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ar putea ajunge 
la Curtea 
Constituțională

Bolnavii
de Parkinson sunt 
tratați cu refuz de 
Consiliul Judefeann

■•ovn or.‘4s’j'S^M-r -nesaț

S Curs Valutar Cover Story — 7 O p“s-3

0

EUR - Euro: 4,0736
USD - Dolarul american: 3.0144 

100HUE - 100 Eorinti: 1,5421 
XĂU - dramul de aur: 106,6698

Sursa: R/VR

Din cuprins
24 martie - Ziua Mondială 
de luptă împotriva 
Tuberculozei ESqQ 
Punct și contrapunct 
în știința istorică 
românească

Drepturile pacientului 
văzute prin ochi 
de copil

pag. 7

Moara lotrilor, singura 
mărturie a legendelor 
cu haiduci și prințese

Povestea pavelelor va fi rescrisă 
cu bani europeni

Editorial
de Ștefan Ciocan

Protecția 
față de lege

Am urmărit cu atenție cazul Cătălin Voicu, 
încă de acum aproape un an când au apărut primele 
semen că senatorul PSD ar avea probleme ci- 
justiția. Până la urmă ceea ce a ieșit la iveală din 
miile de pagini ale dosarului instrumentat la DNA 
nu m-a mirat. Să nu creadă cineva că modul de op
erare al senatorului Cătălin Voicu este singular. El 
a lucrat la nivelul pe care i la permis poziția politică 

înaltă. Dar mici Cătălni Voicu zburdă printre noi 
îmbrăcați în costume Armani sau și mai grav, în 
uniforme ale statului roman.

Recent am început o investigație despre anu
mite clanuri interlope, care după părerea mea 
săvârșeau fărădelegi sub ochii autorităților, fără ca 
cei puși să ne păzească să facă ceva împotriva lor. 
întrebând discret în “stânga și dreapta"’ despre cum 
e cu putință ca un șmecher care agresează o femeie 
să se transforme el în victimă am aflat lucruri pe 
care credeam că doar în filmele americane, care de
scriu activitatea mafiei, puteam să le găsesc. 
Povestea este lungă, picantă și grețoasă pe alocuri 
și merită tratată ca un subiect de anchetă. Are în 
rolurile principale polițiști, politicieni și infractori 
în egală măsură, înlănțuiți într-o horă învârtită de 
ritmul zornăitului de bani. Am aflat cum oamenii 
cinstiți nu mai pot să trăiască de frica găștilor de 
țigani, protejați de poliție. Și cum persoane agresate 
de rromi sunt sfătuite de polițiști cu rang înalt să nu 
depună plângeri îmotriva agresorilor ci mai bine să 
rezolve problemele pe care le au pe cale amiabilă.

Am aflat despre așa zise împrumuturi luate de 
ofițeri ai poliției române și de politicieni de la capii 
lumii interlope. împrumuturi care nu vor mai fi 
restituite niciodată, ele fiind de fapt plata serviciu
lui de protecție împotriva legii. Am aflat despre fete 
tinere traficate în străinătate sub nasul polițiștilor și 
traficanți care dorm liniștiți pentru simplul motiv 
că împrumută din când în când câte un personaj în 
uniformă cu sume de bani. Tot așa cum am aflat de
spre ofițeri corupți ținuți în brațe de serviciile in
formative pentru că din când în când “ciripesc” 
unde trebuie. Să nu mai spun despre acei oameni în 
uniformă, împătimiți de jocuri de noroc care și-ar 
vinde sufletul, cu atât mai mult onoarea, pentru încă 
o tură la ruletă.

Și uite că luat de valul poveștii nu am observat 
că se apropie ziua poliției. Vor fi iarăși cuvântări 
solemne, uniforme de gală și rapoarte cu “nease
muite realizări”. în spatele festivismului însă 
rămâne gunoiul care se vede tot mai tere de sub 
preș. La mulți ani Poliției Române! Și cât mai 
grabnică curățenie!

CM K



2 Agenda
Miercuri, 24 martie 2010

OS

Q
■

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 66 Călan - Hațeg - Baru 
Mare
► DN 68 Hațeg - Totești
► DN 68 Totești - Zeicani
► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Lupeni

^■Sfântul Zilei le HOROSCOP

f greco-catolic
Cuv. Zaharia

t romano-catolic
Ss. Ecaterina a Suediei, 

călug.; Romulus

înainte-prăznuirea Buneivestiri 
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

îți exprimi foarte clar ideile, ba 
chiar ești gata să dai lămuriri supli
mentare, de teamă de a nu fi înțeles.
Acest lucru va elimina posibilitatea oricărei

Roșii umplute
cu ciuperci

Ingrediente:
300 gr ciuperci, 8 roșii, 2 cepe, 2 

linguri ulei, 2 lingurițe cu pastă de to
mate, o linguriță cu zahăr, usturoi, o 
lngură pesmet, sare, piper.

Mod de preparare:

Se aleg roșiile frumoase, se 
taie jumătăți și se curăță de 
semințe. Se pune un praf de sare 
și se lasă să se scurgă zeama. 
Ceapa tocată mărunt, împreună 
cu ciupercile tocate se călesc în 
ulei cu puțină sare și piper.

Când ciupercile încep să se în
moaie, se pun usturoiul pisat, o 
linguriță cu pastă de roșii, pesme
tul și puțină apă. Se amestecă 
bine totul pe foc, până când 
compoziția se îngroașă.

Se umplu roșiile cu acest 
amestec și se presară pesmet. Se 
așează într-un vas rezistent Ia foc. 
Se adaugă o lingură de ulei și 
pasta de roșii subțiată cu apă 
peste roșiile umplute.

Pentru a avea un gust cât mai 
bun, peste ele se adaugă o 
linguriță de zahăr.

Se introduc în cuptor.
Se servesc reci.

Poftă bună.y

Bine este cuvântat Dumnezeu 
care prin Cuvânt a făcut toată făptura. 
Și pe cel dintâi om pe pământ l-a zidit, 
după al Său chip l-a făcut pe el și cu 
slavă l-a încununat. Și a zidit Raiul la 
răsărit și l-a așezat pe om într-însul, 
punându-1 pe el împărat a toată 
făptura. Și cu voie liberă l-a cinstit pe 
el și o poruncă i-a poruncit să țină, că, 
de o va păzi, să fie în veci viu, slăvind 
pe Dumnezeu împreună cu îngerii, iar 
de o va călca, morții și stricăciunii să 
o dea. Iar sfătuitorul a tot răul, di
avolul, și urătorul a tot binele, piz-

muindu-1 pe el, cu a sa sălbăticie, l-a 
învățat pe el, ca să calce porunca lui 
Dumnezeu. Deci, pentru aceasta, l-a 
izgonit pe el Dumnezeu din Rai, 
zicându-i lui: "Să lucrezi pământul și 
întru sudoarea feței tale să-ți mănânci 
pâinea ta; și cu moarte vei muri, pen
tru că pământ ești și în pământ iarăși 
vei merge". Deci, de atunci, fraților, a 
intrat în noi suferința și moartea. Și, 
pentru aceasta, S-a pogorât la noi 
Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hris- 
tos, trupul nostru asupra Sa luându-1, 
vrând să înnoiască chipul Lui cel rănit 
cu călcarea poruncii, și ne-a arătat 
nouă calea cea dintâi, pe care 
mergând, vom intra în același Rai. Și 
aceasta este calea ce ne-a arătat-o 
nouă: curăția, blândețea, smerenia, 
dragostea, dreptatea, credința, as
cultarea, milostenia, înfrânarea, 
pocăința și postirea. Că, prin pocăință, 
prin postire și prin milostenie se 
curăță toate păcatele. Iar, de trebuință 
este să știm și aceasta: Astăzi este 
înainte-prăznuirea Buneivestiri către 
Stăpâna noastră și pururea Fecioara 
Maria, Bunăvestirea Arhanghelului, 
că, în sfatul Lui cel tainic, Făcătorul

lumii a ales-o pe ea, Fecioara Maria, 
să fie mama lui Dumnezeu, Care S-a 
făcut om, Mântuitorul lumii, Cel de-a 
pururi bine cuvântat, Dumnezeu și 
omul, Domnul nostru Iisus Hristos. Să 
vă adunați, deci, în biserică și să vă 
sârguiți la fapte bune și la rugăciune, 
încă și mai mult în aceste sfinte zile. 
Că acestea sunt zile de Dumnezeu 
așezate, spre curățirea sufletelor și a 
trupurilor și nu se cade ca să le chel
tuim pe ele în lenevire și în fapte rele. 
Că aurul de-1 va pierde omul, sau orice 
alt lucru, apoi va putea afla, iarăși, 
ceva asemenea, dar vremea aceasta 
pierzând-o, alta nu vom mai afla, pen
tru că este trecătoare. Drept aceea, să 
nu o petrecem pe ea cu inima 
împietrită, ci, cu sârguință să ne 
nevoim și pe toți să-i îndemnăm la 
rugăciune. Lenea să o scuturam, 
poftele să le omorâm, invidia să o 
călcăm, mânia să o lepădăm, iar pacea 
să o luăm. Ca și nouă să ne zică iu
bitorul de oameni, Domnul: "După 
credința voastră să vă fie vouă". Și 
toate cererile cele bune le vom primi, 
rugându-ne lui Hristos, Dumnezeului 
nostru.

neînțelegeri. Ai un tonus bun și un moral ri
dicat.

Arunci cu banii în toate părțile, 
fără să te gândești puțin la ziua de 
mâine. Este cazul să te înfrânezi. în
viața sentimentală se poate să te atragă un mic 
flirt, însă nu va fi ceva de durată.

în dragoste alegi să te închizi în 
tine în loc să-ți exprimi gândurile, te
merile, speranțele și nevoile față de
partenerul de viață. Fii mai încrezător și mai
optimist și încearcă să comunici cu persoana
iubită.

Discută cu partenerul de cuplu 
despre o chestiune de ordin familial 
care vă afectează pe amândoi. îm
preună puteți găsi cea mai bună solu
ție. în cuplu lucrurile decurg mulțumitor.

încerci să le arăți celor apropiați 
ceea ce trebuie să facă. însă gestul 
tău ar putea fi interpretat ca o dorință 
de a-ți impune autoritatea și să ți se

Utile
Hunedoara ___

Miercuri 24.03.2010 în inter
valul orar 08.00 - 12.00 se va sista 
furnizarea apei potabile în municip
iul Hunedoara pe străzile: Traian 
Vuia - blocurile X 2-1, X 2-2, J 2- 
1, Y 2-2, Z 2-1, Z 2-2 și strada 22 
Decembrie - blocurile CM1, CM2, 
CM3, CM4.

Motivul întreruperii - avarie 
pe rețeaua de distribuție de pe 
străzile Traian Vuia și 22 Decem
brie.

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

spună că nimeni nu are nevoie de sfaturne
tale.

Te gândești toată ziua la dra
goste. Acest lucru te face să te con
centrezi mai greu la restul lucrurilor 1

24 martie
de-a lungul timpului

1562: Diaconul Coresi a început, la Brașov, tipărirea 
I unui Tetraevanghel slavon

1818: Gheorghe Lazăr a fost numit „dascăl" de 
aritmetică, geometrie și geografie la Școala de la „Sfântul 
■ava", unde a inaugurat cursurile în limba română

I 1882: Robert Koch, medic și microbiolog german, a 
anunțat descoperirea bacilului tuberculozei.

I K 1949: Filmul „Hamlet", regizat de Laurence Olivier, 
a fost prima peliculă britanică ce a câștigat un premiu

■ Oscar
1973: Trupa rock Pink Floyd lansează albumul Dark 

L Side of the Moon.
1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații.
1990: Poezia „Un răsunet”, de Andrei Mureșanu 

I devine imnul național al României

1 S-au născut:
I 1874: Harry Houdini (Erich Weiss), celebru iluzionist

american
1885: Dimitrie Cuclin, compozitor, filosof, folclorist 

român (d. 1978)
1909: Richard Wurmbrand, misionar creștin român 

de etnie evreiască, stabilit în Statele Unite ale Americii (d. 
2001)

1938: Teodor Moraru, pictor român
1949: Constantin Zămescu, prozator român
1960: Cristian Hamău, publicist și poet român
1978: Cheloo, artist hip-hop (Paraziții)

Comemorări:
1381: Ecaterina a Suediei, sfântă
1558: Ana de Egomond, contesa Egmondului și Bu- 

renului (n. 1533)
1653: Samuel Scheidt, compozitor german (n. 1587)
1776: John Harrison, ceasornicar englez (n. 1693)
1880: Gheorghe Magheru, general și politician 

român, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din 
Țara Românească (n. 1802)

1905: Jules Verne, scriitor francez (n. 1828)
2000: Ion Miclea, artist fotograf român (n. 1931)

Bancurile zilei
© © ©

Un student pică la exam
enul de logică.

- Domnule profesor, dacă 
vă pun o întrebare de logică și 
nu știți răspunsul, îmi măriți 
nota?

- Da, sigur!
- Ce este legal dar ilogic, 

ilegal dar logic, ilogic și ilegal,

toate în același timp?
Profesorul se gândește, 

face scheme pe hârtie, dar nu 
știe răspunsul.

- Bine, uite, ți-am pus 8 
în loc de 3, acum spune-mi și 
mie răspunsul.

Faptul că 
dumneavoastră aveți 69 ani, iar 
soția dvs. are 22 ani este legal, 
dar ilogic; faptul că soția dvs. 
are un amant de 21 ani este ile

gal, dar logic, iar faptul că dvs. 
îi măriți nota amantului soției 
dvs. este și ilegal și ilogic.

© © ©
Reclama la o agenție de 

turism din Germania:
- Vizitați România - 

mașina dumneavoastră este 
deja acolo!

© © ©
James Bond este întrebat

cât este ceasul.

- Cinci. Șase fără cinci.

© © ©
- De ce puiul ăsta, se 

minunează clientul, are un pi
cior mai lung și unul mai scurt?

- Dumneavoastră vreți să- 
1 mâncați sau să-l înscrieți la un 
concurs de atletism?

© © ©

care te înconjoară. Este bine să rămâi 
măcar parțial receptiv la celelalte aspecte ale 
vieții.

Profită de ziua acesta ca să rezolvi 
odată pentru totdeauna unele pro
bleme care îți afectează familia. Cli
matul astral favorizează în special 
viața socială și asocierile.

în relația de cuplu lucrurile se 
complică, însă tu preferi să adopți 
politică obișnuita, aceea de a te face 
că nu vezi. Dacă relația este cu ade
vărat importantă pentru tine, vei face un e
pentru găsirea unor soluții.

Mănânci prost sau prea mult, 
astfel încât sănătatea ta este afectată 
într-un mod mai serios decât ți-ai
dori. Poți consultă un dietetician sau 
un specialist, că să pui la punct un plan de ali
mentație sănătoasă.

în dragoste nu ai deloc chef de 
nebunii și în plus, partenerul de viață 
este distant. Profită de moment pen
tru a descoperi motivele disputelor
voastre.

Afacerile pe termen scurt sunt 
prost aspectate. Dacă îți asumi ris
curi, calculează-le bine. Acasă au loc 
unele fricțiuni care pot duce la rup
turi.

A sosit vremea să te ocupi serios 
de sănătatea ta. Abține-te de la cioco
lată și diverse creme, mai ales atunci

0
când vrei să te consolezi cu mâncare din
cauza unor suferințe afective.
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Hoți orinsi la furat de vagoane de marfa
In urmă cu două zile Poliția Transporturi Feroviare din Simeria a 
prins în flagrant cinci persoane care tăiau un vagon de marja dezafec
tat, pentru a putea să îl care. Acesta se afla în zona Gării Cîrnești. 
După o urmărire ca în flinte patru dintre hoți au fost prinși.
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Povestea pavelelor e rescrisă cu bani europeni
Schimbarea pavelelor și a bor
durilor, un sport național care 
a făcut carieră la DNA, revine 

în actualitatea deveană pe 
banii Comunității Europene. 
Piața Victoriei din Deva va fi 
transformată, în această vară, 

într-un adevărat șantier. Și 
asta nu din cauza lucrărilor 

ISPA, cu care ne-am obișnuit 
deja, ci pentru că edilii munici
palității doresc modernizarea 

zonei.

Actualele pavaje din Piața Victo
riei nu mai sunt bune (viceprimarul 
Costa: „Sunt sparte”) și trebuie în
locuite cu altele noi și mai frumoase. 
Spațiile verzi nu mai sunt verzi, iar

Dosarul „Brokerița” ar putea ajunge 
la Curtea Constituțională

Ieri la Tribunalul Hunedoara a avut 
loc al treilea termen al procesului în care 
este judecată brokerița Adriana Constan
tin. Avocații firmei de brokeraj SSIF Bro
ker S.A. Cluj au invocat în instanță 
excepția de neconstituționalitate 
menționând că societatea nu și-ar fi putut 
exercita dreptul la apărare încă de la în
ceputul procesului. La auzul acestei 
solicitări victimele „brokeriței” și-au 
manifestat indignarea protestând în sala 
de judecată. Urmează ca instanță să 

A ’ecidă dacă va admite excepția de 
neconstituționalitate. Dacă solicitarea va 
fi admisă există posibilitatea ca S.C. SSIF 
Broker să se eschiveze de la plata a două 
milioane de euro.

Victimele „brokeriței” Adriana Con
stantin se prezintă în număr tot mai mic 
în sala de judecată, după ce procesul pare

aglomerația rutieră dintre Casa de 
Cultură și Poșta Veche trebuie, cumva, 
limitată. Asta spun reprezentanții 
municipalității, împreună cu consilierii 
locali, care au aprobat, ieri, proiectul de 
hotărâre privind modernizarea zonei 
centrale a Devei. “Vom reabilita în
treaga zonă centrală a Devei. Vom în
locui pavajele din fața Casei de Cultură, 
vom estetiza zonele verzii, pe care le 
vom proteja cu garduri metalice. Sensul 
de mers de la Piața Victoriei înspre 
Piața Unirii va fi transformat în sens 
unic”, a declarat viceprimarul Devei, 
Cosmin Costa. Și asta nu e tot. Primarul 
Mircia Muntean a afirmat că dorește și 
trasarea unor parcări “în spic” pe 
această porțiune, iar cele trei benzi de 
circulație rămase vor fi transformate în 
două. Toate acestea vor fi realizate prin 
fonduri europene, iar lucrările se ridică 
la circa 14.000 de euro.

să bată pasul pe loc. Ieri au venit la proces 
doar o treime din cele 270 de persoane 
care au fost escrocate de fosta directoare 
a SSIF Broker S.A. Cluj. (Una dintre per
soanele care a depus plângere împotriva 
femeii a decedat). Procesul a început cu 
o jumătate de oră întârziere, deoarece 
procurorul de caz a rămas blocat în trafic.

„Și noi avem drepturi... 
Este arsenalul obișnuit 
de tergiversare 
a procesului”

Dacă instanța va admite excepția de 
neconstituționalitate, dosarul va fi trimis 
la Curtea Constituțională. Astfel, există 
posibilitatea ca procesul să fie suspendat 
pe o perioadă de timp de șase luni până la 
un an. Excepția invocată de SSIF Broker 
S.A a fost susținută și de procurorul de 
caz. ”Eu cred că și procurorul ar fi trebuit 
să se opună solicitării, ori el a fost de 
acord și a adoptat aceeași tactică cu a av
ocatului care apără societatea de brokeraj. 
Astfel ar fi posibil să se gândească și la 
faliment, iar păgubașii să nu își mai recu
pereze banii”, a declarat Andrei Guga, 
apărătorul prefectului Attila Dezsi. 
Excepția de neconstituționalitate invocată 
de avocatul firmei de brokeraj a stârnit 
mânie în rândurile păgubașilor. La solic
itarea avocatului SSIF Brokeraj S.A 
Cluj:,, Haideți să fim rezonabili”, furia și

“Big Brother” 
e peste tot

Un alt proiect aprobat de con
silierii locali este supravegherea întreg
ului oraș cu camere video. Mai exact, 
aceste surogate ale celebrului “Big 
brother” vor fi amplasate în toate 
cartierele Devei, în special în zonele 
aglomerate și cu risc crescut de 
infracționalitațe. Vor fi monitorizate 
video zonele centrale, parcurile, biseri
cile, terasele, spațiile de joacă pentru 
copii, toate acele locuri pe care edilii lo
cali, dar și polițiștii, le consideră ten
tante pentru infractori. “Monitorizarea 
se va face de către Poliție, astfel încât 
ei vor putea să intervină mult mai re
pede în cazul unei infracțiuni deoarece 
vor putea observa în orice moment ce 
se întâmplă într-o anumită zonă”, a mai 
adăugat Cosmin Costa.

Camerele video 
se mișcă precum 
ochiul mortului

Proiectul noilor camere video vine 
la trei ani de la amplasarea altor astfel 
de aparate în zona Pieței Unirii și pe 
hotelul din zona Lido. Dacă acea 
cameră, care a fost amplasată pe hotel, 
a avut rolul de supraveghere a drumar- 
ilor care efectuau lucrările la sensul gi
ratoriu din zonă, celelalte camere au 
cam închis ochiul vigilent și nu au prea 
funcționat. Deși scopul lor a fost acela 
de a-i prinde pe eventualii infractori, 
camerele au avut un rol pur decorativ. 
Lucru de altfel recunoscut și de 
polițiștii comunitari care, în urmă cu 
aproximativ trei săptămâni declarau că: 

indignarea a cuprins întreaga sală. ”Tot 
noi să fim rezonabili? De ce nu o lăsați și 
pe Adriana Constantin să vorbească. A cui 
angajată era când a furat acești bani? Și 
noi avem drepturi la Curtea 
Constituțională. Excepția de 
neconstituționalitate este o parte din arse
nalul obișnuit de tergiversare a procesu
lui”, a strigat mulțimea furioasă.

„Este o copie fidelă 
a procesului FNI”

Ulterior procurorul a revenit și a so
licitat disjungerea cazului. în aceste 
condiții procesul penal în care este 
judecată Adriana Constantin ar putea fi fi
nalizat, iar cel civil în care este judecată 
societatea SSIF Broker să ruleze „cu 
încetinitorul”. Avocații celor păgubiți au 
cerut din nou instanței să dispună blo
carea conturilor societății SSIF Brokeraj 
S.A Cluj. „Procuratura este împotriva 
noastră. Viața noastră este blocată iar con
turile lor nu. Este o copie fidelă a proce
sului FNI. Cum să mai avem răbdare?”, 
spunea un bărbat, când procurorul de caz 
a cerut disjungerea dosarului. Tot ieri 
instanța a decis ca Adriana Constantin să 
rămână în continuare în arest. Următorul 
termen al procesului va avea loc în 20 
aprilie.

Maria Bulz

“Nu am reușit să prindem niciun infrac
tor cu aceste camere. Tot ce am reușit 
să facem a fost să supraveghem trafi
cul” (Cornel Guțu, directorul adjunct al 
Poliției Comunitare Deva)

Administratorul 
pieței e chemat 
la raport

Și pentru ca primăvara să nu fie 
deloc liniștită pentru administrația 
locală și nici pentru comercianți, 
reprezentanții Primăriei s-au gândit să- 
1 cheme la raport pe administratorul 
pieței agroalimentare. Motivul: pro
dusele nealimentare se vând lângă cele 
alimentare. Deși situația este așa încă 
de la deschiderea pieței, edilii locali au 
considerat că, după doi ani, e momentul

g
Timp de un an Adri
ana Constantin a fost 
cercetată în stare de liber
tate de procurorii DNA. 

Ea este acuzată că începând din luna 
martie a anului 2002 a delapidat 
2.000.000 de euro de la clienții săi. 
Printre cei care i-au căzut victimă se 
află și Attila Dezsi, prefectul 
județului Hunedoara. „Brokerița” a 
semnat în fals 39 de acte de control 
intern din care rezulta că societatea 
a fost verificată de șefii de la Cluj, 
fără a fi găsită vreo neregulă. Pentru 
a nu stârni vreun dubiu clienților săi 
ea le prezenta documente false care 
le confirma calitatea de investitor. 

să facă ordine. “Nu mi se pare normal 
ca tarabele cu ojă, lenjerie intimă, elas
tice de păr și alte astfel de obiecte să fie 
amplasate chiar lângă cele cu legume și 
fructe. Vreau să văd de ce s-a ajuns în 
situația asta și cum poate fi remediată. 
Comercianții de produse nealimentare 
pot închiria spațiile de la etajul întâi al 
pieței”, a declarat viceprimarul Cosmin 
Costa.

Până toate aceste proiecte se vor 
pune în practică, devenilor nu le 
rămâne decât să profite de actuala zonă 
centrală a orașului și să iasă la plim
bare, dar și să-și facă cumpărăturile 
într-o atmosferă calmă. Un singur lucru 
au omis reprezentanții municipalității: 
să spună: când vor fi și finalizate toate 
aceste proiecte.

Andreea Lazăr



PUNCT ȘI CONTRAPUNCT ÎN ȘTIINȚA
ISTORICĂ ROMÂNEASCĂ (1948-1965)

Scrisul istoric românesc a 
cunoscut de-a lungul timpu
lui o evoluție care ne deter
mină să spunem că aceasta 

reflectă în cea mai mare 
măsură o realitate complexă 

a societății românești.
E adevărat că nu în toate 
timpurile acest raport s-a 

concretizat în acest fel, isto
riografia având în toate tim
purile discontinuitățile sale.

Dacă în anii_ 1948-1965 
scrierea istoriei a trebuit să su
porte nonvalorile ideologizante 
ale proletcultismului în perioada 
1971-1989 istoria a fost folosită 
pentru justificarea unei așa zise 
personalități providențiale pentru

români. Mă refer la Nicolae 
Ceaușescu, flancat la un moment 
dat de consoarta sa Elena 
Ceaușescu. Ca în orice perioadă 
istoriografia cunoaște
continuități și discontinuități și 
în perioada comunistă. Adică nu 
respingem apriori tot ceea ce a 
creat această istoriografie.

Revenind la prima parte a 
perioadei comuniste să 
observăm că se dorește 
deznaționalizarea scrisului is
toric prin triumfalizarea pe de o 
parte a internaționalismului pro
letar, pe de altă parte prin inter
pretarea tuturor fenomenelor și 
proceselor istorice prin 
conotațiile sale sociale, fie că era 
fie că nu era oportun acest de
mers. în primii ani nimic nu 
putea fi prezentat în afara relației 

cu marele vecin de la Răsărit. 
Cel care își asumă acest rol de 
conformizare este istoricul Mi
hail Roller (1908-1958). 
Cetățean român, de origine 
evreiască, născut la Buhuși, a ab
solvit studiile liceale la Bacău, 
cele universitare în domeniul is
toriei la Moscova, după ce a 
urmat studii tehnice la Berlin și 
Paris. Comuriist convins, a acti
vat în partidele din Germania și 
Franța. în deceniul patru al sec
olului trecut a fost activist al 
P.C.d R. pentru ca în anul 1940 
să treacă în Basarabia 
„eliberată”. Este activ în grupul 
Anei Pauker, iar în toamna anu
lui 1944 se întoarce în țară, fiind 
cooptat în aparatul de 
propagandă al C.C. al P.C.R. La 
început îl regăsim în activitatea

politică participând la pregătirea 
alegerilor din anul 1946 apoi 
supraveghează reforma
învățământului. Monitorizează 
realizarea noilor manuale, ma
joritatea traduse din limba rusă. 
La 1 noiembrie 1948 a devenit 
membru titular, odată cu trans
formarea Academiei Române în 
Academia Republicii Populare 
Române. A fost, între anii 1949- 
1955, vicepreședinte al Secției 
de științe istorice, filosofice și 
economico-juridice a acestui for 
științific. în același an a devenit 
profesor și șeful Catedrei de Is
toria României la Academia 
Militară. Ca om politic a fost 
deputat în Marea Adunare 
Națională. A cerut studierea 
marxism-leninismului la toate 
facultățile din toate 
universitățile, indiferent de pro
fil. A exercitat un control absolut 
în anii 1948-1955 asupra felului 
în care trebuia interpretată isto
ria, afirmațiile sale devenind 
dogme și nu puteau fi nici măcar 
interpretate, iar de contrazicere 
nici nu putea fi vorba. Preamărea 
sovietele și pe Stalin, chiar și 
Rusia țaristă, rolul slavilor în for
marea poporului român și al lim- 
-bii române. Totul trebuia judecat 
prin prisma luptei de clasă. Crit
ica participarea României la 
Primul Război Mondial și Marea 
Unire. A combătut vechea istori
ografie, considerată
antiromânească. Deci, scrisul is
toric comunist a fost domeniul 
pe care l-a determinat prin activ
itatea sa ideologică. Mihail 
Roller a condus grupul de autori 
care au publicat în anul 1947 
manualul școlar sovieto-român 
de „Istoria R.P.R.”. Acesta a fost 
alcătuit conform noțiunilor stal- 
iniste de periodizare și evoluție 
socială, fiind astfel o modalitate 
de îndoctrinare a activului de 
partid și de propagandă stalinistă 
generală a Partidului Munci
toresc Român. Să menționăm 
câteva din titlurile așa zisei sale 
opere. „Cugetători și luptători 
ruși în secolul al XIX-lea”, „De
spre pedagogia în URSS”, 
„Eroicul și sângerosul 1907”, 
„Nicolai Zuber Petrovici”, 
„Studii și note științifice privind 
istoria României”. între anii 
1955-1958 director adjunct la In
stitutului de Studii Istorice și 
Studii Politice a fost Mihail 
Roller. Proiectele acestuia se 
rezumau la realizarea unui 

ual de istorie al partidului, de a 
edita o serie de broșuri destinate 
activului de partid care trebuia să 
se perfecționeze ideologic. Acest 
personaj poate fi considerat un 
adevărat prozelit al scrisului is
toric prosovietic, un puritan al 
stanlinismului. Sfârșitul profe
sional, pe care îl merita, a venit 
pe neașteptate. în anul 1958 se 
aniversa un sfert de secol de la 
greva ceferistă din anul 1933. Au 
fost invitați mai . mulți 
participant, iar unii au afirmat că 
Gheorghiu-Dej nu a fost în prim- 
planul acțiunii așa cum afirma 
propaganda de partid. Constantin 
Pârvulescu, directorul I.S.I.S.P. 
era doar formal conducător, aș 
că aproape toată responsabili
tatea i-a fost atribuită lui Mihail 
Roller, directorul adjunct. Se 
pare că el a fost, în anul 1957, un 
susținător al lui Iosif 
Chișinevschi, stalinist, antidejist 
care nu agrea hrușciovismul și 
noua atitudine a lui Gheorghiu- 
Dej, fiind în același an înlăturat 
din partid. Plenara C.C. al 
P.M.R. din 9-13 iunie 1958, unde 
Roller a fost aspru criticat, are ~ 
menirea de a anihila acest nou 
grup ostil conducerii partidului, 
în aceleași zile au avut loc 
lucrările Comisiei mixte de iste 
rie româno-sovietice unde Mi
hail Roller a fost, de asemenea, 
criticat dur pentru activitatea sa. 
Sovieticii nu scot un cuvânt pen
tru a-1 apăra ceea ce este pentru 
el un șoc pe care nu îl poate su
porta. La 21 iunie 1958 trece la 
cele veșnice, unii afirmând că s- 
a sinucis din cauza criticilor ex
primate.

Chiar dacă a fost un cerber 
al stalinismului ca dogmă a isto
riei a avut și oponenți: Constan
tin Daicoviciu, Emil Condurachi, 
David Prodan, Andrei Oțetea, 
Barbu Câmpina și însuși 
președintele Academiei R.P.R., 
Ilie Murgulescu, fiind acuzat de 
plagiat, însușirea nemeritată a 
muncii unor tineri cercetători și 
lipsa unei rigori științifice în 
lucrările publicate. Contestatarii 
săi erau nume recunoscute pen
tru activitatea lor istoriografică. 
Mihail Roller, un fanatic al stal
inismului devine un rebut odată 
cu destalinizarea politicului și, 
implicit, a istoriografiei.

dr. Gheorghe Firczak



Tradiția românească in culorile primăverii
„Expoziția Primăverii”, este un eveniment c ultural la care vor 
avea expuse lucrări în holul mare al Casei de Cultură din Deva, 
joi 25 martie, elevii de la Școala Populară de Arte Deva și de la 
Liceu! de Arte „Sigismund Toduță”.

Bolnavii de Parkinson sunt tratați cu refuz

Asociația Antiparkinson pro
testează față de decizia Consi
liului Județean Hunedoara de 
a nu aloca, în acest an, fonduri 

organizațiilor non-guverna- 
mentale, care au ca obiect de 

activitate domeniul social.

Președintele asociației, Dan 
Răican a afirmat că, deși nici anul tre
cut nu a primit fonduri, a sperat ca 
măcar acum să poate realiza proiecte 
finanțate cu bani de la autoritățile 
județene, proiecte care să vină în spri
jinul bolnavilor de parkinson. „Nu știu 
din ce motive în acest an nu au alocat 
fonduri. Mie nu mi-ar fi părut atât de

de Consiliul Județean
rău însă anul trecut am pierdut proiectul 
deoarece au beneficiat alt ONG-uri de 
bani de la Consiliul Județean. Normal, 
potrivit legii, ar fi trebuit să aloce și 
pentru social ceva, cât de puțin. Mi-au 
spus că nu sunt fonduri din cauză că e 
criză și poate se rezolvă ceva la rectifi
carea bugetară. Dar știți cum sunt 
rectificările astea...”, spune, vizibil 
afectat, Dan Răican.

învățături pentru 
alinarea suferinței 
bolnavilor

Dan Răican se baza în acest an pe 
fondurile alocate de la Consiliul 
Județean pentru a scrie o nouă carte cu 

remedii prin care suferința bolnavilor 
de Parkinson să fie alinată. Din lipsă de 
fonduri, aceasta va rămâne doar în bib
lioteca președintelui Asociației, sub 
formă de manuscris. “Anul acesta 
vroiam să continui seria de cărți legate 
de viața cu boala Parkinson și să editez 
o nouă carte despre cum îi poate ajuta 
acupunctura pe acești bolnavi. Sper că 
voi obține totuși ceva la rectificarea 
bugetară”, a mai adăugat Răican.

Până la încheierea ediției nu am 
reușit să obținem și punctual de vedere 
al reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara.

ț
Andreea Lazăr

drepturile pacientului văzute 
prin ochi de copil

24 martie - Ziua Mondială de lupta 
împotriva Tuberculozei

Copii cu mâini sau picioare 
rupte, care se îndreaptă spre 

spital. Asta au desenat micuții 
de la grădinița Liceului Peda
gogic astăzi, în cadrul unei ac
țiuni organizate de Asociația 
Antiparkinson. Desenele au 
fost realizate în cadrul unui 

concurs intitulat „Cum văd co
piii respectarea dreptului pa- 

cienților” și a marcat Ziua 
Europeană a Drepturilor Pa

cientului.

Potrivit președintelui Dan Răican, 
sărbătorirea zilei drepturilor pacientului 
s-a făcut în rândul copiilor deoarece

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă

aceștia trebuie să învețe de mici ce drep
turi au și cum să le solicite în cazul în care 
aplicabilitatea lor nu vine de la sine. 
„Dorim să conștientizăm populația, în 
special copiii, despre existența per
soanelor cu dizabilități. Această campanie 
de conștientizare va începe de astăzi (ieri, 
n.red.) cu Ziua Europeană a Drepturilor 
Pacientului și se va încheia în 12 aprilie, 
odată cu Ziua Mondială a Bolnavilor de 
Parkinson. Vrem să învățăm tânăra 
generație că există oameni cu dizabilități 
care necesită o îngrijire specială”, a de
clarat președintele Asociației Antiparkin
son, Dan Răican.

Desenele lor vor fi
expuse la Bruxelles

„Am desenat o fetiță pe care mama 
sa o duce la spital pentru că și-a rupt 
mâna”, explică o fetiță desenul pe care 1- 
a realizat. Deși sunt încă mult prea mici 
pentru a știi ce înseamnă o persoană cu 
dizabilități, copiii au aflat că bolnavii au 
nevoie de ajutorul celor din jur. „De un 
om bolnav trebuie să avem grijă, să-i dăm 
medicamente și să-1 ducem la spital”, a 
spus un alt copil.

Desenele realizate de copii vor fi 
trimise partenerului de proiect de la Brux
elles, iar cele mai reprezentative vor fi ex
puse în cadrul unei galerii ce se va 
deschide în Palatul Parlamentului Euro
pean.

Andreea Lazăr 

în fiecare an, la 24 martie 
este marcată, în întreaga 

lume, Ziua Mondială a luptei 
împotriva Tuberculozei.

Această zi este destinată a so
licita atenția publică asupra 
faptului că tuberculoza ră

mâne o problemă epidemiolo- 
gică aproape în întreaga 
lume, producând moartea 

multor milioane de oameni 
anual, mai ales în lumea a 

treia.

24 martie comemorează ziua în 
care, în 1882, doctorul Robert Koch a 
informat oficial comunitatea științifică 
internațională cu descoperirea sa: 
bacilul care îi poartă numele și care pro
duce tuberculoza. Sloganul pentru 2010 
este: “împotriva tuberculozei! Mai mult, 
mai bine, mai repede!” Potrivit Rapor
tului OMS din 2007 privind controlul 
global al tuberculozei, această boală 
ocupă locul doi la nivel mondial, în rân
dul bolilor infecțioase cu cele mai multe 
decese, după SIDA.

în Hunedoara 
a scăzut numărul 
cazurilor de TBC

In 2005 s-au înregistrat în lume 8,8 
milioane cazuri TBC și au decedat circa 
1,6 milioane oameni. Conform OMS și 
Biroul regional pentru Europa, România 
este printre primele cinci țări din 
Regiunea Europa, alături de Federația 
Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Kazahstan, 
în ceea ce privește incidența și mortali
tatea prin tuberculoză. După cinci ani de 
aplicare a strategiei DOTS (tratament 
administrat supravegheat), în România 
se înregistrează o stagnare a creșterii 
incidenței TBC, care atinsese în 2002 
nivelul maxim de 142,2 la suta de mii 
de locuitori, până la 99,9 în anul 2009.

Județul Hunedoara, cu incidența de 
93 la suta de mii de locuitori în 2009, se 
situează sub media pe țară, având o 
scădere a cazurilor de TBC declarate de 
la 671 în anul 2000 la 441 în 2009.

Tuberculoza este o boală 
contagioasă cu transmitere pe cale 
aeriană cu o persoană bolnavă, sau mult 
mai rar de la animale bolnave, astfel că 
bolnavul de TBC care elimină în 
atmosferă bacilii vii îi poate îmbolnăvii 
sau infecta pe cei din anturajul lui, în 
primul rând familia și mai ales copii. De 
aceea este foarte important ca acești bol
navi să fie cât mai repede depistați, prin 
prezentarea la medicul de familie sau la 
specialistul pneumolog, în cazul unei 
simptomatologii trenante de peste trei 
săptămâni cu: tuse, febră sau 
subfebrilități, inapetență, scădere 
ponderală, expectorație cu sânge, aste
nie, dureri toracice, somnolență.

împreună putem 
reuși să oprim 
extinderea bolii

Tuberculoza are incidența mai 
crescută la categoriile sociale mai defa
vorizate (standard de viață scăzut, 
populația romă, deținuți, persoane fără 
locuință, instituționalizați, șomeri, 
malnutriți, infectați HIV, bolnavi cronici 
cu diabet, neoplasme, silicoză), dar și la 
personalul medical din mediul tubercu

los. Principala măsură de prevenție 
rămâne tratamentul bolnavilor depistați 
cât mai precoce, astfel se limitează 
răspândirea infecției în jur. „Prin an
cheta epidemiologică se controlează 
contacții acestor bolnavi, care trebuie să 
se prezinte cât mai repede la control la 
unitățile anti-TBC, investigațiile și trata
mentul fiind gratuite. Pentru a avea un 
organism rezistent la boală, populația 
trebuie să știe că sunt importante 
alimentația echilibrată, mișcarea în aer 
liber, odihna suficientă, evitarea 
spațiilor aglomerate și neaerisite. Tuber
culoza este o boală care se vindecă, dacă 
se urmează corect tratamentul și să nu 
fie întrerupt pe toată durata lui. Cu 
ocazia acestui eveniment se dorește un 
semnal către toate părțile implicate, 
profesioniști din sănătate, mass-media, 
pacienți și grupuri de populație vulner
abile, populația generală, factori de de
cizie guvernamentali, căci numai 
împreună, unindu-ne eforturile, putem 
reuși să oprim extinderea acestei boli”, 
explică Dr. Maria Neagu - medic primar 
pneumologie, Șef secție pneumologie - 
Spital Județean de Urgență Deva și co
ordonator al Programului TBC pentru 
județul Hunedoara.

Alexandru Avram

împotriva 
tuberculozei
Mai mult, 
mai bine, 
mai repede!
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Femeia este muzică rătăcită în carne." 
Emil Cioran

Dumitra Ștefan, omul care
se ocupă de sănătatea județului
Femeia s-a integrat tot mai mult în me

diul dominat de bărbați. Deși privită 
uneori cu scepticism a reușit prin 

muncă, studiu și perseverență să-și do
vedească calitățile atât profesionale cât 
și de bun conducător. Un medic dedicat 
meseriei sale, cât și un bun manager al 
unei instituții descentralizăte, Direcția 
de Sănătate Publică Hunedoara, este 

Dumitra Ștefan.

încă de mic copil, Dumitra Ștefan a avut o 
înclinație spre meseria de doctor. Deși spune că 
nu a ales să urmeze Facultatea de Medicină dintr- 
un anume motiv, recunoaște că atunci când încă 
se juca cu păpușile, cea mai mare distracție era să 
le facă injecții. Studiile liceale le-a urmat la Liceul 
Sanitar, pe vremea când ciclul liceal era absolvit 
după cinci ani de studiu. Modificările sistemului 
de învățământ din acea perioadă au dus la intro
ducerea examenului de treaptă, precum și la com
primarea ultimilor trei ani de studiu în doi, studiile 
liceal fiind reduse la patru ani. „Am prins cam 
toate schimbările din învățământ din acea 
perioadă. în ultimii doi ani de studiu după exam-

„Relația cu doamna Dumitra 
Ștefan este una foarte bună. Este o 
persoană implicată în ceea ce face, o 
adevărată profesionistă. Totodată

doamna Dumitra Ștefan este un conducător a
cărui ușă este în permanență deschisă tuturor 
celor care au o problemă. Apreciez foarte mult 
munca domniei sale și faptul că se implică 
foarte mult în ceea ce face. Dumitra Ștefan a
făcut dovada competenței sale profesionale 
atât ca medic, cât și în calitate de manager”, 
spune dr. Dan Călin Floreă, managerul Spi
talului Județean de Urgențe Deva.

*

De la astenie de primăvară la depresie
Schimbările de temperatură 

precum și tranziția dintre anotimpul 
de iarnă la cel de primăvară sunt 
unele dintre principalele cauze care 
determină astenia de primăvară. Cu 
toate că acest simptom primăvăratic 
este de multe ori considerat un moft, 
astenia de primăvară poate duce la 
instalarea depresiei.

Simptomele asteniei sunt cele 
de oboseală, iritare, stare de melan
colie, anxietate, nevoia de a plânge, 
insomnie și lipsa interesului pentru 
activitățile cotidiene. Astenia de 
primăvară este declanșată de un 
dezechilibru în organism. Aportul de 
vitamine și minerale scade pe par
cursul sezonului rece din cauza di
etelor sau a alimentației 
nesănătoase. La începerea sezonului 
cald organismul consumă mai multă 
energie decât produce. De aseme
nea, schimbarea de la un sezon rece 
la unul cald afectează și sistemul 
nervos central, care duce Ia apariția 
stărilor nervoase, durerilor de cap, 

oboseală, disconfort și somnolență. 
Statisticile arată că aproape o treime 
dintre românii cu vârstă de peste 14 
ani au suferit de astenie de 
primăvară, cu un vârf la persoanele 
trecute de 35 de ani. Astenia de 
primăvară este mai frecventă în rân
dul persoanelor de sex feminin decât 
la bărbați. De cele mai multe ori, as
tenia de primăvară duce la instalarea 
depresiei ușoare. Aceasta se 
caracterizează printr-o continuă 
stare de tristețe și pierderea încred
erii în sine. Forma aceasta de depre
sie ușoară nu este un lucru care nu 
trebuie băgat în seamă. în general ea 
rămâne și după dispariția asteniei.

Un remediu pentru tratarea as
teniei de primăvară și pentru pre
venirea stării de depresie îl 
constituie consumul mare de fructe 
și legume, care aduc un aport impor
tant de vitamine și minerale nece
sare organismului. De asemenea, 
este recomandată mișcarea și 
plimbările prin natură. Din fericire

enul de treaptă, au fost comprimate toate materiile 
de specialitate. Erau foarte multe ore de curs, 
foarte multă informație de asimilat, dar întot
deauna mi-a fost rușine să mă ridic în picioare și 
să nu știu răspunsul la materia la care eram 
ascultată. în același timp, mă pregăteam și pentru 
examenul de admitere la facultate A fost greu dar 
am reușit să țin pasul”, mărturisește Dumitra 
Ștefan, directorul Direcției de Sănătate Publică I- 
(DSP) Hunedoara.

După absolvirea Facultății de Medicină și 
Farmacie din Cluj, Dumitra Ștefan a profesat ca 
medic de circumscripție. în 1994 a susținut exa
menul de rezidențiat, „Secundariat” la vremea 
aceea, cu specializarea în dermato-venerice. A 
profesat apoi ca medic în Lupeni, oraș despre care 
ne spune că, la vremea aceea, i s-a părut un oraș __
trist. „Mi-aduc aminte că era pe stradă un strat de 
zăpadă de vreo doi-trei centimetri. Eram în stația 
de autobuz și mă jucam cu piciorul în zăpadă când 
am observat că sub ea era cărbune. Mi s-a părut 
un oraș trist, deși știu că orașul Lupeni nu 
înseamnă numai minerit”, a spus Dumitra Ștefan, 
în preajma anului 2000 a susținut un alt examen 
pentru grad în evoluția profesională. în 2001 a fost 
numită director la Spitalul din Petroșani. Din luna 
octombrie a anului trecut Dumitra Ștefan conduce 
Direcția de Sănătate Publică a județul Hunedoara.

„Dumitra Ștefan este un medic 
foarte bine pregătit profesional. Este 
o femeie hotărâtă și un exemplu de

Agenda aglomerată 
n-o împiedică să profeseze

Meseria de medic a practicat-o întotdeauna 
cu pasiune. Cu toate că agenda personală este una 
foarte încărcată, Dumitra Ștefan găsește timp și 
pentru marea sa pasiune. Odată pe săptămână își 
găsește timp să profeseze în cabinetul său partic
ular. O persoană ambițioasă și conștiincioasă, Du
mitra Ștefan a urmat și cursuri de management, 
odată cu numirea în funcția de manager. Despre 
condiția medicilor din România vorbește cu oare
care mâhnire. „Să fi doctor înseamnă o mare re
sponsabilitate. Doctorii nu ar trebuii să se 
gândească la faptul că pacienții nu își pot permite 
medicația prescrisă sau anumite investigații mai 
costisitoare. Din păcate în condițiile de față tre
buiesc luate în considerare și aceste aspecte. în 
plus, sunt și alți factori de zi cu zi, care pot afecta 
concentrarea unui cadru medical”, a adăugat Du
mitra Ștefan.

bună alegere în contextul în care
unele alegeri nu sunt dintre cele mai bune.
Reușește să combine perfect pregătirea sa 
profesională ca medic cu expertiza de man
ager. Din punctul de vedere teoretic al 
pregătirii cât și a experienței practice, con
sider că acesta este modul cel mai bun în care
ar trebui făcute promovările. Nu în salturi 
peste etape, căci dacă la o primă vedere se pot 
salva aparențele, la o analiză mai atentă a 
persoanei în cauză aceasta se devoalează ”, 
remarcă și dr. loan Dorin Petrul, Director ad
junct medical la DSP Hunedoara.

există și remedii medicale pentru 
tratarea acestor simptome. în farma
cii se pot găsii medicamente antide- 
presive. Doctorii recomandă 
vitaminele și mineralele. „Organis
mul nu este pregătit să întâmpine 
schimbarea anotimpurilor. Iama 
stilul de viață este unul mai puțin 
activ, pe când primăvara acesta se 
schimbă radical. Aici intervin stărtle 
de oboseală, anxietate, melancolie și 
apatie. Esțe afectat, de asemenea, 
sistemul nervos. Lumea în general 
nu apelează la ajutor specializat nici 
pentru probleme mai grave. Există o 
reticență în a merge să discuți cu un 
specialist. Cât despre asteniile de 
primăvară, nici nu încape în discuție 
să fie solicitat ajutorul unui psi
holog. Totuși nu ar trebui tratate cu 
indiferență pentru că starea de aste
nie s-ar putea agrava, ducând la de
presie”, spune psihologul Ovidiu 
Gostian.

„Femeile trebuie să lupte. în nici un caz să nu se dea bătute. Trebuie să conștientizeze că nu 
sunt inferioare bărbaților și pot face absolut orice, fără excepții la fel de bine ca și bărbații. Iar 
pentru asta trebuie să-și stabilească un țel, pentru care să lupte cu toate că pentru orice se plătește 
prețul ”.

Dumitra Ștefan,
Director al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara

„Este o lume a bărbaților!”

Atât pe plan profesional cât și cel personal 
Dumitra Ștefan se poate considera o femeie 
împlinită. De-a lungul carierei a fost mere" 
susținută de soțul ei. Deși este o femeie de cariei 
o femeie de succes, Dumitra Ștefan a constatat că 
trăiește într-o lume a bărbaților. „Succesul este de
pendent de un cumul de factori. Chiar dacă te 
străduiești din fragedă pruncie pentru a obține un 
lucru, nu poți avea garanția că într-adevăr îl vei 
avea. De când am fost numită în funcție la DSP 
am constatat cu regret că totuși este o lume a 
bărbaților. în diferitele ocazii când ne reunim toți 
directorii de la deconcentrate, observ cu regret că 
sunt foarte puține femei printre noi. Nu am vrut să 
bag de seamă treaba asta, dar așa este”, a spus Du
mitra Ștefan.

Irina Năstasî



Reportaj 7
___  Miercuri, 24 martie 2010

V? puteți citi pe internet la
http://ghisulhunedoarei.blogspot.com/

Umbra tâlharului Mantu, bântuie în Munții Zarandului

Moara lotrilor, singura mărturie a legendelor
cu haiduci și prințese

Undeva în Țara Zarandului, 
pe Valea Ciunganilor, între bă

lării și tufișuri, năpădită de 
mușchi, păianjeni și povești 

bătrânești, șade o ruină a ceea 
ce a fost odată moara mândră 
a unui moț, fugit de pe moșiile 
grofilor și devenit hoț la dru
mul mare. După ani de pribe

gie prin pădurile Munților 
Zarandului, legendarul tâlhar 
Mantu,nu a apucat să se așeze 
i ț^asâ lui dar trăia din jafuri 
și exploatarea morii care mai 

stă și acum ca mărturie a unor 
evenimente petrecute cu 

at 'ape 200 de ani în urmă și 
care se pierd în ceața timpului.

Doar poveștile bătrânești, 
transmise din tată-n fiu, ori 

din bunic în nepot, salvează în 
memorie o parte din faptele de 
pe acea vreme și le mai dau o 

undă de farmec de basm.

Moara este situată la doi kilometri 
mai sus de satul Ciungani. Se spune că 
Mantu Haiducul nu a vrut să o așeze 
n aproape de sat, pentru că nu avea 
încredere în oameni. în viața sa de 
pribeag prin pădurile Țării Zarandului, 
fusese trădat de mai multe ori chiar de 
oameni din ceata lui, așa că nu mai avea 
df încredere în nimeni. “Bunicul 
mea îmi povestea că. ori de câte ori tre
cea seara pe drum, pe lângă moară, în 
primii ani după ce s-o așezat pă valea 
asta, Mantu pândea de la fereastră, ca 
să vadă dacă nu cumva vin jândarii 
(potera) să-l «întrebe de sănătate», sau 
să nu fi fost careva să vină să-i ieie gal
benii. O avut o oală-ntreagă de aur 
strânsă de când o fost lotru. Odată, când 
pândea el așe, moșu meu, copil p- 
atuncea, o intrat pă ușă. Mantu s-0- 
ntors cu pușca cătă el. c-avea pușca 
aprope. Moșu meu o luat-o la fugă dup- 
aia cât o putut de tare șî ani buni n-o 
mai trecut pe lângă moră lotrilor”, 
spune loan Mateș, ajuns acum aproane 
de 95 de ani, precizând că “moșu” era, 
d 'apt, stră-bunicul său.

Ruina dintre bălării

Din mândra gospodărie a haiducu
lui nu a mai rămas decât o parte din 
moară.

O clădire de lemn ce abia se mai 
ține. Cîteva grinzi aproape putrezite 
susțin acoperișul găurit, ale cărui țigle 
stau să cadă la cea mai mică adiere de 
vânt. Pe o latură a încăperii a rămas 
bine fixată, dar mâncată de rugină, 
roata dințată a morii. în rest, încăperea 
e plină doar de buruienile care au cres
cut în locul podelelor putrezite. Aici a 
fost locul unde s-a retras Mantu, cel 
mai renumit hoț SSpe vâlea'Mureșului 
și Crișului Alb. Ceata lui a băgat groaza 
de nenumărate ori atât în comercianți, 
cât și în țăranii de pe valea celor două 
râuri.

Hoț, morar și birtaș

După cum povestesc bătrânii, leg
ende auzite și de ei de la bunici, Mantu 
nu era nici pe departe un haiduc, din 
acela bun, care ia de la bogați și dă la 
săraci. Mantu era un hoț la drumul 
mare, care aținea calea oamenilor, fie 
că erau negustori bogați ori țărani 
prăpădiți care și-au vândut vita în târg 
și mergeau spre casă cu banii câștigați.

Banda lui Mantu acționa pe valea 
Crișului Alb, aținând calea negustorilor 
și bancherilor care transportau aurul 
scos din minele de la Ruda sau Caraci 
și pe valea Mureșului. El cunoștea per
fect drumurile care treceau prin Munții 
Zarandului. Dealtfel, legenda 
povestește despre Mantu că a fost 
cândva un țăran de undeva, de prin 
părțile Buceșului, care s-a căsătorit pe 
valea Mureșului, la Ilia. Nu s-a prea 
înțeles cu socrii, oameni muncitori și la 
locul lor, care lucrau o bucată de 
pământ luată “în parte” de la un nobil 
maghiar. Sătul de muncă și regulile im
puse la casa nevestei, Mantu a ales 
calea codrului, împreună cu încă trei fe
ciori din sat. Noaptea, umblau pe 
cărările știute numai de ei și prădau 
trecătorii sau gospodăriile mai înstărite. 
Cu banii adunați din furtișaguri 
mărunte, Mantu a cumpărat o casă un
deva pe un drum care trecea de la Ilia 
peste deal spre Brad, prin Visca. Acolo 
a deschis un birt. Și-a luat nevasta din 
Ilia și a făcut-o crâșmăriță. în crâșmă, 
Mantu afla de la trecători informații de
spre transporturile de aur, de la mina 
Caraci spre Arad, și putea să plănuiască 
mai bine atacul asupra convoiului. Zeci 
de transporturi au căzut în mâna lui 
Mantu. Pentru că voia să-și investească 
câștigul în ceva folositor, Mantu a con
struit și Moara Lotrului, undeva mai sus 
de Ciungani, tot pe un drum care trecea 
dinspre Vața spre Valea Mureșului peste

Angrenajul ce mișca pietrele de moară este încremenit 
de peste 100 de ani

Moara Lotrilor păstrează intre grinzile putrezite misterul și legenda unor timpuri apuse

crestele munților. Aici, pe lângă 
măcinatul “bucatelor” care nu se prea 
fac în zona de munte, era loc de taină 
pentru ceata de hoți. De aici se plănuiau 
atacurile și tot aici se ascundeau de jân
darii care-i căutau.

Aurul împărăției, 
piaza rea pentru 
ceata de hoți

Bătrânii povestesc că Mantu a fost 
de mai multe ori prins de jandarmi, dar 
a reușit, în mod miraculos, să scape de 
fiecare dată.

El nu era iubit decât de oamenii 
din ceata de hoți cu care împărțea foarte 
corect prada, pentru că nu ierta pe ni
meni și țăranii din satele unde acționa 

îi “purtau sâmbetele” și colaborau cu 
autoritățile să-l prindă. Dacă nu putea 
să se facă iubit, Mantu a reușit să se 
facă foarte temut. Mulți dintre cei care 
nu colaborau cu el erau aspru pedepsiți. 
Un țăran din Visca a încercat să-1 
vândă. Mantu a aflat din timp și i-a 
omorât omului atât nevasta, cât și fiica, 
după ce înainte le-a silutt împreună cu 
întreaga bandă. După ce .o'astfel de 
poveste a făcut înconjurul Munților 
Zarandului, nimeni nu mai avea curajul 
să se pună rău cu el.

Totuși, Mantu a făcut o mare 
greșeală, din lăcomie. A vrut să atace 
un transport de aur care trebuia să 
ajungă la Viena. Le-a aținut calea celor 
care cărau metalul prețios, pe drumul 
care duce de al Hălmagiu la Gurahonț, 
într-o pădure mlăștinoasă. A reușit să 
pună mâna pe pradă și să fugă cu ea. 
După obicei, a depozitat aurul la moara 
din Ciungani. Vestea jafului a ajuns la 
Viena, iar împăratul personal a dat 
ordin ca tâlharul să fie prins și aurul re
cuperat. însuși șeful jandarmilor a par
ticipat la acțiunea de prindere a 
tâlharului. Prin oamenii pe care-i avea 
la Arad, Mantu a aflat despre acțiune și 
a reușit să ascundă aurul, astfel încât 
atunci când I-au prins la cârciuma de la 
Visca, oamenii împăratului nu au găsit 
asupra s-a nimic compromițător. Au 
scotocit și la moară, dar nici aici nu au 
găsit nimic și Mantu a fost eliberat din 
temniță după câteva zile pentru că nu a 
putut fi condamnat. După câteva luni, 
iscoadele tâlharului au aflat că se 
organizează un nou transport de aur la 
Viena. De data aceasta, convoiul urma 
să treacă de la Brad spre Deva, prin 
Băița, și de aici să urmeze cursul 
Mureșului spre Arad. Mantu i-a așteptat 
la Crăciunești, dar, din motive necunos
cute, nu a atacat convoiul, ci l-a însoțit, 
discret, până după Săvârșin. Acolo, a 
încercat să atace și să fure aurul. A 
reușit, cu toate că trei dintre camarazii 
săi au fost răniți și apoi luați prizonieri. 
Paradoxal, toți trei au murit în temnița

din Cetatea Aradului, înainte să 
vorbească ceva despre Mantu. Moartea 
celor trei avea să-i fie fatală și capului 
bandei. 5“- .

Victima zvonurilor 
și propriei lăcomii

Generalul Prohaska, șeful jan
darmeriei, și-a jurat să-l prindă pe cel 
care teroriza principalele două căiâgjîfiU 
erciale din partea de vest a Transil
vaniei. A lansat, printre oamenii din 
satele de pe Valea Mureșului și Crișului 
Alb, zvonul că cei trei tâlhari care au 
murit în temnița de la Arad au fost 
asasinați de oameni plătiți de Mantu, să 
nu-1 pârască. Cum sătenii îi erau ostili, 
din cauza lăcomiei și brutalității lui, 
Mantu nu prea avea unde să se ascundă 
și cine să-l apere. Fiul unuia dintre 
ortacii săi omorâți în temniță a jurat să 
se răzbune. A intrat în ceata de tâlhari, 
câștigând repede încrederea șefului. A 
reușit să strecoare în mintea celorlalți 
din ceată că Mantu-i fură și nu împarte 
cinstit prada. într-o noapte, în timp ce 
organizau un atac asupra unor negustori 
de grâu care urcau pe Mureș spre. Deva, 
oamenii lui Mantu s-au răsculat îm
potriva propriului șef și au încercat să- 
1 omoare. Unul dintre ei a trădat însă, și 
Mantu a reușit să scape și să se 
refugieze la moara de la Ciungani. De 
aici l-au ridicat jandarmii, chemați 
chiar de oamenii din propria bandă, 
care au obținut, astfel, clemență de la 
împărat. Bătrânii nu termină niciodată 
povestea tâlharului Mantu, pentru că ni
meni nu știe cum a sfârșit acesta. Unii 
spun c-ar fi scăpat și de această dată și 
că ar fi murit de bătrânețe undeva, în 
Ungaria, alții că ar fi murit, după 10 
ani, în închisoare, iar cea de-a treia 
variantă spune că tâlharul a fost execu
tat la o singură zi după capturare.

Alexandru Avram

CMYK

http://ghisulhunedoarei.blogspot.com/


Dealerii de mașini second hand acceptă vouchers de la ..Bahia”
Bonusul pentru cumpărarea unei mașini vechi este mai mic, 2.100 lei. în cazul unei 
mașini, noi acesta este de 3.800 de lei.
Dacă vreți să vă schimbați mașina mult prea veche cu alta mai puțin veche o puteți 
face, de acum, neoficial, prin programul Rabla. Vânzătorii de mașini second hand 
au început și ei să accepte tichetele valorice.

Naționaliștii bulgari strâng 
semnături împotriva aderării

Senatul a aprobat ca TVA să fie plătită 
ulterior încasării facturii

Turciei la UE
Partidul naționalist bulgar 
VMRO va începe să strângă 
semnături pentru a cere Gu
vernului să se opună aderării 

Turciei la Uniunea Euro
peană, a anunțat liderul for- 

mațiunii, Krasimir 
Karakaceanov.

Karakaceanov a mai afirmat că 
partidul său va avea propriul candidat 
la alegerile prezidențiale din Bul
garia, care vor fi organizate în 2011.

Totuși, el a precizat că organi
zarea petiției împotriva aderării Tur
ciei la UE este o prioritate pentru

Românilor
le place munca

Angajatul român muncește și 
12 ore pe zi și nu se plânge.

Ba chiar muncește și de 
acasă, și deja i se pare firesc. 
Se declară mulțumit de sala
riu și de relațiile cu colegii și 
îi este de-a dreptul frică să se 
gândească să-și caute alt loc 

de muncă, în condițiile în 
care vede în jurul lui cum se 

pierd locuri de muncă.

Aproape un sfert dintre românii 
care au o slujbă muncesc 10-12 ore 
pe zi. Restul fac și ore suplimentare, 
iar aproape jumătate se declară 
extenuați când pleacă de la serviciu. 
Și, cu toate acestea, când trag linie, 
85 la sută dintre angajații români 
spun că sunt mulțumiți de program, 
iar aproape 80% nu se plâng de volu
mul de muncă, potrivit unui studiu 
realizat de Institutul Român pentru 
Evaluare și Strategie. 

partidul său și că VMRO va începe 
discuțiile privind candidatul său la 
prezidențiale doar după campania 
împotriva Turciei.

Partidul VMRO-BND este con
siderat descendent al unei organizații 
de la sfârșitul secolului al XlX-lea 
care a luptat pentru eliberarea regiu
nilor Tracia și Macedonia de sub Im
periul Otoman.

VMRO trece în prezent printr-o 
criză, întrucât numeroși membri care 
l-au susținut pe primarul din Plovdiv, 
Slavcio Atanasov, la funcția de 
președinte al formațiunii, la ultimul 
congres, au înființat o organizație 
similară numită VMRO-NIE.

Mai mult de jumătate sunt 
mulțumiți de salariu, iar de relația cu 
șefii nici nu le trece prin cap să se 
plângă. Dimpotrivă! Și toate acestea 
în condițiile în care oamenii spun 
răspicat (58%) că legislația muncii nu 
protejează angajatul. Și că nici măcar 
legile, așa insuficiente cum sunt, nu 
sunt respectate.

Toate aceste date - aparent para
doxale - au explicații, spun autorii 
studiului. Pe de-o parte, condițiile de 
pe piața muncii s-au înăsprit, iar con
textul economic general neprielnic 
generează o concurență intensă între 
angajații care se luptă pentru 
păstrarea unui loc de muncă.

Studiul este pus și în contextul 
cazului femeii care a leșinat la locul 
de muncă, apoi a intrat în comă, caz 
care a fost puternic mediatizat și care 
a ridicat problema condiției angajat
ului în România.

Studiul a fost realizat în pe
rioada 16-17 martie, pe un eșantion 
de 2089 de persoane, prin metoda 
CATI. Marja de eroare este de plus
minus 2,2%

Senatul a aprobat, luni, un 
proiect legislativ de modificare 
a Codului Fiscal, care prevede 
ca TVA să se plătească în ma
ximum 30 de zile de la data în

casării facturii, în acest 
moment plata TVA facându-se 
la momentul încasării facturii.

Raportul de respingere al propunerii 
legislative nu a întrunit votul plenului, 
doar 38 de senatori votând favorabil, 5 
abținându-se, iar 51 exprimându-se 
împotrivă. Președintele Senatului, Mircea 
Geoană a considerat că respingerea rapor
tului echivalează cu adoptiyea propunerii 
legislative, în consecință nu a mai supus 
votului proiectul în ansamblu.

Potrivit modificării propuse, "orice 
persoană trebuie să achite organelor fis
cale în termen de 30 de zile de la data 
încasării facturilor aferente contravalorii 
serviciilor prestate sau produselor 
livrate".

Reprezentantul Guvernului, secre
tarul de stat în MFP Grațiela Iordache a 
afirmat anterior votului că măsura nu 
poate fi implementată deoarece Directiva 
112 nu permite o astfel de prevedere și că

Raportul CE arată că rezultatele obținute 
de justiția românească sunt limitate

Raportul interimar privind justiția 
română, ce urmează a fi publicat marți de 
către Comisia Europeană, arată că rezul
tatele obținute în reforma justiției sunt lim
itate, iar cazurile de mare corupție la nivel 
înalt în continuare sunt tergiversate sau 
soluționate prin achitări controversate.

în domeniul justiției, în ultimele șase 
luni, România nu a putut susține ritmul 
alert al reformei așa cum s-a realizat la mi
jlocul anului trecut, alegerile prezidențiale 
cauzând întârzierea dezbaterilor parla
mentare privind Codurile de procedură 
penală și civilă, a căror adoptare va fi un 
pas important în reformă, se arată într-o 
variantă de raport interimar al CE, obținută 
de agenția Mediafax.

Ultimul raport de progrese a fost pub
licat în iulie 2009, iar recomadările 
cuprinse în document constituie termenii 
de referință ai actualului raport al Comisiei 
Europene (CE), precum și ai celui final ce 
va fi publicat în vara anului 2010.

Raportul interimar al CE către Parla
mentul European și Consiliu privind pro
gresele înregistrate de România în cadrul 
Mecanismului de Cooperare și Verificare 
(MCV) notează că are ca perioadă de 
referință ultimele șase luni ale anului 2009, 
nefiind o evaluare în sine, ci o actualizare 
tehnică a măsurilor care fie au fost real
izate, fie așteaptă să fie realizate în cel mai 
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ar crea o serie de dezavantaje, printre care 
diminuarea veniturilor bugetare 
provenind din TVA, "în contextul în care 
indisciplina financiară între agenții eco
nomici ar trebui suportată de stat", 
creșterea sarcinilor administrative atât 
pentru organele fiscale, cât și pentru 
agenții economici și apariția unor 
fenomeie evazioniste.

La rândul său, președintele Comisiei 
de buget-finanțe, Ion Ariton, a precizat că 
raportul suplimentar de respingere a fost 
votat cu unanimitate în comisie.

Senatorul PDL Iulian Urban, unul 
dintre inițiatori, a respins toate argu
mentele prezentate de reprezentantul Gu
vernului, susținând că acest proiect 
legislativ este un semnal pe care Parla
mentul trebuie să-1 dea, pentru a evita ca 
întreaga economie națională să intre în 
colaps.

"în condițiile în care ne dispar 
comercianții, adică subiecții impozabili, 
nu vom mai avea cui să cerem să 
plătească TVA înainte de încasarea fac
turii. (...) Mediul privat este ca o lămâie 
din care au mai rămas foarte puține 
picături de stors", a spus Urban.

Senatorul PSD Sorin Bota a afirmat 
că votează pentru adoptarea acestei 
inițiative legislative.

"Nu am înțeles dacă reprezentantul 

scurt timp.
Totodată, raportul interimar notează 

faptul că sistemul judiciar a suferit mari 
pierderi de personal, "în contextul 
protestelor din septembrie anul trecut".

De asemenea, documentul arată că 
Direcția Națională Anticorupție (DNA- 
condusă de Daniel Morar), "a menținut 
trendul ascendent" în activitatea 
desfășurată, iar obținerea unui nou mandat 
de către procurorul general al Parchetului 
de pe lângă înalta Curte de Casație și 
Justiție (Laura Codruța Kovesi), a consti
tuit "un bun prilej pentru consolidarea 
rezultatelor din mandatul precedent".

Raportul interimar al CE notează fap
tul că pedepsele aplicate de instanțe pentru 
fapte de mare corupție sunt, în general, 
prea indulgente și nu au efect de descura
jare, așa cum s-a întâmplat în perioadele 
anterioare în jumătate din toate cazurile, 
fiind aplicate pedepse minime în 75% din 
cazuri.

Referitor la durata fazelor proceselor 
penale, raportul remarcă faptul că acestea 
sunt de lungă durată, în toate cazurile de 
mare corupție învinuiții invocând cel puțin 
o dată excepția de neconstituționalitate. 
Deși Curtea Constituțională nu a admis 
practic aceste excepții, multe cazuri au fost 
astfel întârziate mai mult de șase luni, în
trucât procesele au fost suspendate. Docu

inițiatorilor este la Putere sau în Opoziție. 
(...) Această inițiativă vine să bulverseze 
sistemul fiscal din România, dar vine și 
să oblige Guvernul să-și bage oarecum 
mințile în cap și să nu eludeze legile țării, 
inclusiv cea a contabilității, prin care 
plățile trebuie să se facă în specia' !fî 
către ordonatorii de credite în ordinea iah
turilor. Acest proiect de lege, contrar cu
tumei prin care noi, cei din opoziției, ar 
trebui să-1 respingem, de data aceasta eu, 
cel puțin, și rog și colegii me' -1 
susțină", a declarat Bota.

Senatul a fost primă cameră 
sesizată, decizia urmând a fi luată de 
Camera Deputaților.

mentul consemnează faptul că amenda
mente aduse legii Curții Constituționale 
care să limiteze caracterul suspensiv al 
excepțiilor sunt în așteptarea aprobării £ 
lamentului, începând din septembrie 2009.

Potrivit raportului citat, rezultatele 
obținute în reforma justiției sunt limitate, 
iar jurisprudența din domeniul combaterii 
corupției la nivel înalt rămâne în cr >- 
uare inconsistentă și insuficientă.

în opinia CE, Agenția Națională de 
Integritate a obținut progrese și și-a extins 
activitatea, cooperează cu două agenții 
neguvemamentale pe segmentai 
activităților de prevenire și a creșterii 
gradului de conștientizare, în timp ce rolul 
Consiliului Național de Integritate (CNI), 
ca și instituție de control a ANI, n-a fost 
exercitat în mod eficient.

Documentul mai arată că, după ce în 
ultimul semestrul al lui 2009 s-au înregis
trat progrese minime, România ar trebui să 
urgenteze adoptarea Codurilor de 
procedură penală și civilă și să pregătească 
măsurile și legislația necesare 
implementării acestora. în acest scop, CE 
recomandă cooperarea dintre factorii 
politici de decizie și cei din sistemul judi
ciar, "în vederea susținerii acestui de, ijs 
de importanță națională".
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Festivalul RokoJettiv se tine între 22 si 25 aprilie la București
Cea de-a cincia ediție a festivalului de muzică electronică și arte conexe Ro- 
kolectiv se va desfășura între 22 și 25 aprilie la The Ark și Muzeul Național 
de Artă Contemporană (MNAC), urmând să prezinte un line-up de 15 con
certe live și peste 40 de artiști, instalații și dezbateri.

Borat s-a căsătorit în secret
eu Isla Fisher

Actorul britanic Sacha Baron Cohen
i iubita lui, actrița australiană Isla Fisher, 
-au căsătorit, la Paris, în cadrul unei cere- 
nonii private.

Potrivit presei britanice, Sacha Baron 
Johen și Isla Fisher s-au căsătorit în urmă 
u o săptămână, pe 15 martie, în cadrul unei 
ieremonii tradiționale evreiești, la care au 
Participat doar familiile și prietenii apropiați
ii cuplului.

Cei doi actori s-au cunoscut în 2002 și 
.-au logodit în urmă cu șase ani.

în presa britanică a circulat în această 
amă zvonul potrivit căruia Sacha Baron 
2ohen și Isla Fisher s-ar fi căsătorit pe 10 
ebruarie, însă agenții lor de presă au infir- 
hat această informație, declarând că ei au 
participat pur și simplu la o sărbătoare 
'vreiască.

însă de această dată, Isla Fisher, care 
in urmă cu doi ani a născut-o pe Olive, 
-'rimul copil al cuplului, a confirmat că 
iiunta a avut loc. într-un e-mail trimis unor 
primeni și ajuns ulterior în presă, Isla Fisher 
a ji: "Am făcut-o! Ne-am căsătorit! A 
fost de departe cea mai frumoasă zi din viața 
mea și mi-ați lipsit în atât de multe mo
mente frumoase. M-am gândit mereu la voi 
în timpul ceremoniei, însă Sacha și cu mine 
ine-i 'orit o nuntă mică și intimă".

Actorul Sacha Baron Cohen a devenit 
celebru datorită personajului Aii G dar și fil
mului "Borat! - învățături din America pen
tru ca toată nația Kazahstanului să profite", 
un fals documentar despre un jurnalist 
kazah care pleacă să descopere Statele 
Unite. Baron Cohen a primit pentru acest rol

Anamaria Ferentz a pus ochii 
pe Dragoș Bucurenci

După ce Anda Adam și-a cunoscut iu- 
bR ' ^pe Victor Slav, pe ritmuri de dans, iar 
de-a~ mngul timpului vedetele s-au mai cu
plat cu concurenții care se aflau acolo pen
tru îndeplinirea unui vis, iată că o nouă idilă 
este pe cale să prindă contur. Iar dacă se 

; concretizează, singurul care va avea de 
! sufi '/a fi Ion Țiriac. Anamaria Ferentz, 
, căci despre ea este vorba, a pus ochii pe ac

un Glob de Aur, în 2007. "Borat", lansat de 
20th Century Fox în noiembrie 2006, a avut 
încasări de 261 de milioane de dolari în 
lumea întreagă și a obținut o nominalizare 
la ediția din 2007 a premiilor Oscar, la cat
egoria "cel mai bun scenariu adaptat". în 
2009, actorul britanic a deținut rolul princi
pal în controversata comedie burlescă 
"Bruno".

Isla Fisher este o actriță australiană 
care a debutat în serialul de televiziune 
"Home and Away", remarcându-se apoi în 
mai multe comedii romantice precum 
"Wedding Crashers/ Spărgătorii de nunți" 
(2005), "Hot Rod/ Rod, Regele Cascado
rilor" (2007), "Definitely, Maybe/ 
Desigur...poate că..." (2008) și "Confessions 
of a Shopaholic/ Mă dau în vânt după 
cumpărături" (2009).

tivistul ecologist, de la Asociația Mai- 
MultVerde, Dragoș Bucurenci. Dacă, 
deocamdată, omul de afaceri nu are de ce să 
se teamă, pentru că la mijloc este doar o 
simpatie, nu se știe cum vor evolua lucrurile 
în săptămânile care urmează. „M-am 
apropiat mai mult de Dragoș Bucurenci și 
de echipa lui. E un băiat tare fin, educat. 
Oricum, sunt prietenă cu toți, pe mulți îi 
știam dinainte. Și acum ne apropiem și mai 
mult”, a declarat cântăreața.

în plus, frumoasa blondă se plânge că 
antrenamentele i-au dat peste cap tot pro
gramul. „Eram familiarizată cu dansul, dar 
nu cu acest standard. Merg la concertele 
deja contractate. E destul de dificil, dar 
încerc să fac față. Dorm mai mult, mă bag 
în pat odată cu găinile, de la 10 seara! Și 
mănânc foarte mult toată ziua!”, a completat 
interpreta.

Cine va dansa după cum i se cântă, în 
final, rămâne de văzut. Cert este că nici 
măcar Land Roverul nu poate opri senti
mentele, atunci când ele se înfiripă. Sau 
poate divele autohtone sunt făcute din alt 
aluat...

Jojo debutează în cinematografie
Cum își poate face mai bine o 
frumoasă debutul în cinema

tografie dacă nu printr-o 
scenă incendiară, care să o 
facă remarcată?! Rețeta a 

fost aplicată perfect de Cătă
lina Grama. Cea cunoscută 
sub numele „Jojo” apare 

complet nud într-o secvență 
din noul film al lui Sergiu Ni- 

colaescu, „Poker”.

Fericită că are ocazia să de
buteze „ireal de spectaculos”, sub 
bagheta regizorală a unui reputat 
maestru, blonda nu s-a dat în lături să 
renunțe complet la haine. „A fost 
destul de dificil, numai că am intrat

Cheryl Cole este „Femeia cea mai
carismatică a deceniului”

Trece din nou printr-o criză în 
viața de cuplu și, din câte se 

pare, de data aceasta se va lăsa 
cu un divorț, dar Cheryl Cole 

continuă să se bucure de simpa
tia tuturor.

Drept pentru care, cântăreața a 
fost votată drept „Femeia cea mai 
carismatică a deceniului”. Interpreta 
piesei „Fight for This Love” a primit 
credite atât pentru „frumusețe”, cât și

foarte bine în mintea personajului 
meu, din a cărui perspectivă nu am 
mai avut absolut nicio problemă, mai 
ales că m-am bucurat de susținerea 
echipei. Am lucrat cu foarte puțini oa
meni în jur în acel moment. (...) 
Scenele sunt justificate, altfel n-ar fi 
existat nici măcar la nivel de sce
nariu", a declarat frumoasa Jojo.

Cert este că scenele respective, 
justificate sau nu, constituie o pro
movare excelentă pentru noua 
producție. Și, cum trăim într-o lume 
în care arta nu poate exista fără pro
movare, deja putem afirma că 
„Poker” se anunță ca un succes de 
casă. Chiar dacă se pune carul înain
tea boilor, iar lumea va dori să vadă 
filmul întâi pentru a o admira pe Jojo 
goală, și abia apoi pentru calitatea 
realizării.

J

pentru „succesul” ei, fiind aleasă în 
proporție de 29% pentru felul cum 
arată și de 51% pentru cariera ei.

Sondajul, efectuat pe 1.100 de 
femei britanice, a cerut subiecților 
părerea asupra unui număr de 
celebrități internaționale și a fost re
alizat de site-ul revistei de tratamente 
cosmetice www.goodsurgeon
guide.co.uk.

în top a mai intrat și Oprah Win
frey, pe locul trei, în timp ce fosta 
parteneră de viață a lui Brad Pitt, Jen
nifer Aniston, a ocupat locul patru.

„Este grozav că rezultatele au 
scos la iveală carisma acestor femei 
din motive variate. Succesul este ceva 
ce marea majoritate a femeilor aspiră 
să îl aibă, nu neapărat cel în ochii pub
licului, dar succesul la nivel per
sonal”, a declarat Christiana Clogg, 
proprietara revistei „The Good Sur
geon Guide”.

La polul opus, „Femeia cea mai 
puțin carismatică a deceniului” a fost 
numită Jodie Marsh. Nu a lipsit nici 
controversata Kerry Katona, care a 
ocupat locul trei și nici Rebecca Loos, 
modelul care a pretins că a avut o 
aventură cu fotbalistul David Beck
ham și care s-a situat pe poziția a 
șasea. Din cele două topuri nu lipsesc 
nici fețele regale. Nu vă rămâne decât 
să le vedeți.

Iată Top 10 
ăl celor mai 
carism atice femei 
ale deceniului:

1. Cheryl Cole;
2. Helen Mirren;
3. Oprah Winfrey;
4. Jennifer Aniston;
5. Katie Piper;
6. Regina Elizabetha;
7. J. K. Rowling;
8. Sharon Osboume;
9. Kylie Minogue;
10. Amy Williams.

Iată Top 10 
al celor mai puțin 
carismatice femei 
ale deceniului:

1. Jodie Marsh;
2. Tara Palmer-Tomkinson;
3. Kerry Katona;
4. Amy Winehouse;
5. Amanda Holden;
6. Rebecca Loos;
7. Camilla, Ducesă de Cornwall;
8. Lady Isabella Harvey;
9. Chantelle Houghton;
10. Helen Flanagan.
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OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

$
Abonamentele se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

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

sau 0354/882.101 
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S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
, Deva, Calea ZarandMiu 150 (IÎN7)

(Ieșirea vpre Simeria, lângă Vnlv»)

r

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicl curățenie
4 persoane fizice
* persone jurttice

Facem contracte 
pentru firme cu

REDUCERE
DE 20%

CI icni i i fideli primesc, 
pc bază dc bon, 

LA7SPĂJ Ari
UNA GRATIS

ANGAJAM personal
- program de lucru 8 wc
- salariu 600 ROM net
- carte de munca

Program de Juisaionane:
Zilnic 0730-20.30
Duminica; 09,00-15,00

Telefon: 0761 - 973.

http://www.goodsurgeon
guide.co.uk
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(Proverb chinez)

Lider

Case de

“lubește-mă când o merit cel

mal puțin, atunci am nevoie

i

VIorelNaghl-VLADIMIRESCU

z-eHTÂ

Kate Winslet și Leonardo DiCaprio fac iar tandem fermecat, după inegalului 
"Titanic”. Cei doi alcătuiesc un cuplu tânăr, cu probleme care trebuie rezolvate. 
Frank și April, personajele lor, trăiesc fericiți în Connecticut, alături de copiii 
lor. Văzuți din afară par cuplul perfect în burghezii ani 50. Insă în interior 
există multe nemulțumiri și vise nerealizate. (HBO; 20:30; Nonconformiștii)

ipnar: Epigoni,

?(...) I?

Prelucrarea 
deșeurilor

Prins de 
ceva 
’Cap 

încoronai

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Afirmație 
Bidivii

Drumeție

Copt

iluștri 
Penel

Dor 

Prefix 
apicol

Notă 
muzicală

Acutl

Cert

Cântec 
solemn

Aasedia

Campion

Stradă

Dânsele

13'RHW
HX<

O£
- 
U
X

Diferită

Izolare
Drevențivă

I Epoci 
Istorice

întemăl

Tania 
Marin

Poveste

Armă de 
mare 

calibru

Sunt în
viață

T!Kre 
fac 

lucrurile 
u mearai

MUZ-icfi

07:00 
07 30 
08:00 
IW<H) 
09:15
10:10

11:15

12:25 
12:45

14:00 
14:45 
15:30
16:00
17:00
17:55
18:25

19:40
20:00
21:10

23:25

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

nian serial, 2008 - 221.)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
Viața și banii (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 33.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios 
Oameni ca noi (reportaj) 
Conviețuiri (documentar) 
Generația contra 
Eu, tu, noi
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 34.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 
Sport
Telejurnal; Meteo
Arșiță și colb (englez dramă 

romantică, 1983) 133' cu Chris
topher Cazenove, Greta 
Scacchi, Julian Glover, Susan 
Fleetwood
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 4.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez

I

07:00

08:10

09:50
10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30
15:00
16:00

16:30
16:45

19:05

. 21:00

! 21:30
22:00
23:10

ABC... De ce? (program pentru 
copii, rel.)
Sarea în bucate (german come

die, 2009, rel.)
Descoperă românii
Telejurnal; Sport
Motocicliștii pofticioși: din 

nou la drum (englez serial docu
mentar, 2006)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007) 
împreună în Europa
Enigme în Carpați

Partea a treia
Poate nu știai
Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Masculin, progra
mul scurt
Akeelah și cuvintele (SUA 

dramă, 2006) 112' cu Keke Pal
mer. Angela Bassett, Laurence 
Fishbume, Curtis Armstrong
Motocicliștii pofticioși: din 

nou la drum (englez serial docu
mentar, 2006, rel.) 29' cu 
Simon King David Myers
Bazar (documentar, rel.)
Ora de știri (show de întâlniri) 
întâlnire misterioasă (SUA co

medie, 1991) 99' cu Ethan 
Hawke, Teri Polo, Brian McNa
mara, Fisher Stevens

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009)

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea
11:00 Benny Hill (englez serial, 10:00 Inimi de vânzare (SUA come-

1969) die, 1987, rel.)
12:00 Lege și ordine: Brigada spe- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

cială (SUA serial polițist, 1999) 1973, rel.- 3703.)
13:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Regele Scorpion: Războinicul 

(SUA-sud-african-german aven-
î 14:00 Noaptea fugarilor (SUA thriller 

de acțiune, 1993)
tură, 2008, rel.) 109' cu Mi- 16.00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
chael Copon, Karen Shenaz 1973 -3704.) cu Heather Tom,
David, Simon Quarterman, Tom

17:00
Christel Khalil, Lauralee Bell

Wu Știrile PRO TV (2009)
16:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di-
17:00 Acces Direct vertisment, 2007)
19:00 Observator 4 19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 20:15 Fotbal: Dinamo - CFR Cluj

concurs) 22:15 State de România (român serial
22:00 Plasa de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
de comedie, 2009 - 80.) cu 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase.

23:00 Observator Doinita Oancea, Octavian Stru-
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de nilă

12:00 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008)
13:30 Cronicile din Narnia: Prințul Caspian (2008)
16:00 Lumea văzută de Ion B. (român documentar, 2009)

17:05 Alvin și veverițele (SUA comedie de familie, 2007)
18:35 Epic Movie (SUA aventură, 2007)
20:00 Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008)
22:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 2.)
22:55 Prevenirea (german-francez-canadian dramă, 2008) 107' cu Romain

Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly, Pascale Bussicres

1 2 3

2

4 5 6 7 8 9 10
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Introduceți in gria de mai sus următoarele cuvinte: 
ACAPARAT, AL, ALIPIRE, ALITERATIV 

ANTALE, ANTEPUTERE, ARAC, CĂȚĂRAkc, 
CEL, CERAT, CETE, EF, IDOLI, ITALIC, ITAR, 

LABIL, LU, NIT, OLE, OPERETĂ, ORA, 
RADAR, RĂSCĂCĂRAT, RĂSCOLITOR 

RECITATIVE, ROBE, ROTI, STARE, STAI, .A, 
TELEFERICE, TEREN, TIR, ȚEL, 

Petru Ardelean - ARAD

5 3 2 4 7 9
3 5 8 2

8 2 7 9 5 3
6 3 5 2

3 1 4 2 8 5
2 6 1 9

6 9 4 7 1 2
8 1 3 4 6

1 3 4 2 7

07 30 In numele iubirii (rel.) 
08*43 Cameleonii (rel.)
10.00 Iubiri (columbian serial, 2006) 
1115 Pagini de viață (2006) 
12:30 Pagini de viață (2006) 
14:00 Aniela (serial, 2009, rel.) 
15.15 Rețeta de ACASÂ
15.30 Destine furate (2007)
16 25 Vremea de ACASÂ
16 30 Sărmana Maria (1996)
I *30 Poveștiri adevărate
I x 30 în numele iubirii (2008) 
19:30 Cameleonii (2009) 
20:30 Aniela (român serial, 2009) 
’ '• 30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Mârcio Garcia, 
Rodrigo Lombardi, Caio Blat 

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

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

07 00 Camera de râs 
07:30 Numerele (2005 - 18.) 
OK 20 Sport cu Fiorentina 
0900 Medium (rel. - 17.) 
10:00 Galileo 
10:30 Swingtown (serial, 2008 - i 
11.30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 6.) 
1J :0O Camera de râs 
14:00 Medium (18.) 
15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.) 
16 15 Trăsniții
17:15 Galileo (emisiune de divertis

ment, 2010) 45' 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cronica Cârcotașilor (emisiune 

de divertisment) 165'
22:15 Trăsniții (2007 - 19.) 45' 
23:15 Jericho (SUA serial, 2006-7.) 

45' cu Skeet Ulrich, Ashley 
Scott, Lennie James, Kenneth 
Mitchell

.r
14:15 Veronica Mars (SUA serial, 2004, rel. - 7.) 
15:15 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994-22/7.) 
16:15 Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 8.) 
16:45 S-a întâmplat într-o noapte (SUA comedie, 1934) 
19:00 Veronica Mars (SUÂ serial, 2004 - 8.) 
20:00 în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 8.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 105.)
22:00 Tentația seducției (SUA thriller, 1999)97' cu Reese Witherspoon, 

Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Selma Blair



I=:> Glasul publicitate
'=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659 Publicitate 11

Miercuri, 24 martie 2010

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

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual

barman

dulgher (exclusiv restaurator)
I

femeie de servici 1

barmangaterist la tăiat bușteni 2

inginer producție 2

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

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

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

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon
ta «pieselor 76

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 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 recepționer hotel 1 ----------------------—-------- - ——

  săpător manual 6 
vanzator 2
------------------------------------------- sudor 1

lăcătuș montator confecționer asamblor art. textile

lucrător comercial
cosmeticean

lucrător controlor final 1
dulgher(exclusiv restaurator)

3mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

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

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

munc.necal în ind. confecțiior
3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manager financiar
1 manichiurist 1

ospătar (chelner) 2 mânuitor, montator decor 1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

Vtk JT 7

zidar rosar-stivuitor 2
inginer constructor instalații

1

Hunedoara inginer prelucrări metalurgice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

agent securitate 1 jurisconsult 1

Petroșani -------------
_______________ Lupeni
Telefon: 0755.999.918 ----------
___________________ Telefon: 0755.999.919
coafor 2

confecționer îmbrăcare volane în

piele 1

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 I

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 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

ospătar(chelner) 1

Călan

Mică publicitate

OFERTE DE SERVICII IMOBILIARE
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.l, C.P.122, Deva,

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

Hunedoara.

C oii, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
ron. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 
sau conta.serv@yahoo.com

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

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.

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

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

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

Vând 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.l, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Vând 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

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

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 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

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 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757595380

re.

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

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.

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

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. 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

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

0

Aninoasa

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

ANUNȚ PUBLIC
GRUP DE PROPRIETARI PRIN GRINDEAN CORNEL, cu sediul în lo

calitatea Vulcan, str.Dorobanți, bl.49, ap.40, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului PUZ - “Introducere teren în intravilan” în 
localitatea Uricani - Câmpu lui Neag, f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul. 
APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str.Amurgului, nr. 1, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
I
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I
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I

I (text maxim 50 de cuvinte)
I __—__  , a
l
l

; Nume.....................................Prenume............................
: Strada...............................................Nr........ Bl................
I

! Sc.....Ap.... Localitatea.......................... Județul..............
• C.I. seria............... nr....................................
• Eliberat de..................................
i DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
I
I
I

; Semnătura

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

4

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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~ Copacii curăță aerul 
PE CARE ÎL RESPIRĂM, 

El ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE PENTRU 
noi și pentru Terra! '

Ziarul „Glasul Hunedoarei", 
împreună cu 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și 
Colegiul Național „Avram lancu” din Brad 

organizează 
acțiunea de plantare a arbuștilor 

în curtea Colegiului Național - 
și pe o suprafață dintr-un fond forestier P 

aflat în administrarea
Direcției Silvice Hunedoara. J'

Complexul 
turistic

»

l

T» * ■

t

alAturA-te și n 
ECHIPEI NOASTRE DE VOLDNTARI 

IN CAMPANIA DE CBRAțENIE 
A MALULUI RABIN STREI 

LOCUL IN CARE NE PETRECEM SFÂRȘITUL 
DE SAPTAmAnA, IN HECARE VARA!

SÂMBĂTA, n MAMIE 2010, OM 1100. 
Hi AȘTEPTAM IO POD M PEfflENI Șl LA CONDOCTl.


