
Deranjamente Enel 02S4.929
Distrigaz 0254.227.091
Informați CFR 9254.212.725

1913: A avut loc premiera versiunii integrale a operei 
„Boris Godtmov", de M. P. Musorski, la Metropolitan 
Opera din New York

1915: Planeta Pluto este fotografiată pentru prima 
iiată dar nu este recunoacută ca planetă

1944: Al doilea război mondial: trupele naziste ocupă 
igaria

1949: A avut loc congresul de constituire a Uniunii 
neretului Comunist - UTC

1953: Au fost televizate pentru prima oara Premiile 
tademiei Americane de Film

1990: Izbucnesc violențele interetnice de la Târgu

1826: Nicolae Hurmuzaki, om politic român (d.1909)
1841: losif Vulcan, publicist, director fondator al re

vistei „Familia" (d. 1907)
1895: Ion Barbu (Dan Barbilian), poet și matemati

cian român (d. 1961)
1917: Dinu Lipatti, pianist și compozitor român (d. 

1950)
1948: Bruce Willis, actor american
1976: Alessandro Nesta, fotbalist italian

Comemorări:
1865: Nicolae Filimon, scriitor, cronicar teatral și 

muzical român (n. 1819)
1965: Gheorghe Gheorghiu-Dej, politician român (n. 

1901)
1979: Alexandru Dima, critic și istoric literar român 

(n. 1905)
1987: Louis Victor de Broglie, fizician francez, lau

reat al Premiului Nobel (n. 1882)
1997: Willem de Kooning, pictor olandez (n. 1904)
2008: Hugo Claus, scriitor, regizor belgian (n. 1929)
2009: Ion Dolănescu, interpret român de muzică 

populară (n. 1944)

Bancurile zilei
© © ©

Profesorul se strădu
iește să lămurească elevilor 
proverbul "Drumul cel mai 
scurt e și cel mai bun".

- Tata zice că nu-i așa!, 
spune un elev.

- Zău? Și ce meserie are 
tatăl tău?

- Șofer de taxi.

© © ©

- Să presupunem că lo
cuiești la etajul cinci și că 
între fiecare două etaje sunt 
15 trepte. Câte trepte va tre
bui să urci pentru a ajunge 
la apartamentul tău?

- Pe toate, domnule pro
fesor.

© © ©

într-o școală, se aude un 
zgomot teribil dintr-o clasă. 
Directorul intră în clasă și 
vede îngrozit cum toată 
lumea țipă, se bate, unii s-au 
urcat pe bănci. Directorul se 
repede la cel mai zgomotos 
și îl dă afară din sală. Se 
face dintr-odată liniște.

- Unde este profesorul 
vostru?

- Tocmai l-ați dat afară...
© © ©

- Ce mai faceți, dom
nule doctor?

- Nimic, îmi omor și eu 
timpul...

- De ce, ați rămas fără 
pacienți?

© © ©

Te distrezi în societate, cunoști 
multă lume și trăiești viața din plin. 
Aspecte negative privesc relațiile pro
fesionale și domeniul asociativ.

în viața amoroasă, reușești să-1 
ții pe partener ca pe cărbuni aprinși. 
Nu vă veți plictisi niciunul, dar pen
tru el această situație este mult mai 
inconfortabilă decât pentru tine. Dacă nu ai d
relație stabilă, nici nu îți dorești așa ceva, cel
puțin acum.

în dragoste te înțelegi cu parte
nerul de viață fără prea multe cu
vinte. Cuplul vostru se bazează pe 
valori tradiționale, pe încredere și 
respect reciproc.

în activitatea profesională, ești 
pregătit să-ți asumi niște riscuri, de
oarece știi că acestea ți-ar putea 
aduce rezultate importante. Cu toate
acestea, calculează bine situația, pentru a eli
mina posibilele evenimente care pot să apară.

în dragoste ar fi bine să te contro
lezi și să mizezi pe rațiune, altfel lu
crurile pot lua o întorsătură urâtă. în
privința banilor, o singură impru
dență ajunge pentru a duce la pierderi de
sume mari. Dacă la serviciu simți că nu mai
poți înainta, reacționează și cere ajutorul
cuiva.

Rezervă-ți timp pentru familie, 
deoarece este un moment foarte bun
să pui în aplicare planurile personale 
la care lucrezi. Este bine să-ți eliberezi puțin 
programul, chiar dacă ai mult de muncă și la 
serviciu. Nu strică să te mai relaxezi puțin.
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(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.,^

Editor coordonator: Bogdan B ^jj

Marketing: Gabriela BUZ1 'l
(email:gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.03, @730 549 6W)

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.  corn

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin R1ȘCUȚA, Irina NĂSTASE, Elena MATIEȘIANCĂU 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN 
Distribuție: Cristian RUS

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


le Ca di-ele didactice vor face grevă generală de o zi în 22 aprilie, în
cepând de luni nu vor mai trece în catalog notele și calificativele 
elevilor, iar în 25 martie, în toate școlile nu vor ținute orele, pen
tru a se dezbate proiectul Legii educației, a spus, joi, liderul 
"Spirit Ha ret", Marius Nistor.
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Noi oportunități
de formare profesională pentru tinerii din mediul rural
Tinerii din mediul rural vor fi 

pregătiți profesional într-un te- 
lecentru dotat cu aparatură de 

ultima generație. Proiectul 
„Noi Oportunități de ocupare 
în mediul rural prin telework” 
este derulat și în județul Hune
doara, prin Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forțelor de 
Muncă (AJOFM) Hunedoara.

Primul „Telework”, din județul 
hunedoara a fost inaugurat ieri în co
muna Ilia. Telecentrul este dotat cu 
tehnică IT de ultimă generație. Pe lângă 
mobilierul aferent centrul este dotat cu 
optsprezece calculatoare performante, 
trei imprimante laser alb-negru, o 
imprimantă laser color, un 
multifuncțional A3, centrală telefonică, 
cincsprezece aparate telefonice, sistem 
de alarmă, mini-laptop pentru lector, 
xideoproiector și ecran de proiecție, 
precum și alte obiecte de inventar indis
pensabile pentru buna fucnționare a 
acestuia. Primarul comunei Ilia, Marius 
Omotă a sprijinit acest proiect oferind 
un spațiu din clădirea primăriei pentru 
implementarea programului.

Proiectul „Noi Oportunități de 
ocupare în mediul rural prin telework”a 
fost realizat în premieră de Agenția 
Județenană de Ocupare a Forțelor de 
Muncă din județul Harghita, în partene- 
riat cu agenții din cinci județe printre

„Suntem prezenți la un eveniment deosebit pentru zona rurală.
Proiectul este destinat tinerilor, pentru a le oferii o șansă de califi- 

■Wh I care profesională și de integrare în câmpul muncii. Tinerii din 
mediul rural vor putea beneficia prin acest proiect de cursuri, de 

acces la noua tehnologie și vor dobândii competențe noi. O parte din aceștia 
vor fi angajați chiar la telecentru. Mulțumesc domnului primar că a fost alături 
de noi și ne-a pus la dispoziție tot ce a fost necesar pentru demararea acestui 
proiect”.

Vasile Iorgovan, 
director AJOFM Hunedoara

„Mă bucur să vad locurile de la computere ocupate de tinerii 
Cjp care vor lua parte la acest proiect, ma bucur de asemenea că particip 
/ Ji) 'a acesl eveniment. Nu întâmplător acest telecentru a fost înființat 

în cumuna Ilie. Această zonă este reprezentativă pentru valea 
Mureșului și consider că AJOFM a găsit un partener de nădejde în Marius 
Omotă. Felicitări tuturor celor cu merite în realizarea cestui proiect, sper ca 
această mare problemă, pe care o reprezintă creșterea ratei șomajului, să o 
putem depășii cu brio”

Dorin Oliviu Gligor, 
subprefectul județului Hunedoara

care și Hunedoara. Valoarea proiectului 
se ridică la 10.341.600 Ron și este 
susținută din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
„Investește în oameni”. Datorită acestui 
program au fost deschise unsprezece 
astfel de telecentre în șase județe din 
țară.

Cursuri gratuite 
pentru tinerii din 
mediul rural

Principalul obiectiv al programu
lui, este facilitarea încadrării în câmpul 
muncii și îmbunătățirea calității vieții și 

condiților de muncă a tinerilor din 
mediul rural. Un număr de 792 de tineri 
care locuiesc la sate vor fi înscriși în 
acest program. Aceștia vor beneficia de 
participare gratuită la cursurile de for
mare profesională care facilitează acce
sul la un loc de muncă în domenii 
precum operare calculator, web design, 
limbi străine, comunicare sau contabil
itate. De asemnea tinerilor li se oferă 
posibilitatea de a lucra în localitatea de 
reședință, în domenii non-agricole pen
tru firme din alte zone ale țării, în 
cadrul telecentrului, utilizând infra
structura acestuia. De altfel tinerii vor 
participa la vizite de studiu în Italia 
pentru asigurarea schimbului de bune 
practici în ceea ce privește telemunca.

Munca Ia distanță, 
un beneficiu pentru 
tinerii cursanți

Din județul Hunedoara 81 de 
tineri cu domiciliul în mediul rural vor 
beneficia de pregătire sub formă de 
inițiere sau perfecționare în nouă 
domenii: Contabil, Designer pagini 
web, limba engleză, operator introduc
ere, validare date, asistent relații pub
lice și comunicare, operator calculator 
electronic și rețele(telematică), operator 
vânzări prin telefon (telemarketing), 
competențe atreprenoriale, limba 
italiană. Cei 81 de cursanți hunedoremi 
vor fi împărțiți în trei serii a câte 27 de 
participanți. Fiecare modul va avea 120 
de ore ceea ce asigură un total de for
mare profesională de 1080 de ore. în 
cadrul telecentrelor activitatea 
profesională va fi organizată și 
monitorizată de partenerul acestui 
proiect Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia. După absolvirea 
modulelor de formare profesională 
tinerii vor putea fi încadrați cu sprijinul 
activ al AJOFM Hunedoara în cadrul 
unor companii care intenționează să an
gajeze personal în regim de muncă la 
distanță (telemuncă). Pe teritoriul 
județului Hunedoara se intenționează 
angajarea a minim cincisprezece per
soane, după finalizarea proiectului.

Irina Năstase

„în calitate de rector
al Universității 1 Decem

brie din Alba lulia vă spun că este 
o mare bucurie să ma aflu aici, la
inaugurarea acestui telecentru. Uni
versitatea din Alba Iulia este 
partener în acest proiect. Rolul nos
tru este acela de a organiza și mon
itoriza cursurile de formare, astfel 
încât participant să beneficieze de 
informațile necesare în vederea 
lărgirii orizonturilor și în dobândi
rea de noi competențe. Sper ca 
acest demers să aibă un mare suc
ces iar ce absolvesc modulel de 
pregătire să aibă ocazia să ocupe 
cât mai repede un loc de muncă”

Achim Moise, 
rectorul Universității 
„I Decembrie 1918”

Alba Iulia

Conservatorii cer scoaterea maghiarilor de la guvernare
Conservatorii au trimis o scrisoare 

premierului prin care îi cer lui Emil 
Boc să scoată L DMR-ul de la Guver
nare. Informația a fost dată publicită
ții de Daniel Constantin, prezent ieri 
la Deva, în cadrul unei conferințe de 

presă,

Conservatorii susțin că vicepremierul 
Marko Bela și ministrul sănătății, Attila Cseke au 
creat prejudicii țării prin două fapte de notorietate 
publică. într-o scrisoare deschisă, adresată primul 
ministrul Emil Boc, reprezentanții PC și-au 
susținut cu argumente scoaterea UDMR-ului de 
la guvernare. ”La data de 2 martie 2010, vi
cepremierul Marko Bela a emis și comunicat 
către cadrele didactice din județul Mureș o 
scrisoare de convocare redactată exclusiv în 
limba maghiară. Documentul a avut caracter de 
act oficial al Guvernului și a fost adresat unor 
cetățeni români, având naționalități diferite, nu 
numai maghiară”, se arată în scrisoarea conser
vatorilor către premier, semnată de 
vicepreședintele partidului, Bogdan Diaconu. Un 
alt aspect care îi nemulțumește pe conservatori 
în acțiunile maghiarilor din România este mani
festarea organizată la Cluj, în 15 martie, la care 
au fost afișate mesaje anti românești precum

„Ținutul Secuiesc nu e România”.
„Credem că s-a depășit o limită prin cele 

două acțiuni și vrem să tragem un semnal de 
alarmă pe această cale. Prin scrisoarea deschisă 
trimisă lui Emil Boc îi cerem să-și prezinte pub
lic opiniile față de cele două fapte ale maghiar
ilor”, a declarat liderul PC, Daniel Constantin.

Președintele, 
ales de parlament

Reducerea numărului de parlamentari, 
votată de români la Referendumul de anul trecut, 
este susținută și de Partidul Conservator. însă nu 
oricum, ci cu respectare anumitor condiții im
puse de reprezentanții partidului. Mar exact, 
Daniel Constantin a afirmat că se dorește re
spectarea voinței poporului, numai că atunci 
președintele va trebui să fie ales de Parlament și 
nu de români. „Dacă poporul a spus că vrea Par
lament Unicameral atunci trebui să ne punem în 
slujba poporului și să încercăm să găsim cea mai 
bună formă să implementăm acest parlament. Iar, 
înainte de a vorbi despre modalitățile de imple
mentare, consider că trebuie să vorbim de un 
regim parlamentar”, a declarat Constantin.

Andreea Lazăr
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Guvernul va restrânge, pentru ul doilea an consecutiv, cu 36% limitele ma
xime în care autoritățile locale pot contracta fonduri rambursabile în acest 
an pentru proiecte care nu beneficiază de fonduri l E. de ta 2,5 miliarde 
lei la 1,6 miliarde lei, cea mai mică ajustare fiind operată !a județe.

Amenințare cu arma la Ormindea
OiwJituată a fost prinsă 

la „produs”

O fenutit c.ire iii*vținei 
raporturi sexuale contracost a 
fost prinsă ieri în flagrant, m 
jurul orei 23 de o patniW a 
Biroului de Ordine. Putiică 
din imijI Pol giei Municipiu
lui Orăștie. Corina C. de 20 de 

ani din Teiuș a reușit să 
convingă șoferul unui au tctur
ism că merită să învârtească 
50 de lei îritr-o partidăde sex. 
Polițiștii i-au întocmii tinerei 
de* ar de cercetare penală pe n 
tr. savi ij rea infracțiuni] de 
prostituție.

s Aiacr.i! U’iui accidc 'ii 
a fugit de la locul faptei

L) a ș>k:: a fagit după ce a 
accidentat un oopil în vârstă 
de 12 a»i rutiera
avui l»e marți dimineață în 
jurul cwei in municipiul 
Devii pe «rada Gncorghe 
Barițiu în vârstă de 12 
ani dia Weva s a angajai in tra- 
versarea sfc*eîi twin loc ne
marcat și fără să se asigure. El 
a fast lovit de o mașina de cu- 
loare a giniie al cărui număr 
de inm.itri<;dii’c nu a putut li 
stabilit. BăWiH a fost trans-* 
periat la Spi alul Jzikțean 
Hunedoara -Hcva, unde a 
purii îngrfiii medicale. 
Medicii?; iu siabi'it că -ir este 
neecstccărâterriarta sa te spi
tal; Polițiștii încearcă să îden- 
•tisliee șotfeml autsm rifmriln i 
care l-atena! pe Wuat

ISU Hunedoara 
camă mvâjd.cei

ISUJ ya sCoatc la concurs 
Ml de lîțrtiri pereni iscare 
doresc să se înscrie la Fstail- 
u:.;s3 de Pompieri, I lila «pdrul 
academiei l <le polițe din

IJmtrd acestea 45 de 
lo.'ti i cor d.-s mate

riliârbațiloi' uraânj ca 'in loe să 
fie oeupat de un bărbaL de etnie 
TOiuă Dumia st ;.c1ii««m • gne de 
patru ani. Datele de prezentare, 
valoarea taxei de înscriere și 
excepțiile de la plata acesteia, 
etapele și probele de concurs, 
punctajul de admitere, tematica 
și b bli< .' a ii nrcciz h'i. 

CJîtiptetâri sau tno.iiâe’tn și 
' alte in formații trilc privind d- 
miterea pot fi obținute prin con- 
si liauia ’sit? urilor MAJ. 
M.Ap.N.. ale instituțiile) re
spective de învățământ. în

scrierile se fac la sediul 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență “lancu de Hune
doara” , la Biroul Management 
Resurse Umane.

Maria Bulz

Nemulțumit că a fost concediat 
un tânăr a intrat în gospodă

ria fostului său patron de unde 
a furat o armă de vânătoare cu 
care a tras mai multe focuri de 
armă în direcția casei în care 
se afla soacra fostului său șef. 
Peste 20 de polițiști au organi
zat un comando pentru captu
rarea insurgentului înarmat. 
La finalul acțiunii rebelul a 

fost imobilizat și dus în arestul 
Poliției Municipale Deva.

Liniștea localnicilor din satul Or
mindea, comuna Vălișoara a fost ieri în 
jurul orei 17 tulburată de focurile de 
armă trase de un bărbat în vârstă de 29 
de ani din comuna Vălișoara.

Agresorul a furat 
arma de vânătoare

Până nu demult DanielJS. îl ajuta 
în gospodărie pe fostul său'angajator. 
Din cauza unor nemulțumiri el a fost 
concediat. Pentru a-și face curaj, 
tânărul a trecut pe la birtul satului unde 
a consumat alcool. Profitând de faptul 
că proprietarul gospodăriei nu era 
acasă, Daniel S. a intrat prin efracție în 
locuința fostului său angajator, a spart 
lacătul dulapului în care se afla o armă 

Un tren de marfă a deraiat
în zona Petroșani

Ieri dimineață, șase vagoane din garnitura unui tren de marfa 
au sărit de pe șinele de cale ferată între stațiile CFR Crivadia și 

Merișor. Din fericire accidentul nu s-a soldat cu victime 
omenești. Echipele de intervenție și autoritățile au intervenit pe 

parcursul întregii zile pentru a redeschide traficul 
pe calea ferată.

Accidentul s-a produs în jurul orei 9.30, pe tronsonul de cale ferată între 
Crivadia și Merișor. Voagoanele erau încărcate cu cărbune și circula de la Plopșoru 
( județul Gorj) către Episcopia Bihorului. „Șase dintre vagoanele din garnitură, 
începând cu al cincilea de la locomotivă, au deraiat, cinci dintre ele au căzut cu 
boghiurile de pe șine iar al șaselea a rămas înclinat în mod periculos. Din fericire 
nu sunt victime omenești. încă nu se știu cauzele exacte ale accidentului, ancheta 
fiind în curs de desfășurare. Ce pot să spun este că zona respectivă era una cu 
restricție da viteză și aflată îji curbă. ”, a declarat comisarul șef Vasile Hrițac, șef 
al Poliției Transporturi Hunedoara.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că trenul de marfă 
50503 aparține operatorului de transport privat UNIFERTRANS. Echipe dotate 
cu utilaje speciale din cadrul Regionalei CFR Timișoara au executat operațiuni de 
repunere a vagoanelor pe șine. Din cauza accidentul, traficul feroviar în zonă s-a 
desfășurat pe un singur fir cauzând întârzieri importante ale trenurilor de călători.

Alexandru Avram

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă

de vânătoare de calibrul 7,57 de 
milimetri și o cartușieră cu 14 cartușe 
de vânătoare. înarmat bărbatul a tras 
mai multe focuri de armă spre locuința 
în care se ascundea soacrei fostului său 
șef. De asemenea, bărbatul spunea că îl 
așteaptă pe acesta să se întoarcă din co
muna Băița pentru a-1 împușca. 
Speriați de agresivitatea bărbatului, 
vecinii au anunțat poliția.

Atacatorul a fost 
arestat

în scurt timp, la fața locului au 
ajuns peste 20 de polițiști din cadrul 
structurilor operative și de intervenție 
rapidă, coordonați de Gabriel Dumitru, 
șeful IPJ Hunedoara. Polițiștii au încon
jurat casa în care se afla bărbatul înar
mat. După ce au reușit să îl imobilizeze, 
Daniel S. a fost băgat la „răcoare” în 
arestul de la sediul Poliției Municipiu
lui Deva. în momentul în care a fost 
imobilizat, tânărul avea arma de 
vânătoare încărcată iar cartușiera o 
ținea la brâu. Arma folosită de Daniel 
S. a fost ridicată pentru expertiză, iar pe 
numele lui polițiștii au întocmit dosar 
de cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunilor de nerespectare a regimu
lui armelor și munițiilor, uz de armă 
letală fără drept, furt, violare de domi
ciliu și distrugere.

Maria Bulz

Lux in tenebris

Spitalul Județean Deva găzdu
iește, timp de două zile, confe

rința „Statutul deceselor 
survenite în timpul transportu
lui pacienților pe raza altor ju
dețe și procedura de asistare 

video - digitală a autopsiilor me- 
dico-legale”. Evenimentul este 
organizat de Serviciul.Județean 
de Medicină Legală Hunedoara 
- Deva și se află la cea de a treia 

ediție.

La eveniment parti seri ai ser
viciilor de medicină legală dm mai multe 
județe, profesori și doctori specializați în 
medicină legală din centrele universitare 
din țară.

„Este pentru a treia oară când se 
desfășoară la Deva o asemenea conferință. 
Este probabil ca această conferință să se 
lase cu o inițiativă legislativă care va re
glementa statutul persoanelor decedate în 
timpul transportului pe raza altor județe”, 
a declarat Dan Florea managerul Spitalu
lui Județean de Urgență Deva. Sistemul de 
asistare digitală este util pentru că 
specialiștii pot păstra pe o durată 
nelimitată imaginile actului necroptic. 
Astfel există posibilitatea revederii proce
durii respective. „Cu această ocazie ne în
tâlnim cu colegii noștri pentru a discuta 
pe marginea problemelor medico-legale. 
De această dată am abordat o problemă

care are lacune sub aspect legislativ și 
anume situația persoanelor care 
decedează în timpul transporturilor san
itare. Totodată facem o demonstrație cu 
modalitatea de asistare digitală a autopsi
ilor”, a precizat e-grrVi-; .----
tului. Di.-. '

'ledîKsau rsce
al doilea p T-m Npr 
drumul către adevăr*

Tehnica de asistare digital. a î-j’.e ; 
siilor oferă posibilitatea revederii proce
durii actului necroptic. Totodată 
înregistrările respective oferă garanția 
corectitudinii actului medical, având o 
deosebită utilitate în cazul în care se de
cide reevaluarea unui caz. „Alături de 
criminalistică putem spune că medicina 
legală constituie al doilea pilon al sis
temului judiciar spre drumul către adevăr. 
Este foarte important să se administreze 
în mod corect probele, să se stabilească 
cât mai detaliat și științific aspectele 
medico-legale pentru că în special în 
infracțiunile de violență nu este conceput 
aspectul juridic fără cel medico-legal”, a 
precizat Tiberiu Medeanu, fost procuror 
criminalist, profesor la Facultatea de 
Drept a Universității de Vest din 
Timișoara.

Maria Bulz



Moneda națională a continuat să se aprecieze în ședința in- 
terbancară de joi, astfel că Banca Națională a României 
(BNR) a anunțat o rată de referință de 4.0801 lei/euro, cel 
mai redus nivel atins din ianuarie 2009.

Bărbați la scutece
A renunțat la serviciu pentru a 
deveni bonă la copilul său. Nu 
și-a dorit în mod excepțional 

acest lucru, însă împrejurările 
l-au determinat să o facă. Este 

cazul unui tânăt tătic din 
Deva. Râul Lungu și-a luat 

rolul de tată în serios încă din 
primele săptămâni de la naște

rea copilului său.

„îmi face plăcere să stau cu 
copilul meu. La început mi-a fost teamă 
că nu voi reuși să-i schimb scutecele 
sau să îl adorm dar m-am obișnuit 
foarte repede. Am ales să intru în con
cediu de creștere a copilului din cauza 
situației financiare de la locul de 
muncă. Plata salariilor se făcea cu în
târzieri chiar și de două luni iar, din 
acest motiv, am considerat că mai bine 
stau eu acasă și soția merge la serviciu, 
ea lucrând la stat”, povestește Râul.

Acesta este doar unul din sutele de 
cazuri, înregistrate la nivelul județului 
Hunedoara, în care bărbații lasă 
mașinile și calculatoarele pentru a trece 
la cratiță și scutece. Numărul taților 
care își cresc copiii încă din primele 
săptămâni de viață se ridică la 602. 
„Cei mai mulți tătici care se află în 
plata indemnizației pentru creșterea 
copilului sunt în mediul rural, unde 24 
la sută dintre bărbați aleg să rămână 
acasă. în mediul urban, procentul 
tăticilor aflați în evidențele agenției 
noastre este de doar 15 la sută”, a de
clarat directorul Agenției pentru 
Prestații Sociale Hunedoara, Fănică 
Ștefan. Explicația pentru numărul ridi
cat al bărbaților de la sate, care rămân 
în concediu de creștere a copilului este 
aceea că, în mediul rural, numărul fe
meilor care au un serviciu este destul de
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scăzut. Majoritatea acestora rămân 
acasă și au grijă de gospodărie în timp 
ce bărbații sunt cei care aduc banii în 
casă. în aceste condiții, indemnizațiile 
pe care femeile le-ar primi în aceste 
cazuri ar fi ori prea mici, ori inexis
tente.

Copilul are nevoie 
de ambii părinți

Lipsa unui părinte în creșterea 
copilului dăunează dezvoltării psiho
logice a acestuia. Asta susțin psihologii 
care afirmă că ambii părinți sunt 
importanți în educația copilului, fiecare 
având roluri bine determinate. „Cel mai 
important în creșterea copilului este să- 
i fie ambi părinți alături deoarece 
rolurile acestora sunt schimbate în 
funcție de necesitățile copilului. Un 
lucm pe care l-am observat în activi
tatea mea de până acum, eu lucrând 
foarte mult cu copiii, este acela că un 
băiat crescut de mamă nu este maturizat 
foarte tare, acesta fiind foarte mămos. 
în cazul unui copil crescut doar de tată, 
latura afectivă a acestuia este mult 
diminuată față de situația în care ar fi 
contribuit și o femeie la educația sa. 
Faptul că tații aleg să se ocupe de 
creșterea copiilor încă de la o vârstă 
foarte fragedă a micuților nu trebuie 
neapărat să aibă o influență negativă 

asupra educației acestora, atât timp cât 
și mama se implică activ în dezvoltarea 
psihologică și comportamentală a 
copilului”, a declarat psihologul școlar, 
Dan Oltean.

Cuantumul indemnizației pentru 
creșterea copilului este de 85 la sută din 
media veniturilor mamei realizate în ul
timele 12 luni, însă cu un nivel minim 
de 600 de lei și maxim de 4.000 de lei. 
Există și în județul Hunedoara zeci de 
tătici care primesc o indemnizație 

maximă pentru creșterea copilului, dar 
majoritatea primesc suma minimă. 
Numărul total al persoanelor care se 
aflau în luna februarie în plata 
indemnizației pentru creșterea copilului 
a fost de 3.800. Unul dintre bărbații 
aflați în această situație a recunoscut că, 
în aceste vremuri, concediul de creștere 
a copilului reprezintă o garanție că pa
tronul nu te poate trimite în șomaj.

Andreea Lazăr

Direcția Sanitar-Veterinară cu ochii pe mioare

A utoritățile sanitar-veterinare 
s-au întâlnit cu reprezentanții 
celor 7 asociații de crescători 
de ovine. La reuniune au mai 

participat, alături de organiza
tori și crescătorii de ovine, câte 

un reprezentant al Centrului 
de Reproducție și al depozitu

lui farmaceutic veterinar.

Una dintre cele mai stringente 
probleme semnalate de crescători a fost 
aceea a imposibilității de a respecta 
condițiile pentru exportul și sacrificarea 
mieilor datorită insuficienței 
jloacelor de identificare (crotali).

mi-

Lipsa crotaliilor 
încurcă oierii

Potrivit legislației fiecare animal 
care urmează să fie sacrificat trebuie să 
aibă crotali cu numere de identificare în 
ambele urechi. în urma solicitărilor 
conducerea Direcției Sanitar Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor 
(DSVSA) Hunedoara a făcut demersuri 
pentru remedierea situației. „Am primit 
deja un lot de crotali suficient pentru a 
acoperi toate cererile”, declară direc
torul coordonator Mihail Rudeanu. Un 
alt neajuns semnalat de oieri a fost 
starea în care se află pășunile, acestea 
nefiind întreținute corespunzător de 
către autoritățile locale. Directorul 
Rudeanu spune că se va încerca regle
mentarea situației prin sensibilizarea 
primarilor față de această problemă.

Se pregătește un nou 
sistem de evidență 
al ovinelor

începând din acest an oierii hune- 
doreni vor trebui să se alinieze 
cerințelor europene. Astfel, la nivel 
național se pregătește implementarea 
unei noi metode de identificare a 
ovinelor. Animalele vor avea pe lângă 
crotalul din ureche și un al doilea mi
jloc de identificare care va conține un 
microcip. Va exista astfel o evidență 
mai bună a animalelor, într-un sistem 
electronic, iar acestea vor putea fi iden
tificate mai ușor, inclusiv de la distanță, 
prin intermediul unui cititor de cipuri.

Stânele la control

începând din luna aprilie DSVSA 
Hunedoara va începe acțiuni de verifi
care și control pentru autorizarea 
stânelor. Dintre cele 43 de stâne exis
tente în județ în 2009, doar 11 sunt au
torizate. Pentru a fi autorizate stânele 
trebuie să dispună de condiții igienice 
cu apă curentă rece și caldă, spații ame
najate corespunzător pentru prepararea 
produselor. „Dacă nu se vor conforma 

nu își vor putea valorifica în piețe pro
dusele”, spune directorul Mihail 
Rudeanu.

Cu ochii și pe porci

Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Ali
mentelor (ANSVA) a lansat în acastă 
perioadă o campanie de monitorizare a 
efectivelor de porcine în vederea pre
venirii apariției pestei. în ultimii ani, 
datorită multiplelor focare de pestă 
porcină, exporturile de came de porc 
ale României în Uniunea Europeană au 
fost oprite. Pesta porcină se transmite 
în special prin contactul cu porci 
sălbatici infestați. Crescătorii sunt 
atenționați să urmărească evoluția ani
malelor și să raporteze imediat orice 
semne de îmbolnăvire. Dacă în termen 
de șase luni nu se va înregistra nici un 
focar nou de pestă, România va putea 
relua exporturile de came de porc în 
spațiul european.

Cătălin Rișcuța

Fiscul le pregătește o surpriză 
benzinarilor de 1 aprilie

De luna viitoare toate atestatele 
operatorilor angro sau en detail cu 
combustibili vor fi anulate dacă 
aceștia nu s-au dotat cu sisteme de 
gestiune a stocurilor. Potrivit unui 
ordin al președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF), emis anul trecut, până la 31 
martie depozitele de combustibil tre
buie să fie dotate cu sisteme de 
gestiune care să permită monitor
izarea mișcării produselor energetice 
și stabilirea cantităților intrate, ieșite, 
precum și a stocurilor existente pen
tru fiecare tip de produs. De aseme
nea, stațiile de carburanți trebuie să 
fie dotate cu sisteme de gestiune a

Protecția consumatorului schimbă 
dimensiunea plachetei de informare

La nici un an de la ultima modificare un Ordin al președintele Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) dă noi bătăi de cap operato
rilor economici. Ca și până acum, pentru buna informare a consumatorilor, 
comercianții au obligația să afișeze la loc vizibil un anunț cu numărul de telefon 
TELEFONUL CONSUMATORULUI: 0800 080 999, linie telefonică cu apelare 
gratuită din rețeaua Romtelecom. Cu toate că textul actului normativ precizează 
această formă a textului, modelul plachetei păstrează conținutul vechi al 
informației, respectiv TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999, linie telefonică 
cu apelare gratuită. Modificate față de forma anterioară a anunțului sunt și di
mensiunile plachetei de informare de la minim 15x15 cm la 16x16 cm. Anunțul 
va mai cuprinde adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a Comisariat
ului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Hunedoara, precum și 
adresa site-ului oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: 
www.anpc.gov.ro.

Operatorii economici care administrează site-uri cu activități comerciale on
line sunt obligați să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link către 
adresa oficială de web a ANPC www.anpc.gov.ro, denumit PROTECȚIA CON
SUMATORILOR - A.N.P.C. Pe plachetă va trebui inscripționată și adresa Comis
ariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara

Adresa: Deva, bd. M. Viteazu nr. 3, cod 331050
Tel.: 0254/214.971
Fax: 0254/215.936
e-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro

stocurilor, conectate la pompele de 
distribuție și la casele de marcat. 
Scopul utilizării sistemelor de moni
torizare este reducerea evaziunii fis
cale în acest domeniu.

http://www.anpc.gov.ro
http://www.anpc.gov.ro
mailto:reclamatii.hunedoara@opc.ro


Obiceiurile satului

„Muzica este un microb”...Artiști populari, autenticul și viața lor

Viorica Budac Ștefanovici

Arta muzicii și tradiției populare o știe de 
când se știe. A trăit clipe de neuitat din 
viața de la sat, de odinioară. A fost pe 

scene alături de mari artiști ai veacului tre
cut dintre care își amintește cu plăcere de 
Ioana Radu și Amza Pellea. Continuă să 
strălucească alături de interpreții contem

porani. Iubește romanța și cântecele de pe
trecere. Dar Viorica Budac Ștefanovici este 
cunoscută ca o doamnă a cântărilor popu
lare și o persoană veșnic îndrăgostită de 
. folclor.

Pentru Viky Ștefanovici, cum o alintă prietenii 
dar și admiratorii, muzica populară este ceva sacru 
- versurile și ritmurile îi vin din suflet și împărtășește 
dragostea ei pentru muzică, ori de câte ori are ocazia.

“în artă totul este să vibrezi tu însuți și să-i 
faci și pe cei din jur să vibreze”, sunt cuvintele rostite 
de Viky Ștefanovici.

Născută într-o zonă cu un 
folclor deosebit

Artista este născută la date de 19 iulie 1943, 
într-o zonă cu un tezaur folcloric deosebit, în Țara 
Făgărașului, A crescut privind crestele semețe ale 
munților Făgăraș și ascultând susurul Oltului în satul 
Noul Român, comuna Arpașul de Jos, din județul 
Sibiu - cum îi place artistei să spună : „La o 
aruncătură de piatră de locul unde sa născut marele 
naționalist Badea Cârțan”. Copilăria și-a petrecut-o 
în Țara Oltului, în vatra părintească alături de fratele 
ei și cele trei surori - „în casa părintească toată lumea 
cânta, iar bunica era o adevărată păstrătoare de 
tradiție, cum nu cred că mai există cineva în zilele 
noastre”, a afirmat interpreta, mândră de moștenirea 
artistică pe care o are. în anii de liceu a fost nevoită 
să se mute pe meleagurile hunedorene, alături de sora 
mai mare. în Hunedoara și-a continuat studiile și și- 
a împlit visul de a cânta, însă punând un mare preț 
pe tot ceea ce înseamnă artă și frumos.

„Melodiile populare autentice bine interpre
tate pot ajunge o impresionantă măreție și noblețe 
și pot să întruchipeze o mare strălucire din 
trăsăturile caracteristice poporului nostru. 
Românul are chemare firească pentru muzică. O 
ascultă bucuros și o cântă bucuros. Așa e firea 
românului - nu poate fără muzică. ”Un popor care 
nu poate cânta este pierdut” zicea Barițiu. Muzica 
populară este una din marile valori naționale care 
ne reprezintă și cu care ne mândrim. Muzica 
populară este și va rămâne o valoare a sufletului 
românesc și oricât de mult am nega aceste valori, 
ele rămân și constituie esența noastră ca popor”, 
a menționat Viky. Cu toate că locuiește de mai 
bine de 40 de ani în Hunedoara, artista își 
amintește cu drag unele obiceiuri de pe me
leagurile natale.

“Vara oamenii sunt preocupați de muncile câm
pului, dar iama cu adevărat satul românesc scoate 
tot ce are mai valoros. In postul Crăciunului fetele și 
mamele din satul Noul Român coseau la costumele 
populare, iar în șezători tinerii, aveau posibilitatea să 
își demonstreze măiestria la lucru. Fetele torceau 
cânepa și caierele de lână. Furcile pe care era pusă 
lâna, erau primate de la feciorii din sat. Până venea 
momentul în care furcile erau cadorisite fetelor, 
tinerii bărbați sculptau, vopseau și decorau aceste 
bețe atât de utile pentru caierele de lână. Furcile nu 
erau mai lungi de doi metri, iar la nivelul feței aveau 
montate oglinzi, pentru ca tinerele să se vadă și să se 
poată aranja din când în când. Bucuria cea mare era 
în momentul în care fiecare fecior trebuia să înmâne 
preferatei lui furca cea nouă, în schimbul celei vechi. 
Era și momentul în care tinerii se sărutau, își făceau 
promisiuni și dădeau startul petrecerii”.

Lui Viky, îi plăcea voia bună, să cânte, dar 
obișnuia să meargă în șezători numai când una din 
fetele satului primea o furcă nouă de la unul din fe
ciori. Ritualul era marcat și de plimbarea prin sat al

Romanțele sunt mereu aproape I 
de sufletul Vioricăi Ștefanovici I

——«C2-------------- ‘J

“călărașilor” (tineri îmbrăcați în staie de sărbătoare, 
al căror recăl (suman) era împodobit cu baticuri în
florate și cu funde) și a căror căciulă, era decorată în 
partea stângă cu o “vâstră” (sistem floral care are în 
componență și crenguțe de vâsc), iar caii de aseme
nea erau împodobiți cu coverturi înflorate și clopoței. 
Gătiți pentru șezătoare, tinerii porneau cântând 
(“Frunzuluiță, frunzuliță, / Verde de stejar, / Ia te uită 
mândruluiță, / Ce mai armăsar...”) și acolo unde 
erau fete de pețit, urcau cu caii pe trepțile și tâmațul 
caselor.

“Sunt o iubitoare de frumos și încerc să dez- 
grop și să scot la lumină bogația nesecată a creației 
populare din zona de interferența a jud. Brașov ci 
jud . Sibiu. Sunt o fiică a satului și simt satul așa 
cum spunea Lucian Blaga (“Sufletul satului fâlfâie 
pe lângă noi ca un miros sfios de iarbă taiată ca o 
cădere de fum din streșini de paie “)”, a mărturisit 
cu modestie Viky. Din repertoriul artistei,“Cântecul 
lui Badea Cârțan” este melodia de suflet și în con
cursurile și spectacolele la care a participat de-a lun
gul anilor, a interpretat-o cu aceiași deosebită 
plăcere, cum a făcut-o și prima dată.

Georgiana Giurgiu

iii,

Pentru că Știutele sărbători ale Paștelui sunt foarte aproape. 
Viky Ștefanovici a dorit să transmită 

tuturor cititorilor un mesaj:

$

„Dumnezeu să iși întoarcă fața către toți, să ne iu mineze 
sufletul, să ne inobileze și să avem parte de multă sănătate. 

Să avem veselie, liniște în suflet și cumpătare in toate. 
Paște fericit! "

._________ ■■■■■■ ■■________ .________ - ttSt'ZAj.
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Antonio Banderas este ambasador 
al bunăvoinței din partea ONU
Actorul spaniol Antonio Ban
deras a fost numit ambasador 
al bunăvoinței din partea Pro

gramului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (UNDP) 

pentru eforturile constante pe 
care acesta le întreprinde în 
lupta împotriva sărăciei, au 
anunțat, miercuri, reprezen

tanții acestei organizații.

Reprezentanții UNDP consideră 
că Antonio Banderas se va folosi de 
celebritatea de care se bucură pe plan 
mondial pentru a atrage atenția asupra 
Millenium Development Goals 
(MDG), un set de obiective trasate de 
ONU, care au scopul de a reduce cu 

«7o sărăcia pe plan mondial până în 
2015, prin combaterea bolilor, a foame
tei, a analfabetismului, a poluării și a 
discriminării împotriva femeilor.

Kevin Costner va deveni tată pentru a șaptea oară
Kevin Costner, în vârstă de 55 de 

ani, va deveni tată pentru a șaptea 
oară, a declarat actorul, miercuri, pen
tru revista germană Bunte.

"Soția mea va naște în iunie", a 
declarat actorul. El este căsătorit cu 
fostul manechin german Christine 
Baumgartner, în vârstă de 35 de ani, 
cu care mai are doi băieți, în vârstă de 
un an, respectiv doi ani

Kevin Coster și Christine Baum
gartner s-au căsătorit în 2004.

Actorul mai are trei copii din 
mariajul anterior cu o colegă din fac
ultate, Cindy Silva, de care a divorțat 
în 1994. De asemenea, starul mai are 

copil, Liam, în vârstă de 11 ani, 
amtr-o relație cu Bridget Rooney.

Helen Clark, președinta UNDP, a 
declarat că "angajamentul dovedit de 
Antonio Banderas față de cauza celor 
mai puțin norocoși îl fac să devină un 
avocat ideal pentru munca noastră".

Antonio Banderas, este un actor, 
scriitor, cântăreț și producător de filme,

Născut într-o periferie săracă a 
orașului Los Angeles, în anul 1955, 
Costner, licențiat în științe economice, 
și-a început cariera în cinema la vârsta 
de 27 de ani. Primele sale roluri mem
orabile au fost cel din "Silverado" 
(1985) și cel din adaptarea pentru 
marele ecran a serialului "Incorupt
ibilii" (1987).

Abia în 1990 a dobândit statutul 
de vedetă de prim calibru, prin rolul 
său din westem-ul epic "Dansând cu 
lupii”, care a fost recompensat cu două 
nremii Oscar.

Au urmat roluri în filme de mare 
buget, ca "Robin Hood, prințul 
hoților", "JFK", "Bodyguard" și 
"Wyatt Earp, justițiarul Vestului 

în vârstă de 49 de ani, născut în Spania, 
la Malaga. Banderas este scenaristul, 
regizorul și producătorul unui lungme- 
traj despre Boabdil sau Abu Abdullah 
Muhammad al XII-lea, ultimul 
conducător musulman al provinciei 
spaniole Granada.

Printre ceilalți ambasadori ai 
bunăvoinței UNDP se află jucătoarea 
de tenis Maria Sharapova, actrița 
japoneză Misako Kono și prințul 
Haakon Magnus al Norvegiei.

Inclus de celebra revistă Empire în 
topul celor mai sexy 50 de actori din is
toria cinematografiei și posesor al unei 
stele pe celebrul Walk of Fame de la 
Hollywood, Antonio Banderas este 
cunoscut pentru roluri precum cele din 
filmele "Interviu cu un vampir", 
"Philadelphia", "Masca lui Zorro" și 
"Păcat originar". De origine spaniolă, el 
este unul dintre actorii de top de la Hol
lywood.

sălbatic", dar și în filme cu mai puțin 
succes la public, precum "Waterworld 
- Lumea Apelor" (1995) și "Poștașul" 
(1997). De la sfârșitul anilor '90, 
Kevin Costner a jucat în roluri mai 
degrabă modeste.

în octombrie anul trecut, Costner 
a venit pentru prima dată în România, 
unde a susținut un concert alături de 
trupa sa, Modem West, în timpul Fes
tivalului de Film (Ro-IFF) de la Arad.

La Familia lansează primul 
videoclip după șapte ani

Sișu și Puya pregătesc, după o 
pauză de șapte ani, un nou album, in
titulat "La Familia", primul videoclip 
lansat fiind pentru piesa 
"Consecințe", inspirată de filmul "Eu 
când vreau să fluier, fluier", clipul 
fiind regizat de Florin Șerban.

Melodia, interpretată de Puya și 
Sișu, împreună cu Cedry2k și Bibanu, 
vorbește despre libertate și despre 
viața deținuților. "Am încercat să sur
prind o bucată din viața unor deținuți. 
Am încercat să exteriorizez și trăirile 
lor interioare, de luptă la dormitor, 
cum zic eu, de susținere la vorbitor, 
cum zice Puya, și de întărire 
sufletească la camera de izolare, cum 
spune Cedry2k. Fiecare din noi spune 
un aspect din viața deținuților, iar 
Bibanu concretizează tot în refren: 
vor libertate", spune Sișu.

Alături de cei trei artiști, în 
videoclip apar și doi dintre foștii 
deținuți, care joacă în filmul "Eu când 
vreau să fluier, fluier", Papan Chilibar 
și Mihai Svorișteanu. ■

Scenariul și regia clipului sunt 
semnate de Florin Șerban, regizorul 
filmului "Eu când vreau să fluier, 
fluier", care face echipă cu același di
rector de imagine, Marius Panduru.

Videoclipul este o producție 
Strada Film și va fi lansat săptămâna 
viitoare, în apropierea premierei fil
mului în România, care va avea loc 
pe 26 martie.

"Eu când vreau să fluier, fluier", 
debutul în lungmetraj al lui Florin 
Șerban, este primul film românesc 
din ultimii 17 ani care a intrat în 
competiția oficială a Festivalului de 
la Berlin și a reușit să ia și două pre
mii importante: Marele Premiu al Ju
riului - Ursul de Argint și distincția 
"Alfred Bauer".

După patru ani petrecuți într-un 
penitenciar pe malul Dunării, Silviu 
(interpretat de George Piștereanu) a 
avansat în ierarhia de dormitor, de
venind Jupân. Cu două săptămâni 
înainte de eliberare, primește o vizită 
neașteptată. El află că mama lui s-a 
întors acasă, după mult timp, din 
Italia și vrea să îl ia pe fratele lui mai 
mic. Silviu are cinci zile să găsească 
o soluție. Cele cinci zile devin o eter
nitate când Silviu se îndrăgostește de 
o studentă frumoasă la Sociologie, 
Ana (Ada Condeescu), venită în 
practică la penitenciar. Copleșit de 
emoții și presat de timp, Silviu 
închide ochii. Libertatea, vântul, dru
mul, primul sărut. Din acest moment 
i se poate întâmpla orice.

Povestea lui Silviu este 
prezentată într-un mod simplu de 
către regizor. Florin Șerban alege să 
exprime drama tânărului în special 
prin prisma mimicii și a gesturilor, cu 
prea puțin dialog și, uneori, neesențial 
pentru personaj.

Sandra Bullock a fost înșelată de soț
Sandra Bullock a părăsit reșe
dința unde a locuit în ultimii 

cinci ani împreună cu soțul ei, 
Jesse James, din cauza unei 
aventuri pe care acesta ar fi 

avut-o în timp ce actrița ameri
cană participa la filmările pen

tru lungmetrajul "The Blind 
Side".

Miercuri, revista americană In 
Touch a publicat un articol intitulat 
"The Ultimate Betrayal!',;bazat pe in
terviul acordat acestei publicații de o 
tânără americană, modelul Michelle 
"Bombshell" McGee, care susține că a 
avut o aventură de 11 luni cu Jesse 
James, în timp ce Sandra Bullock par
ticipa la filmările pentru lungmetrajul 
"The. Blind Side", pentru care a primit 
premiul Oscar în 2010.

Pe măsură ce în presa americană 
au apărut tot mai multe articole referi
toare la acest subiect, studiourile 
Warner Bros., care au nrodus "The 
Blind Side", au emis un comunicat în 
numele actriței, care informează că 
Sandra Bullock nu va fi prezentă la pre
miera filmului în Marea Britanie.

"Din cauza unor motive personale

neprevăzute, deplasarea ei în străinătate 
pentru a Partlc*Pa ’a lansarea filmului 
«The Side» a devenit imposibilă

astă perioadă", se afirmă în acest 
■in acea ,cat. îmi cer iertare pentru orice 

enient generat de această decizie 
inconv iulțumesc pentru ca susțineți in 
și vă rr r
continv/are acest film", spune Sandra 
Bullock, în comunicat.

Tot miercuri, revista People a pub
licat un articol care citează o sursă, 
potrivit căreia Sandra Bullock a părăsit 
deja, încă de luni, reședința în care 
locuia împreună cu Jesse James.

Sandra Bullock a primit pe 7 mar
tie Oscarul categoriei cea mai bună 
actriță în rol principal, pentru inter
pretarea din drama "The Blind Side" - 
o soție albă bogată care ia decizia să 
adopte și să-i ghideze pașii unui adoles
cent de culoare supraponderal, care va 
deveni un star în campionatul de fotbal 

american.
Sandra Bullock este o actriță 

americană devenită celebră pe plan 
mondial în anii 1990, grație filmului de 
acțiune "Speed - Cursa infernală", dar 
mai ales comediilor romantice în care a 
jucat, precum "Miss Agent Secret" și 

"While You Were Sleeping în timp ce 
tu dormeai". Ea este cunoscută și pentru 
lungmetrajul "Crash - Povești din 
L.A.", recompensat cu premiul Oscar 
pentru cel mai bun film în 2006. în 
2009, Bullock a fost desemnată actrița 
cu cel mai mare succes de box office, 
datorită comediei "The Proposal/ Vrei 
să te însori cu mine?" și dramei "The 
Blind Side".

Sandra Bullock și Jesse James, un 
constructor de motociclete și vedeta 
unui reality show de televiziune, s-au 
căsătorit în vara anului 2005.
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In copil născut cu opt membre e venerat de atlentii hinduși
Pelerinii hinduși merg să se închine în casa părinților unui copil de șapte ani, 
care s-a născut cu patru mâni și patru picioare, în una dintre cele mai sărace 
state ale Indiei. La șapte ani, Deepak Kumar este încă prea tânăr pentru a în
țelege de ce hindușii pelerini vin să se închine în casa părinților lui.

Clienții unor bănci din SUA 
au fost înșelați prin apeluri 
telefonice din România

Autoritățile americane au localizat în România sursa unor apeluri tele
fonice prin care clienții unor bănci americane. în principal din statul Nebraska, 
au fost înșelați și au oferit informații despre conturi personale.

Potrivit procurorului general din Nebraska, Jon Bruning, peste 50 de 
clienți ai Nebraska State Bank & Trust Co. din localitatea Broken Bow au

O româncă a refuzat să devină torționar 
în "Jocul cu moartea"

oferit informații personale unor per
soane care susțineau că existau prob
leme cu cârdurile lor. Potrivit 
procurorului, autorii apelurilor tele
fonice au fost localizați în România.

Jami Anderson, director-adjunct 
al Nebraska State Bank & Trust Co., a 
declarat că aproximativ 5.000 de per
soane au primit astfel de apeluri tele
fonice. "Băncile nu cer niciodată astfel 
de informații prin telefon. Le avem 
deja”, a precizat Anderson. 
Deocamdată nu se cunosc informații 
despre amploarea fraudei

Trei sferturi dintre români
refuză să dea șpagă 
pentru un loc de muncă

Trei sferturi dintre români re
fuză să dea șpagă pentru a ob
ține un loc de muncă și peste 
17 la sută ar fi dispuși să dea 

bani pentru obținerea unui job 
pe care îl consideră "bun ", re
zultă dintr-un sondaj de opinie 
"Șpaga - pro sau contra", rea
lizat de Jobsinro.ro în perioada 

12-17 martie.

întrebările sondajului au fost vizat 
corectitudinea procesului de angajare 
din România din perspectiva angajatu
lui, în urma răspunsurilor centralizate 
rezultând că cinci la sută dintre 
participanți au obținut ultimul loc de 
muncă dând șpagă, iar alți doi la sută au 
afirmat că au obținut în acest mod cel 
puțin.un loc de muncă.

De asemenea, 17,3 la sută dintre 
persoanele care au completat ches
tionarul au afirmat că sunt dispuse să 
dea șpagă "pentru obținerea unui job 
buh" și doar 0,4 la sută au fost în 
situația în care au încercat să dea șpagă 
și au fost refuzați.

Ministerului Apărării a anunțat 
cheltuielile cu militarii aflați
pe câmpul de luptă

Majoritatea persoanelor chestion
ate (75,3 la sută) au afirmat că refuză să 
dea bani pentru a fi angajate. "Este im
portant de observat că procentul celor 
care ar da șpagă este de peste două ori 
mai mare decât procentul celor care au 
utilizat șpaga cu succes, sau, altfel spus, 
angajatorii sunt mai puțin receptivi la 
argumentul șpagă", precizează 
inițiatorii sondajului.

Sondajul de opinie s-a desfășurat 
la nivel național, în total 1.627 de viz
itatori ai site-ului Jobsinro.ro, dintr-un 
total de 37 000 de vizitatori unici, com
pletând chestionarul.

O femeie din România, care a par
ticipat în Franța la documentarul "Jocul 
cu moartea", în timpul căruia 
concurenții sunt manipulați să devină 
torționari, a refuzat să facă acest lucru 
invocând experiența trăită sub regimul 
dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu.

Realizatorii documentarului, di
fuzat miercuri de televiziunea franceză 
France 2, au încercat să demonstreze 
cum oamenii bine-intenționați pot fi 
manipulați pentru a deveni torționari 
sau autorii unor execuții. Cu această 
ocazie, a transpus în domeniul televiz
iunii experimentul efectuat de Stanley 
Milgram, la Universitatea Yale, în 
1960, care a avut scopul de a descifra 
mecanismele prin care populația 
germană a fost atât de supusă față de 
doctrina nazistă.

Cei 80 de concurenți credeau că 
participă la o emisiune pilot. Deoarece 
era doar un test, li s-a spus că nu vor 
câștiga nimic, dar li s-a oferit o sumă 
nominală de 40 de euro.

înaintea emisiunii, aceștia au sem
nat contracte ce stipulau că vor aplica 
șocuri electrice altor participanți la emi
siune. Concurenții au fost duși unul 
câte unul într-un platou asemănător 
celor pentru emisiunile de divertisment. 
Apoi li s-a cerut să electrocuteze un 
bărbat despre care credeau că este, la 
rândul său, un concurent, pe motiv că 
nu a răspuns corect la o întrebare.

La îndemnul prezentatorului emi
siunii, amenințările cu "pedeapsa" ven

Dacia Duster s-a lansat oficial în România
Dacia Duster, primul SUV al 
constructorului autohton de 
automobile, s-a lansat oficial 

în România, în prezența fostu
lui pilot de Formula 1 Alain 
Prost. Dacia Duster va fi li

vrată în showroom-urile deale- 
rilor din România începând cu 

data de 15 aprilie.

ite din partea publicului prezent în stu
dio și a muzicii care creează suspans, 
cei mai mulți dintre participanți au re
spectat ordinele, continuând să aplice 
șocuri electrice, în pofida țipetelor de 
agonie ale bărbatului și ale rugăminților 
lui de a se opri.

Concurenții nu știau că bărbatul, 
care era legat de scaun pentru a nu-1 
vedea, era de fapt un actor. în realitate, 
nu fusese supus șocurilor electrice, 
totul fiind un experiment.

Numai 16 dintre cei 80 de 
participanți s-au oprit înainte de ultimul 
șoc, potențial letal. Unii dintre ei au 
zâmbit sau au râs nervos în timp ce ad
ministrau șocuri electrice, deși cei mai 
mulți erau în mod evident stresați și 
tulburați de acțiune. Mulți dintre 
participanți au declarat că au vrut să se

înscrierile pentru achiziționarea unei 
Dacii Duster au început deja din 2 martie, 
iar primul client care va beneficia de SUV- 
ul de la Dacia va fi președintele României, 
Traian Băsescu.

Primul autoturism de teren al mărcii 
românești de automobile a intrat în Cartea 
Recordurilor, la începutul lunii martie, ca 
cel mai accesibil SUV din lume, cu un preț 
de pornire de 10.500 de euro, în versiunea 
4x2, și de la 12.300 euro în versiunea 4x4.

Printre echipamentele oferite în stan
dard de Dacia Duster (varianta de 10.500 

oprească dar au fost convinși de 
prezentator să continue.

Documentarul confirmă ipoteza că 
majoritatea oamenilor sunt condiționat' 
încă din copilărie să se spună, 'hr 
susține că numai cei răzvrătiți pot re
fuza să supună ordinelor date de o 
figură autoritară - în acest caz prezen
tatorul, susținut de presiunea pubP 
lui.

Unul dintre participanți a afirmat 
ulterior că bunicii lui au fost evrei, vic
time ale Holocaustului, și a regretat că 
a ascultat ordinele de a aplica șocuri 
electrice. De asemenea, un concurent 
din România a mărturisit că a avut put
erea să refuze din cauză experienței 
trăite sub regimul lui Nicolae 
Ceaușescu.

euro, 1.6, 16V, 105 CP, 4x2) se numără: 
bancheta spate rabatabilă, ABS cu EBV și 
asistența la frânarea de urgență, airbag șofer 
și pasager, sistem Isofix pentru scaunul de 
copil la locurile laterale spate, ASR - ’ ’P 
(disponibil numai pentru motorul 1.5^ B 
110 CP) și direcția asistată hidraulic.

Noul model de la Dacia are o lungime 
de 4,31 m și o lățime de 1,82 m, gabaritul 
său permițându-i să evolueze la fel de bine 
atât în mediu urban, cât și într-unul offroad. 
Greutatea sa este de 1.180 kg în versiunea 
4x2 și 1.280 kg în versiunea 4x4,

Dacia Duster va fi disponibilă în ver
siunile 4X2 și 4X4, cu o motorizare pe 
benzină - 1.6 16v 110 CP precum și cu două 
motoare diesel - 1.5 dCi de 85 CP și 1.5 dCi 
de 105 CP. Consumul mediu este estimat la 
5,1 litri la suta de kilometri și poate ajunge 
la 7,5 la sută pentru motorizările superioare.

Dacia Duster, primul SUV din istoria 
mărcii, a fost lansat la începutul lunii martie 
în cadrul Salonului Auto de la Geneva și are 
șanse reale să ajungă cea mai vândută 
mașină din segmentul de piață din care 4 ’ f- 
parte. Principalul avantaj este prețul său 
convenabil.

Un anunț al Ministerului Apărării, 
care caută o societate de asigurări pentru 
militarii din teatrele de operațiuni, arată cât 
costă viața unui român răpus în război.

în cazul riscului de invaliditate de 
gradul I și II, polița de asigurare va fi de 
60.000 de euro. în schimb, pentru invalidi
tate de gradul III suma scade la 40.000 euro.

La aceste sume se adaugă acoperirea 
cheltuielilor pentru spitalizare - 60 euro pe 
zi și a celor pentru medicamente și trata
ment, până la 6.000 de euro.

De la începutul operațiunilor, la care

PREȚUL UNUI MILITAR 
, PE CÂMPUL DE LUPTĂ

deces - 80.000 de euro
invaliditate de gradul

au luat parte militarii români, din teatrele 
externe, 14 și-au pierdut viața și alți 65 au 
fost răniți.

I și II - 60.000 de euro 
invaliditate de gradul III - 40.000 de 
euro
repatriere - 14.000 de euro 
spitalizare/! tratament - 60 de euro/zi
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22:00
23:05

19:30
20:00 
21:00
22:35
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antei^^

TV<?1
07:90 
07 JO 
08:00'
09.90 
09: i5j 
10: (1

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 218.)

07:00

08:10

09:50
10:00
18:15

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 36.)

Gustul muzicii (german dramă 
biografică, 2008, rel.)

Poate nu știai
Telejurnal
Bazar (documentar, rel.)

08:00

10:08
11:00

12:00

'Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)

în gura presei
Benny Hill (englez serial, 

1969)
Lege și ordine: Brigada spe

cială (SUA serial polițist, 1999)

07:00
09:55
10:00

Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea
Când eram cântăreț (francez 

dramă romantică, 2006, rel.) 
112' cu Gerard Depardieu, Ce
cile De France, Mathieu Amal- 
ric, Christine Citti

07:45
09:00
10:15
11:30
12:45
14:15

în numele iubirii (rel.)
Cameleonii (rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață ( 2006)
Pagini de viață (2006)
Aniela (român serial, 2009, 

rel.)

@7:00
07:30
88:20
09:00
IB @0
10.30
11:30

Camera de râs
Numerele (2005 - 13.)
Sport cu Florentina
Medium ( 2005, rel. - 14.) 
Galileo
Swingtown (serial, 2008 - 1.) 
Cei 4400 (S.F., 2004 - 2.)

11.15 Ochiul magic (rel.) 38' 10:45 întâlnire pe 2 13-00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 15:30 Destine furate (SUA serial, 1» Camera de râs
11:45 Secretele de la palat (sud-co- 12:00 Telejurnal 14:00 Familia Bundy (SUA serial de 1973, rel.-3700.) 2007) 14:00 Medium (2005 - 15.)

reean serial, 2009, rel. - 30.) I» Doi care doinesc comedie, 1987) 13:00 Știrile PRO TV (2009) 16:25 Vremea de ACASĂ 15:15 Diamante furate (canadian po-
13 at) Studio fotbal Tragere la sorți 13:15 Zestrea românilor (documen- 14:30 Fiică de om bogat (SUA wes- 14:00 Divertis - Land of Jokes (rel.) 18:30 Sărmana Maria (mexican se- lițist, 2007)

pentru sferturile de finală ale tar, rel.) tem, 1957) 15:00 Divertis - Serviciul Român de rial, 1996) IStlS Galileo
Champions League 14:3b Utopia (2008) 15' 16:00 Observator Comedie (rel.) 17:30 Poveștiri adevărate 18:00 Focus 18 90'

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 15:00 împreună în Europa (film edu- 17:00 Acces Direct 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 18:30 în numele iubirii (mexican se- 19:00 Focus Sport
Pur și simplu delicios cativ) 19:00 Observator 1973 - 3701.) cu Heather Tom, rial, 2008) IS® Uite cine gătește! (2010) 60'

15:00 Tribuna partidelor parlamen- S <»:♦* Polo Superliga Națională - pri- 20:30 Justiție urbană (SUA film de Christel Khalil, Lauralee Bell, 19® Cameleonii (mexican film se- 20 IB Pirații aerului (SUA film de
tare mul turneu final. Meci 1 acțiune, 2007) 95' cu Steven Don Diamont rial de acțiune, 2009) acțiune, 1994) 101' cu Wesley

15:35 Parlamentul României (2008) 17:05 Jurnalul Euronews pentru Ro- Seagal, Eddie Griffin 17:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30 Pasărea spin (SUA serial, Snipes, Gary Busey, Yancy But-
16:30 M.A.I. aproape de tine mânia 22:30 Răzbunându-1 pe Angelo (SUA 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 1983) cu Richard Chamberlain, ler, Michael Jeter
17-00 Leomania Promovare Eurovi- ISsSI; Poate nu știai acțiune-comedie, 2002) 96' cu vertisment, 2007) Rachel Ward, Christopher B® Aterizare periculoasă (SUA

sion Selecția Națională 2010 și 17:30 Baschet masculin: CSU Sibiu - Madeleine Stowe, Sylvester 19:00 Știrile PRO TV (2009) Plummer. Bryan Brown film de catastrofă, 2005) 87' cu
Premiile Oscar U - Mobitelco Cluj-Napoca Stallone, Anthony Quinn, Raoul 20 30 Dansez pentru tine (emisiune 22:30 Cuibul de vipere (brazilian se- Aidan Quinn, Kelly Hu, Dean

IMS Iubiri dincolo de ecran (rel.)
Episoadele 15 și 16 1M8

meci din Divizia A (masculin) 
Șansă și neșansă

Bova concurs, 2010)
—a

rial de comedie, 2006) Cain, Charles Dutton

reean serial, 2009 -31.) 19:40
Sport
Telejurnal; Meteo
O dată-n viață (emisiune de di

vertisment)
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 11.)

Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
(englez film serial documentar, 
2002)

Lex et Honor Prezintă Grațian 
Moldovan

Ora de știri (show de întâlniri) 
Lupta pentru viață (englez se

rial documentar, 2007)

14:10 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008)
15:40 Aurul nebunilor (SUA film romantic de aventură, 2008) 
17:30 Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen

Stewart, Robert Pattinson
Filme și vedete
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 1.)
Calcă apăsat: Povestea lui Dewey Cox (SUA comedie, 2007) 
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.)

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

Veronica Mars (SUA serial, 2004, rel. - 4.)
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 103.)
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 5.)
Săgeata neagră (SUA aventură, 1948)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 5.)
Băieți deștepți (SUA comedie, 1986) 100' cu Danny DeVito, Joe Pis- 

copo, Harvey Keitel, Ray Sharkey
Jucătorul (SUA dramă, 2000) 91 cu Jason London, Charlie Spradling

07:00
07:25

07:55
08:25
09:00

09:55
10:00

Pro Patna
Cântecul amintirii... amintirile 

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

ney
Amintiri din istorie
Arca lui Noe

07:00
08:00

09:00
09 35
10®
11:00
11:30
12:00

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

copii)
Atenție... copii
Liber pe contrasens
Zon@ IT (2007, rel.)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
intre cer și pământ (2008, rel.) 
Piatra magică (australian film ,

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Beethoven
10® 101 dalmațieni (SUA serial

desene animate, 1997)
11:00 întâmplări hazlii
12:00 Benny Hill (englez serial, 

1969)
12:30 Felicia

0S:0B

08:00
10:00
10:30
12:00

13:00
13:05

Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en
glez serial, 1994 - 90.)

Știrile PRO TV (2009)
Ce se întâmplă, doctore?
Frumusețe pe muchie de cuțit
Pro Motor (emisiune sportivă, 

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

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

15:30

în numele iubirii (rel.)
Cameleonii (rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață (2006)
Pagini de viață (2006)
Poveste indiană (SUA come

die, 2006)
Destine furate (SUA serial, 

2007)

07:00
08:00
09:00
10:30
11 00
11:30
12:00

13 00

Camera de râs
Numerele (2005 - 14.)
Cei 4400 (S.F., 2004 - 3.) 
Ying, yang, yo
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment) 60'
Cine știe...câștigă!

10® SuperFotbal - Magazin UEFA 1999-20.) cu Nikki Coghill. 13:00 Observator York (SUA serial, 2007 - 20.) 16:25 Vremea de ACASĂ *4:00 Iubirea bat-o vina (SUA serial
Champions League (rel.) Robert Alston, Jasper Bagg. 13® Dance Masters 2010 calificări cu Blake Lively, Leighton Mees- 16:30 Sărmana Maria (mexican se- de comedie, 2007 - 12.)

11.00 Hannah Montana (SUA serial, Ernie Bourne 14:00 Canionul blestemat (SUA-ca- nlv ter, Chace Crawford, Ed Wes- rial, 1996) 15:00 Schimb de mame (reality
2006- 1.) 12:35 D'ale lu’ Mitica (reportaj, rel.) nadian aventură, 1998) twick 18:30 în numele iubirii (mexican se- show, rel.) 90'

IM® Vedeta familiei 45' 16:00 Observator (4 00 Dansez pentru tine (emisiune rial, 2008) 16:30 Mondenii Show (emisiune de
11:00 Europa ne privește (magazin Atenție, se cântă! 16:30 Săptămâna financiară concurs, 2010, rel.) 19:30 Cameleonii (mexican film se- divertisment, rel.) 105'

cultural) IMB Natură și aventură 25' 17:00 Fotbal: CFR Cluj - Pandurii Tg ii 9 00 Știrile PRO TV (2009) rial de acțiune, 2009) cu Anais, 18:06 Focus 18 90'
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 15:30 Zestrea românilor Jiu Liga 1 (20:45 Lunetistul (SUA thriller de ac- Mariluz Bermudez, Lili Brii- 19:00 Focus Sport
14:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 16:00 Polo Superliga Națională - pri- 19:00 Observator țiune, 2007) 124' cu Mark Wah- lanti, Eduardo Câceres IS® Uite cine gătește! (2010) 60'

2007) 50' Prima parte mul turneu final. Meci 1 20:30 în puii mei! - lberg, Michael Pena, Danny 20:30 Jurnalul (SUA film romantic, »30 Alfie (englez-SUA dramă.
15:05 Andografia săptămânii 17:00 Rugby: Portugalia - România 22:00 Pâine și circ (talk show, 2010) Glover, Lane Garrison 2004) 123' cu Gena Rowlands, 2004) 103' cu Jude Law, Susan
IS* Ne vedem la TVR! (talk show, 19:00 SuperFotbal Magazin UEFA 23:00 Robin Hood: Bărbați în izmene 23® Box: Wladimir Klitschko - Ryan Gosling, Rachel McA- Sarandon, Sienna Miller, Marisa

2007) 50' Partea a doua Champions League (francez-SUA comedie, 1993) Eddie ChambersMeci pentru dams, Kevin Connolly Tomei
16:25 Mioritza Niuz 19:30 Jurnal de modă 100' cu Cary Elwes, Patrick Titlul Mondial la categoria grea, 2.3:15 Cuibul de vipere (brazilian se- 22:30 Cronica de zece ani (emisiune
16:50 Destinația România Cetățile de 20:30 M-am săturat! (SUA serial de Stewart, Dom DeLuise versiunile 1BF, WBO & IBO rial de comedie, 2006) de divertisment, 2010) 75'

TeleEnciclopedia (1965)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Sport
Telejurnal; Meteo
Gala "Europa Liberă, AICI!" 
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 3.)

comedie, 1997 - 9.) 30 cu An
thony Cistaro, Norm Crosby
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 12.) cu 
David Tennant, Billie Piper. 
Christopher Eccleston, Paul 
Kasey

Ora de știri (show de întâlniri) 
Baroana Di Carini (italian se

rial, 2007)

12:35 Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008)
14:15 Cronicile din Narnia: Prințul Caspian (2008)
16:45 27 de rochii (SUA comedie romantică, 2008)

Scooby Doo - Misterul începe (SUA-canadian comedie, 2009)
Califomication (SUA serial, 2007 - 12.)
Anturaj (SUA serial, 2004 - 12.) înapoi la Queens Blvd
Copiii tatălui (englez-SUA S.F., 2006) 105' cu Julianne Moore
Omul din interior (SUA thriller de acțiune. 20061 130' cu Denzel Was- 20:00 

hington, Clive Owen, Jodie Foster, Ashlie Atkinson 22:00

13:00
14:00
15:30
16:00
17:00
19:00

18:35
20:00
20:30
21:00
22:50

Entertainment News (20.)
Săgeata neagră (SUA aventură, 1948, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 11.)
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 1.)
Prețul pasiunii (SUA dramă, 1992)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 9.) cu Chad Michael Murray, 

James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush
Punctul zero (SUA film de catastrofă, 2000)
închisoarea îngerilor (SUA dramă, 1994)

21:00

%

06

<

@7:10
09:00

Universul credinței
Desene animate

Clubul Disney

07:00
08:00
08:30

Popasuri folclorice (2008, rel.)
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă

07:00
09:00

Amintiri din istorie 09:00 Motomagia (2007) 10:00
10:00 Spune-mi ce te doare (emi- 09.30 Un zâmbet pe... 4 roți!

siune de divertisment) 10 00 Ferma
10:40 Ca la carte 11:00 Doi care doinesc 12:00
II® Viața satului îl® Pescar hoinar (rel.)
13:00 Agenda politică (2008) 12:00 Piatra magică (australian film ,
1400 Telejurnal; 1999-21.) 13:00

Sport; IM H...ora prichindeilor (program it-.n
Meteo pentru copii)

14:20 Miezul zilei (magazin de di- 13:35 Lumea văzută de Booky (cana-
vertisment) dian dramă, 2006)

15 20 Copiii patriei (francez dramă, 18:10 învingătorii
2006) 87' cu Michel Serrault, 15:20 Poate nu știai
William Nadylam, Emma Ja- 15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
vaux, Pascal N'Zonzi 16:00 Polo Superliga Națională - pri-

J6;50 Filmotecă veseliei: mul turneu final. Meci 2
Nae Lăzărescu 17:05 Muzică și muzichie (emisiune
și Vasile Muraru de divertisment)

17:0(1 Dănutz S.R.L. (emisiune de di- 18:10 Cronicile frumoasei luptătoare
vertisment) Prima parte (sud-coreean serial, 2003 - 9.)

18:00 Telejurnal 19® Campionii
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di- 19:35 Videoterapia Prezintă Marius

vertisment) Partea a doua Bodochi și Olimpia Melinte ME*9:25 Tragerile Loto 20:30 M-am săturat! (SUA serial de He
6/49 și Noroc comedie, 1997 - 10.)

19:40 Sport 21:00 Eureka (SUA serial de aven- 17:55
20:00 Telejurnal; Omologarea Trage- tură S.F., 2006 - 9.) 20:00

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo 22 011 Ora de știri (show de întâlniri)
21.10 Gala Premiilor Muzicale Radio 23:10 Călugărițe pe fugă (englez co- 22:00

România Actualități medie, 1990) 89' cu Eric Idle, 22:55
23:00 Garantat 100% (talk show) 45' Robbie Coltrane

■■■MB

Observator
Neatza, vecină! (emisiune de 

divertisment, 2010)
Ocolul Pământului în 80 de 

zile (englez-SUA-italian-RFG- 
iugoslav aventură, 1989)
Aventurile lui Sindbad (cana

dian film serial de aventură, 
1996)
Observator
în puii mei! (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
Divertis Mail
Observator
Dance'Masters 2010 Gala fi

nală
Observator
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
Pe urmele dragonului de jad 

(SUA film de acțiune, 2004) 90' 
cu Mickey Hardt, Joanna Krupa, 
David Carradine, Vincent Klyn

g 
f acasa f
1.. - 1
07:00 Pe locuri, fiți gaia, gătiți! (en- 07:45 în numele iubirii (rel) @7:00 Camera de râs

glez serial. 1994-91.1 45' cu 
Ainsley Hamon

09:00
10:15

Cameleonii (rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)

08:00 Numerele (SUA serial polițist, 
2005- 15.)

08:00 Știrile PRO TV (2009) 11:15 Pagini de viață (2006) @9:00 Sport, dietă și o vedetă
10:00 Câmpul sălbatic (SUA dramă, 

2000, rel.)
12:30
13:30

Pagini de viață (2006) 
Balonul negru (englez-austra-

09:30 Casă, construcție și design 
(emisiune de divertisment) 30'

12:00

13:00

Gossip Giri: Intrigi la New 
York (SUA senai, 2007, rel.)

Știrile PRO TV (2009)

lian dramă, 2008) 97' cu Rhys 
Wakefield, Luke Ford, Toni 
Collette, Erik Thomson

10:30
11®

Regele Shaman (japonez 2003) j 
Autoforum (emisiune de diver- j 

tisment)
13:05
14:00

Apropo TV 
întoarcerea lui Sandokan (ita-

15:30 Destine furate (SUA serial, 
2007)

ÎI® Levintza prezintă (emisiune de i 
divertisment)

lian mini-serial. 1996) 16:25 Vremea de ACASĂ 12:00 Iubirea bat-o vina (2007 - 12.) :
16:00 Un prieten deosebit (SUA-ja- 

ponez comedie de familie, 1994)
16:30 Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
12:30
13:30

Cine știe...câștigă! 
Fermier. Caut nevastă!

18:00 România, te iubesc! 18:30 în numele iubirii (mexican se- 15:00 Cronica Cârcotașilor
19:00 Știrile PRO TV (2009) rial, 2008) 18:00 Focus 18 90'
20® Divertis - Land of Jokes 19:30 Cameleonii (mexican film se- 19:00 Focus Sport
21:30 Divertis - Serviciul Român de rial de acțiune, 2009) I9:3@ Uite cine gătește! (2010) 60'

Comedie 20:30 Cum ți-e scris (SUA comedie 20:30 Schimb de mame
22:30 Slevin: Nevinovat cu ghinion 

(SUA thriller, 2006) 109' cu 
Bruce Willis, Josh Hartnett, 
Morgan Freeman, Lucy Liu

22:45
23:45

romantică, 1994)
La naiba, să PoveȘtim!
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

22:00 Simțuri (SUA film romantic, 
2005) 99' cu Randall Batinkoff, 
Jenna Elfman, Samantha Mat
his, Bruce Davison

12:25 Sticky & Sweet: Madonna în concert Ia Buenos Aires 
14:30 Domnul Woodcock (SUA comedie, 2007) 
15:55 Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008) 

Ispășire (englez-francez dramă, 2007) 
Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008) 112' cu Leo

nardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 1.)
Va curge sânge (SUA dramă, 2007) 158' cu Daniel Day-Lewis, Kevin 

J. O'Connor, Ciaran Hinds, Paul Dano

12:15
13:15
15:15
15:45
16:45
19:15
20:15

22:00

Bărbații, un rău necesar (SUA serial, 2006, rel. - I
Prețul pasiunii (SUA dramă, 1992, rel.) s
Lumea PRO CINEMA
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 2.)
Rabinul și hoțul (SUA comedie western, 1979)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 10.)
Glorie și onoare (Cucerirea Angliei) (francez-român-elvetian film de 

acțiune, 1982)
Pe urmele banilor (SUA acțiune-comedie, 1974)



(Mark Twain)
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Multe lucruri aș fl fost 

capabil să înțeleg dacă nu
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS, 
AȚÂȚĂTOARE, BOȚ, CÂȘTIGAT COLET, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABA, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚI, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, Tfl 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi - Vladlmlrescu

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)

femeie de servici 1

piele 1

spălător vehicule 2

bucătar I

confecționer-asamblor articole 
textile 8

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

inginer producție 2

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

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

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4 -

munc.necal.la asamblarea, mon-
’fca pieselor 76

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

. tor 7

zidar rosar-stivuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

barman I

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo-
cui tor 7

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță-
minte 2

cusător piese din piele și înlocui-
tori 12

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 2

jurisconsult 1

lăcătuș montator , î confecționer asamblor art textile
5

lucrător comercial 2
cosmeticean 1

lucrător controlor final 1
dulghei(exclusiv restaurator)

3mașinist la mașini pt terasamente

electricean exploatare rețele elec
trice 6munc.necal.la demol.clădiri, zi

dărie, mozaic, faianță, gresie
3 fierar-betonist 3

munc.necal în ind. confecțiior forjor mecanic 1

macaragiu 1
manager financiar

1 manichiurist 1

ospătar (chelner) 2 mânuitor, montator decor 1

pregătitor pL încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5
recepționer hotel j

săpător manual 6
vanzator 2

sudor 1

Petroșani
Lupeni

letejon: w/jj.yyy. v/<5
Telefon: 0755.999.919

confecționer îmbrăcare volane în

muncitor necal în ind. Confecții
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator I

mecanic agricol
4

zidar pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

harman 1

brutar 1

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

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

ospătarjchelner) 1

Călan
Telefon: 0755.999.928

Mică publicitate

oferte de servicii
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.1, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

r itabil, 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

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

Vând apartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi,
2 balcoane, frumos amenajat Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
două rate. Tel: 0354.410.622

Cumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat. Tel: 
0734.957.389

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

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

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.nccal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

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

1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

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.

Caut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat 
în spațiu. Tel: 0734.957.389

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grâdină'foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

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

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 (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

DIVERSE
k

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et 1, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Vând acordeon Velmaister 11+4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241

AUTO 4
Compar vauchere 3 (trei), prin programul „Rabla”, plus actele aferente. Ofer 
1.400/bucată, negociabil. Tel: 0720.880.751; 0254.260.909

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună 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

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Hațeg
Aninoasa

Telefon: 0755.999.925

Ilia
o

Telefon: 0755.999.923

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

lucrător social
1

săpător manual 1

muncitor necal.la demolare

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și PRIMĂRIA MUNICIP

IULUI LUPENI titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Scoatere definitivă 
din fond forestier a suprafeței de 1,3831 ha în vederea amenajării de parcări 
și unități de cazare”, situat în Lupeni, Stațiunea turistică Straja, jud.Hune- 
doara.

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

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat 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.0757595380

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

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

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, 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.

■ 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 Ia 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 fî publicate în ziarul de luni.

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


Cetate Deva Flacăra Violet lovește și Steaua
se gândește încă 
la locul cinci

Pentru a reuși clasarea pe locul 
cinci în Liga Națională de han
dbal feminin, Cetate Deva are 
nevoie neapărat de o victorie 

sâmbătă în compania fetelor de 
la Universitatea Jolidon Cluj. 

Finanțatorul echipei din Deva, 
Marian Muntean este optimist 

atât pentru meciul din acest 
weekend cât și referitor la parti

ciparea în cupa EHF.

„încă mai avem șanse să 

prindem locul cinci, cel care ne 
oferă șansa să jucăm în cupa 
EHF. Din păcate România nu mai 
poate înscrie echipe în Chalange 
Cup din cauza performanțelor no

tabile ale Oltchimului. Totuși la 
nivelul campionatului nostru, în 
afară de vâlcence, nu avem 
echipe care să facă față în cupa 
EHF și Cupa Cupelor” a declarat 
Muntean. Echipa din Deva se 
antrenează de câteva zile cu Liviu 
Andrieș, tehnicianul care a scos 
în Europa echipa de băieți din 
Târgu Jiu. înaintea etapei de 

sâmbătă Cetate Deva se află pe 
locul 8 cu 20 de puncte iar fetele 
din Cluj pe locul 2 cu 29 de 
puncte.

Intr-um meci în devans con
tând pentru etapa a XX-a ■ a 
câștigat la Bacău cu 45 - 22

Finanțatorul FC Steaua, Gigi 
Becali, a declarat, joi, că nu va 
lua nicio măsură împotriva ju
cătorilor "roș-albaștri" sau a 
antrenorului Mihai Stoichiță 
după înfrângerea suferită cu 

Dinamo, pentru că el se consi
deră vinovat de eșec, din cauza 
trufiei de care a dat dovadă în 

ultimele două săptămâni.

"Ăsta e fotbalul, a trecut 

supărarea. Sunt lucruri de învățat, 
eu trebuie să mă schimb, trufia... M- 
am bazat că am echipă mai bună ca 
ei și am fost trufaș două săptămâni 
că îi ciuruiesc. Dumnezeu a spus 
«Stai să vezi tu, chiar dacă ai echipă 
mai bună, nu o să joace nimic, ca să 
vezi cum te ciuruiesc ei pe tine ca 
sa nu mai fi trufaș, să fi smerit». 
Asta trebuia să fac. Altfel, nu-mi ex
plic cum a dormit echipa pe teren, a 
fost ceva supranatural. Nu s-a mai 
întâmplat așa ceva, nicio echipă n- 
am văzut așa, nu doar pe Steaua, să 
stea pe teren și să doarmă. N-am 
nicio problemă cu Stoichiță, eu sunt 
vinovatul. Dumnezeu mie mi-a dat 
palma, nu lui Stoichiță.", a spus Be
cali.

Gigi Becali este încrezător însă 
că dacă va da dovadă de smerenie 
Steaua va câștiga campionatul.

"Ce măsuri să iau după meciul

de aseară? împotriva lui Dum

nezeu? Eu sunt vinovatul, totul a 
fost din cauza mea. Dumnezeu m-a 
dus la pușcărie două săptămâni, că 
eram prea vagabond, mi-a zis că o 
să doarmă echipa cu Dinamo, dar 
tot mie îmi dă campionatul dacă 
sunt smerit. Aseară mi-a dat o 
palmă, ca la pușcărie, să mă 
cumințească, pe urmă să nu fac iar 
nebunii", a mai spus Becali.

După ce atacantul dinamovist 
Adrian Cristea a afirmat că, prin 
golul marcat în derbi, a dat o palmă 

oficialilor fostei sale echipe, Steaua, 
care s-au îndoit de valoarea lui, Be
cali a spus, ironic: "Andrei Crispa 
a dat o palmă Stelei? E o palmare 
care ne-a dat-o Dumnezeu de a sărit 
mingea. O palmă și mie, și lui Zap
ata. Ce bine a jucat Cristea, a dat un 
gol, a jucat extraordinar...".

Echipa Dinamo București a în
vins, miercuri, pe teren propriu, cu 
scorul de 2-0 (1-0), formația Steaua 
București, în derbiul etapei a XXII- 
a a Ligii I.

WL

Vinde din stoc agresate de balastierd 
în cantități foarte mari

Balast natural preț: 18,80 lei/mc
Hlslp, concasat, spilat șl sortat 0 • 4 mm preț: 86,00 lel/to 

85,00 lal/to 
28,00 lel/to 
22,00 lel/to

(
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0723 154 904
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