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® au fost mai iuți 
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Editorial
de Ștefan Ciocan

Bolnavii 
care ne conduc

Cred că pentru numirea în funcție a unui di
rector sau înscrierea în cursa electorală a unui par
lamentar ori ales local, ar trebui să fie nevoie 
neapărat de o adeverință medicală care să ateste cât 
de bolnavă este respectiva persoană. Odată stabilit 
gradul de risc de îmbolnăvire gravă, viitorul dem
nitar sau funcționar cu rang înalt poate liniștit să-și 
intre în atribuții. Directorul, ministrul, parlamen

tarul ori primarul, pe care pentru o mai ușoară iden
tificare îl vom numi Gigei, poate să înceapă liniștit 
să facă trafic de influență, să fure cu toate mâinile 
din dotare (am observat câ în anumite situații dem
nitarilor le cresc încă două mâini suplimentare), să 
ia șpagă, să se preteze la tot felul de abuzuri, de 
funcție, culinare sau sexuale. Toate astea până în 
momentul în care, din întâmplare sau din interes, 
intră pe fir oamenii legii și încep anchetele. în mo
mentul acela Gigei se îmbolnăvește brusc. Imediat 
se internează în spital și ori de câte ori este chemat 
la audieri starea sa de sănătate se înrăutățește 
îngrijorător.

Boli sunt multe pe lumea asta, nici măcar 
medicii nu le știu pe toate, așa că Gigei are la 
dispoziție diverse variante pentru a explica cum de 
un personaj care mai ieri chefuia prin locuri exotice 
sau schia liniștit prin stațiunile din Europa, ajunge 
brusc internat și legat la vre-o două - trei perfuzii 
odată. Paradoxal este că starea de sănătate a lui 
Gigei se înrăutățește direct proporțional cu gravi
tatea faptelor de care este acuzat și stadiul anchetei 

în care este cercetat. Până acum foarte puțini gigei 
au fost condamnați așa că imediat după ce an
chetele au fost oprite sau calmate, Gigei se 
însănătoșește miraculos și își reia viața de dinaintea 
furtunii. Până în momentul în care dosarul este din 
nou scos din sertarele unde a fost îngropat. în acel 
moment boala „necruțătoare” recidivează și Gigei 
cade din nou pe patul de spital.

Ăsta este pe scurt modul în care medicii din 
România își aduc contribuția esențială, la păstrarea 
în funcție a unui sistem putred, protejându-i după 
puteri pe directorii, parlamentarii, primarii sau 
funcționarii corupți. Asta ca să nu mai vorbim de
spre boala celor care trebuie schimbați din funcții, 
în proporție covârșitoare înainte de a veni decizia 
de demitere directorii se îmbonăvesc și stau așa pe
rioada maximă permisă de lege, blocând astfel buna 
funcționare a instituțiilor pe care le-au condus. Fără 
complicitatea medicilor acest lucru nu ar fi posibil. 
Iar jurământul lui Hipocrat nu face referire decât la 
oamenii care suferă de boli fizice nu politice sau 
penale.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Săcămaș

3Z >DN 7 Ilia - Gurasada - Zam 
Q ► DN 68A Săeămaș - Dobra 
* ► DN 7 Mintia - Vețel
—' ► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săeămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Uricani pe DN 66A
► Vulcan

Calendar
Ț greco-catolic 
Bunavestire

ț romano-catolic
Bunavestire; Sf. Dismas

Rețeta zilei

Pește cu 
orez basmati 
și ciuperci

4 file uri de pește, 250 de grame 
de orez Basmati, 500 grame ciuperci 
proaspete, o lămâie, ghimbir cât o 
nucă, sos de soia, ulei extravirgin de 
măsline, curry, sare, piper

Mai ie preparare:
Peștele se pune la marinat în 

zeama de la lămâie, amestecată cu 3 
linguri de sos de soia, 3 linguri de 
ulei de măsline și ghimbirul dat pe 
răzătoarea mică. Se lasă lafrtgider o 
oră.

Ciupercile se taie bucăți și se pun 
la călit câteva minute (eu am folosit o 
tigaie antiaaerentă, în cave n-am pus 
nici un strop de ulei sau altă grăsime, 
pentru că oricum ciupercile lasă 
multă apă)

Orezul se spală bine și se pune la 
fiert înlr-o oală au apă. Cu multă 
apă, întrucât orezul a absoarbe. De 
când începe săfiarbă, la foc mediu, 
se mai lasă încă 12-14 minute, apoi 
se scurge și se amestecă bine cu ciu
percile și se adaugă un praț de curry, 
care îi dă o aromă aparte și îl fiice 
mai colorat, 3-4 linguri de sos de
soia, sare și piper.

Poftă bună!/

Hunedoara __
Joi 25.03.2010 în intervalul 

orar 08.00 - 18.00 se va sista 
furnizarea apei potabile în mu
nicipiul Hunedoara pe străzile: 
Chizid, Tudor Vladimirescu, Zo
rilor Crinilor, Viitorului, Nicolae 
Bălcescu (parțial), Aleea Retezat, 
Drum Nou, Constructorului, Obor, 
Odobescu, Morilor, Decebal 
(parțial). Teilor, Simion Bărnuțiu.

Agenți economici afectați: 
S.C Nicolette SRl punct de lucru 
Teilor, fabrica de lactate ie pe 
strada Tudor Vladimirescu.

Motivul întreruperii - avarie 
pe rețeaua de distribuție din zona 
Chizid, aparținând zonei de pre
siune R5.

^•Sfântul Zilei-----------------
Bunavestire

Iar după aceste zile, Elisabeta, 
femeia lui, a zămislit și cinci luni s-a 
tăinuit pe sine, zicând: “Că așa mi-a 
făcut mie Domnul în zilele în care a 
socotit să ridice dintre oameni ocara 
mea.”

Iar în a șasea lună a fost trimis 
îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-

o cetate din Galileea, al cărei nume 
era Nazaret, către o fecioară logodită 
cu un bărbat care se chema Iosif, din 
casa Iui David. Iar numele fecioarei 
era Maria.

Și intrând îngerul la ea, a zis: 
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată

ești tu între femei.
Iar ea, văzându-1, s-a tulburat de 

cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel 
de închinăciune poate să fie aceasta?

Și îngerul i-a zis: Nu te teme, 
Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
Și iată vei lua în pântece și vei naște 
fiu și vei chema numele lui Iisus. 
Acesta va fi mare și Fiul Celui 
Preaînalt Se va chema și Domnul 
Dumnezeu îi va da Lui tronul lui 
David, părintele Său. Și va împărăți 
peste casa lui Iacov în veci și 
împărăția Lui nu va avea sfârșit.

Și a zis Maria către înger: Cum 
va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu 
de bărbat? Și răspunzând îngerul, i-a 
zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste 
tine și puterea Celui Preaînalt te va 
umbri; pentru aceea și Sfântul care 
Se va naște din tine Fiul lui Dum
nezeu Se va chema.

Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a 
zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și 
aceasta este a șasea lună pentru ea, 
cea numita stearpă. Că la Dumnezeu 
nimic nu este cu neputință.

Și a zis Maria: “Iată roaba 
Domnului. Fie mie după cuvântul 
tău!” Și îngerul a plecat de la ea.

HOROSCOP
Dacă vrei să menții un climat ar

monios în familie, trebuie să înțelegi 
că este nevoie de concesii. Chiar
dacă ți-e greu, fă un efort. Rezultatele vor fi 
foarte plăcute și încurajatoare.

Ți se fac oferte interesante și poți 
duce la capăt proiecte ambițioase. 
Păstrează-ți mereu luciditatea. Acasă
fii cinstit cu cei din familie și acordă mai
multă atenție partenerului de viață.

în cuplu, simți nevoia să scapi 
cumva de rutină zilnică. în privința 
banilor, te vei bucura să primești o
sumă neașteptată. Pe de altă parte, vei fi foarte
tentat să o cheltuiești.

în relația de cuplu se produce o 
ruptură. Este indicat ca orice decizie 
luată să fie analizată cu atenție, pen
tru că graba ar putea aduce consecințe regre
tabile.

Nativii sunt tentați să cheltuiască 
mult și chiar ar putea fi surprinși cu 
o datorie mai veche de care au uitat
Dacă lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori la 
serviciu, păstrează-ți calmul, deoarece orice 
gest impulsiv nu-ți servește interesele.

Sunt norocoși astăzi cei care dau 
un concurs sau care susțin un exa
men. Șansa este și de partea celor 
care lucrează cu străinătatea. în dragoste par
tenerul de viață ar putea să aleagă să rupă re

S
25 martie
de-a lungul timpului

101: împăratul Traian a părăsit Roma, îndrep- 
lându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele 
cu iacii conduși de regele Decebal

IXI)7: A fost abolit comerțul cu sclavi în Anglia 
1924: Proclamarea republicii in Grecia. 

■Mătoare națională
1957: Semnarea Tratatului de la Roma, intrat in 

vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele 
Comunității Economice Europene

1994: Este incendiată sinagoga din Lubeck
1998: Comisia Europeană recomandă adoptarea 

monedei unice, Euro, de către 11 țări

născute

1857: Elena Tcodorini, soprană, prima artistă 
lirică din România care a evoluat pe scena Operei

Scala dîn Milano (d. 1928)
1887: Nicolae Bretan, compozitor, cântăreț de 

operă, dirijor român (d. 1968)
1913: Dinu Adameșteanu, arheolog italian de 

origine română, membru de onoare al Academiei 
Române (d. 2004)

1922: Ion Cârja, prozator român (d. 1975, New 
York)

1925: Ion Pavelescu, actor român
1947: Elton John, cântăreț și compozitor bri

tanic

Comemorări:

1914: Frederic Mistral, poet francez de limbă 
provensală, filolog, laureat al Premiului Nobel (n. 
1830)

1918: Claude Debussy, compozitor francez (n. 
1862)

1954: Emil Isac, poet român (n. 1886)
1999: Valentin Lipatti, cărturar de elită, ilustră 

figură a diplomației românești (n. 1923)

lația, pentru că a fost pus pe un plan secund 
prea mult timp.

Dacă analizezi cu atenție compor
tamentul tău, vei vedea că o mare 
parte din vină este a ta. în cazul în 
care ai avut probleme bănești, acum 
lucrurile încep să se limpezească.

Ai putea să pui bazele unor pro
iecte interesante, pe care să le reali
zezi împreună cu prietenii tăi. Acasă 
suporți consecințele problemelor
profesionale și materiale. Folosește-te d* ca
litățile sensibilității și inspirației tale ca. .e-
pășești momentul.

Daca au existat tensiuni în rela
ția de cuplu, astăzi acestea vor dis
părea. îți regăsești entuziasmul și 
pofta de viață. Dacă nu ai încă o relație sta
bilă, ar fi bine să rămâi cu picioarele pe pă
mânt.

le Bancurile zilei
în viața sentimentală se anunță 

bucurii, ai parte de afecțiune, entu
ziasm și elan amoros. Nici cu banii
nu stai rău, căci aceștia par să-ti pice din cer.

© © ©
Există canibali vege

tarieni? - Desigur.- Și ce 
mănâncă ei?- Mărul lui 
Adam...

© © ©
Un canibal cu fiul lui văd 

un avion. Fiul zice:
- Tată, ăla se mănâncă?
- Nu tot, fiule, numai

miezul!
© © ©
Un canibal se mută la 

oraș, iar după ceva timp vine 
maică-sa în vizită. Și, în timp 
ce mâncau, asta zice:

- Știi, nu prea îmi plac 
vecinii tăi...

- Atunci mănâncă doar 
legumele.

© © ©

Un canibal călătorea cu 
avionul. Stewardesa îl întreabă:

- Ce ați dori să serviți de 
mâncare?

La care canibalul:- îmi 
aduceți, vă rog, lista pasager
ilor...

© © ©
Un canibal către altul:- 

Hai să mergem să bem ceva. 
Știu o morgă liniștită după colț!

© © ©
Doi pitici vizitează Africa. 

Era cam pustiu, dar în a treia zi 
întâlnesc un grup de oameni 
ciudați, care îi primesc cu căl
dură. La un moment dat, piticul 
mai curios întreabă:- De ce e 
așa pustiu? Sunt canibali pe 
aici?- Nu, nu sunt... săptămâna 
trecută l-am mâncat pe ulti
mul...

Oferă-ți o ieșire într-un loc spe
cial împreună cu persoana iubită. în 
plan personal, ai un program încărcat
și de aceea îți este greu să-ți mai petreci 
pul cu familia.

La serviciu nu ai nici o mulțu
mire. Simți că se profită de tine ca de 
un sclav sau ca de o vacă de muls.
Este o situație temporară de nemulțumire și 
depresie, care se va schimba în bine.
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Plenul Senatului a apv&bat, miercuri, solicitarea He încuviințare a ares
tam preventive a senatorului Cătălin Voicu, înregistrându^se doar un 
vot peste minimum necesar. Cererea a fost aprobată cu 70 tie voturi 
"pentru ", în condițiile în care erau necesare cel puțin 69 de voturi 

favorabile. Votul a fost secret, cu bile.
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Autoritățile sanitare ignoră dezastrul din Piața Simeria
Piața din Simeria se poate 

transforma într-un focar de in
fecție. în timp ce autoritățile 
sanitare pasează problema de 
la una la alta, vânzătorii din 

piață și clienții nu beneficiază 
de norme minime de igienă. 
Grupul sanitar din zona co
mercială din Simeria este de 

fapt o clădire insalubră, care 
nu poate fi folosită decât even
tual de șobolanii ce-și fac cul

cușul printre conducte.

Vânzătorii de la tarabele din piață 
sunt nemulțumiți de facilitățiile pe care

le au dar nu au curajul să facă sesizare 
cu privință la problemele pe care le 
întâmpină pentru că riscă să fie dați 
afară din spațiul comercial și să-și 
pairdă unica sursă de venit. 
Comercianții petrec mai bine de zece 
ore pe zi în spatele tarabelor.

Mai mult ei plătesc administrației 
pieței taxe lunare de 400 de lei pentru 
a-și putea vinde marfa pe tarabele de 
aici.

Cu toate astea întrebați unde merg 
pentru ași satisface nevoile fiziologice, 
dau descumpăniți din umeri și refuză să 
declare ceva. Sub protecția anonimatu
lui se plâng însă de modul în care este 
administrată piața din Simeria.

își merită soarta!

Grupul sanitar din piața din Sime
ria este o clădire mizeră, neracordată la 
sistemul de canalizare sau la alimenta
rea cu apă potabilă.

Duhoarea emanată de toaleta 
publică se simte de la o distanță 
considerabilă, iar în interior nu se poate 
pășii din cauza mizeriei.

Cu toate astea incertitudinea zilei 
de mâine și teama că și-ar putea pierde 
spațiul în care își comercializează pro
dusele determină vânzătorii să nu ia 
nici o măsură pentru îndreptarea acestei 
situații.

„Nu ne place cum arată, vă dați 
seama, dar suntem mulțumiți și-așa că 
ne lasă să ne câștigăm o pâine”, 
mărturisește o vânzătoare din piața 
Simeria care a dorit să-și păstreze anon
imatul.

Ecologizarea se va 
face după Paște

Piața din Simeria este administrată 
de autoritatea locală. Reprezentanții 
primăriei sunt conștienți de problema 

cu care se confruntă comercianții din 
piață, dar încă nu pot lua nici o măsură.

„Este o problemă cu grupul sanitar 
din piață, oamenii merg pe unde pot. 
Noi am avut parteneriat cu o firmă ca 
să amenajeze piața ca la Deva. S-a 
renunțat la idee. Mai sunt două vari
ante. Mai e o firmă care dorim să 
încheiem un parteneriat și trebuie să ne 
dea răspunsul până săptămână viitoare 
sau dacă nu, să fie acordată unui in
vestitor privat. Dacă nu primim un 
răspuns favorabil de la firma respectivă 
după Paște o să ecologizăm grupul san
itar și o să rezolvăm și problema cu apa 
curentă, pentru cp rețeaua a fost 
afectată pe timpul iernii”, a declarat 
Mircea Zdrîncu, viceprimarul orașului 
Simeria.

Direcțile de Sănătate 
promit să ia măsuri

Piața din Simeria nu ar avea voie 
să funcționeze dacă instituțiile care se 
ocupă cu respectarea normelor de 
igienă nu ar închide ochii în fața 

Soluții moderne oferite de OCPI 
Hunedoara primăriilor din județ

ilegalităților. Conform Ordinului Nr. 
259/980/65 din 24 noiembrie 2003 pen
tru stabilirea condițiilor minime oblig
atorii la comercializarea produselor 
agricole și agroalimentare în piețe. 
„Legea prevede clar ca în locurile pub
lice să existe grup sanitar și apă 
curentă. O astfel de piață nu are voie să 
funcționeze. Direcția de Sănătate 
Publică nu mai acordă autorizații de 
funcționare. Noi putem să sancționăm 
și vom lua măsuri referitor la aceată 
problemă”, a spus Dr. Valeria An- 
dreescu, director adjunct responsabil cu 
controlul în sănătate publică, Direcția 
de Sănătare Publică (DSP). Și 
reprezentanții Direcției Sanitar Vet
erinare (DSV) au pasat responsabili
tatea susținând că nu pot să facă mare 
lucru, eventual să amendeze adminis
tratorul pieței. în consecință atât 
reprezentanții DSV cât și ai DSP aunt 
de părere că responsabilitatea bunei 
funcționări a pieței îi revine 
administrației pieței, adică Primăriei 
din Simeria.

Irina Năstase

Primăriile a 24 de comune hunedorene beneficiază de ortofotoplanuri cu 
întreaga suprafață de teren din administrarea acestora

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara organizează în perioada 19 martie-19 
aprilie o Campanie de Informare, Conștietizare și Resposabilizare a comunităților 
locale în domeniul gestiunii deșeurilor.

i'e parcursul acestei luni (19 martie-19 aprilie), Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara va organiza în parteneneriat cu primării, operatori de salubritate, școli si licee 
din județ, evenimente care să vină în sprijinul atingerii obiectivelor acestei campanii, 
materializate prin acțiuni de informare și conștientizare a populației în legătură cu 
gestionarea deșeurilor cât și acțiuni concrete de ecologizare.

“‘Autoritățile pentru protecția mediului nu pot soluționa problemele generate de deșeuri fărăimpăcarea 
și suportul comunităților locale. Simpla informare asupra responsabilităților tuturor în domeniul 
gestiunii deșeurilor nu schimbă atitudini și obiceiuri, implicarea și responsabili^area tuturor actorilor 
comunităților locale poate să ducă la asemenea schimbări,” a spus președintele ANPM, domnul 
Iosif NAGY.

DIRECTOR COORDONATOR,

Georgeta BARABAȘ

« Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

Un număr de 24 de comune din 
județul Hunedoara au primit gratuit de 
la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI), ortofotoplanuri cu 
întreaga suprafață a unității administra
tiv teritoriale. Programul prin care au 
fost întocmite planurile aeriene a fost 
finanțat de către Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară și 
Banca Mondială.

Primăriile care beneficiază de or
tofotoplanuri își vor putea îmbunătății 
relațiile cu cetățenii care solicită acte 
legate de terenuri. “Am predat ortofo- 
toplanurile cu titlu gratuit primăriilor, 
pentru ca acestea să le folosească în 
vederea punerii în posesie a persoanelor 
care solicită reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, la sta
bilirea de către APIA a suprafețelor pe 
care se acordă subvenții sau pentru în
tocmirea Planurilor Urbanistice Gen
erale”, a declarat directorul OCPI 
Hunedoara, Lucian Dragomir.

Titluri 
de proprietate 
consultate on-line

De asemenea Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Hunedoara 
(OCPI) pune la dispoziția autorităților 
locale instrumente de lucru modeme. 
Aplicația Database and Digital Archive 
for Property Titles (DDAPT) reprezintă 
o bază de date prin intermediul căreia 
sunt gestionate informațiile privind 
terenurile intravilane și extravilane la 
nivelul județului.

Prin intermediul DDAPT sunt 
arhivate toate datele referitoare la ti
tlurile de proprietate emise la nivelul în
tregului județ. Toate primăriile pot 
accesa această bază on-line, cu condiția 
să dispună de o legătură la rețeaua In
ternet.

g
„Este 
că Oficiul 
Publicitate

îmbucurător faptul 
pentru Cadastru și 
Imobiliară devine o

instituție care să ușureze demersurile oa
menilor legate de obținerea datelor de
spre terenuri. Soluțiile modeme care se 
vor aplica vin în întâmpinarea cerințelor 
populației și vor ușura mult munca 
funcționarilor. în viitor Guvernul va 
iniția și alte programe de acest gen în 
vederea îmbunătățirii relației între 
cetățeni și autorități.”

(Subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor)



Joi, 25 martie 2010

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. el
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Tuberculoza încă mai face ravagii în lume
Furt de lemne
la Archia

Chiar dacă a venit 
primăvara și nu mai este 
nevoie să ardă focul în sobă, 
furturile de lemn continuă să se 
producă. Un bărbat a tăiat ile
gal câte un arbore pentru 
fiecare an al vieții sale. 
Cristinel P. de 41 de ani a fost 
prins imediat după ce a tăiat 
fără drept 41 de arbori, luni, în 
jurul orei 20. Polițiștii Biroului 
de Combatere a Delictelor Sil
vice au constatat că arborii au 
fost tâiați din afara fondului 
forestier. Materialul lemnos a 
fost găsit în Archia, în curtea 
lui Cristinel P. Pe numele lui 
polițiștii au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de tăiere 
fără drept de arbori.

O deveancă 
a fost lovită 
de mașină 
pe trecerea 
de pietoni

Ziua Mondială de Luptă împo
triva Tuberculozei a fost mar

cată în județ printr-o 
manifestare organizată de Di

recția de Sănătate Publică 
(DSP) Hunedoara. Medicii hu- 
nedoreni au încercat să atragă 
atenția asupra faptului că tu
berculoza rămâne o problemă 

epidemiologică, producând 
moartea a milioane de oameni 

anual.

Tuberculoza ocupă locul doi la 
nivel mondial, în rândul bolilor 
infecțioase cu cele mai multe decese, 
după SIDA. Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), derulează pentru anul 
2010 o campanie de prevenire și infor
mare asupra aceste boli, sub sloganul 
„împotriva tuberculozei! Mai mult, mai 
bine, mai repede!”.

Criza complică 
planul de luptă 
împotriva TBC-ului

într-un studiu realizat de psiho
logul loan Crișan și medicul dr. Mi- 
haela Sancu se arată că: „Anul 2010 
reprezintă jumătatea perioadei Planului 
Global de luptă împotriva TBC și 

marchează un moment de bilanț, pre
cum și de repliere asupra țelurilor aces
tuia mizând pe noile descoperiri și noi 
abordări ale acțiunilor de control și 
tratament. Din 2004 s-au înregistrat 
progrese: numărul bolnavilor de 
tuberculoză și rata deceselor la nivel 
mondial a scăzut. A crescut nivelul 
finanțării Planului Global, dar față de 
ținta anului 2010 de atragere a 1,1 mil
iarde dolari, există deja un deficit de 0,6 
miliarde de dolari. în raport cu 
necesitățile anului 2010, țările lumii ar 
trebui să participe cu încă 2,4 miliarde 
de dolari la Planul Global menționat. S- 
a estimat că între 2011-2016, deficitul 
finanțării planului va crește la aproxi
mativ 23, 8 miliarde de dolari, in
cluzând și necesarul de fonduri pentru 
cercetarea științifică. Aceste resurse 
sunt indispensabile și transformării 
noilor descoperiri din cercetarea 
științifică în domeniul bolii în trata
mente standard accesibile. în contin
uare pe lume, încă, unul din trei bolnavi 
de tuberculoză nu este diagnosticat la 
timp și nu primește tratament, astfel că 
trebuie create noi căi de a ajunge la acei 
oameni, indiferent de zona unde se află. 
Tuberculoza nu ține cont de criza 
economică și de lipsa de fonduri, ba 
dimpotrivă, la infectare devin mai ex
puse persoanele defavorizate, șomerii, 
persoanele fără venituri, cele cu nivel 
scăzut de educație, cele fără adăpost și 
care au acces scăzut la serviciile med
icale. Or, știm foarte bine că

determinanții sănătății publice și a per
soanei sunt condițiile sociale și eco
nomice - condițiile reale de viață și de 
activitate (muncă sau învățământ/ 
studiu). Ca maladie infecto
contagioasă, tuberculoza rămâne însă 
problema tuturor cetățenilor și oricine 
dintre noi se poate îmbolnăvi - așa că 
nu putem rămâne pasivi”.

„Un pacient 
nesupravegheat 
devine un caz 
greu de tratat”

Specialiștii care au participat la 
seminarul de ieri sunt de părere că o so
cietate cu oamenii educați și bine 

informați a diminua considerabil 
incidența bolii. „Prin această mani
festare dorim să informăm populația 
asupra gravității acestei boli. Prin Pro
gramul Național de Control al Tubercu
lozei facem eforturi pentru menținerea 
sub supraveghere atentă atât a celor 
care au intrat în contact cu boala cât și 
a celor care sunt predispuși la 
îmbolnăvire. O problemă se referă la 
chimiorezistența bacililor 1: 
medicamentația clasică dar și la cea de

•
ultimă rezistență. Un pacient ne
supravegheat poate ajunge să numai 
răspundă la tratament astfel devine un 
caz greu de tratat”, a declarat dr .Maria 
Neagu medic primar pneumologie.

Irina Năstase

Un accident rutier grav a 
avut toc pe Bulevardul 22 De-
cernDne, inaup, m juum
18:30. Claudiu T. un șofer de
32 de ani din (icoagiu a lovit-
KJ Cltilvy vU1 MV1 JiHVUU ilttf • 
de 50 de ani. Eemeia traversa
strada pe trecerea de pietoni
vdlU Cid plCydZlllct CU
și marcaj. în urma impactului
victima a fost rănită grav și a
fost transportată la spital.
Șoferul s-a ales cu dosar de
cercetare penală pentru 
vătămare corporală din culpă.

Un șofer a 
provocat un
accident pe DN66

Accidentul s-a produs în 
localitatea Pui, în jurul orei 
09:30, când șoferul unui auto
turism a ieșit dintr-o parcare 
fără să se asigure. Doinei P. de 
33 de ani, din comuna Pui, nu 
a acordat prioritate autoturis
mului condus de Ionela L. de 
40 de ani din municipiul Deva, 
în urma impactului autoturis
mul care circula regulamentar 
a fost proiectat pe contrasens. 
Aici a intrat în coliziune cu au
tospeciala condusă de Marius 
M. din Simeria. Șoferița a 
suferit răni ușoare, iar șoferului 
neatent i s-a întocmit dosar 
penal.

Maria Bulz

\........... ....

Un spărgător de locuințe a fost arestat

Un hoț specializat în spargeri 
de locuințe din Lupeni a fost 

reținut de polițiști pentru 29 de 
zile în baza unui mandat emis 
de Judecătoria Petroșani. în 
doar două nopți el a reușit să 

fure bani și bunuri în valoare 
de 5327 de lei. Mai mult decât 
atât, hoțul i-a furat și autotu
rismul uneia dintre victime, 
după care s-a urcat la volan 

fără a avea permis auto.

Primul furt a avut loc în urmă cu 
o lună. Din probele adunate de Polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale Lu
peni rezultă că tânărul Claudiu S. de 25 
de ani a intrat noaptea în locuința unui 
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bărbat din Lupeni de unde a furat o 
cameră video și un televizor LCD. 
Bunurile au o valoare de 4.127 de lei. 
în următoarea noapte bărbatul a intrat 
într-o locuință de unde a furat un card 
pe care l-a și golit rapid. De pe el hoțul 
a descărcat suma de 1.200 de lei. Din 
fața blocului de unde a dat această 
spargere hoțul a furat mașina victimei 
și s-a urcat la volan, plimbându-se pe 
străzile orașului Lupeni. în urma unui 
control în trafic polițiștii l-au găsit la 
volanul mașinii în ciuda faptului că nu 
are permis de conducere. Polițiștii l-au 
reținut luni pentru 24 de ore, după care 
Judecătoria Petroșani a emis mandat de 
arestare preventivă pentru 29 de zile. în 
cazul în care va fi găsit vinovat, 
Claudiu S. riscă să stea la răcoare 15 
ani.

Maria Bulz

Mecanic de locomotivă găsit mort 
între liniile de cale ferată

Mecanicul de pe locomotiva îm- 
pingătoare a unui tren de marfa 

a murit la câteva minute după 
ce garnitura a frânat prin siste
mul automat de siguranță. Eve

nimentul s-a produs între 
stațiile CFR Crivadia și Baru 

Mare. Ansamblul care lega va
goanele de la mijlocul garnitu

rii s-a rupt și trenul a frânat 
brusc. Tragicul eveniment s-a 
produs, ieri dimineață în jurul 

orei 08:40.

La ora zece fără zece minute, 
mecanicul de pe locomotiva unui tren 
accelerat a anunțat Poliția TF Petroșani 
că mărfarul staționează și că între dubla 
1 și 2, un bărbat zace căzut între linii.

„Rănitul dintre linii”

Din verificările polițiștilor reiese 
că este vorba despre Csaba F. în vârstă 
de 41 de ani din Dej, angajat al Re
gionalei CFR ca mecanic pe locomo
tiva împingătoare a mărfarului. Potrivit 

datelor furnizate de Poliția TF, bărbatul 
a ieșit din locomotivă pentru a verifica 
trenul și cauzele frânării, moment în 
care i s-a făcut rău și a căzut pe terasa- 
mentul căii ferate. Echipajul SMURD 
sosit la fața locului a încercat 
manevrele de resuscitare, însă fără a 
putea salva viața ceferistului. „Deși nu 
avea răni vizibile bărbatul a intrat în 
stop respirator până să sosească para- 
medicii. Detaliile producerii accidentu
lui de muncă și condițiile care l-au 
determinat vor fi anchetate de o echipă 
formată din angajați ai societății de 
transport pe calea ferată, inspectori de 
muncă și polițiști”, a precizat Anemona 
Doda, purtătorul de cuvânt al ISU 
Hunedoara.

Circulația trenurilor 
a fost reluată

Echipa operativă care s-a deplasat 
la fața locului a constatat că trenul blo
cat transporta marfă și avea în 
componență 22 de vagoane încărcate 
cu apă minerală și băuturi răcoritoare. 
„Trenul a frânat de urgență în jurul orei 
08:40, din cauza ruperii barei de 
tracțiune care a determinat căderea cu
plei de legare dintre vagoanele 5 și 6. 
în cauză nu sunt suspiciuni cu privire 
la comiterea vreunei fapte penale, 
cauzele decesului urmând a fi stabilite 
după efectuarea necropsiei”, a precizat 
Vasile Hrițac,șeful Poliției Județene 
TF. Circulația trenurilor între Simeria 
și Petroșani a fost reluată la amiază.

în urmă cu o săptămână un alt tren 
de marfă a deraiat pe același tronson de 
cale ferată.

Maria Bulz



Asfaltul va ajunge și la Lunca Cernii

“Sătenii de pe valea 
Cernei așteaptă mo

dernizarea drumului 
'ste zece ani. Acest drum 

le-a îngreunat toate activită
țile acestor oameni Iată că 

visul acestor localnici devine 
realitate prin implicarea Con

siliului Județean. ”

Primarul comunei Toplița, 
Ioan Șendroni.

Drumul județean 687 D, Teliu- 
cul Inferior — Gura Bordului 
va intra, în acest an, într-un 

amplu proces de reabilitare. La 
deschiderea seminarul de Lan
sare Publică a proiectului s-a 
arătat că: “Finanțat prin Pro
gramul Operațional Regional, 
obiectivul general al proiectu
lui îl reprezintă îmbunătățirea 
accesibilității în (și din) zona 
centrală a județului Hune
doara, contribuind astfel la 

creșterea mobilității populației, 
a bunurilor și serviciilor în 

zonă, în vederea stimulării dez
voltării economice durabile”.

g Primarul comunei Te-
- liucu Inferior este fe

ricit că acest program 
de modernizare a drumului 
începe într-un an de criză.

“Mă bucură faptul că acest 
proiect, de care s-a vorbit 

foarte mult, reușim să îl rea
lizăm într-un an de criză”, 

spune primarul 
Daniel Pupeză.

Acest drum este aproape im
practicabil pentru autoturisme. 
Autoritățile spun că, nu peste mult 
timp, situația se va schimba. 
“Licitația a fost deja organizată și 
sperăm ca, în scurt timp, să știm și 
câștigătorul. Durata de execuție a 
lucrării va fi de trei ani”, a mai pre
cizat președintele Consiliului 
Județean. Oamenii din cele trei co
mune care vor beneficia de noul 
drum așteaptă asfaltarea lui de un 
deceniu. Cei mai bucuroși de re
alizarea acestui proiect par a fi 
locuitorii comunei Lunca Cernii, 
care speră ca plaiurile lor să aibă 
mai multă căutare după asfaltarea 
drumului.

Andreea Lazăr

„Comuna Lunca
Cernii este plasată 

într-o zonă extraor
dinară, care până acum a 
fost ocolită de turiști toc
mai din cauza infrastruc
turii. Sperăm că, odată eu 

asfaltarea drumului, și 
zona noastră să fie mai 

cunoscută”, 
a declarat primarul 
Livițuc Lupulescu.

Promisiuni și angajamente 
centru „Ceangăii” Hunedoarei
Situația tensionată dintre lo
cuitorii cartierului Ceangăi 

din Hunedoara și administra
torii societăților comerciale din 

zonă este pe cale de a se în
cheia pe cale amiabilă.

Cel puțin asta susține prefectul 
județului Hunediara, Attila 
Dezsi. Reprezentantul guver
nului în teritoriu a reușit să 

pună față în față părțile impli
cate iar promisiunile și angaja

mentele luate de agenții 
economici care își desfășoară 
activitatea în zona Ceangăi 

din Hunedoara sunt 
foarte optimiste.

în urma demersurilor făcute de 
către locuitorii cartierului Ceangăi 
din Hunedoara, privind situația 
creată de activitățile economice 
desfășurate în zonă, Prefectura 
Hunedoara a organizat ieri o întâl
nire cu toate părțile implicate. 
Locuitorii celor 190 de case afectate 
au> făcut de-a lungul anilor nu
meroase demersuri către autoritățile 
publice prin care își exprimau 
nemulțumirea pentru starea străzilor 
care s-au degradat datorită traficului 
greu, a zgomotului, vibrațiilor și 

prafului iscate de activitățile eco
nomice și lipsa canalizării în zonă.

Petițiile ceangăilor au generat 
o serie de acțiuni ale Corpului de 
Control al prefectului care a verifi
cat legalitatea avizelor, aprobărilor 
și autorizațiilor societăților comer
ciale cu activități în zonă. Rezul
tatele controlului au fost 
comunicate Asociației Civice 
„Dreptate” care îi grupează pe 
locuitorii cartierului. Ieri, a avut loc 
la sediul Prefecturii o întâlnire cu 
reprezentanții cetățenilor, ai 
Primăriei Hunedoara, ai firmelor și 
ai unor instituții responsabile pre
cum Garda de Mediu, Agenția pen
tru Protecția Mediului, Serviciul 
Control Calitate Lucrări de 
Construcții, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Hunedoara. 
„Oamenii nu au fost niciodată 
chemați până acum la discuții. 
Discuțiile s-au purtat într-un climat 
de dialog și au fost identificate o 
serie de soluții”, a declarat prefectul 
Dezsi.

Concluzii
roz bombon

Negocierile purtate ieri s-au 
soldat cu rezultate, la nivel declara
tiv, peste așteptări.

Astfel, societățile comerciale s- 
au dovedit extrem de generoase, an- 
gajându-se să construiască, pe 
cheltuială proprie, un drum indus
trial cu o lungime de circa 400 de 
metri, printr-o zonă nelocuită pentru 
a evita tranzitarea autovehiculelor 
grele pe străzile din partea 
rezidențială.

Traficul efectuat acum pe 
străzile Ecaterina Varga și Carpați 
va fi deviat pe noul drum, pe lângă 
Fabrica de Pâine, spre Bulevardul 
Traian.

în trei săptămâni un colectiv 
mixt format din reprezentanți ai 
municipalității și ai firmelor se vor 
întâlni pentru a stabili traseul noului 
drum și starea juridică a terenului pe 
care urmează să fie amplasat acesta. 
De asemenea agenții economici au 
acceptat să contribuia, împreună cu 
autoritățile locale, la reabilitarea 
străzilor Ecaterina Varga și Petofi 
Sandor.

în următorii doi ani SC Proserv 
Sa Hunedoara își va muta 
activitățile economice din zonă, pe 
amplasamentul eliberat urmând să 
se construiască locuințe de serviciu 
pentru angajați. Aceeași societate s- 
a angajat să amenajeze, pe 
cheltuială proprie, canalizarea 
străzii Ecaterina Varga.

Problemele 
ceangăilor 
vor fi rezolvate 
prin noul PUG

Potrivit prefectului, în viitor 
activitățile economice din zonă se 
vor reduce semnificativ. „în acest 
moment se află în lucru noul Plan 
Urbanistic General al municipiului 
Hunedoara. Prin noile reglementări 
urbanistice, în viitor va fi interzisă 
orice activitate economică în 

această zonă. Excepție fac 
societățile comerciale care dețin 
deja autorizații de funcționare”, a 
declarat Dezsi Attila. Reprezentan
tul executivului în teritoriu nu a dat 
însă garanții că societățile care vor 
investi în infrastructura din aceea 
zonă își vor putea prelungii 
autorizațiile de funcționare după ex
pirarea acestora. Prefectul a mai 
afirmat că starea de sănătate publică 
din cartierul Ceangăi va fi 
monitorizată în continuare.

Cătălin Riscuta
9 9
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Spre finala Eurovision 
prin Hunedoara
Sosită în municipiul Hunedoara 

pentru a concerta în clubul Mojo, 
Paula Seling a acceptat să vor

bească pentru cititorii cotidianu
lui Glasul Hunedoarei, despre 

secretul calificării melodiei 
„Playing with fire”, la semifinala 

concursului Eurovizion de la 
Oslo. Cântăreața a recunoscut că 
nu este un fan al schimbărilor de 
stil în muzică și modă, asemeni 

starurilor internaționale care prin 
creații vestimentare excentrice și 
melodiile lor, direcționează sau 

crează noi curente în lumea sune
telor sau a look-ului.

Despre viața personală, Paula Se
ling a menționat doar că momen
tan nu așteaptă un copil. Sosirea 
unui nou membru în familia ei 

este în grija lui Dumnezeu care, 
după cum afirmă cântărața „știe 
cel mai bine când este momentul 
potrivit pentru a aduce pe lume 

un copil”. Paula consideră că sin
ceritatea este foarte importantă, 
iar cariera ei de artist este dato

rată acestui fapt.

Rep.: Ai dat dovadă de
perseverență în participarea la 
calificările naționale pentru Eurovision. 
Până la urmă ți-a reușit!?

Paula Seling: în afară de anul 2003, 
am participat doar cu piese care mi s-au 
propus. Eu nu am mers la compozitori să 
spun că vreau să particip - au venit ei la 
mine cu propunerea de ai reprezenta în 
concurs. Eu nu pot să refuz mai ales dacă 
piesa mi se potrivește. Anul acesta a venit 
Ovi cu propunerea melodiei „Playing 
with fire”, melodie la care am lucrat 
aproapte trei luni. înainte cu trei zile de 
predarea pieselor, Andrei Tudor a venit cu 
propunerea pentru „Is not to late” - cân
tec pe care l-am interpretat în finala con
cursului, dar „Playing with fire” se pare 
că a fost melodia învingătoare și sunt 
fericita reprezentantă a României, alături 
de Ovi, la finala Erovision de la Oslo din 
anul acesta.

vtt k-

Rep.: „Playing with fire ” ți s-a lipit 
mai bine de suflet? Ai avut o simpatie 
pentru una dintre cele două piese muzi
cale?

Paula Seling: Eu nu sunt în juriu. 
Dacă aș fi fost, cu siguranță aș fi dat note 
pieselor, dar eu sunt interpret și nu pot să 
nominalizez nici una dintre ele, cu atât 
mai mult cu cât piesele sunt diferite ca 
ritm. „Playing with fire” este o melodie 
dinamică, cu un refren ușor de reținut, iar 
„Is not to late” este un cântec nostalgic și 
nu cred că pot fi comparate în nici un fel.

Rep.: Nu ai simțit o competiție cu 
tine însuți participând în concurs cu două 
proiecte diferite?

Paula Seling: Probabil că unele per
soane au văzut în dubla mea prezență pe 
scena Eurovision România o competiție, 
dar din punctul meu de vedere au fost 
două participări complet diferite. Fiind un 
concurs de creație, desigur compozitorii 
concurează între ei, însă eu sunt doar in
terpret și trebuie să dau tot ce pot, pentru 
a valorifica piesele. Eu nu am favorizat 
nici una dintre piese și probabil cu toții 
am simțit acest lucru. Desigur nu a fost 
ușor să mă pregătesc pentru cele două 
melodii - volumul de muncă este dublu, 
sunt două intrări în scenă, două ținute, de 
două ori mai multe emoții și stres. Am
bele piese au avut partituri vocale foarte 
dificile, iar studiul a fost dublu, dar nu am 
putut renunța la nici una dintre ele, deși 
acest lucru mi-a fost propus.

Rep.: Odată cu câștigarea Eurovi
sion România și calificarea pentru semi
finala internațională a concursului, s-a 
schimbat ierarhia celor mai importante 
realizări din cariera ta de artist?

Paula Seling: Reprezentarea 
României la un concurs de talie 
internațională este un lucru foarte impor
tant pentru mine, atât din punct de vedere 
profesional și nu numai. Desigur nostal
gia și bucuria câștigării „Cerbului de 
Aur” rămâne în sufletul meu ca un mo
ment însemnat.

Rep.: Crezi că puteai să dai mai 
mult, în selecția națională pentru Eurovi
sion?

Paula Seling: Niciodată nu sunt 
mulțumită sută la sută de ceea ce fac. 

Mereu îmi doresc să fie mai bine și așa a 
fost și de data aceasta. Am văzut lucrurile 
pe care vreau să le îmbunătățesc, 
deoarece în condiții de stres și oboseală 
inevitabil apare ceva care să mă 
nemulțumească. Turneul de promovare a 
pieselor pentru Eurovision alături de Ovi, 
ne-a ajutat să vedem cum reacționăm în 
astfel de condiții. Cu siguranță că vom 
îmbunătății prestația noastre pe viitor, 
deoarece avem multe spectacole de pro
movare a piesei, până la semifinala de la 
Oslo.

Rep.: Participi la un eveniment atât 
de important dar garanția succesului nu 
e în totalitate în mâna, sau mai coreț spus 
în vocea ta!?

Paula Seling: Este greu, dar trebuie 
să ai încredere. Eu cred că toate se 
întâmplă cu un scop anume în lumea 
aceasta. Cred că Dumnezeu le aranjază cu 
un motiv. Dacă se întâmplă ceva, indifer
ent cum ar fi este spre bine, iar roadele 
acelei întâmplări se văd mai târziu. 
Același lucru s-a întâmplat și cu „Cerbul 
de Aur”. La primele două participări nu 
am fost suficient de pregătită, dar a treia 
oară am câștigat marele trofeu al concur
sului. Dacă faci totul cu dăruire și ești 
mulțumit de drumul pe care l-ai ales în 
muzică, atunci concursurile și premiile 
câștigate sunt doar o complectare a ceea 
ce simți pe parcurs.

Rep .: Care a fost reacția sau gân
durile tale după aflarea rezultatelor?

Paula Seling: A fost incredibil! 
Câteva zile după aflarea rezultatelor nu 
îmi venea să cred, ziceam că totul e ireal, 
că sunt într-un vis. Vedeam în mod obiec
tiv reacțiile oamenilor la piesa „Playing 
with fire” și primeam tot felul de mesaje 
și email-uri de încurajare. Nu am 
îndrăznit să am prea multă încredere, tot 
am considerat că este un obstacol destul 
de mare. Concertele de promovare din 
Sibiu, TârgulMureș, Oradea, Timișoara, 
Cluj, București în care melodia „Playing 
with fire” a fost cerută de nenumărate ori 
m-au încurajat oarecum, deoarece pub
licul a fost foarte receptiv la această piesă 
și nu au insistat să cânt piesele care m-au 
făcut cunoscută („Timpul” sau „Ploaia în 
luna lui Marte”). Un prieten îmi spunea 
că la definiția cuvântului „fericire”, în 
dicționar ar trebui să se pună chipul meu 
din momentul în care am aflat vestea că 
sunt câștigătoarea concursului.

Rep.: Discuțiile legate de compozi
torului piesei „Playing with fire", te-au 
afectat în vreun fel?

Paula Seling: Nu, din punct de 
vedere profesional. M-a întristat faptul că 
colegii noștrii nu au putut să se bucure de 
succesul nostru și de bucuria noastră.

Rep .: Cum se te pregăști alături de 
echipa ta pentru semifinala de la Oslo?

Paula Seling: Tocmai am venit de 
la Alba Iulia, unde am filmat videoclipul 
de promovare al piesei „Playing with 
fire”, în regia lui Mihnea Devries și unde 
producător este Edy Schneider. Nu știu 
practic cum va ieși, dar ideile regizorale 
sunt geniale.

Rep.: Colaborarea ta cu Ovidiu 
Cemăuțeanu se va finaliza după finala 
Euovision?

Paula Seling: Nu se va termina aici. 
Noi avem în plan multe cântece. Și în 
duet și melodii care să le creăm pentru al

bumul meu. Acum experimentăm o nouă 
viziune - a lui și al producătorului nostru. 
Va urma un album și un turneu mai 
amplu, indiferent de rezultatele de la 
Oslo, care sper să fie pozitive.

Rep.: Majoritatea albumelor tale 
conțin melodii de suflet, iar melodia 
"Playing with fire” este foarte energică. 
Vei mai aborda pe viitor linii melodice 
atât de ritmate?

Paula Seling: Am până acum am 14 
albume. întâmplarea a făcut ca majori
tatea melodiilor să fie lirice. Eu am făcut 
și cântece mai expansive, energice. Ul
timul album “Culeg vise” este un fel de 
carte de vizită a propriilor mele 
compoziții. Toate cele 17 melodii au lini
ile melodice create de mine, orchestrația 
este proprie, textele sunt compuse de 
mine, iar producția este făcută tot în stu
dioul meu.

Rep.: Te-ai așteptat la premiul 
oferit de Radio România Actualități?

Paula Seling: A fost o surpriză ex
treme de plăcută. Le mulțumesc celor de 
la Radio România Actualități - mereu m- 
au susținut și mi-au difuzat melodiile, in
diferent de curentele muzicale care au 
fost de-a lungul anilor, iar pentru toate 
acestea, de 15 ani mă simt datoare.

Rep.: Care a fost sfatul cel mai bun 
pe care l-ai primit de la personalitățile 
care au contribuit la formarea ta?

Paula Seling: Să fiu sinceră și să nu 
pretind că sunt altcineva decât sunt. Să 
fac mereu ceea ce cred că mă reprezintă.

Rep .: Crezi că frumusețea este unul 
din atuurile de bază a carierei tale de 
artist?

Paula Seling: Frumusețea clasic 
percepută, nu este neapărat necesară. 
Foarte important este să ști cum să te val
orifici, să reușești să faci lumea din jur să 
te perceapă așa cum îți dorești.

Rep.: Strângerea de fonduri din 
2008, pentru Academia de Muzică la care 
ai participat, invitată fiind de Florir 
Salam sa finalizat cu colaborări?

Paula Seling: Eu am foarte mare în
credere în oameni. Mie când mi se spune 
un lucru, eu îl cred așa cum este. Iar când 
este vorba de a dăruii unor tineri fără 
casă, un loc unde să învețe, un loc u. 
să trăiască și să se gândească la viitor, eu 
mă implic cu tot sufletul și cred că așa 
este normal să procedeze oricine. Același 
lucru am făcut și atunci, indiferent care 
au fost consecințele. Au fost niște bani 
care s-au donat într-un anumit scop și 
atunci am scris și cântat melodia “Tu nu 
vezi”, împreună cu vedeta serii. Nu mai 
știu ce sa întâmplat cu acea școală, eu 
doar am participat la strângerea fon
durilor.

Rep.: Când ai fost mândră de 
cântăreața... omul Paula Seling?

Paula Seling: încerc să nu fiu 
mândră de mine, pentru că nu face bine 
nimănui!

Rep.: Cum simți fanii și publicat 
care îți ascultă muzica în mod constant?

Paula Seling: îmi sunt dragi. încerc 
să păstrez legătura cu ei și să-i fac să 
înțeleagă cât de importantă este muzica 
pentru mine și cât de importanți sunt ei 
pentru mine. în final muzica este pentru 
ascultători și lor li se adresează totul.

Rep.: Te-ai vedea pe aceiași scenă 
cu Alicia Keys? Alicia reprezintă unul din 
modele tale?

Paula Seling: Da. Este o artistă 
foarte specială. Nu este neapărat una din 
modele mele, dar o apreciez pentru ceea 
ce este ea. Una dintre modelele mele de 
suflet este Aneta Franklin, Billy Holiday 
sau Whitney Houston, iar din noua 
generație ar fi și Alicia, Aguilera, Bey
once.

Georgiana Giurgiu
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Polițiștii și pădurarii au plantat copaci
în curtea IPJ Hunedoara t

Mai multe specii de copaci au 
fost plantate, ieri dimineață, de 
polițiști din cadrul IPJ Hune

doara și de angajați ai Ocolului 
Silvic Simeria. Acțiunea a fost 
organizată de Direcției Silvice

g
„A fost o acțiune programată și am dorit să participăm astfel la 
marcarea Zilei Poliției. Plantarea copacilor este o acțiune care va 
dura până la finalul lunii aprilie și coincide cu acțiunea „Luna 
Pădurii”. Avem în program să plantăm puieți de foioase și rășinoase 

pe o suprafață de 185 de hectare de teren de pe raza a 11 ocoale silvice din 
județ. Astfel vor fi plantați 1.100.000 de puieți din care 850.000 vor fi de 
rășinoase. Am început deja să plantăm acolo unde zăpada ne permite să lucrăm 
și anume în ocoalele silvice de la Ilia, Simeria și Deva. După Paști ne vom 
continua să plantăm în zonele de munte, la Lupeni, Petroșani, Grădiște. Râu 
de Mori și Geoagiu”, a declarat Constantin Ignat, șeful Direcției Silvice 
Hunedoara.

Hunedoara și face parte dintr- 
un proiect mai amplu denumit 
„Luna Plantării Arborilor”, 

proiect care se derulează în mai 
multe localități ale județului.

La zestrea de verdeață - 
generoasă și bine îngrijită - din 
curtea Inspectoratului Județean de 
Poliție s-au mai adăugat, ieri, câțiva 
arbori. Șefii Poliției Județene au 
abandonat pentru câteva ore în
deletnicirile de fiecare zi și au ieșit 
în curtea instituției pentru a planta 
35 de arbori din speciile stejar roșu, 
tei și molid. „Polițiștii hunedoreni 
întocmesc adesea dosare penale 
pentru tăieri ilegale de arbori. Prin 
acțiunea de astăzi suntem alături de 
comunitate și încercăm să con
tribuim la regenerarea plămânului 
verde al naturii. Plantarea arborilor 
coincide în mod fericit cu Ziua 
Poliției ”, a declarat Liviu Dumitru, 
șeful IPJ Hunedoara.

în cursul acestei luni vor fi 
plantați sute de mii de arbori. ”Vom 
avea în vedere zonele unde au fost 
efectuate tăieri masive de arbori. 
Lucrările de împădurire vor avea 
loc în întregul județ, mai ales că în 
codul silvic este prevăzută această 
activitate”, a precizat inginerul sil
vic Radu Crișan.

Acțiunile dedicate plantării de 
arbori, organizate de Direcția 
Silvică vor continua în următoarele 
zile și în alte localități din județ.

Maria Bulz

CMY K
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Prețul gazelor va fi majorat de la 1 aprilie
Prețul electricității va fi menținut până la 1 ianuarie 2011. iar cel al gazelor 
nu va fi majorat cu siguranță la 1 aprilie, dar în cursul anului ar putea fi in
dexat cu inflația pe 2009, a declarat, marți, președintele Autorității Națio
nale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Petru Lificiu.

Google își va deschide birou Ierusalimul va construi 20 de locuințe

în România
Google. deținătorul motorului de căutare cu același nume, va de

schide în acest an un birou în România, a declarat, marți, agenției MEDI
AE AX,-Amelia Crcțu, Agency Relationship Manager Google pentru 
Europa de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa. Compania americană 
speră să aibă,până la sfârșitul lui 2010, un birou în România. Nu se știe 
încă numărul de angajați

J "Spre finalul anului sperăm să avem un birou in România. 
Deocamdată nti știm sigur când și câți^lgajați vor fi. Procedura de re
crutare e în desfășurare”, a declarat Crețu.

Potrivit reprezentantului Google, circa 90% dintre cei 7,5 milioane 
de utilizatori ai Intcmetului din România folosesc motorul de căutare 
google.ro.

Crețu a mai spus că în România circa 10.000 de pagini de Internet au 
implementat serviciul de publicitate online AdWords, deținut de Google.

Compania a înființat o firmă în Românii, Google Bucharest, societate 
eu răspundere limitată, cu un capitul social Se 200 lei. Firma, înregistrată 
la 15 ianuarie 2008, este administrată de cinci persoane fizice, respectiv 
trei cetățeni americani, unul britanic și unul irlandez.

într-un cartier palestinian
Municipalitatea israeliană a 

Ierusalimului și-a dat aproba
rea finală pentru construirea a 

20 de locuințe în locul unui 
hotel palestinian din Ierusali
mul de Est, a anunțat, marți 
seară, o parte a presei israe- 

liene.

Acest anunț a fost făcut în mo
mentul în care prim-ministrul Benjamin 
Netanyahu s-a întâlnit cu președintele 
american Barack Obama la Casa Albă.

Potrivit postului public de radio și 
site-ului Ynet, municipalitatea Ierusal
imului a dat toate autorizările necesare 
pentru distrugerea hotelului Shepherd 
din cartierul palestinian Sheikh Jarrah, 
pentru a permite construirea a 20 de 
locuințe destinate unor familii de is- 
raelieni.

Acest proiect a fost lansat de mil
ionarul evreu Irving Moskowitz , care 
finanțează mai multe organizații 
ultranaționaliste al căror scop declarat 
este de a încuraja instalarea de is- 
raelieni în cartiere arabe din Ierusalimul 
de Est, anexat de Israel.

Aprobarea municipalității inter
vine în momentul în care Netanyahu 
încearcă în Statele Unite să aplaneze 
criza provocată de anunțul construirii a 
1.600 de locuințe într-un alt cartier din 
Ierusalimul de Est, anunț făcut în tim

pul vizitei efectuate în urmă cu două 
săptămâni în regiune de 
vicepreședintele american Joe Biden.

Postul public de radio a precizat că 
municipalitatea Ierusalimului și-a dat în 
iulie 2009 acordul de principiu pentru 
proiectul imobiliar și că antreprenorii 
au plătit taxele necesare pentru a începe 
lucrările.

Mișcarea Pacea Acum, opusă 
colonizării, a denunțat această 
operațiune. "Municipalitatea Ierusal
imului conduce o politică independentă 
care are consecințe dezastruoase pentru 
șansele de a ajunge la un acord cu 
palestinienii", a declarat Hagit Ofran, 
un oficial al acestei oragnizații. "De 
fapt, Benjamin Netanyahu, nu reușește 
să controleze municipalitatea, astfel 
încât colonizarea continuă", a afirmat 
ea.Municipalitatea a denunțat ceea ce 
ea a calificat drept "provocare". "S-a 
vrut să se aducă un prejudiciu vizitei 
premierului în Statele Unite", a afirmat 
un purtător de cuvânt al primăriei, citat 
de postul public de radio. Potrivit aces
tuia, "după ce toate taxele au fost 
plătite, autorizațiile de începere a 
construcțiilor sunt acordate automat".

Anterior, Netanyahu s-a menținut 
ferm în privința Ierusalimului, părând 
să nu acorde o importanță prea mare 
nemulțumirii președintelui Obama.

"Dacă americanii susțin cererile 
nerezonabile prezentate de palestinieni 
privind oprirea construcțiilor în 
Ierusalim, procesul politic riscă să fie

"Poporul evreu a construit Ierusal
imul în urmă cu 3.000 de ani și poporul 
evreu construiește Ierusalimul în 
prezent", a afirmat liderul Guverna. 
israelian luni, în fața AIPAC, princi
palul grup de influență american prois- 
raelian. "Ierusalimul nu este o colonie. 
Este capitala noastră", a adăugat el

Aceste declarații amenință ij - 
turile americane de relansare a proce
sului de pace, a afirmat, marți, 
Autoritatea Palestiniană.

Statul evreu a cucerit Ierusalimul 
de Est în timpul Războiului de Șase 
Zile în 1967, anexarea sa ulterioară ne- 
fiind recunoscută de comunitatea 
internațională. Palestinienii vor să 
transforme această parte a Orașului 
Sfânt în viitoarea lor capitală.

O simplă injecție 
ne-ar putea scăpa de fobii Franța nu introduce taxa pe carbon

Fobiile ar putea fi tratate cu 
ajutorul unor injecții cu lido

caină, o simplă substanță 
anestezică locală, potrivit 

unui studiu realizat de cerce
tătorii japonezi de la Univer

sitatea din Hiroshima, 
informează express.co.uk.

alte fobii ar putea fi tratate cu aju
torul acestui tratament injectabil, 
au afirmat cercetătorii niponi.

Ei consideră că frica este un 
"obicei învățat", iar injecțiile cu 
lidocaină dezactivează acea parte 
din creier care generează acest tip 
de emoție.

Cercetătorii japonezi s-au de
clarat extrem de optimiști după ce 
au efectuat o serie de teste pe o 
specie de pești - caras auriu - al 
căror creier prezintă numeroase 
asemănări cu cel uman.

După ce le-a fost 
administrată o doză de lidocaină, 
acești peștișori au "uitat" să se 
teamă de razele strălucitoare de 
lumină.

Lidocaina este un anestezic 
local, un derivat al cocainei, dar 
care nu are efectul euforic sau de 
dependență al acesteia.

Masayuki Yoshida, profesor 
la Universitatea din Hiroshima, 
coordonatorul acestui studiu, a 
declarat: "Imaginați-vă că, dacă 
vă este frică de păianjeni sau de 
înălțime, ați putea fi vindecat de 
această fobie cu ajutorul unei sim
ple injecții.

Studiul nostru sugerează fap
tul că, într-o bună zi, acest vis ar 
putea să devină o realitate".

Studiul cercetătorilor niponi 
a fost publicat în ediția online a 
revistei Behavioural and Brain 
Functions.
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din cauza concurenței
Premierul francez Francois Fillon a sugerat că așa 

numită taxă pe carbon, care era așteptată pentru luna iulie, 
va fi abrogată din cauza presiunii nedrepte pe care ar aduce- 
o asupra companiilor franceze.

Aceasta nu va fi introdusă în iulie așa cum este planifi
cat "decât dacă nu există un acord european," arăta Fillon în 
fața parlamentarilor.

"Deciziile pe care le luăm privind dezvoltarea de durată

trebuie să fie mai bine coordonate cu statele europene pentru 
a nu adânci dezavantajele noastre concurențiale cu Germ" 'a 
vecină," arăta șeful guvernului, citat de membri ai pârtia .i 
care au participat la ședință.

Jean-Francois Cope, membru al partidului de 
guvernământ UMP, a confirmat pentru presa franceză că par
lamentarii au fost de acord cu ideea premierului că taxa pe 
carbon ar trebui să fie la nivel european, nu doar în Franța.

Cu toate aceasta, în loc de a folosi cuvântul abandona, 
presa a calificat pasul a fi unul de retragere, subliniind 
declarația lui Cope că impulsul Franței pentru dezvoltare 
durabilă va continua.

Totuși,secretatul general al UMP, Xavier Bertrand, a 
subliniat că este "complicat" să impui impozitul la granițele 
europene.

Pe lângă plângerile companiilor franceze, a existat și 
opoziție din partea blocului la putere. Ministrul francez al 
Industriei, Christian Estrosi, declara luni că "nu se pune prob
lema stabilirii unei taxe de carbon ce ar putea submina com
petitivitatea" firmelor franceze. .'f~l

De la începutul anului, președintele Sarkozy și miniștrii 
săi au avut mai multe ședințe pentru salvarea taxei, care este 
unul din stâlpii politicii fiscale și de mediu.

google.ro
express.co.uk
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Avatar va avea patru continuări
Veste bună pentru fanii Avatar! Filmul cu cel mai mare succes de hox-oHîce din isto
ria cinematografiei va avea continuări. Nu una, cum s-a crezut inițial, ci patru! 
Anunțul este făcut de Sam Worthington, eroul peliculei St. „Ani semnai pentru mai 
multe continuări. Cred că vom mai face și Avatar 3,4 și 5!" |

l’hoenix prezintă 
’Phoenix Classics”

g
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Popeye Marinarul revine în varianta 3D

je 27 mai
a Sala Palatului

Studiourile Sony Pictures vor 
produce un lungmetraj de animație 
3D cu personajul Popeye Marinarul, 
informează comingsoon.net.

Avi Arad va fi producătorul aces
tui proiect cinematografic, iar Mike 
Jones va scrie scenariul.

Deși nu se cunosc deocamdată 
detalii despre intriga filmului, iubita 
lui Popeye, Olive, bogatul Bluto și 
copilul adoptat Swee'Pea vor participa 
și ei la această nouă aventură 
cinematografică.

Avi Arad a declarat că noul film 
va acoperi teme diverse, precum pri
etenia, iubirea, lăcomia și se va con
centra asupra calităților și defectelor 
oamenilor.

Noul film cu Popeye Marinarul 
va fi realizat de Sony Pictures Anima
tion în colaborare cu Sony Pictures

Imageworks. Cele două companii 
colaborează în prezent pentru a pro
duce lungmetrajul de animație "The 
Smurfs" (Ștrumfii), care va fi lansat 
în SUA pe marile ecrane pe 29 iulie 
2011.

Creat de E.C. Segar, personajul 
Popeye Marinarul a apărut pentru 
prima oară într-un număr al revistei 
de benzi desenate Thimble Theater, în 
1929. Introdus inițial în revistă pentru 
a avea doar o apariție episodică, Pop
eye a avut imediat succes și a devenit 
în cele din urmă un adevărat star.

Cea mai recentă apariție a lui 
Popeye Marinarul pe marele ecran 
datează din 1980, în versiunea 
cinematografică regizată de Robert 
Altman, în care rolul principal a fost 
interpretat de Robin Williams.

Trupa Phoenix organizează, pe 27 
aai, la Sala Palatului din București, un 
pectacol-concept, intitulat "Phoenix 
plassics", la care invitați vor fi 
nsti _ jntiștii Adrian Petrescu și Nico- 
ae Dumitru,a declarat Ionuț Contras, 
nanagerul formației.

"Va fi un program complet, un 
pectacol-concept, va fi o sinteză între 
Rapsodia Română Nr. 1 în La Major»
i primul album de concepție, «Cei ce 
îe-au dat nume», și între «Rapsodia 
tomână Nr. 2 în Re Major» și albumul 
iostru «Mugur de Fluier»", a declarat 
Contras.

De asemenea, acesta a precizat că 
rupă Phoenix îi va avea ca invitați, în 
:on<^rtul de pe 27 mai, pe Adrian Pe- 
resv&ț la oboi și saxofon, și Nicolae 
Dumitru, la pian, "doi monștri sacri, cu 
care noi am mai colaborat".

în legătură cu prețul biletelor, 
Contras a spus că acestea vor fi "acce
sibil astfel încât la eveniment să par- 
iicipe cât mai mulți fani.

Pe de altă parte, trupa Phoenix 
□rezintă, pe 28 aprilie, de la ora 19.00, 
a Sala Palatului din București, concer
tul "Symphoenix", o producție 
originală ce reunește pe aceeași scenă 
aproximativ 100 de muzicieni, membri
ii Orchestrei Simfonice București și ai 

torului Accoustic, ce vor evolua sub 
aagheta dirijorului Daniel Jinga. De 
asemenea, printre invitații speciali ai 
perii se numără tenorul Vlad Miriță, 
orim-solista Operei Române Tina 
Munteanu și Adrian Petrescu (oboi și 
saxofon).

Biletele pentru spectacol sunt 
disponibile în rețeaua Vreau Bilet 
(Unirea Shopping Center etaj 2, Car
refour Feeria - Băneasa Shopping City, 
Pasajul Universității - Trident Touring), 
la Sala Palatului și online, prin 
www.vreaubilet.ro. Prețul unui bilet 
variază între 60 și 220 lei, în funcție de 
categoria de loc.

Phoenix, numită inițial Sfinții, s-a 
constituit ca trupă de studenți și școlari 
în 1962, la Timișoara. începând cu anii 
'70, formația intră sub cenzura 
comunistă, iar în 1975, după un concert 
susținut la Sarmizegetusa Dacica, 
apariția trupei Phoenix este interzisă la 
televiziune. în același an, Nicu Covaci 
este luat la poliție și interogat timp de 
două săptămâni, zi de zi, în urma unor 
acuzații false. Din acest motiv, el 
renunță la cetățenia română, iar în 1976 
pleacă în Olanda și se stabilește la Am
sterdam.

Un an mai târziu, Covaci se în
toarce în țară și în boxele "Marshall" 
ale instalației sale de sunet îi închide pe 
membrii formației, pe care îi scoate din 
țară și îi duce în Germania. Formația a 
trecut apoi printr-o serie de dizolvări, 
artiștii ocupându-se de diverse proiecte 
solo, dar, în 1988, ei se reunesc încă o 
dată în jurul lui Covaci, urmând ca, în 
1990, artistul să aibă prima revedere cu 
publicul român, după o absență de 13 
ani.

în 2007, președintele Traian 
Băsescu i-a decorat pe membrii trupei 
Phoenix, cu ocazia împlinirii a 45 de 
ani de activitate a grupului.

Julia Roberts va juca într-un film bazat pe un
album Green E

Tom Hanks se află în negocieri 
avansate pentru a regiza un lungmetraj 
inspirat din albumul "American Idiot" 
al trupei Green Day, în care Julia 
Roberts va deține unul dintre rolurile 
principale.

Același album a stat și la baza 
punerii în scenă a unui musical a cărui 
coloană sonoră conține piesele trupei 
Green Day. Spectacolul prezintă 
povestea maturizării a trei adolescenți 
dintr-un orășel american. Unul se 
înrolează în armată, al doilea se mută 
într-un oraș mare, iar cel de-al treilea 
rămâne în orașul în care s-a născut, 
pregătindu-se să devină tată. Acest 
musical a avut premiera în 2009 în 
Berkeley, orașul natal al membrilor 
grupului Green Day, și va avea pre
miera pe Broadway pe 20 aprilie.

După ce presa americană a vehic
ulat timp de mulți ani o serie de 
zvonuri despre producerea unui lung
metraj inspirat din albumul "American 
Idiot", site-ul deadline.com a publicat, 
marți, o informație potrivit căreia ne
gocierile pentru adaptarea acestui 
proiect pentru marele ecran au intrat 
într-o etapă avansată.

Potrivit site-ului, Tom Hanks va 
regiza acest proiect cinematografic, iar 
actrița Julia Roberts va deține unul 
dintre rolurile principale din film.

Tom Hanks, care a fost recom-

, sub bagheta

pensat cu premiul Oscar pentru 
rolurile din filmele "Forrest Gump" 
(1994) și "Philadelphia" (1995), a 
revenit pe marile ecrane anul trecut, în 
mai, când a avut loc lansarea oficială 
a filmului "îngeri & Demoni", o 
peliculă inspirată, ca și "Codul lui Da 
Vinci", dintr-un roman al scriitorului 
american Dan Brown.

Julia Roberts și Tom Hanks au 
jucat împreună în "Războiul lui Char
lie", lansat în 2007 de studiourile Uni
versal. Cel mai recent film regizat de 
Tom Hanks este comedia muzicală 
"Rock'n'roll/ That Thing You Do" 
(1996).

Julia Roberts, în vârstă de 42 de 
ani, deținătoare a unui premiu Oscar,

lui Tom Hanks
care și-a câștigat celebritatea cu rolul 
din filmul "Frumușica/ Pretty 
Woman", lucrează în prezent la alte 
două producții cinematografice - "Eat, 
Pray, Love" și "Valentine's Day", care 
îi va avea în distribuție pe Bradley 
Cooper și Eric Dane. Cele două filme 
vor fi lansate anul viitor.

Albumul "American Idiot" s-a 
vândut în peste 12 milioane de exem
plare în toată lumea și a câștigat două 
premii Grammy. La puțin timp după 
lansare, și-a atras comparații cu al
bumele clasice de rock, considerate 
opere-rock, precum "Tommy" al trupei 
The Who, care a avut un mare succes 
pe Broadway în 1993, sau legendarul 
album "The Wall" al trupei Pink 
Floyd, care a fost și el adaptat pentru 
a deveni un musical de succes.

Al optulea album de studio al 
Green Day, intitulat "21 Century 
Breakdown", a fost lansat pe 15 mai 
2009, iar trupa a plecat apoi într-un 
turneu mondial, după premiera din 
California a musicalului "American 
Idiot".

De-a lungul anilor, trupa Green 
Day a câștigat 35 de premii, dintre 
care trei Grammy, opt MTV Video 
Music Awards, două MTV Europe 
Music Awards, două BRIT Awards și 
American Music Awards.
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Ln echipaj de mercenaripleacă în căutarea unui vas abandonat. Ceea ce desco
peră însă în largul marii Bering depășește cu mult imaginația echipajului: un 
vas care plutește în derivă de mai bine de patruzeci de am, fără nici o persoană 
la bord. (Pro Cinema; 22:00, Vasul fantomă)

Tomate

A mări

Rahitic

Aprinde

Luptători

MasacruFrecvent

Singură

Lucrător 
feroviar

Bun la 
reluări

Anexă în 
transport

Trândă
vie

Orificiu 
nazal

Animal 
nordic

Chemări 
în ajutor

A mân
gâia

Suc de 
struguri

Sfwțiu 

emisie

Lipsit de 
vedere

Doze de 
venin

Copil de 
casă

Frig 
moderat

^tv/vi TV*?2
07:00

11:15

12:15

îl:45

18:25

<

19:40
20.00
21:10
22-25
2^00

a, r-i

5

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

nian serial, 2008 - 222.)
Miezul zilei (magazin de diver- i 

tisment)
Destinația România (rel.)Epi- 

sodul 3 (ultimul episod)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 34.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go
Telejumal;Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
Akzente (magazin cultural) 
Interes general (talk show, 

2000)
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 35.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go
Sport
Telejurnal; Sport; Meteo
Arena publică
Ochiul magic 38'
Dr. House (SUA serial, 2004 - 

4.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Sean Leonard, 
Omar Epps

08:05

10:00 
10:15

10:45

12:00
12:45
14:30

15:00
16:00

18:00

18:15

21:30
21:50

Liber pe contrasens (talk show, 
2007, rel.) 50'
Akeelah și cuvintele (SUA 

dramă, 2006, rel.)
Telejurnal; Sport
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 66.) cu Felicitas Woll, 
Sandra Borgmann, Jan Sosniok, 
Matthias Klimsa
întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Tribuna partidelor parlamen

tare (rel.)
împreună în Europa
Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Dans, programul 
original
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 66.)
TNRS: Un teatru fără frontiere 
Tăcerea Nordului (canadian 

film , 1981) 94' cu Jeff Banks, 
Ellen Burstyn, Donna Dobrije- 
vic, Richard W. Farrell

Imaginea Succesului (emisiune 
de divertisment, 2009)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Masculin, progra
mul liber

începe

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009) 07:30
(matinal) 09:55 Omul care aduce cartea 08:45

10:00 în gura presei 10:00 Noaptea fugarilor (SUA thriller 10:00
îh®0 Benny Hill (englez serial. de acțiune, 1993, rel.) 11:15

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 2:30
McGee, Bob Todd, Jackie 1973, rel.-3704.)
Wright 13:00 Știrile PRO TV (2009) 15:15

18:00 Plasa de stele (emisiune de di- 14:00 Un mincinos sentimental (aus- ÎS:30
vertisment, 2010, rel.) traiian comedie, 1991)86' cu

13:00 Observator Bryan Brown, Bill Kerr, Karen 16:25
14:00 Familia Bundy (SUA serial de Allen, Justin Rosniak 16:30

comedie, 1987) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
I&M Te pui cu blondele? (emisiune 1973 - 3705.) cu Heather Tom, 17:30

concurs, rel.) Christel Khalil, Lauralee Bell, 18:30
16:00 Observator Don Diamont
IMO Acces Direct 17:00 Știrile PRO TV (2009) 19:30
19:00 Observator 17:45 Happy Hour

Să te prezint părinților (emi- 19:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30
siune de divertisment, 2009) 20:15 Fotbal: FC Brașov - FC Vaslui 21:30

28:00 Bun de cinste (reality show) Meci Cupa României 22:30
SIM Observator State de România (român serial

Un Show Păcătos (emisiune de de comedie, 2009 - 81.) 23:30
divertisment) Știrile PRO TV (2009)

în numele iubirii (rel.) 
Cameleonii (rel.) 
Iubiri (2006) 
Pagini de viață (2006) 
Pagini de viață (2006) 
Aniela (serial, 2009, rel.) 
Rețeta de ACASĂ 
Destine furate (SUA serial, 

2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
Poveștiri adevărate 
în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
Aniela (român serial, 2009) 
India (2009)
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)

Camera de râs
Numerele (SUA2005 - 19.) 
Sport cu Florentina
Medium (rel. - 18.)
Galileo
Swingtown (serial, 2008 - 5.1 
Cei 4400 (S.F., 2004 - 7.) 
Camera de râs
Medium (2005 - 19.)
Uite cine gătește! (2010, rel.)
Trăsniții (rel. - 19.) 45'
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'
Mondenii Show
Focus Monden
Trăsniții
NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 24.) 60’ cu 
Mark Harmon, Sasha Alexan
der, Michael Weatherly, Pauley 
Perrette

14:50
16:45
18:20
20:00
21:00
22:30

die, 2009)
12:50 ■ Shine a Light (SUA-englez film-concert, 2008) 122' 

Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute (SUA aventură, 1981) 
Vicky Cristina Barcelona (SUA-spaniol film romantic, 2008) 
Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008)
Circul vesel
Fotografii bântuite (SUA horror, 2008)
Alien: Renașterea (SUA film de acțiune SF, 1997)

15:15
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Veronica Mars (SUA serial, 2004, rel. - 8.)
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 105.)
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 9.)
A fost odată Curly (SUA comedie, 1944)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 9.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 9.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 107.)
Vasul fantomă (SUA-australian film de acțiune, 2002) 91' cu Gabriel 

Byrne, Francesca Rettondini, Julianna Margulies, Ron Eldard
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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)

femeie de servici 1

barman 1

coafor 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

confecționer asamblor art textile
5

gaterist la tăiat bușteni 2

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

inginer producție 2

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

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

confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7

lucrător controlor final 1

consilier financiar bancar
10

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

dulgher(exclusiv restaurator)
3

constructor-montator de structuri

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon- 
■jea pieselor 76

pizzar 1

metalice 1

cosmetic ean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

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

3

electricean exploatare rețele elec

șofer autoturisme și camioane
2 dulgher (exclusiv restaurator)

2
y£-*ator 7

ziuar rosar-stivuitor 2
inginer constructor instalații

1

Hunedoara inginer prelucrări metaluigice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

trice 6

fierar-betonist 3

foijor mecanic 1

macaragiu 1

manichiurist 1

ospătar (chelner) 2 mânuitor, montator decor 1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5
recepționer hotel 1

vanzator 2
săpător manual 6

sudor 1

Petroșani
Lupeni

piele 1

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

co n fee ți o ner-asamb lor articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.918
Telefon: 0755.999.919

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3
jurisconsult 1

coafor 2
confecționer îmbiăcare volane înagent securitate 1

-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, 
Hunedoara.

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

s«.u conta.serv@yahoo.com

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

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, Ia Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

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

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

1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

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

ospătar(chelner) 1

Călan
Telefon: 0755.999.928

Telefon: 0755.999.924

confecționer plase de sârmă
1

DIVERSE

Vând porci între 90 - 260 kg, vacă gestantă și junincă. Preț negociabil. 
Tel.0722.775.557.

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 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.

AUTO

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.

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

Cumpăr 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. 0722.252.603.

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757.595.380.

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.

manager 1

manipulant mărfuri 1

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

inginer topograf miner
1

munc.necal. .la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

săpător manual

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.neca 1.1a
demol.clădiri,zidărie, gresie,
faianță,mozaic 1

lucrător social
1

1

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

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

muncitor necal.la demolare
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în paralel cu forțele de ordine, pe străzile Devei au alergat ți 
elevi de la mai multe unități de învățământ, intr-o competiție 
organizată de Direcția pentru Tineret a județului.

Sport
Joi. 25 martie 2010

Jandarmii au fost mai iuți de picior
decât polițiștii

Un număr de 80 de jandarmi, pompieri și 
polițiști s-au întrecut, ieri, în prima ediție a Cro
sului Jandarmeriei. Angajații Ministerului de In
terne au luat startul din fața Casei de Cultură și au 
alergat pe un traseu lung de 1.200 de metri. Dacă 
penultima acțiune organizată de jandarmii hune- 
doreni a fost câștigată de pompieri, de data aceasta 
organizatorii au ieșit învingători.

La linia de final, deși abia mai puteau să 
respire, concurenții au recunoscut că a fost o 
acțiune reușită și că puține mișcare le-a prins bine.

Iată și câștigătorii:
•

La masculin: locul I - sergent major Marian 
Bîc, IJJ Hunedoara; locul II - Vasile Daniliuc, 
elev la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi; 
locul III - agent de poliție Florin Niță, IPJ Hune
doara.

La feminin: locul I soldat Oana Răscol - 
UM 01099 Brad; locul II - sergent major Geor
giana Tănăsoiu - IJJ Hunedoara; locul III - soldat 
Ioana Maioga, UM 01099 Brad.

Andreea Lazăr

ft
țggr „Aflându-ne în preajma 
OGiPi aniversării a 160 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei, ne bucurăm că au 
răspuns invitației un număr mare de colegi 
din celelalte structuri de ordine publică și 
apărare din județ. Sunt mulțumit de 
pregătirea fizică a jandarmilor, mai ales că 
ei s-au dovedit a fi câștigătorii 
competiției”, a declarat generalul de 
brigadă Viorel Sălan.

SILVA^

TEATRUL JOINT SI ZILE SI NOPȚI
VA INVITA LA TEATRU
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LEMNTEX 
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tampiane mn lemn triplu stratificat 
uși si ferestre de cea mal bună calitate, 

parchet din lemn de tap, 
paltin

l*v vun
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S.C.SII.VA LEMNTEX S.R.L.
»ut C.himiniliu. nrA21D, cumunu llăruu,
tel/fax: 03.34/AO IO2 l/22( e-mail: fdva^tmurt.ro
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A1ÂTURÂ-TEȘITU 
ECHIPEI NOASTRE DE VOLNNTARI 

ÎN CAMPANIA DE CURÂțENIE 
A MALULUI RÂULUI STREI, 

LOCUL IN CARE NE PETRECEM SEÂRȘITUL 
de sâptAmânâ, In eiecare varâi

SÂMBĂTĂ, 27 MARTIE 2010, ORA 1100. 
VA AȘTEPTAM LA POD LA PETRENI $1 LA CONDUCTA.

SACII MENAJERI ȘI MĂNUȘILE DE PROTECȚIE SUNT OFERITE GRATUIT DE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ. **
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