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Acesta da patriotism!

Drumul Național 66 se transformă-n 
drum de țară

/>".?•5 ►.

O

mb

g Administrație
.1 ’ pag. 5 „w

Glasul pământului
și promisiunile 
unui primar de la țară

Editorial
de Ștefan Ciocan

loan sau Ianos, două nume 
pentru un suflet curat

Povestea începe într-o școală generală, undeva în 
Transilvania. Micuțul loan sau Ianos, nici el nu știe exact 
care-i este numele correct, stă singur în bancă, în timp 
ce grupuri, grupuri colegii săi zburdă în curtea școlii. Ar 
vrea și el să se joace cu ei, dar a renunțat de mult să mai 
încerce să se apropie de vreuna din cele două cete care 
povestesc voios una în limba română și celălaltă 
ungurește. loan se mulțumește doar să privească cerul al
bastru pe care câțiva nori de vată zburdă undeva spre 
apus. Soarele îi încălzește în egală măsură și pe unguri 
și pe români. Și atunci, el de ce nu poate să se joace cu 
ungurii și românii la un loc. Cu voința și dorința de joacă 

a unui copil sănătos face o ultimă încercare. Se apropie 
de grupul de prichindei care povestesc amintiri din 
vacanță în limba română. încercă și el să spună ceva. 
Pleacă de aici “bozgore” îl repede un băiat mai înalt care 
se vede că este liderul copiilor. Ion pleacă trist sperând 
că celălalt grup va fi mai prietenos față de el. “Te budos 
olah, mit keresel it?” (Romăn împuțit, ce cauți aici?) este 
fraza cu care îl întâmpină pe Ion copii maghiari. Ion sau 
Ianoș, nici el nu mai știe exact cum e correct, se retrage 
singur în banca sa încercînd să caute, cu mintea de copil 
răspunsuri la întrebări pe care nici oamenii mari nu pot 
să le afle. A crezut că soarele îi încălzește la fel și pe 
maghiari și pe români. Și atunci ce au toți cu el.? De ce 
copiii care vorbesc ungurește, limba lui maternă, nu vor 
să-l primească între ei la joacă? De ce gașca de la bloc, 
cu care se poate înțelege minunat în limba română, așa 
cum vorbește acasă cu tatăl său îl strigă “bozgore”? Grele 
întrebări pentru un copil! Mama și tata se înțeleg de mi
nune. Bunica din partea tatălui, la care îi place atăt de 
mult să-și petreacă vacanțele l-a învățat atâtea povești 
frumoase despre Feți Frumoși și Ilene Cosânzene. Și cât 
de liniștit era somnul atunci când adormea de poveștile 
spuse de mama despre Ianos Vitez sau Ludas Maty. Toate 
basmele erau frumoase, pentru că în basme nu contează

dacă ești ungur sau român. Din păcate numai în basme. 
Ionică trăiește peste tot în Transilvania. El este o victimă 
coljaterală a unor interese meschine, politice și econom
ice. Ionică nu are nevoie de autonomie, din contră, el are 
nevoie de prieteni, de căt mai mulțl prieteni indiferent că 
aceștia vorbesc cu el ungurește sau românește. Se 
întreabă oare, vreun politician care apără interesele un
gurilor sau un fanatic naționalist român ce este în sufletul 
hji Ionică? Al cui e oare Ionică? Merită oare Ionică, un 
copil sănătos, născut în Transilvania să poarte până la 
bătrânețe în suflet stigmatul apartenenței la două etnii? 
Aceste întrebări nu și le pune încă pruncul dezorientat 
născut din mamă unguroaică și tată romăn. Dar nu și le 
pun nici “pruncii” cei mari, politicienii care se joacă pe 
uriașe table de șah cu sufletele câtorva mii de oameni ce 
au păcătuit prin faptul că și-au găsit jumătatea în cealaltă 
etnie. Ionică nu are nici o vină dar și el are dreptul să se 
joace, să se bucure și să iubească. Inima lui Ionică nu 
bate nici în românește nici în ungurește iar sufletul său 
cunoaște o singură limbă, a inocenței. Iubiți-1 pe Ionică! 
Pentru că dragostea e ca soarele, îi încălzește la fel și pe 
unguri și pe români.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
M ► DJ 687 Cristur - Hunedoara 
7* ►DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
O ► DN 66 Călan - Băcia

► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnie

► DN7 Leșnie - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66 și B-dul 
Mihai Viteazu

■^■Sfântul Zilei HOROSCOP
f greco-catolie
Cuv. m. Nicon 
și eei 199 învățăcei.

ț romano-catolic
Sf. Turibiu de Mongrovejo, 

y^eptscop.

Chifteluțe

Rețeta zilei

Sfântul mucenic Nicon și cei o sută 
nouăzeci și nouă de ucenici ai săi

Se măresc responsabilitățile fa
miliale. Pentru mulți este vorba des
pre un eveniment fericit, poate chiar 
o naștere a unui copil în familie.

de fasole
Cuviosul părintele nostru 

Nicon a trăit pe vremea ighemonului 
Cvintilian și se trăgea din ținutul 
napolitanilor. Era frumos la 
înfățișare, strălucitor la vedere și 
aprig în războaie. Tatăl lui se închina 
la idoli, iar mama lui era creștină, 
întâmplându-se un război mare și 
având loc o luptă grozavă, fericitul 
Nicon aducându-și aminte de în
demnurile mamei lui și suspinând 
adânc a zis: "Doamne, lisuse Hris- 
toase, ajută-mi!" Apoi însemnându- 
se cu semnul cinstitei cruci s-a

aruncat în vâltoarea luptei; iar după 
război s-a întors și Nicon la casa lui. 
Și încredințând maicii lui cele ce 
avea în minte, a pornit cu corabia 
către părțile Constantinopolului.

Ajungând într-o insulă, care se 
numește Hios, s-a coborât din cora
bie și s-a urcat pe unui din munții de 
acolo. Și rămânând pe munte timp 
de șapte zile, dedându-se la post, la 
privegheri și la rugăciune, i s-a 
vestit de către un înger dumnezeiesc 
să coboare pe țărmul mării, 
împreună cu toiagul pe care i-1 
încredințase acela care i se arătase 
lui.

Ajungând la țărm și găsind aici 
o corabie, s-a urcat în ea și plutind 
timp de două zile a ajuns la muntele 
Ganos. Aici, coborând iarăși din 
corabie, i-a ieșit înainte din întâm
plare un episcop, îmbrăcat simplu, 
ca un monah, și luându-1 de mână, 1- 
a dus în peștera în care locuia acela. 
După ce mai întâi l-a învățat cele de 
cuviință, l-a botezat în numele Sfin
tei Treimi, împărtășindu-1 și cu Sfin
tele Taine, iar după trei ani l-a

hirotonit ca preot și apoi ca episcop.
Luându-și asupra lui purtarea 

de grijă asupra celor o sută nouăzeci 
de monahi care au venit la el, i-a luat 
mai târziu pe toți și a venit în Miti- 
lene, iar de acolo a pornit cu ei spre 
Italia. Și după ce a văzut pe mama 
lui murind, acesta a îngropat-o, s-a 
dus în Sicilia și și-a găsit loc de pe
trecere în muntele Tavromeniei, 
adăugându-se la numărul monahilor 
care erau împreună cu el, încă nouă. 
Ighemonul aflând ce se vorbea de
spre sfânt a dat poruncă să fie aduși 
îndată toți înaintea lui. Apoi, 
supunându-i la chinuri, au fost 
întinși la pământ și înțepați cu sulițe 
în tot felul, după care li s-au tăiat 
capetele cu sabia. Iar sfântul Nicon 
a fost întins de cele patru mădulare, 
a fost ars cu făclii, i s-au legat 
greutăți de picioare, a fost târât pe 
pământ și împins în prăpastie, a fost 
lovit cu pietre, i s-a tăiat limba și în 
cele din urmă i s-a tăiat și lui capul 
cu sabia. în felul acesta s-a săvârșit 
pătimirea lui mucenicească.

Relația cu partenerul de viață ia 
o turnură critică. Se poate să fie însă 
pentru unii o etapă pe care trebuie s- 
o depășească pentru a-și salva relația 
de cuplu.

Are loc o evoluție fericită ți ne
așteptată în viața ta sentimentală. 
Partenerul de viață s-ar putea să te 
ceară în căsătorie, însă într-o manieră
cât se poate de grăbită. Ar fi mai sigur pentru 
tine să te eliberezi de constrângerile emoțio
nale sau pasionale și să-ți acorzi un răgaz..

Ai nevoie de o anumită siguranță 
în viața sentimentală, însă în același 
timp aspiri spre un tip de tandrețe 
mai degrabă matern. Petreci mo
mente agreabile în compania persoanei iubite.

Cheltuiești sume destul de mari 
ca să-ți amenajezi casa sau să o rede- 
corezi. Cu toate că este absolut nor- jBrl 
mal să-ți dorești confort și un cadrul 
agreabil, ar fi bine să-ți cunoști totuși•„ ăi- 
tele bugetare.

Devii conștient de slăbiciunile 
tale în ceea ce privește relația senti
mentală. Acest lucru te ajută să
adopți o tactică elaborată și să câștigi bătălia.
Iei unele decizii în privința viitorului tău pro

Ingrediente:
500 gr fasole boabe, 100 gr orez, 1 

felie pâine, 2 bucăți ceapă, 3-4 căței 
usturoi, 1 morcov, 1 pătrunjel, cimbru, 
2 foi de dafin, 1 legătură pătrunjel 
verde, sare, piper, ulei pentru prăjit, 
făină.

Mod de preparare:
Se lasă fasolea de cu seară la în

muiat până dimineața iar a doua zi se 
pune la fiert în apă caldă cu un praf de 
sare. Se lasă să dea în 2-3 clocote și se 
aruncă prima apă. Se pune din nou la 
fiert cu altă apă.

Se curăță morcovul, pătrunjelul și 
ceapa. Se dau prin răzătoarea mare și 
se adaugă în oala în care fierbe fasolea 
împreună cu foile de dafin și 1 
linguriță de sare. între timp se pune ia 
fiert și orezul separat. Felia de pâine se 
pune la înmuiat în apă rece.

Când fasolea e fiartă, se scurge de 
zeamă și se trece prin mașina de tocat 
came împreună cu orezul fiert și felia 
de pâine înmuiată și presată bine. Se 
adaugă apoi cimbrul, sare, piper după 
gust, pătrunjelul verde tocat și usturo
iul pisat.

Se frământă bine compoziția, se 
formează chifieiuțele pe care le dăm 
prin făină și apoi le prăjim în ulei în
cins.

Po/rii âunâZ

u 23 martie
de-a lungul timpului

1821: Revoluția de Ia 1821: Se ajunge la un acord cu 
boierii râmași în București (jurământul reciproc de 
credință)

1898: Se adoptă Legea învățământului secundar și su
perior, elaborată de Spiru Haret și C. Dimitrescu-Iași

1919: Benito Mussolini fondează, la Milano, ,Jasci 
di Gombattimento" (partidul fascist italian)

1945: Legiferarea reformei agrare. Au fost expropri
ate proprietățile mai mari de 50 ha, fiind împroprietărite 
peste 900.000 de familii de țărani

1998: Pelicula „Titanic" a adunat nu mai puțin de 11 
trofee Oscar, egalând filmul „Ben-Hur"

HfatK. S-au născut:

gjWI 1847: Alexandru D. Xenopol. istoric, filosof, critic 
literar român (d. 1920)

1882: Romulus Cioflec, prozator și publicist român 
(d. 1955)

1885: Duiliu Marcu, arhitect și urbanist român (d. 
1966)

1912: Wemher von Braun, inginer german (d. 1977)
1920: Radu Lupan, eseist și traducător român
1943: Valentin Ciucă, critic de artă și eseist român
1949: Mircea Vintilă, cantautor, cântăreț folk român 
1966: Camelia Ciobanu, pictoriță româncă

Comemorări:

1801: Țarul Paul al Rusiei (n. 1754)
1842: Stendhal (Henri Beyle), scriitor francez (n. 

1783)
1881: Nikolai Rubinstein, pianist și compozitor rus 

(n. 1835)
1894: Theodor Codrescu, editor, traducător și proza

tor român (n. 1819)
1996: Vasile Lișman. prozator român (n. 1897)
1969: Tudor Teodorescu Braniște, prozator, publicist 

român (n. 1899)

fesional.

Unul dintre apropiații tăi iau o de
cizie care te surprinde și care te des
tabilizează pentru o vreme. Se poate 
să te confrunți astăzi cu o problemă 
legată de casă.

în domeniul financiar alege in
vestițiile sigure și evită orice fel de 
riscuri. în dragoste, chiar dacă reu
șești să cucerești persoana dorită, nu
te mira dacă aceasta te va dezamăgi ir îr-
ziu.

Nu abuza de excitante precum 
ceaiul sau cafeaua. Au efecte nega
tive asupra organismului și pe o 
lungă durata de timp. Ești plin de
energie, însă trebuie să ții seama că nu toată 
lumea poate să mențină același ritm.

Viața familială poate deveni agi
tată, astfel încât ți se răpește calmul 
și liniștea de care ai atâta nevoie. Se

lg Bancurile zilei poate să ai parte de unele surprize ne
plăcute în ceea ce-i privește pe părinți.

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
~~.....................................

Cică piloții au uitat mi
crofonul de comunicație cu 
pasagerii deschis: Zice unul:
- Ce facem? Facem sex cu 
stewardesa sau mâncăm?

Celălalt răspunde:
- Mâncăm mai întâi.

Stewardesa îi aude și se 
grăbește spre cabină să-i 
avertizeze că au lăsat 
intercomunicația deschisă,

dar se împidedică și cade.
La care o bătrână zice:
- Nu te grăbi maică, n-ai 

auzit? Mai întâi vor să mă
nânce!

© © ©

Un tip și o țipă fac dra
goste. El îi spune: "Iubito, fi
indcă ești prima mea femeie, 
o să-și spun Eva." Ea îi răs

punde: "Iubitule, fiindcă ești 
al 407-lea, o să-ți spun Peu
geot."

© © ©
Doi îndrăgostiți, pe o 

bancă, în parc: - Iubitule, 
când o să ne căsătorim o să 
avem doi copii, un băiat și o 
fată.

- Dar de unde știi?
- Amândoi sunt la mama,

la țară.
© © ©

O mamă își dojenește 
fiul: - Aha, deci în Spania 
nu vrei să te duci, nici în Ita
lia, fotbal nu știi să joci, ma
nele nu vrei să cânți...

...Bine mă, atunci dă la 
facultate... să ajungem de 
râsul blocului!

Activitatea de la serviciu ți se 
pare cam monotonă și te gândești 
foarte serios că ți-ar place pur și sim
plu să pleci trântind ușa. Fă apel la 
bunul tău simț și așteaptă să treacă ziua.

Pe plan profesional fii atent la de
ciziile luate. Gândește-te de două ori 
înainte să renunți la un post bine plă
tit ca să te lansezi într-o activitate ce nu-ți
oferă garanții.
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Reprezentanții oamenilor de afaceri consideră ea scumpirea car
buranților este nejustificată și că producătorii din domeniu "au 
un comportament economic de tip cartel", revenind totodată cu 
propunerea introducerii unei taxe de tip "Robin Hood"pentru 
unele companii energetice.

Acesta da patriotism!

Drumul Național 66 se transformă-n drum de țară
Deși nu poartă pe de-a întregul 
semnul fiarei („666”), DN 66 
pare să fie un drum afurisit. 
De ani mulți el a devenit un 
șantier etern. Așa s-ar putea 

descrie Drumul Național 66 ce 
face legătura între Simeria și 
Petroșani, aflat în proces de 

reabilitare, de aproape un de
ceniu. Lucrările ar fi trebuit fi
nalizate acum patru ani, însă 
porțiunile reparate s-au um
plut de gropi, spre disperarea 

celor care circulă pe drumul ce 
leagă Ardealul de Oltenia.

Construit în anii '60, DN 66 a in
trat în reparații pentru prima dată în 
2001, iar lucrările ar fi trebuit finalizate 
în 2006. Porțiunile care au fost reparate 
au început deja să se strice. Ceea ce 
fi»ce ca distanța dintre Simeria și 

zoșani, care ar trebui parcursă în cel 
mult o oră, să se facă într-un timp 

aproape dublu. Situația lucrărilor a fost 
prezentată, ieri, de către 
vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Costel Avram, în cadrul 
unei conferințe de presă.

„După statistici, în data de 31 mar
tie 2010, lucrările la DN66 trebuie să 
fie finalizate. Din păcate numai Dum
nezeu știe când vor fi finalizate 
deoarece în bugetul pentru anul 2010 
nu au fost prinși bani pentru aceste 
lucrări”, a declarat Costel Avram.

Trei firme, 
trei întârzieri

Cei 80 de kilometri din DN 66 
care traversează județul Hunedoara au 
fost împărțiți în trei tronsoane, fiecare 
tronson fiind adjudecat de un alt con
structor. Primul tronson, Baru - 
Petroșani, are o lungime de 23 de kilo
metri, un kilometru de asfalt costă 40 
de miliarde de lei vechi. Autorizația de 
construcție a fost emisă în iunie 2003, 
iar lucrările ar trebuie finalizate la 
sfârșitul acestei luni. Valoarea totală a

lucrărilor ce trebuie executate pe acest 
tronson se ridică la peste 13 milioane 
de euro. în aceeași situație se află și 
tronsonul Simeria - Hațeg, de 30,6 
kilometri. Circa 60 la sută din lucrare a 
fost deja executată și plătită în proporție 
de 50 la sută. Cel de-al treilea tronson, 

Hațeg - Baru, de 25,9 kilometri, ar fi 
trebuit terminat în ianuarie 2009. Con
structorul a obținut o extensie a ter
menului de finalizare până în luna mai 
a acestui an. Potrivit declarațiilor făcute 
de Costel Avram, niciunul din cele trei 
contracte nu va fi finalizat la termen și 

asta pentru că acest drum nu a fost su
ficient de important încât să se aloce 
bani pentru terminarea lui. “Eu, în cal
itate de vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara nu pot decât să fac 
adrese și memorii către Guvern și către 
Ministerul Transporturilor ca să aloce 
banii necesarii finalizării acestor 
lucrări. Este drem național și nu poate 
fi reabilitat prin fonduri de la Consiliul 
Județean”, a mai afirmat Avram.

Defileul Jiului,
în prag de a fi închis

Vicepreședintele Consiliului 
Județean Hunedoara a mai adăugat că 
nici situația Defileului Jiului nu este 
diferită. Mai exact, aici drumul s-a sur
pat pe o distanță de 25 de metri și 
continuă să alunece. Lucrările de con
solidare au început însă banii promiși 
de Guvern există doar pe hârtie.

Andreea Lazăr

Autostrada Deva - Orăștie, 
între by-pass și stand bye

Autostrada Deva - Orăștie, 
anunțată ca fiind o prioritate 

nentru toate guvernele din ulti
mii patru ani, nu poate depăși 

faza de atribuire 
prin licitație a construcției. 

Compania Națională de Autos- 
ăzi a ieșit, recent, cu o nouă 
tentativă de licitație pentru 
tronsonul ocolitor de autos

tradă Deva - Orăștie.

După mai multe încercări 
nereușite de atribuire a contractului 
pentru „Construcția variantei de ocolire 
Deva - Orăștie la standard de 
autostradă”, Compania Națională de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România (CNADNR) a stabilit un nou 
termen al licitației. Termenul limită 
pentru depunerea ofertelor este 19 mai 
2010, ora 11, deschiderea acestora ur
mând să aibă loc în aceeași zi la ora 13.

Durata contractului de achiziție 
publică va fi de 48 luni de la data 
semnării, iar criteriul de atribuire va fi 
“oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic”. în alegerea ofer
tei câștigătoare propunerea financiară

va avea o pondere de 50 la sută, egală 
cu cea tehnică. Dacă procedura va fi 
validată, semnarea contractului este 
fixată pe 22 iunie 2010.

Licitații “bâlbâite”

Prima licitație organizată de către 
CNADNR a avut loc încă la sfârșitul 
anului 2006 pentru etapa de precalifi- 
care a firmelor capabile să execute 
construcția autostrăzii. Procedura de 
atribuire nu s-a mai finalizat, deoarece 
după revizuirea proiectului tehnic s-a 
constatat că firmele “precalificate” nu 
mai îndeplineau condițiile pentru re
alizarea lucrărilor. Anul trecut au avut 
loc mai multe tentative de organizarea 
a licitației de atribuire soldate însă cu 
eșecuri. La licitația organizată pe 1 sep
tembrie 2009 procedura a fost anulată 
“ca urmare a abaterilor grave de la 
prevederile legislative ce afectează pro
cedura de atribuire sau fac imposibilă 
încheierea contractului”. O altă încer
care de desemnare a constructorului a 
fost stabilită pentru data de 19 oc
tombrie 2009. Cu zece zile mai de
vreme, însă, în urma contestațiilor 
depuse de către firmele SC PA&CO In
ternational SRL și SC UMB Spedition 
SRL, instanțele judiciare au dispus sus

pendarea procedurii de atribuire. 
Contestațiile au reușit să amâne licitația 
pentru încă șapte luni.

Fondurile ISPA 
sunt încă disponibile

Estimările inițiale ale Ministerului 
Transporturilor privind costurile 
proiectului se ridicau la cifra de 200 de 
milioane de euro. Din acești bani, 130,9 
milioane euro reprezentau finanțare 
nerambursabilă din partea Agenției 
ISPA, diferența reprezentând 
cofinanțarea de la Guvernul României, 
întârzierea proiectului a ridicat însă 
costurile, în acest moment valoarea 
estimată a contractului fiind de 
253.375.705 euro. In ceea ce privește 
termenul de finalizare a proiectului, 
acesta era stabilit la 24 de luni de la 
data începerii lucrărilor, dar acum ter
menul cuprins în documentația tehnică 
este de patru ani de la data semnării 
contractului.

Se mișcă lucrurile 
și pe autostrada 
Lugoj - Deva

CNADNR organizează licitație 
deschisă și pentru atribuirea contractu
lui de consultanță, asistență juridică și 
reprezentare în vederea dobândirii prin 
expropriere a imobilelor necesare 
construcției autostrăzii Lugoj - Deva, 
pe două tronsoane. Contractul va fi 
finanțat din fonduri nerambursabile de 
la Comunitatea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) și de la bugetul de stat. în 
alegerea ofertei câștigătoare, prop
unerea financiară va avea o pondere de 
40 la sută, iar cea tehnică 60 la sută.

Cătălin Rișcuța

g Proiect de modernizare a drumului 
ce leagă Hunedoara de Caraș - Severin

Miercuri, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, la Sala de Protocol, 
va avea loc Seminarul de Lansare Publică a proiectului „Modernizare DJ 
687D: Teliucu Inferior, Toplița, Dâbâca, Hășdău, Lunca Cefnii de Sus - Gura 
Bordului, Limită Județ Caraș-Severin, km 154 100 -45+380, Județul Hune
doara”. proiect finanțat prin Programul Operațional Regional. Obiectivul 
general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității în (și din) zona 
centrală a județului Hunedoara, contribuind astfel la creșterea mobilității 
populației, a bunurilor și serviciilor în zonă, în vederea stimulării dezvoltării 
economice durabile.
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Recurs cu tambalau
la Tribunalul Hunedoara

Sindicaliștii din învățământul hunedorean se vor alătura celorlalți pro
testatari la un miting organizat în București, împotriva Guvernului.

Un șofer din Uricani 
are dosar penal 

pentru că a băut

Duminică după masă, în 
jurul orei 17:25 polițiștii l-au 
prins pe Carol P. de 41 de ani 
din Uricani care conducea un 
autoturism după ce a con
sumat băuturi alcoolice. 
Bărbatul a fost depistat de 
polițiști în timp ce se afla în 
trafic, pe strada Muncii. în 
urma testării cu aparatul al- 
cooltest polițiștii au constatat 
că șoferul autoturismului are 
o alcoolemie de 1,08 mg/1 al
cool pur în aerul expirat. 
Polițiștii i-au întocmit lui 
Carol P. dosar de cercetare 
penală.

Ieri, avocații “fierarilor”au 
făcut recurs la Tribunalul Hu

nedoara, cu scopul de a con
testa soluția dată de 

Judecătoria Hunedoara care a 
decis la sfârșitul săptămânii 

trecute ca acuzații să rămână 
în arest încă 60 de zile.

Recursul s-a desfășurat cu ușile în
chise, urmând ca magistrații să decidă 

Un bărbat a refuzat 
recoltarea probelor 

biologice pentru 
a i se stabili alcoolemia

Marius D. un șofer de 41 
de ani din municipiul Vulcan 
s-a urcat la volan după ce a 
băut bine. A flat într-o vădită

dacă cei 19 oameni vor rămâne în con
tinuare în arest.

“S-a verificat legalitatea dosarului 
și judecătorii vor decide dacă per
soanele acuzate vor rămâne în arest sau 
nu”, a precizat Călin Priescu apărătorul 
unuia dintre cei 19 acuzați.

Timp de trei ore rudele celor 
închiși au așteptat nerăbdători decizia 
instanței hunedorene, în fața ușii în
chise a sălii în care s-a desfășurat 
ședința. De mai multe ori polițiștii din 
sală au fost nevoiți să iasă pe culoarul 
Tribunalului Hunedoara pentru a so

licita rudelor celor încarcerați să facă 
liniște. “Nu mai avem speranță că vor 
fi scoși din arest. Nu mai putem avea 
încredere. Ne e frică pentru pielea 
noastră”, a spus mama unuia dintre 
încarcerați.

Cine sunt “fierarii”?

La sfârșitul săptămânii trecute 
dosarul persoanelor acuzate de 
comiterea mai multor furturi de materi
ale feroase din incinta fostului combi
nat siderurgic din Hunedoara a fost 
înregistrat pe rolul Judecătoriei Hune
doara.

Printre acuzați fac parte mai mulți 
agenți de pază de la combinat. 
Procurorii au adunat probe conform 
cărora cei 19 bărbați ar fi cauzat un 
prejudiciu total de zece miliarde de lei 

și nu de trei miliarde așa cum au arătat 
inițial în dosar. Majorarea prejudiciului 
duce la posibilitatea reîncadrării faptei 
astfel încât acuzații riscă acum o 
pedeapsă de trei până la zece ani de în
chisoare.

în luna decembrie a anului trecut 
peste 80 de polițiști din cadrul Servici
ilor de Investigații Criminale ai Servi
ciului de Intervenție Rapidă și ai 
structurilor judiciare au descins 
casele celor care sunt încarcerați astăzi 
și au fost emise 21 de mandate de 
arestare preventivă.

în timpul percheziției au fost 
găsite instrumente care ar fi putu' 
folosite la dezasamblarea și furtul unui 
componente din cupru din incinta com
binatului precum și 2.000 de pachete de 
țigări netimbrate.

Maria Bulz

stare de beție, bărbatul a fost 
oprit în trafic de un echipaj 
de poliție care se afla în tim
pul serviciului de supraveg
here și control al traficului 
rutier. Șoferul a refuzat 
testarea cu aparatul etilotest. 
El a fost dus de polițiști la 
Spitalul Municipal Lupeni 
pentru recoltarea probelor bi
ologice, însă și de această 
dată bărbatul a refuzat să se 
supună legii. Prin urmare 
polițiștii i-au întocmit dosar 
de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
refuz de recoltare a probelor 
biologice pentru stabilirea al
coolemiei.

Un tânăr a fost prins 
în timp ce vindea deșeuri 

din cupru

Un bărbat care încerca să 
vândă deșeuri de cupru a fost 
prins în flagrant vineri 
dimineață. Florin B. de 32 de 
ani, din comuna Baia de Criș 
a fost surprins de o patrulă de 
ordine publică din cadrul 
Poliției Municipiului Brad. în 
timpul flagrantului, bărbatul 
încerca să valorifice aproxi
mativ 25 de kilograme de 
deșeuri din cupru, rezultat 
din arderea de cablu tele
fonic. Polițiștii continuă 
cercetările în acest caz, pen
tru a afla dacă bărbatul a mai 
săvârșit și alte infracțiuni de 
acest gen.

Maria Bulz

=

îmbrăcăminte sportivă contrafăcută 
confiscată de polițiștii din Călan

Mai multe articole sportive 
contrafăcute au fost confiscate vineri de 
polițiști, cu ocazia unui control efectuat în 
târgul de mărfuri de la Călan. Comerciantul 
are acum dosar de cercetare penală.

Comercianta, o femeie în vârstă de 42 
de ani din Arad, oferea cumpărătorilor arti
cole de îmbrăcăminte care purtau însemnele 
unei cunoscute mărci înregistrate. La solic
itarea polițiștilor, Angela L. nu a putut 
prezenta polițiștilor documentele de

Doi zarzavagii au fost prinși 
fentând statul

Doi bucureșteni sunt cercetați pentru 
că în doar cinci luni au reușit să se sustragă 
de la plată dărilor către stat, provocând un 
prejudiciu de 45.089 de lei. în calitate de ad
ministratori ai unei firme cu sediul în mu
nicipiul Petroșani, cei doi nu înregistrau în 
documentele contabile valoarea mărfurilor 
importate.

Ofițerii Serviciului de Investigare a 
Fraudelor au finalizat cercetările în dosarul 
penal al celor doi administratori. T.P. de 46 
de ani și T.M. de 48 de ani, ambii din 
București sunt cercetați pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală. Ei sunt 

ItlJ
actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă

proveniență a mărfurilor sau certificatul de 
calitate a acestora. Prin urmare, 
îmbrăcămintea sport pusă în vânzare a fost 
confiscată. Polițiștii Formațiunii de Investi
gare a Fraudelor din cadrul Poliției Orașului 
Călan au depistat-o pe femeie în urma unui 
control mai amplu efectuat într-un târg or
ganizat pe raza orașului Călan.

Maria Bulz

acuzați că, în calitate de asociați ai unei 
firme din Petroșani, au făcut mai multe im
porturi intracomunitare de legume și fructe 
în valoare de 1.000.000 de lei, fără a 
evidenția aceste operațiuni comerciale în 
documentele financiar-contabile ale 
societății comerciale pe care o conduceau. 
Evaziunea fiscală a avut loc pe parcursul an
ului trecut în perioada aprilie-august. Astfel 
cei doi au înșelat statul cu suma de 45.089 
de lei, bani care reprezintă plata taxelor și 
impozitelor datorate statului.

Maria Bulz

- TALK-SHOW
- DIVERTISMENT

UGIR are filială și în Hunedoara

Uniunea Generală a Industriașilor 
din România (UGIR) are, de astăzi, 
sediu și la Deva. Și asta deoarece a fost 
inaugurată oficial filiala teritorială 
Hunedoara.

Cu această ocazie, președintele 
UGIR, a prezentat câteva dintre obiec
tivele instituției patronale pe care o 
reprezintă. „Problemele generale ale 
economiei nu pot fi rezolvate decât prin 
intermediul mișcării patronale. Nu 
există un alt cadru legal în interiorul 
Uniunii Europene și nici a unei alte țări 
normale și cred că problemele generale, 
cele de care suferă întregul mediu de 
afaceri azi, sunt mult mai grave decât 
problemele individuale ele unei com
panii”, a declarat președintele UGIR, 
loan Cezar Corâci. Previziunile aces
tuia pentru următorii ani sunt sumbre în 

Jandarmii se vor întrece cu fuga
împlinirea a 160 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române va fi marcată 

printr-un cros care se va desfășura, vineri, în zona centrală a municipiului Deva. Crosul 
se va desfășura între orele 12 și 14 și va avea ca traseu străzile Bulevardul 1 Decembrie 
- Casa de Cultură „Drăgan Munteanu” - strada Mihai Eminescu - strada Libertății. 
Startul competiției va avea loc la ora 12:15 din fața Cinematografului Patria. Pentru 
femeile care vor concura traseul va fi de 1.200 de metri iar bărbații vor concura pe un 
traseu de 1.500 de metri. Competiția este organizată de Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Hunedoara în colaborare cu Direcția pentru Sport și Direcția de Tineret a 
Județului Hunedoara. Organizatorii își doresc să promoveze astfel sportul și fair-playul 
la toate manifestările sportive. Câștigătorii concursului vor fi răsplătiți cu premii care 
constau în cupe, medalii și diplome.

Maria Bulz

ceea ce privește redresarea economiei 
naționale. Acesta a afirmat că piața 
internațională a forței de muncă își va 
reveni abia prin 2015, dar asta nu 
înseamnă că relansarea economiei eu
ropene va fi și relansarea economiei 
românești. De asemenea, susține că 
economia de după criză nu va mai fi 
una speculativă, ci una bazată pe indus
trie și servicii.

Președinte interimar al filialei 
hunedorene este Sabin Suciu. Acesta a 
afirmat că, prin intermediul filialei lo
cale se va încerca rezolvarea prob 
lemelor firmelor la nivel local. Ceea ce 
nu-și va găsi rezolvarea în teritoriu va 
fi trimis la București și, cel mai proba
bil, supus atenției Guvernului.

Andreea Lazăr



J/o nuiistul timișorean Mile Cărpenișan, în vârstă 
de 34 de ani, a murit, luni, ia Spitalul Județean de Urgență 
din Timișoara, unde era internat de săptămâna trecută, 
fiind în comă.
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Glasul pământului și 
promisiunile unui primar de la țară
O femeie din Bunila așteaptă 

de cinci ani să se țină primarul 
de cuvânt și să îi retrocedeze 

proprietățile potrivit legii. Deși 
are toate documentele în re
gulă, proprietara se izbește 

permanent de birocrația din 
primărie și de veșnicele amâ
nări ale primarului. Primarul 

Nelu Oprișoni spune că femeia 
„l-a zăpăcit de cap”, dar că are 
suficient teren și o să o pună 

. în posesie.

Liliana Ișvănoiu a moștenit mai 
multe hectare de teren în comună, 
dar nu poate intra în posesia tuturor 
imobilelor moștenite.

După cercetări îndelungate și 
umente prezentate ca dovezi, 

care datează din anul 1920, de pe 
vremea străbunicilor, Liliana a 
reușit să obțină promisiunea pri
marului Nelu Oprișoni că îi va da 
terenul ce i se cuvine.

Această promisiune a împlinit 
de curând frumoasa vârstă de cinci 
ani. în tot acest timp nu s-a rezolvat 
nimic, nici măcar finalizarea docu
mentelor.

„în 2005 am cerut la Primăria 
Bunila o completare la titlul de pro-

Falimentul persoanelor fizice se dezbate în Senat
Principiul insolvenței care 

funcționează pentru firme ar 
putea fi aplicat și pentru per
soanele fizice. Astfel, o per

soană care a contractat credite 
și nu le mai poate plăti din mo
tive obiective (cum ar fi conce
dierea sau lipsa lichidităților) 
poate scăpa de executarea si
lită. Proiectul de lege se află 

astăzi pe ordinea de zi a sena
torilor.

Potrivit proiectului aflat în dez
batere, dacă datornicul solicită instanței 
să îl declarare în stare de insolvență și 
judecătorii constată că el este de bună 
credință, atunci acesta ar putea fi 
descărcat total sau parțial de datoriile 
anterioare sau ulterioare deschiderii 
procedurii. Cuantumul datoriilor va 
rămâne același de la data deschiderii 

prietate și au fost acceptate toate 
documentele pe care le-am prezen
tat. Primăria a trimis topograful care 
a făcut toate măsurătorile. Suntem 
în anul 2010 și eu încă nu am primit 
completările la titlul de proprietate 
conform legii”, a afirmat Liliana 
Ișvănoiu.

Comuniștii au luat, 
social-democrații 
nu mai restituie

“Conform legii, pe vremea co
munismului s-a dat pământ fiecărei 
familii care se stabilea în comună. 
Câte 500 de metri pătrați ca să își 
facă case. Din moșia familiei mele 
s-a dat această bucată de pământ 
unei astfel de familii.

După moartea soției, bărbatul 
care locuia în acea casă a vândut-o 
dar fără să facă succesiune pentru 
fiul său - aceștia fiind în conflict de 
mulți ani.

Noul proprietar (Leonard Alic 
- fostul deținător al fabricii de pâine 
Uzo Balcan, cumnatul viceprimaru- 
lui municipiului Hunedoara) are în 
documente 1.400 de metri pătrați. 
Diferența de teren de la cei 500 de 
metri pătrați, cât primise de la 
comuniști, până la cei 1.400 a fost 
vândută fără acordul meu.

procedurii, fără a se adăuga dobânzi, 
penalități sau alte costuri și fără a se 
putea cere actualizarea valorii 
creanțelor. în această perioadă dator
nicul va avea dreptul să-și administreze 
averea. Datornicul va propune instanței 
un plan de acoperire a creanțelor care 
va fi implementat sub control judiciar. 
Dacă reușește să acopere minim 75 la

Conform legii, primăria trebuia 
să mă despăgubească sau să îmi dea 
teren de aceiași natură în altă parte. 
Nu am primit nimic nici în ziua de 
azi.

De cinci ani aud aceiași 
poveste de la primarul Nelu 
Oprișoni, care este la al cincilea 
mandat de primar: „O să rezolvăm 
problema și o să îți primești terenul 
înapoi”.

De Ia primar cetire: 
„m-o zăpăcit de cap”

Femeia s-a adresat Prefecturii 
însă răspunsurile primite nu au avut 
nici un rezultat.

„Singurul pas făcut de 
Prefectură a fost să trimită o 
scrisoare la Primăria Bunila prin 
care cerea rezolvarea problemei 
mele. Au venit echipe de specialiști 
din Ialomița și au refăcut 
măsurătorile cu GPS-ul. Timp de 
două zile am umblat pe toate 
dealurile, iar în final documentele 
prezentate de mine s-au dovedit a fi 
corecte. Cu toate astea eu nu am 
primit terenul care mi se cuvine, dar 
nici despăgubiri”, a spus Liliana 
Ișvănoiu.

Primarul Nelu Oprișoni nu a 
reușit să fie prea coerent și să ofere

sută din datorie, procedura poate fi 
închisă. Această soluție este valabilă 
doar pentru datornicii considerați de 
bună credință. Dacă instanța constată că 
debitorii sunt de rea-credință, 
frauduloși sau planul de acoperire a da
toriilor nu a funcționat, atunci 
judecătorul poate declara falimentul 
personal. în această situație bunurile 
datornicului vor fi lichidate în vederea 
acoperirii creanțelor.

Legea deschide ușa 
„țeparilor”

Actul legislativ a stârnit deja con
troverse, împărțindu-i în două tabere pe 
legiuitori, dar și pe cei care vor fi 
afectați de lege. “Proiectul a fost depus 
de un coleg de partid, senatorul Iulian 
Urban. Nu cred că legea este oportună 
în forma propusă. Această lege nu face 
diferența între persoanele fizice autor
izate, care intră sub incidența legii 85

detalii referitoare la situația 
retrocedării proprietăților Lilianei 
Ișvănoiu.

“Doamna asta, Liliana 
Ișvănoiu, care m-o zăpăcit de cap, o 
să primească în altă parte terenul 
exact cum am spus. încă nu au tre
cut cinci ani de când i-am spus că 
o să rezolv problema înapoierii

din 2006 și persoanele fizice. Validarea 
acestei legi ar deschide ușa “țeparilor”, 
urmând_pa cetățenii cinstiți să plătească 
ulterior costurile prin dobânzi mai 
mari”, declară deputatul PDL Viorel 
Arion. Opinia deputatului hunedorean 
coincide și cu cea a reprezentanților 
băncilor care consideră că adoptarea 
legii nu este oportună în acest moment, 
iar dacă va fi aprobată ar putea produce 
pierderi considerabile sectorului ban
car.

Asumarea tacită nu 
a funcționat

Presa a anunțat că ieri a fost ter
menul limită pentru dezbaterea legii în 
Senat, dar actul normativ nu s-a aflat 
nici măcar pe ordinea de zi a ședinței 
senatorilor, astfel încât proiectul ar fi 
putut trece prin aprobare tacită. între 
timp aleșii poporului și-au adus aminte 
că pe 15 martie a fost zi liberă la cer

terenului casei. Asta nu este o 
problemă, teren este destul. Unde 
am putut noi să-i oferim, nu a vrut 
doamna. Acum noi așteptăm să 
vedem .. .Noi avem mult teren re
fuzat de foștii proprietari, dar nu așa 
în intravilan...”

Georgiana Giurgiu

erea parlamentarilor maghiari, astfel că 
termenul limită s-a decalat cu o zi. 
„Biroul Permanent a decis ca proiectul 
legislativ să se afle pe ordinea de zi de 
mâine (astăzi, n.red.)” a declarat sena
torul PSD de Hunedoara Cosmin Nic- 
ula.

Nicolae Grecu

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC FERART SRL titular al proiectului, 

anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
“Construire centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice pentru conversia energiei 
solare, construcții anexe, împrejmuire utilități Parcela 3”, extravilanul satului Ulieș, comuna 
Gurasada, jud. Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC EUROCONS EXPERT SRL titular al 

proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru 
obiectivul “Construire centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice pentru conversia 
energiei solare, construcții anexe, împrejmuire utilități Parcela 4”, extravilanul satului Ulieș, co
muna Gurasada, jud. Hunedoara.

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

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



GLASUL COMUNEI ILIA

Ilia începe să nu mai pară
o localitate rurală

Comuna Ilia se transformă pe zi ce 
trece într-o localitate modernă. Ambi
țiile primarului Marius Omotă s-au 

realizat până acum aproape în totali
tate. Drumurile asfaltate spre satele co- 

muinei, rețeaua de apă și canalizare, 
sala de sport sunt doar câteva dintre 
țintele atinse de primarul aflat la al 
doilea mandat. Planurile edililor din 

Ilia nu se opresc aici. O zonă de agre
ment cum nu este alta în județ va 

prinde contur lângă sala de sport. De 
asemenea Primarul face toate demer

surile pentru obținerea finanțării în ve
derea extinderii rețelelor de apă și 

canalizare și reabilitarea adrumurilor 
din comună care nu au fost asfaltate.

Comuna Ilia intră în Europa și în ceea ce 
privește protecția mediului. Recent a fost dată 
în folosință o stație ultramodernă de epurare 
a apelor menajere.

Rețeaua de apă și 
canalizare finalizate în Ilia

Darea în folosință a stației de epurare din 
Ilia a coincis cu finalizarea investițiilor în 
rețeaua de canalizare a comunei. Prin această 
investiție, finanțată de Guvernul României 
peste 800 de gospodării vor fi racordate atât 
la rețeaua de alimentare cu apă apă cât și la 

canalizarea comunei. Lucrările au fost de
marate în, urmă Cu trei ani iar valoarea proiec
tului se ridică la 40 de miliarde de lei vechi. 
Primarul Marius Omotă vrea însă mai mult 
pentru comunitatea pe care o conduce. Acesta 
consideră că mai sunt multe de făcut și este 
hotărât să rezolve atât reabilitarea drumurilor 
care nu au fost asfaltate până acum cât și con
tinuarea investițiilor în extinderea rețelei de 
apă și canalizare.

„Stația de epurare a fost dată în folosință. 
Este o investiție benefică pentru comuna 
noastră. Toate gospodăriile sunt racordate la 
rețeaua de canalizare. Problema care a mai 
rămas de rezolvat este cea a drumurilor din 
comună care trebuiesc refăcute după lucrări”, 
a declarat Marius Omotă, primarul comunei 
Ilia

Zonă modernă 
de agrement pe 1,5 hectare

Locuitorii comunei Ilia se vor putea 
recrea într-un parc modem întins pe o 
suprafață de 1,5 hectare, care va fi amplasat 
lângă sala de sport din Ilia. Lucrările de ame
najare a parcului vor demara începând cu luna 
aprilie. Finanțarea acestei investiții de am
ploare a fost obținută de Primăria Ilia de la 
Ministerul Mediului și este în valoare de 10 
miliarde de lei vechi. Pentru realizarea 
proiectului primăria va trebui să contribuie 
din bugetul local cu suma de 90.000 lei. 
Lucrările de amenajare a parcului vor începe 
peste o lună și jumătate în ciuda dificultăților

întâmpinate. „Sunt foarte mâhnit că nu am 
primit nimic de la Consiliul Județean. Nu ni 
s-au acordat fonduri pentru proiectele cu 
cofinanțare. Nu s-a.ținut cont de proiectele pe 
care le avem și pentru care am avea nevoie de 
fonduri. Trebuie să ne descurcăm singuri”, a 
menționat Marius Omotă, primarul comunei 
Ilia.

Proiectul este unul îndrăzneț și este sin
gurul de acest gen din județ. în viitorul parc 
vor fi amenajate piste pentru bicicliști. Nici 
copiii care se dau cu rolele nu au fost 

TEATRUL JOINT SI ZILE SI NOPȚI 
VA INVITA LA TEATRU
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uitați:„Și pentru rolleri avem intenția 
amenajăm locuri speciale. în plus toate alene 
din parc vor fi iluminate”, a adăugat Marius 
Omotă.

Pentru copiii mai mici se vor amenaja 
locuri dejoacă cu tobogane și leagăne. Pe o 
suprafață de 5000 de metri pătrați se va pune 
gazon și se vor planta arbuști decorativi și co
paci.

Irina Năstase
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Adulții fac lucruri trăsnite, copiii curăță pe urma lor
Angajații Sistemului de Gospo
dărire al Apelor Hunedoara și- 

au propus să dea o lecție 
adulților neglijenți care merg 
să se relaxeze în natură, pe 
malul apei, și „uită” să lase 

curat locul de care s-au bucu
rat preț de câteva ore. 

Elevii hunedoreni au făcut 
voluntariat pentru a strânge 

mizeria adulților.

De Ziua Mondială a Apelor, 
reprezentanții Sistemului de 
Gospodărire al Apelor Hunedoara a or
ganizat o conferință de presă în care au 
anunțat o parte din acțiunile ecolo- 
gizare a apelor din județ. în atenția 

jfologilor se află, în special, zona de 
agrement a barajului de la Cinciș. Sub 
sloganul „Apă curată pentru o lume 
sănătoasă”, campania promovată de 
reprezentanții Apelor Române se 

■ște a fi un semnal de alarmă 
privind poluarea apelor.

Apa trece 
gunoaiele rămân

După unele estimări, la nivel mon
dial, până în 2025, peste 1,8 miliarde de 
oameni vor locui în țări sau regiuni în 
care apa va fi o problemă. De Ziua 
Mondială a Apelor, Sistemul de 
Gospodărire al Apelor Hunedoara a 

derulează campania „Apă curată pentru 
o lume sănătoasă”. Proiectul se 
adresează tuturor cetățenilor pentru ai 
informa despre importanța pe care o are 
un mediu nepoluat. Hidrologii sunt 
preocupați de sensibilizarea tinerilor 
locuitori ai județului. Elevii vor fi 
antrenați în activități de ecologizare. 
Proiectul se va desfășura până la 
sfârșitul anului școlar și va cuprinde 
mai multe acțiuni de informare și sen
sibilizare grupate în jurul eveni
mentelor importante care au legătura cu 
mediul înconjurător cum sunt: Ziua 
Mondială a Apelor, Ziua Mediului sau 
Ziua Dunării.

Tinerii au strâns 
PET-urile de pe 
malul lacului Cinciș

La sfârșitul săptămânii trecute, 
mai mulți școlari din satul Cinciș-Cema 
și elevi ai Liceului nr. 4 din Hunedoara 
au participat la o acțiune de colectare a 
deșeurilor risipite la voia întâmplării pe 
malul lacului. însoțiți dascăli din cele 
două unități de învățământ, elevii au 
strâns PET-urile lăsate în urmă de 
turiștii neglijenți. Ecologiștii voluntari 
au petrecut o zi frumoasă în natură, au 
adus prin munca lor puțină prospețime 
în zona invadate de deșeuri și au fost 
răsplătiți de organizatori pentru efortul 
lor de a reda lacului farmecul nealterat 
de gunoaie. „Acest proiect se adresează 
în speță tinerilor. Este un lucru foarte 
bun că îi putem educa de mici, precum 

și că ei sunt informați despre impactul 
pe care îl are asupra mediului 
înconjurător poluarea apelor. Consider 
că educația ecologică a tinerilor este 
foarte importantă și de aceea 
intenționăm să extindem acest proiect 
în toate școlile din județ. Mulțumesc tu
turor celor care ne-au ajutat la 
„tratarea” acestui „cancer” al mediului 
numit PET-uri”, a declarat Voicu Poe- 
naru, Director al Sistemului de 
Gospodărire al Apelor Deva.

Amenzile sunt mari 
dar greu de dat

Reprezentanții Sistemului de 
Gospodărire al Apelor, cât și adminis
tratorii lacului Cinciș se confruntă cu 
problema PET-urilor lăsate pe malul 
lacului. Legea apelor sancționează de
pozitarea gunoaielor în locuri neper- 
mise, dar pentru aplicare legii trebuiesc 
identificați făptașii, un lucru destul de 
greu de realizat.

în zonele greu accesibile de pe 
malul apei, administratorii lacului de 
acumulare folosesc bărcile pentru a 
putea curăța mizeriile. Amenzile pentru 
aruncarea deșeurilor pe cursul apelor 
sunt foarte mari. Pentru persoanele fiz
ice amenda poate fi până la șapte mii de 
lei, iar pentru cele juridice până la 
70.000 de lei. Alte acțiuni de ecolo
gizare a lacului Cinciș vor avea loc la 
sfârșitul săptămânii viitoare.

Irina Năstase
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Ln român a profanat în Cipru mormintele mor arhiepiscopi
l n român a fost arestat în Cipru, după ce a mărturisit că a profanat mormintele 
unor arhiepiscopi ai bisericii ortodoxe de pe insulă. Românul. în vârstă de 34 de ani, 
recunoaște că a îndepărtat lespezile de marmură de pe morminte, dar spune că nu s- 
a atins de sicrie. Se pare totuși că rămășițele unuia dintre arhiepiscopi au dispărut.

Prețul benzi 
Ia 5 Iei pe lit

Românii au ajuns să scoată mai 
mulți bani din buzunar pentru 
carburanți de la o săptămână la alta. 
&egtfâSle repetate de preț au lacul ca 
cel mai scump sortiment de benzină 
iH aiingă pragul istafle 9b 5 tai pentru 
nu litru. între timp, cel mai ieftin sor
timent se bMb mai scump bb acwn 
lai ani, câcn petrolul costa Sublu 
Secii iu prezent.

La jumătatea anului 2008. 
petrolul atingea cea mai mare cotațic 
din istoric, de aproape f 5W» de dolan 
pentru un baril. Atunci, ecl mai ieftin 
sortiment Io benzină se vindea cu 
4,10 Ici, iar cursul valutar pentru un

Niciunul dintre marile orașe 
ale României nu are stații 
de epurare conforme UE

Zilnic două milioane de tone 
de ape uzate sunt evacuate 

neepurate în apele din lumea 
întreagă, iar în România 

peste 50 la sută din cantită
țile de poluanți evacuate în 

receptorii naturali provin din 
marile aglomerări umane.

Chiar dacă în perioada 2005- 
2008 s-a înregistrat o reducere cu 
zece la sută a cantității de poluanți 
evacuați în receptori naturali, procen
tul de ape neepurate sau insuficient 
epurate rămâne în continuare destul 
de mare.

în prezent, niciunul dintre mar
ile orașe ale României nu are stații de 
epurare conforme cerințelor eu
ropene, arată Administrația Națională 
"Apele Române" (ANAR).

"Nivelul de calitate foarte bună 
a apelor ridică standardul de calitate 
și de viață al unei națiuni, pentru că 
o apă de foarte bună calitate 
dovedește modul în care această 
națiune s-a comportat față de apă de- 
a lungul istoriei sale și, în același 
timp, o responsabilizează în prezent 
și în viitor să conserve și să protejeze 
calitatea apelor, prin aplicarea unor 
politici durabile de gospodărire a 
apelor", susține David Csaba, direc
tor general A.N. Apele Române.

La 22 decembrie 1992, în cadrul 
Conferinței Națiunilor Unite asupra 
Mediului înconjurător, de la Rio de 
Janeiro, a fost adoptată hotărârea prin

dolar era de doi Ici și trei bani.
în prezent, prețul barilului de 

petrol aproape ei s-a înjumătățit, 
ajungând la puțin peste 80 de dolari. 
Cu taste acestea, cel mai ieftin litru 
ne benzină castă 4,30 lei, mai mult 
decât atunci câni petrolul se vindea 
un 150 de dolari pe baril, Un motiv 
invocai de companiile petroliere pen
tru scumpirea carburanților este 
cotația dolarului. In timp ce petrolul 
s-a ieftinit cu peste 40%, dolarul e 
mai scump eu 30%.

în plus, valoarea accizelor a 
crescut anul acesta, de la 436 de euro 
pe mia de litri de benzină la 452 de 
euro. B altă majorare care se 
regăsește în prețul benzinei este și 
cursul de calcul al accizelor în 2010, 
care a crescut și el eu aproape 30 de 
procente.

De altfel, companiile petroliere 
susțin că aproape jumătate din banii 
dați pe un litru de oenzină reprezintă 
taxe ale statului. Un singur lucru ar 
putea să-i bucure pe români, faptul că 
plătesc cea mai ieftină benzină din 
Europa, 1,1 euro pe litru. Olandezii 
plătesc, de exemplu, 1,6 euro, nemții 
1,4, iar italienii 1,3 euro.

care 22 martie devenea "Ziua 
mondială a apei". Din 1993, România 
sărbătorește această zi alături de cele
lalte state ale lumii.

în acest an, Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) este instituția sub egida 
căreia sunt organizate în lumea în
treagă acțiuni de celebrare,a acestui 
eveniment.

Tema Zilei Mondiale a Apei 
"Clean Water for a Healthy World" 
(apă curată pentru o lume sănătoasă) 
pune accentul pe creșterea informării 
publicului în ceea ce privește cali
tatea apelor și conservarea resurselor 
de apă.

Congresul american aprobă reforma
asigurărilor de sănătate

Președintele american, Barack 
Obama, a repurtat duminică seară o vic
torie legislativă majoră, prin adoptarea 
în Camera Reprezentanților a unei re
forme istorice a sistemului de asigurări 
de sănătate, după mai multe luni de ne
gocieri aprinse în Congres.

Obama ar urma să promulge rapid 
textul legislativ al reformei aflate în 
centrul programului său electoral.

"în această seară am depășit po
vara politicii, în contextul în care toți 
specialiștii afirmau că acest lucru nu 
mai era posibil", a subliniat 
președintele, surâzător, dar sobru, ex- 
primându-se în direct la televiziune.

în timpul celor aproape zece ore 
de dezbateri de duminică, cele două 
tabere au avut o ultimă confruntare. Re
publicanii și-au reiterat opoziția față de 
planul propus de democrați și consid
erat prea costisitor. Aceștia din urmă au 
afirmat că un "status quo" nu poate fi 
acceptabil.

Președintele Camerei, Nancy 
Pelosi, care a fost îndelung aplaudată 
de tabăra sa, a salutat "angajamentul de 
neclintit" al președintelui Obama pen
tru cauza reformei.

Republicanul Mike Pence, al 
treilea în ierarhia opoziției, a afirmat, 
ironic: "Doar la Washington se poate 
spune că se cheltuiesc 1.000 de mil
iarde, economisindu-se în același timp 
bani pentru contribuabili".

Reforma, care costă 940 de mil
iarde de dolari pe o perioadă zece ani, 
ar urma să reducă deficitul american cu 
138 de miliarde de dolari, potrivit 
Biroului pentru Buget al Congresului

Românii pot scăpa mai ușor de datorii, legea falimentului
personal a fost aprobată de senatori

Proiectul de lege care 
reglementează falimentul persoanelor 
fizice a fost aprobat tacit, luni, de către 
Senat, după ce a primit azivul comisiei 
juridice, urmând să fie trimis la Camera 
Deputaților pentru analiză.

O astfel de lege ar permite 
românilor care nu-și mai pot plăti datori
ile la bănci fie pentru că au fost 
concediați sau pentru că li s-au micșorat 
salariile, să intre sub protecția tribunalu
lui.

Băncile nu vor mai putea astfel să îi 
execute silit, iar datoriile vor putea fi 
reeșalonate pe o perioadă de câțiva ani.

Proiectul de lege, realizat după 
modelul legii falimentului personal din 
SUA, permite instanțelor să stabilească 
dacă o persoană se afla în insovența 
scuzabilă sau faliment fraudulos.

Dacă legea ar intra în vigoare, în

(CBO). Textul prevede o scădere a 
cheltuielilor programului de asigurări 
de sănătate pentru persoanele în vârstă 
(Medicare).

în total, textul ar urma să permită 
unui număr de 32 de milioane de amer
icani, în prezenți lipsiți de o asigurare 
medicală, să beneficieze de ea. Obiec
tivul este de a garanta o asigurare de 
sănătate pentru americanii de sub 65 de 
ani, într-o proporție de 95 la sută. Tex
tul interzice de asemenea asigurătorilor 
să refuze asigurarea persoanelor care s- 
au îmbolnăvit anterior.

Era nevoie de o majoritate de 216 
voturi pentru ca textul să fie adoptat.

Rezultatul votului era încă incert 
duminică după-amiază, când liderii 
democrați au obținut sprijinul democ
ratului Bart Stupak, un opozant al avor
tului, precum și al partizanilor săi.

Acest sprijin prețios a apărut în 

treaga procedură ar trebui închisă în cinci 
luni, perioadă în care debitorul nu mai 
are acces la credite, cumpărături în rate, 
contracte de leasing sau orice alte 
operațiuni care presupun creditarea.

Dacă instanța consideră că falimen
tul este scuzabil, persoanei i se acordă 
așa-numitul nou început, el poate avea 
din nou acces la credite și își recâștigă 
statutul anterior.

Potrivit senatorului PD-L, practic, o 
persoană va fi considerată de bună 
credința dacă, din motive care nu depind 
de el, precum concedierea sau 
micșorarea de salariu, nu își mai poate 
plăti datoria către banei.

în cazul în care instanța consideră 
că falimentul a fost fraudulos, respectiv 
persoana în cauză nu și-a plătit ratele 
intenționat, aceasta nu va mai putea prin 
lege să acceseze niciun tip de împrumut 

urma unui compromis din partea 
președintelui Obama, care s-a angajat 
să semneze un decret pentru rea)’,, 
marea interzicerii finanțărilor federale 
pentru avorturi.

Democrații au ezitat mult timp să 
voteze pentru o reformă pe care sonda
jele o arătau nepopulară. în total, 
dintre ei au votat împotriva proiectului 
de lege, alături de 178 de republicani, 
din care nici unul nu a votat pentru 
reformă.

După primul vot, reprezentanții au 
aprobat o serie de modificări la proiec
tul din Senat. Aceste "corecturi" pot fi 
trimise în Senat, care va trebui să le 
aprobe în cursul săptămânii. Liderul 
majorității democrate din Senat, Harry 
Reid, a promis că Senatul va acționa 
"fără întârziere".

bancar pe o perioada de cinci-șapte ani.
Legea așteaptă acum avizul favora

bil al comisiilor din Camera Deputaților, 
iar apoi votul.

Băncile, însă, nu susțin adoptarea 
unei astfel de legi,deoarece ar pierde 
foarte mult.



Voi cu Pânzar, ex-șoferul Monicăi Columbeanu. a ajuns în finala Mister 
World 3010 din Coreea de Sud după ce a trecut cu brio mai multe probe im
puse In concurs. Modelul luptă pentru titlul de "cel mai dorit bărbat din 
lume". Finala concursului Mister World 2010 are Ioc pe 27 martie.
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Daniela Crudu a pozat 
pentru a doua oară în Playboy

Pentru 7.000 de euro - cu două mii 
mai mult decât la debut - Daniela Crudu 
a acceptat să apară pentru a doua oară în 
Playboy. Deși mărturisește că a avut o 
motivație pe cinste, asistenta TV se

„Alice în Țara Minunilor”
e pe primul loc în Box Office SUA
Cea mai așteptată comedie ro
mantică a primăverii a început 
în forță, cu 21 de. milioane de 
dolari în primul weekend pe 

marele ecran. Prea puțin însă 
pentru a produce schimbarea 

de lider.

Lansat cu surle și trâmbițe și promo
vat de presupusa idilă dintre Gerard But- 
1 și Jennifer Aniston, „The Bounty 
Hunter” a fost doar al treilea cel mai 
vizionat film al ultimelor trei zile, clasa
mentul încasărilor de peste Ocean fiind în 
continuare condus de aceeași „Alice în 
Țara Minunilor” și al ei Pălărier Nebun, 
p< li al treilea weekend consecutiv.

Marea surpriză a sfârșitului de 
săptămână vine de pe poziția secundă, 
unde proaspăt lansata comedie „Diary of 
a Wimpy Kid” - un fel de „Romanul ado
lescentului miop” în versiune americană

Box Office SUA (19-21 martie 2010):
1. Alice în Țara Minunilor - 34.500.000$ 
(total SUA: 266.000.000$)
2. Diary of a Wimpy Kid - 21.800.000$ 
(premieră)
3. The Bounty Hunter - 21.000.000$ 
(premieră)
4. Repo Men - 6.150.000$ (premieră)
5. She's Out of My League - 6.010.000$ 
(total SUA: 20.000.000$)
6. Green Zone - 5.960.000$ (total SUA: 

declară dezamăgită de această a doua 
experiență de iepuraș.

Pe de o parte, „vecina” lui Răzvan 
și Dani vede pictorialul drept o moștenire 
lăsată urmașilor. „Am pozat a doua oară 
ca să am ce arăta nepoțelelor mele când o 
să fiu mămăiță”, spune Daniela; mai în 
glumă mai în serios, pentru Antena 1.

Pe de altă parte, există o mare 
dezamăgire. Iar de vină este publicarea 
fotografiilor din culise, de care bruneta nu 
e mândră deloc: „Regret că Playboy nu a 
păstrat ședința foto în secret și au apărut 
poze din culise în alte ziare. Asta m-a 
necăjit. Păcat! Mi-ar fi plăcut să apară 
doar fotografiile frumoase, artistice și 
doar în Playboy”.

Cu toate acestea, cu siguranță efor
tul depus nu a fost în zadar. Pe lângă miile 
de bărbați ale cărora suflete le va încălzi, 
pictorialul îi va permite Danielei să 
spună, peste zeci de ani: „Femeia asta 
goală și frumoasă este mămăița voastră!”.

- a transformat deja investiția de 
19.000.000 de dolari în profit.

24.700.000$)
7. Shutter Island - 4.750.000$ (total SUA:
116.000.000$)
8. Avatar - 4.000.000$ (total SUA: 
737.000.000$)
9. Our Family Wedding - 3.800.000$ (total
SUA: 13.700.000$)
10. Remember Me - 3.280.000$ (total SUA: 
13.900.000$).

g Se caută parteneră fără silicoane
pentru Johnny Depp

Partenera lui Johnny Depp în 
filmul "Pirații din Caraibe 4 " 
trebuie să aibă dimensiuni de 

fotomodel, vârsta cuprinsă între 
18 și 25 de ani și să nu aibă im
planturi în sâni, potrivit echipei 
de casting a peliculei care conti

nuă cunoscuta franciză.

Totodată, realizatorii filmului au 
spus că actrițelor nu li se va cere să își 
arate sânii, pentru a demonstra dacă 
au sau nu implanturi, deoarece acest 
lucru se poate observa în timpul 
scenelor de acțiune, când sânii falși se 
mișcă "mai puțin natural".

Kiera Knightley, care avea 18 
ani când a jucat în filmele anterioare, 
a spus că ea nu a trebuit să facă față 
jenantului test deoarece, după cum a 
mărturisit, nu este "foarte dăruită de 
la natură" în acest domeniu.

Castelul Hogwarts din "Harry Potter" 
a fost cuprins de un incendiu
Școala de magie Hogwarts din 

"Harry Potter" a fost cu
prinsă de un incendiu puter

nic, vineri, 19 martie, 
întrerupând pentru o perioadă 
filmarea următorului film din 
serie, intitulat "Harry Potter 

și Talismanele Morții".

Pompierii au fost chemați la 
Leavesden Film Studios din Hertford
shire, după ce materialul explozibil 
care urma să fie folosit într-o scenă de 
luptă din filmul "Harry Potter și Talis
manele Morții" s-a aprins și a condus 
la incendierea întregului platou de fil
mare. Pompierii au avut nevoie de 40 
de minute pentru a stinge flăcările, 
însă cea mai mare parte din faimosul 
castelul Hogwarts, școala de magie 
unde învață Harry Potter și prietenii 
lui, a fost distrusă, potrivit publicației 
britanice News of the World.

"Filmam scena în care castelul 
Hogwasts era cuprins de flăcări în tim
pul unei bătălii. Insă flăcările au 
cuprins tot platoul de filmare. Situația 
scăpase de sub control, la un moment 

Dimpotrivă, Knightley a povestit că 
echipa de la machiaj petrecea 45 de 
minute, în fiecare zi, pentru a da 
volum decolteului său.

Johnny Depp a confirmat deja că 
va juca din nou rolul căpitanului Jack 
Sparrow în acest film, regizat de Rob 
Marshall. Secretul asupra intrigii fil
mului este bine păstrat de producătorii 
americani, care au declarat doar că 
acțiunea din "Pirates of the 
Caribbean: On Stranger Tides" va 
gravita în jurul Fântânii Tinereții 
Veșnice. Penelope Cruz este unul din
tre numele vehiculate pentru 
distribuția noului film.

Nici informațiile despre person
ajul pe care Penelope Cruz ar putea să 
îl interpreteze nu au fost încă făcute 
publice, însă presa de la Hollywood 
susține că personajul ei va fi echiva
lentul feminin al celui interpretat de 
Johnny Depp.

Filmul va fi realizat pe baza unui 

dat. Inginerii de la efecte speciale sunt 
devastați. întotdeauna există riscuri 
atunci când filmezi scena unei ex
plozii, însă nu ar fi trebuit să se întâm
ple așa ceva", a declarat o sursă.

Starurile acestei francize, Daniel 
Radcliffe, Ruppert Grint și Emma 
Watson, nu se aflau pe platoul de fil
mare în momentul producerii incendi
ului.

Partea întâi din "Harry Potter și

scenariu scris de Terry Rossio și Ted 
Elliot, fiind produs de Jerry Bruck
heimer.

Filmările pentru "Pirates of the 
Caribbean: On Stranger Tides" vor 
avea loc în Hawaii în această vară, iar 
studiourile Disney intenționează să 
lanseze această peliculă pe 20 mai 
2011.

Primele trei filme ale francizei 
"Pirații din Caraibe" au generat 
încasări de peste 2,6 miliarde de 
dolari pe plan mondial.

Talismanele Morții" va fi lansată pe 19 
noiembrie, în timp ce partea a doua are 
programată premiera pe 15 iulie 2011.

Cele șapte volume ale francizei 
"Harry Potter" au fost traduse în peste 
67 de limbi. Cărțile au fost vândute în 
peste 400 de milioane de exemplare, 
în mai mult de 200 de țări. Adaptările 
pentru marele ecran ale acestor vol
ume au generat încasări de peste 5,4 
miliarde de dolari pe plan mondial.
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Dumininu OMfl-IS.flO

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servlci curățenie
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Robert Clayton Dean (H itt Smith) este un avocat sârguincios, un tată 
devotat și un soț cum nu se poate mai iubitor. Viața tânărului avocat, 
dornic de afirmare va lua însă o întorsătură foarte ciudată, în momen
tul în care se trezește în posesia unei casete în care este înregistrată 
moartea unui important senator. (Prima TV; 20:30; Inamicul statului)

QQQQ

MhM Telejurnal; Sport; Meteo 
(17:31) La prima oră
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de

divertisment, 2008) Prima parte 
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 220.)

11:15 Vedeta familiei (rel.) 
12:15 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.) 
șl2:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 32.)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:30 Rom european
10:00 Krânika (magazin cultural) 
17:00 Atunci și Acum 
17:55 Viața și banii
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 33.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

~ 19:40 Sport 
~ 20.00 Telejurnal; Sport; Meteo 
~ 21:10 Agonie și extaz (S U A dramă, 

1965) 138' cu Charlton Heston, 
Rex Harrison, Diane Cilento, 
Harry Andrews

23:25 Tremors - Creaturi ucigașe 
(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 3.)

/TV^*2
07:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 38.)
BM5 Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999, rel.)
IStttB Telejurnal; Sport
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 65.)
3 0:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 -38.)
17:00 Elisa (italian serial. 2003 - 40.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 65.)
18:40 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007-213.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni

19:15 Sarea în bucate Comedie, Ger
mania, 2009

21 :00 Telejurnal; Sport; Meteo
2ih40 Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Proba de perechi, 
programul scurt

23:50 Domnul Batignole (francez 
dramă, 2002) 100' cu Gerard 
Jugnot, Jules Sitruk, Alexia Por
tal, Nadine Spinoza

08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 
10:0© în gura presei
11:00 Benny Hill (englez serial, 

1969) 60’ cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd

12:00 Singuri cu vedeta (rel.)
11.00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Comanda la mine (rel.) 
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
1900 Observator
SO® Regele Scorpion: Războinicul 

(SUA-sud-african-german aven
tură, 2008) 109' cu Michael 
Copon, Karen Shenaz David, 
Simon Quarterman, Tom Wu 

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)
tSKW —

12:30 Jilțul sirenei (SUA-canadian dramă romantică, 2006) 
14:00 Ultimul drum al soldatului Chance (2009) 
15:15 Kaiser Chiefs Live at Eiland Road

16:45 Ți-1 prezint pe Dave (SUA comedie, 2008) 90' cu Eddie Murphy 
18:15 Ca$h (francez comedie, 2008) 100' cu Jean Reno, Jean Dujardin 
20:00 Agathe Clery (francez comedie, 2008) 113' cu Valerie Lemercier 
21:50 Bellamy (francez polițist, 2009) 105' cu Gerard Depardieu 
23:40 Credo (englez horror, 2008) 87' cu MyAnna Buring, Colin Salmon, 

Clayton Watson, Rhea Bailey

07:00 Știrile PRO TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:80 Om sărac, om bogat (român co

medie - 22.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3702.)
13.00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Inimi de vânzare (SUA come

die, 1987)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3703.)
17:00 Știrile PRO TV (2009)
17 45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010)
22:15 State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 79.) cu 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea, Octavian Stru
nită

23:30 Știrile PRO TV (2009)

07:30 în numele iubirii (rel.) 
08:45 Cameleonii (rel.)
10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) 
11:15 Pagini de viață (2006) 
12:30 Pagini de viață (2006) 
14:00 Aniela (serial, 2009, rel.) 
15:15 Rețeta de ACASĂ 
15:30 Destine furate (serial, 2007) 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Sărmana Maria (1996) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 în numele iubirii (2008) 
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009) 
20:30 Aniela (român serial, 2009) 
21:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Mârcio Garcia 

22:30 Poveștiri de noapte 
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999) cu Antonio Fagundes, 
Raul Cortez, Ana Paula Arosio, 
Thiago Lacerda 

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

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994. rel. - 1.) 
Spitalul de urgență (SUA serial. 1994 - 22/6.)
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 7.) 
Mărturie târzie (SUA thriller, 1995)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 7.)
Geronimo: O legendă americană (SUA western, 1993) 115' cu Jason

Patrie, Gene Hackman, Robert Duvall, Wes Studi
22:30 Fără complicații (SUA comedie romantică, 2002) 88' cu Jerry O'Con

nell, Bridgette Wilson, Alyssa Milano, Ryan Reynolds

07:00 Camera de râs
07:30 Numerele (2005 - 17.)
08 20 Sport cu Florentina
09:00 Medium (2005, rel. - 16.)
10:00 Galileo (rel.)
S0îrt Swingtown (2008 - 3.)
11:30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 5.)
1 ® 00 Camera de râs
14:00 Medium (2005- 17.)
ISsli Uite cine gătește! (2010, rel.) 
16:15 Trăsniții (2007, rel. - 17.) 
18:18 Galileo'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
11:3® Cine știe...câștigă!

: 20:30 Inamicul statului (1998) 132' 
cu Will Smith, Gene Hackman

Mii I ■ Trăsniții
23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 23.) 60' cu 
Mark Harmon, Sasha Alexan
der, Michael Weatherly, Pauley 
Perrette

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

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

confecționer asamblor art. textile
5

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

inginer producție 2

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

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

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon- 
îrea pieselor 76

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

■ator 7

zidar rosar-sti vuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

barman 1

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo-
cuitor 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

cosmeticean 1

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

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

3

munc.necal în ind. confecțiior
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

dulgherfexclusiv restaurator)
3

trice 6

fierar-betonist 3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manichiurist 1

mânuitor, montator decor 1

săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

piele 1

electricean exploatare rețele elec

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 8

muncitor necal .în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.919

confecționer îmbrăcare volane în

Mică publicitate

S .■ f________
1

I uștigați 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.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

OFERTE DE SERVICII

dulgher (exclusiv restaurator)
2

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

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

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

1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

(MOBILIARE

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

muncitor necal.la demolare

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

ospătarfchelner) 1

Călan

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

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

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.cladiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

<‘'-ntabil, 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

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC DEVA GOLD SA 

titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Foraj în zona Coranda”, jud. 
Hunedoara.

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

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

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.

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, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I

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

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

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

DIVERSE
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
k

Compăr 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

! (text maxim 50 de cuvinte)
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; 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.
î 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.

ife mică publicitate persoane juridice: Iu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei,

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


Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea se menține pe locul 40, 
cu 1.5 5~ de puncte, în clasamentul II TA, dat publicității luni, in
formează site-ul wtatour.com.

Sport
Marți, 23 martie 2010

Liga a IV - a 
ETAPA NR. XVIII

Univ. Petroșani - Victoria Călan 2-2

Mureșul Brănișca - CS Dacicus Orăștie 2-5 

Aurul Certej - Agrocompany Băcia 3-0

CS Vulcan - FC Hunedoara 2-1

Minerul Teliuc - Minerul Uricani 1-2

Minerul Aninoasa - Gloria Geoagiu 0-0

Inter Petrila - Aurul Brad 1-0

Metalul Crișcior - Zarandul Crișcior 1-2

ETAPA VIITOARE
Sâmbătă 27.03.2010

Zarandul Crișcior - Mureșul Brănișca
CS Dacicus Orăștie - Aurul Certej 
Agrocompany Băcia - CS Vulcan 
FC Hunedoara - Minerul Teliuc
Minerul Uricani - Minerul Aninoasa
Aurul Brad - Universitatea Petroșani

Duminică 28.03.2010

Victoria Călan - Metalul Crișcior
Gloria Geoagiu - Inter Petrila

Clasamentul
1.
2.

FC Hunedoara
CS Dacicus Orăștie

18 13 14 1 37 10 43
18 13 0 5 60 33 39

3. Aurul Brad 18 12 2 4 28 21 38
4. Minerul Uricani 18 10 3 5 33 22 33
5. CS Vulcan 18 8 8 2 30 18 32
6. Minerul Aninoasa 18 7 6 5 24 18 27
7. Victoria Călan 18 7 4 7 31 32 25
8. Inter Petrila 18 7 2 9 27 30 23
9. Zarandul Crișcior 18 5 6 6 29 26 21
10. Minerul Teliuc 18 5 4 9 21 38 19
11. Aurul Certej 18 5 31036 35 18
12. Gloria Geoagiu 18 4 5 8 21 27 17
13. Agrocompany Băcia 18 5 21130 39 17
14. Metalul Crișcior 18 4 5 9 16 26 17
15. Mureșul Brănișca 18 4 41024 46 16
16. Univ. Petroșani 18 3 41121 47 13

Andone bătut de suporteri

loan Andone, antrenorul 
român al echipei bulgare 

ȚSKA, a fost bătut de câțiva 
suporteri ai clubului, meciul în 
deplasare al ȚSKA cu Lokomo

tiv Mezdra, fiind suspendat 
după ce fanii echipei sofiote au 
intrat pe teren în minutul 61, 
la scorul de 1-0 pentru gazde.

După o primă repriză destul de 
slabă, de partea ambelor echipe, scorul 
a fost deschis de Ismail Issa care a mar
cat pentru Lokomotiv, în minutul 61. 
Furioși din cauza jocului slab, supor
terii ȚSKA au intrat pe teren, unii dintre 
ei lovindu-1 pe antrenorul loan Andone. 
Arbitrul a decis suspendarea meciului. 
Firma de securitate privată angajată de 
Lokomotiv Mezdra nu a reușit să-i 
oprească pe suporterii ȚSKA, ordinea 
pe stadion fiind restabilită cu ajutorul 
poliției, la scurt timp după începutul 
violenței, fără ca vreun suporter să fie 
rănit. Federația de Fotbal din Bulgaria 
urmează să ia o decizie, dar există posi
bilitatea ca ȚSKA să fie retrogradată. S- 
ar putea însă ca meciul să fie jucat din 
nou sau ca Lokomotiv Mezdra să fie 
sancționată pentru că nu a asigurat 
-Siguranța în timpul meciului. în prezent 
ȚSKA ocupă locul doi în campionatul 
Bulgariei cu 38 de puncte, cu patru 
puncte mai puțin decât liderul Litex 
Loveci. "Steaua" Bulgariei însă are cu 
un meci mai puțin decât rivala, care a 

remizat în deplasare cu Montana. La 
ȚSKA joacă și fotbaliștii români Flo
rentin Petre și Daniel Pancu

Liderul suporterilor echipei bul
gare ȚSKA a negat informațiile con
form cărora loan Andone, antrenorul 
român al echipei bulgare, a fost bătut de 
câțiva fani ai clubului. Jucătorii Daniel 
Pancu, Elliot Grandin și Michel Platini 
au fost atacați de fanii violenții ai 
echipei bulgare ȚSKA.Dimităr Angh- 
elov, președintele Organizației 
Naționale a Suporterilor Echipei 
ȚSKA, a declarat că a vorbit cu Andone 
și nu poate confirma că acesta ar fi fost 
bătut de fanii intrați pe teren în timpul 
partidei cu Lokomotiv Mezdra. “Aș 
putea comenta doar ceea ce am văzut, 
dar în urma cu câteva minute am fost 
cu domnul Andone și el nu mi-a spus 
așa ceva, a spus Anghelov. 'Andone mi- 
a spus doar că suporterii au dreptate, că 
asemenea lucruri se întâmplă și j-v 
România și că ȚSKA va învinge Levski 
săptămâna viitoare”, a afirmat Angh
elov.
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