
g
pas- 7
O

Sfiiitele Paști, între 
bucuria sărbătorii 
și prețurile care 
nu țin cont de criză

g
pag. 5

O
Șapte incendii 
au mistuit 
vegetația 
de Florii

gț, Curs Valutar g Cover Story i;cS9 O p^-3

'■! EUR - Euro: 4,0704
ț USD - Dolarul american: 3,0204
I 100HUE - 100 Eorinți: 1,5325
r| (țgț XAU - Gramul de aur: 107,9622 Top 100 datornici către statTop 100 datornici către stat
g Din cuprins

¥ivat Academia! 
Vivant Profesores!

pag. 4

Comercianți sancționați 
pentru vânzare ilegală 
de tutun Pag. 5 >

g SPORT pagl2Q

Mitrică, vioara în tâi
Mimgwral liai F® Hunedoara. Nelu 

Mitrică. Im dai o lecție mai tinerilor săi elevi 
din postura de jucător. în partida de sâmbătă cu 
Minerul Teliuc.

Editorial
de Bogdan Barbu

Alt fel de învățăminte
9

de Paste
9

Există o vorbă cum că fiecare trebuie 
să mănânce de unde lucrează, mai pe 
românește să trăiască de pe urma muncii 
lui: zidarul din construcții, țăranul din 
munca pământului, comerciantul din 
vânzări, bugetarul de pe unde poate și el. 
După '89, în România s-a încetățenit în 

mintea multora, duși de valul entuziasmului 
eliberării de comunism, un miraj: că nu mai 
e nevoie de muncă, e suficient să îți faci o 
firmă - să devii patron, cum ar veni - și 
banii vor curge de la sine.

Comerțul a devenit noul El Dorado 
pentru muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni fără căpătâi; ideea de a cumpăra ieftin 
și a vinde scump a dus la apariția în anii '90 
a nenumărate firme, având trecut în obiec
tul de activitate de la vânzarea de țigări la 
fabricarea de avioane, de la editarea de re
viste la tăierea porcilor. Că nu toată lumea 
se pricepe la comerț, să vândă și să 
cumpere, s-a văzut imediat: aceste firme au 
dispărut la fel de repede cum au apărut, 
facându-i pe cei autointitulați peste noapte 
„patroni” să se întoarcă spășiți la meseria 
lor de bază, pe care o practicau pe vremea 

lui Ceaușescu. sau să încerce altceva.
Cei care au rămas însă în branșa 

comercianților au păstrat însă unele 
năravuri în gândire care arată că nici acum, 
la mai bine de douăzeci de ani de la 
Revoluție, nu au înțeles cu adevărat natura 
activității lor. în timp ce în Occident și în 
magazinele pe care adevărații bussines- 
men-i le-au deschis în România se practică 
reduceri de prețuri masive de Sărbători, de 
Crăciun, Paște și Anul Nou, la noi comer
ciantul autohton găsește cu cale ca tocmai 
cu aceste ocazii să mărească prețul la toate. 
Ca să facă și el un ban, chipurile...

Vreau să văd dacă anul acesta 
vânzătorii români au învățat ceva: prețurile 
la miel, caș, ouă de Paște vor fi mai mari 
sau mai mici decât în restul anului.

CMYK
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—ț-Sfântul Zilei lg HOROSCOP
f greco-catolic
Cuv. Ioan Scărarul

f romano-catolic
Sf. Ioan Climat
(Scărarulk abate

Ingrediente:
500 g paste, 2 cutii de ciuperci (500 g 
ciuperci), 1 cutie de mazăre, 2 mor
covi, 1 ceapă, 1 ceașcă de ulei, 100 g 
margarină, 2 linguri de făină, 100 g 
măsline, 5 roșii, margarină, mărar, 
pătrunjel, cimbru, sare, piper.

Mod de preparare:
Ceapa și morcovul se curăță, se 

dau pe râzătoare și se călesc în ulei. 
Se adaugă ciupercile tăiate mărunt. 
Când s-au înmuiat ciupercile se 
adaugă roșiile tăiate felii, sarea, pipe
rul, cimbrul și se Herb foarte bine. La 
final se pot adăuga 2 căței de usturoi 
tăiați felii.

în margarina topită se 
rumenește făina și se stinge cu apă, 
amestecându-se mereu. Ea final se 
adaugă pătrunjelul tocat mărunt și se 
potrivește de sare.

Pastele se fierb în apă clocotită 
cu sare. Se poate adăuga o lingură de 
ulei că să nu se lipească între ele. Se 
strecoară și se clătesc cu apă rece. 
Mazărea se spală cu apă călduță. Se 
tapetează cu ulei o formă și se pun al
ternativ un strat de sos, un strat de 
paste, un strat de ciuperci, un strat de 
mazăre. Se repetă operația de câteva 
ori, având grijă ea ultimul strat să fie 
de sos de taină. Deasupra se pun 
măslinele tăiate felii și verdeața 
tocată mărunt. Se dă la cuptor 30 de 
minute.

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

Sfântul loan Scărarul, cel ce a scris Scara

Acest sfanț, pe când era în 
vârstă de șaisprezece ani, ajunsese, 
din pricina iscusinței sale la minte, 
foarte învățat în toată știința de pe 
vremea lui. Voind să se aducă pe 
sine jertfă preasfințită lui Dum
nezeu, s-a dus la Muntele Sinai, 
unde s-a făcut monah și a petrecut 
în ascultare. Mai târziu, când a 
ajuns la vârsta de nouăsprezece ani, 
pornind de acolo, s-a dus la un loc 
de sihăstrie care se găsea la

depărtare de cinci leghe de 
mănăstire, unde s-a hotărât să pună 
început luptelor sale înalte pentru 
virtute. Locul acesta se numea 
Tolas. Și a petrecut aici patruzeci de 
ani în dragoste fierbinte și înflăcărat 
de dogoarea iubirii dumnezeiești. 
Se hrănea cu toate acele lucruri care 
sunt îngăduite, fără de prihană, 
vieții sihăstrești, dar gusta din toate 
numai câte puțin și niciodată nu se 
sătura, iar cu aceasta, după câte se 
pare, frângea cu multă înțelepciune 
orice fel de mândrie care îi răsărea 
în suflet. Dar cine este în stare să 
povestească în cuvinte izvorul cel 
îmbelșugat al lacrimilor aceluia? Nu 
se deda somnului decât în măsura în 
care privegherea prea îndelungată 
nu trebuia să-i nimicească starea 
minții lui. Iar calea vieții lui era 
rugăciunea cea neîncetată și 
dragostea cea neasemănată față de 
Dumnezeu.

Osârduindu-se deci în toată 
virtutea și ducând viață 
îmbelșugată, el s-a învrednicit de 
nenumărate mari vedenii. Pe când 
se afla odată în chilia lui și un 
ucenic al lui dormea într-un loc

îndepărtat sub o stâncă mare, care 
era gata să cadă și să-l zdrobească, 
cunoscând acest lucru prin Duhul 
Sfânt, a smuls pe ucenicul lui din 
primejdia care-1 pândea, arătându-i- 
se în somn și făcându-1 să se ridice 
din locul acela în care peste puțin 
timp ar fi avut să moară. Deci, 
ajungând pe culmea virtuților și 
conducând vreme îndelungată ca 
egumen mănăstirea din Sfântul 
Munte Sinai, a părăsit apoi viața 
aceasta trecătoare, mutându-se la 
viața cea veșnică, după ce mai 
înainte a alcătuit cartea aceea plină 
de înălțări duhovnicești și 
dumnezeiești, care se numește 
Scara.

Ajuns prin rugăciune, asceză și 
contemplație ca o „stea adevărată și 
nerătăcită, luminând marginile 
lumii” (Condac), Sfântul loan ne 
arată scara virtuților pe care omul se 
poate urca la cer. Alcătuită din 30 de 
trepte (capitole), scrierea sa este sin
teza cea mai desăvârșită a literaturii 
ascetice, iar lectura ei este cea mai 
importantă dintre lecturile patristice 
din timpul Postului Mare.

în familie, unele probleme te su
pără dar, dacă îți păstrezi calmul, 
atunci vei vedea că poți găsi cu ușu
rință soluții bune pentru toți.

îți pierzi diplomația și riști con
fruntări inutile cu prietenii și cei din 
jur. Chiar dacă simți nevoia să clari
fici lucrurile, unele adevăruri nu tre
buie exprimate într-un mod brutal, deoarece, 
în loc să faci un bine, îi îndepărtezi pe cei din
jur.

Dacă există în viața ta persoane 
care merită încrederea ta, atunci 
poate ți-ar face bine să te deschizi în 
fața prietenilor.

Se poate să primești astăzi unele 
propuneri de investiții, care implică 
sume foarte mari de bani. Este cazul
să analizezi bine situația și să ceri o a două 
părere, înainte de a te decide dacă merită sau 
nu.

în dragoste te înfrânezi mult, de 
teamă că persoana în cauză nu merită 
încrederea ta. La serviciu ai foarte
mult de lucru, însă faci față cu bine. Ee' o zi 
în care cunoști multă lume care îți insț. în
credere.

Dacă îți cauți de lucru, azi vei 
avea ocazia să-ți găsești ceva plăcut, 
însă fără garanție de durată. Ca să 1
eviți conflictele învață să te arăți mai diplomat

30 martie
de-a lungul timpului

1842: Anestezia a fost utilizată pentru prima dată, 
într-o intervenție chirurgicală

1856: Se semnează Tratatul de la Paris; sfârșitul 
Războiului din Crimeea

1899: George Bacovia debutează în revista "Litera
torul" din București cu poezia "Și toate", sub semnătura V. 
George

1946: S-a înființat Opera de Stat din Timișoara
1981: Președintele Ronald Reagan este împușcat în 

piept, în afara unui hotel din Washington, D.C., de către un 
vagabond cu probleme psihice

1987: Tabloul "Floarea-soarelui " al lui Vincent Van 
Gogii s-a vândut cu 39,85 milione de lire sterline

2005: La televiziunea Al Jazzira a apărut o înregis
trare cu cei trei români răpiți în Irak

născut:
1633: Miron Costin. cronicar moldovean, cea mai 

1 înseninată personalitate a literaturii românești din Moldova

secolului al XVIl-lca(d. 1691)
1746: Francisco de Goya, pictor spaniol (d. 1828)
1938: Tudor Ghideanu, filosof și eseist român
1945: Eric Clapton, chitarist, vocalist și compozitor 

britanic
1962: MC Hammer (Stanley Kirk Burrell), cântăreț 

de muzică rapp și actor american
1968: Celine Dion, cântăreață canadiană, solistă 

vocală pop-rock
1979: Simon Webbe, membru al trupei Blue

Comemorări:
1899: Lascăr Catargiu. om politic, prim-ministru al 

Principatelor Unite și al Regatului României (n. 1823)
1912: Karl May, scriitor german (n. 1842)
1928: Ion Gorun, prozator, poet și traducător (n. 

1863)
1945: Victor Ion Popa, dramaturg, prozator, publicist 

și eseist (n. 1895)
1989: Nicolae Steinhardt, eseist și prozator român de 

origine evreiască (n. 1912)
1993: Edgar Papu, specialist în literatură comparată, 

filosof al culturii (n. 1908)

cu cei din jur.

Momentele de descurajare sunt 
înlăturate de afecțiunea și susținerea 
familiei, pe care o simți lângă tine. 
Pentru buna înțelegere în viață de
cuplu este indicat să fii mai flexibil și să te 
abții de la gesturi impulsive.

Gândește-te bine la noile achizi
ții domestice pe care le-ai putea face 
azi. Ai tendința să ții morală celor 
care sunt veșnic nemulțumiți de vie
țile lor.

Nu te lăsa antrenat în nicio 
formă de speculație sau joc. Contrar 
obiceiurilor tale, ești înclinat să-ți
asumi riscuri inutile. La locul de 
muncă începi să acționezi atunci când nu ești
de acord cu ceva.

Este un moment prielnic pentru a 
purta o discuție cu familia, pentru a 
rezolva definitiv tensiunile. La servi

Bancurile zilei
ciu se poate să ți se ceară să iei unele 
decizii.

© © ©
- Ce iei când te doare 

capul? - O aspirină.
- Și când te dor pi

cioarele? - Tramvaiul.

© © ©
Care este inconvenien

tul absolut? Dacă prostia se 
asociază cu voința și cu sâr- 
guința.

© © © .
Care este bârfa abso

lută? Mutul povestește sur
dului că orbul a văzut 
paralizatul fugind.

© © ©
Cine este optimistul 

absolut? Acela care își aș
teaptă soția în fața super- 
marketului cu motorul

pornit.
© © ©
Care este diferența din

tre un avocat bun și un avo
cat de VIP-uri? Avocatul 
bun cunoaște legea, avoca
tul VIP-urilor îl cunoaște pe 
judecător.

© © ©
Cum se definesc senti

mentele contradictorii? 
Dacă îți vezi soacra în ma
șina ta cea nouă pe punctul 
să cadă într-o prăpastie...

© © ©
Poți să iei un viraj de 90 

de grade cu o viteză de 120 
km/h cu Dacia? Da, dar 
numai o singură dată.

© © ©

Profită din plin de această zi pen
tru a-ți pune ordine în viața perso
nală. Ziua de azi îți permite o
introspecție profundă și cinstită cu 
privire la ceea ce îți dorești de fapt să devri.

îți pui o mulțime de întrebări le
gate de viitorul tău profesional, ai 
multe incertitudini referitoare la jus
tețea alegerii tale. Treci printr-o perioadă con
templativă din acest punct de vedere, nu te
poți hotărî prea ușor.
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Uniunea Europeană în funcție de încrederea populației 
și a companiilor în economie, cu toate că percepția s-a 
îmbunătățit, potrivit unui studiu al Comisiei Europene.
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Top 100 datornici către stat
Varianta de-a-ndoaselea a ce
lebrului „ Top 300” realizat de 
revista Capital este „Top 100 
datornici către stat”. Un mi
liard de lei, cam la atât se ri

dică datoriile pe care o sută de 
societăți comerciale din județ 
le au la bugetul de stat. Primii 
o sută de datornici sunt afișați 
pe pagina de internet a Direc
ției Generale a Finanțelor Pu
blice Hunedoara împreună cu 

sumele datorate.

Primele patru locuri în topul dator
nicilor la bugetul de stat sunt ocupate 
de societăți care au ca obiect de activi
tate mineritul. Compania Națională a 
Huilei Petroșani este în fruntea „clasa
mentul” județean al datornicilor, dar și 
în cel de nivel național, cu o datorie de 
aproximativ 250 de milioane de lei. 
Compania Națională a Huilei este 
urmată de filialele Bradmin, Certejmin 
și Devamin fin cadrul Companiei 
Naționale Minvest. Dintre acestea, cea 
mai mare datorie a acumulat-o Filiala 
Bradmin - cam 125 de milioane de lei. 
„Devamin și Bradmin au fost declarate 
falimetare, astfel încât Direcția 
Generală a Finanțelor Publice nu mai 
are nicio atribuție.

De recuperarea datoriilor se ocupă 
acum câte un lichidator. Singura care 
nu a ajuns încă la faliment este Filiala 
Certejmin pentru că a intrat în admin
istrare specială. Dacă nu vom reuși să 
recuperăm datoriile, aceste firme vor 
intra în executare silită”, a declarat di
rectorul DGFP Hunedoara, Lucian 
Heiuș.

Timp de 20 de ani, mineritul hune- 
dorean a acumulat datorii istorice, 
ajungând în situația în care penalitățile 
să depășească, în unele cazuri, valoarea 
datoriei în sine.

Fiscul negociază 
cu aleșii locali

Din topul datornicilor hunedoreni 
nu lipsesc firmele de gospodărire 
municipală. La sfârșitul anului trecut, 
Fiscul a prezentat o situație cu datoriile 

acestor firme la bugetul de stat. Direc
torul Finanțelor Publice din Hunedoara 
afirma atunci că totalul restanțelor acu
mulate de firmele de gospodărire 
reprezintă circa 70 la sută din totalul 
datoriilor înregistrate de primii cinci 
sute de agenți economici.

Astăzi, situația nu s-a schimbat 
prea mult. Dacă unele dintre aceste 
societăți și-au menținut datoriile de 
aproximativ aceeași valoare, altele au 
mai acumulat câte ceva. Cei mai mari 
datornici din acest sector sunt: SC Apa 
Serv Valea Jiului, cu 20, 7 milioane de 
lei, SC Acvacalor Brad, cu 13, 4 mil
ioane de lei, SC Gospodărie Prest 
Petroșani cu 10, 2 milioane de lei și 
Edit Terma Vulcan, cu 5,5 milioane de 
lei. „în cazul acestor societăți comer
ciale situația este dificilă. Nu putem să 
le întrerupem activitatea pentru că asta 
i-ar afecta pe locuitorii orașelor unde 
firmele își desfășoară activitatea. Vă 
dați seama ce ar însemna să lăsăm un 
oraș întreg fără apă? în cazul acestora 
am demarat discuții cu reprezentanții ai 
Consiliilor Locale și cu cei ai Consiliul 
Județean în vederea întocmirii unui 
plan de restructurare și redresare al 
societăților .comerciale”, ne-a declarat 
Lucian Heiuș.

Primarul 
din Vălișoara 
are o treabă

Cu o datorie de 700 de mii de lei, 
Primăria Vălișoara ocupă un loc 84 în 
topul 100 al restanțierilor. „Am trimis 
o notificare către Primăria Vălișoara în

care i-am somat ca, în termen de șase 
luni, să își achite datoriile. în caz con
trar vom trece la executarea silită a 
Primăriei. Le vom vinde bunurile și 
terenul pentru a ne putea recupera 
creanțele”, afirmă directorul DGFP 
Hunedoara, Lucian Heiuș.

Contactat telefonic pentru a afla și 
punctul de vedere al celeilalte părți im
plicate, edilul șef al comunei, Mircea 
Rovinar, ne-a dat cu „flit” în spiritul 
caracteristic al celor ce „s-au ajuns”. 
„Și care este treaba dumneavoastră?”, 
s-a burzuluit Rovinaru, ca și cum banul 

public ar fi treabă de privată a primaru
lui. După lungii discuții în care pri- 
marului i s-a explicat că există un 
interes legitim de a prezenta informații 
despre felul în care sunt administrați 
banii comunității, Rovinaru a binevoit 
să spună că primăria nu va ajunge în 
situația executării silite. „Am primit de 
la Consiliul Județean opt miliarde de lei 
în sume defalcate pe următoarele luni, 
astfel încât vom putea plăti restanțele”, 
a declarat Mircea Rovinar.

Andreea Lazăr

dornul, laptele și mărul” pentru elevi
După ce la pauza mare vor mânca un com 

cu lapte, în ultima pauză elevii vor primi ca 
desert un măr. Programul guvernamental 
“Laptele și cornul” va fi completat printr-un nou 
act normativ care prevede distribuirea de mere în 
școli.

Programul va fi aplicat din acest an școlar 
ca parte a măsurilor similare la nivel european 
pentru încurajarea consumului de fructe în școli. 
De acest program vor beneficia peste 1,7 mil
ioane de copii reprezentând elevii claselor din 
învățământul primar și gimnazial. Copiii vor 
primi gratuit mere vreme de maxim o sută de zile 
școlare, în limita unei valori zilnice de 0,3 
lei/elev. Uniunea Europeană va contribui la 
finanțarea programului cu aproape cinci milioane 

curo, iar cofinanțarea din partea statului 
român se cifrează la 1,7 milioane euro.

Programul se va implementa în același mod 
ca și “Cornul și laptele” prin implicarea 
autorităților publice locale, respectiv Consiliul 
Județean Hunedoara, care va organiza proce
durile de atribuire a contractelor de furnizare a 
fructelor. Pentru a evita producerea unor 
afecțiuni digestive cauzate de consumul consec

utiv al produselor lactate și al merelor s-a adoptat 
măsura ca primele alimente să fie distribuite, ca 
și până acum, în cea de-a doua pauză, iar fructele 
abia înainte de ultima oră de curs.

Cătălin Rișcuța

Condiții noi pentru funcționarea farmaciilor
Un proiect legislativ al Ministerului Sănătății 

propune modificarea condițiilor pentru funcționarea 
farmaciilor. Astfel, unele farmacii vor trebui să-și 
extindă spațiile de depozitare pentru a putea 
funcționa în continuare. Potrivit noului act normativ 
spațiul destinat primirii clienților nu va mai putea 
fi același cu laboratorul decât dacă are o suprafață 
de cel puțin 10 metri pătrați. Până în prezent 
condiția era ca această cameră să aibă minim șase 
metri pătrați. Proiectul prevede modificări și în ceea 
ce privește depozitul de medicamente. Acesta va

trebui să măsoare cel puțin 10 metri pătrați și să fie 
dotat cu dispozitive de monitorizare a temperaturii 
și umidității. Medicamentele cu regim special vor 
trebui să fie depozitate în condiții adecvate, iar 
medicamentele expirate să fie păstrate într-un spațiu 
separat. Farmaciile cu circuit închis vor trebui să 
asigure medicamente nu doar pentru bolnavii din 
spitale, ci și pentru pacienții aflați la serviciile de 
urgență sau în ambulatoriu.

Cătălin Rișcuța
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VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!

De foarte multe ori mă gân
desc la anii de școală, la acele 
momente frumoase care, pe 

măsură ce trece timpul, devin 
în viața mea o amintire din ce 
în ce mai dragă, tot mai plină 

de semnificații din ce în ce 
mai ample.

Este foarte adevărat că 
primul meu profesor în toate a 
fost tatăl meu, Eugen Firczak 
fără a minimaliza nici rolul 
mamei, Marta Firczak, ambii 
cadre didactice. De ce am 
pomenit de părinții mei, trecuți 
la cele veșnice, Dumnezeu să îi 
odihnească în pace? Ca să 

ajung acolo unde am vrut să 
ajung, la rolul dascălilor din 
anii mei de școală. Să 
menționez că eu însumi am lu
crat la catedră, că soția mea, 
Constanța Firczak, este cadru 
didactic, că socrii mei, Virginia 
și Emilian Budiu, sunt cadre di
dactice pensionare, că în fa

milia mea, privită în sensul larg 
al noțiunii, sunt sau au fost cin
cisprezece cadre didactice.

Fiecare dintre noi suntem 
datori școlii românești, 
dascălilor care ne-au îndrumat 
pașii de-a lungul timpului. Bis
erica și școala sunt temeliile 
spiritualității românești.

Spiritual, pentru noi, cei 
din generația noastră, au avut o 
menire părintească, dincolo de 
cunoștințele propriu-zise pre
date la orele de curs. Liceul 
Real - Umanist nr. 2 Deva 
astăzi nu mai există fiind trans
format într-un liceu industrial, 
dar la vremea respectivă, 1970- 
1975, avea un corp profesoral 
de excepție a cărui valoare este 
dincolo de orice îndoială. Di
rectorul liceului a fost prof. 
Valentin Oprea care ne preda 
Limba română, apoi în anul ab
solvirii prof. Gligor Hașa. Di
rector adjunct prof. Andrei 
Soos, care ne preda Matemat
ica. Fiind la secția umanistă ac
centuez disciplinele respective. 
Diriginta noastră prof. Maria 
Iacob ne preda Filosofie și 
științe sociale; prof. Viorica 
Igelsky, de ale cărei sfaturi și 
azi am plăcerea să mă bucur, Is
toria României; prof. Ileana 
Sonoc, Istoria Universală; prof. 
Elena Ganja. Limba Franceză; 
prof. Liane Schuleri, Limba 
Germană: prof. Rodica Gâț, 
Limba Latină; prof. Bujor 
Vulcu, Geografie; prof. 
Rumelia Petruțescu, Biologie; 
prof. Mihaela Mihai, Fizică; 
prof. Crizantema Matei, 
Chimie; prof. Ioan Filip, 
Muzică; prof. Mircea Bâtcă, 
Desen și prof. Mihai 
Bănulescu, Educație fizică. îmi 

aduc aminte cu deosebită 
recunoștință de profesorii mei 
din școala generală, în special 
de. prof. Tiberia Stanciu care 
preda Limba Română, prof. 
Oltea Luchian, care preda 
Matematică și prof. Marinela 
Vlasie, care preda Fizică.

Le cânt în gând tuturor 
Gaudeamus igitur... Vreau să 
îmi exprim respectul, 
recunoștința și afecțiunea pe 
care le-o port atât cât voi fi pe 
acest pământ.

Pregătirea lor profesională, 
mijloacele didactice folosite mă 
determină să accentuez car..c- 
terul elitist al acestui corp pro
fesoral. încă mai dăinuia 
spiritul haretismului, spiritul 
anilor interbelici când ș. da 
românească producea valori și 
absolventul cu bacalaureat 
putea deveni student fără nici 
un examen.

E adevărat această 
performanță a dispărut după re
forma învățământului din anul 
1948.

Nici nu știu pe cine să 
menționez pentru competență 
deoarece fiecare dintre 'U 
nominalizați mai sus reprezer ‘ 
un model a ceea ce înseamnă să 
fii dascăl în școala românească.

Nu vreau decât să si i.n- 
iez, pe lângă omagiul adus pro
fesorilor mei, potențialul școlii 
românești, potențial care există 
și azi dar trebuie pus în valoare.

Vivat Academia! Vivant 
Professores!

Dr. Gheorghe Firczak
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Conform unui studiu, in cazul în care ar jî consultați 
printr-un referendum. 94 la sută dintre români ar opta 
pentru retragerea cetățeniei romilor care comit infracțiuni 
în străinătate.
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Beat la volan

Un bărbat care a condus 
mașina proprietate personală 
după ce a consumat alcool a 
fost prins sâmbătă de 
polițiști, pe DN 74, pe raza 
comunei Buceș. Nicolae L. 
de 39 de ani a fost testat cu 
aparatul etilotest care indica 
o alcoolemie de 0,42 mg/1. 
Bărbatul a fost dus la spital 
pentru a i se recolta probe de 
sânge pentru stabilirea cu ex
actitate a alcoolemiei. 
Polițiștii i-au întocmit dosar 
penal.

Plimbare penală la Brad

Vasile R. de 31 de ani se 
plimba cu autoturismul pe 
strada Șteampurile Vechi din 
municipiul Brad fără a avea 
, .emis de conducere. El a 
fost depistat în trafic de 
polițiști, vineri în jurul orei
23. Pe numele lui polițiștii au 
întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunilor de conducere a 
unui autovehicul pe dru
murile publice fără a avea 
permis de conducere și 
punerea în circulație a unui 
autovehicul neînmatriculat.

O adolescentă fugită 
de acasă a fost găsită 

de polițiști

O fetiță în vârstă de 13 
ani a cărei dispariție a fost 
anunțată de tatăl său în urmă 
eu nouă zile a fost găsită în 
Petroșani de polițiștii 
Biroului de Investigații 
Criminal? și de cei ai 
Biroului de Ordine Publică 
din Petroșani. Fata spune că 
a plecai de bună voie de 
acasă șj nu a fost vicrimizată 
în vreun fel în perioada cat a 
fosa plecată. Ea a i’o:4 
reinc redt nțută familiei.

Furt de fie vechi la Călan

Jn bărbat cate . wa fier 
vechi cu un cărucior a fost 
prins de Polițiștii Formațiunii 
de Ordine Publică. Ioan M. 
de 41 de ani a fost prins în 
flagrant, sâmbătă, pe strada 
Furnalistului din orașul 
Călan. Bărbatul transporta un 
subansamblu metalic de la 
Stația de Pompe Crișcni. 
Pentru fapta sa, bărbatul s-a 
ales cu dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Maria Bulz

Șapte incendii au mistuit vegetația de Florii
Pompierii hunedoreni au fost 
nevoiți să intervină la stinge
rea a șapte incendii de vegeta

ție uscată într-o singură zi. 
Extinderea flăcărilor a fost 

semnalată de localnici, în mai 
multe localități din județ. 

Focul a fost pus de cei care lu
crează pământul, cu scopul de 

a igieniza terenurile.

Treizeci si opt de pompieri ai 
punctului de lucru Baru, susținuți de 7 
voluntari au intervenit, duminică 
dimineață în jurul orei 9, timp de opt 
ore pentru stingerea unui incendiu de 
vegetație uscată pe raza comunei Pui. 
Focul s-a reaprins în aceeași zonă, în 
care cu o zi înainte a ars vegetația 
uscată pe o suprafață de 15 hectare. 
Atunci, intervenția a durat nouă ore. 
Peste un sfert de oră, în localitatea Bur- 
juc, pompierii din Ilia au fost solicitați 
să lichideze un incendiu care a cuprins 
o suprafață de patru hectare. Intervenția 
autorităților a durat aproape 11 ore. în

comuna Dobra, subofițerii secției de 
pompieri din localitate au fost anunțați 
că flăcările au cuprins un teren de 1.600 
de metri pătrați. Pentru lichidarea in
cendiului a fost nevoie de aproximativ 
o oră. Nici terenurile din localitatea 
Leșnic, comuna Vețel, nu au scăpat de 
incendiu, astfel că șase pompieri din 
Ilia și trei membri ai serviciului volun
tar au fost nevoiți să intervină pentru 
stingerea focului care se manifesta pe 
trei hectare de teren.

Arderile trebuie 
supravegheate

Alte două hectare de teren din co
muna Sarmisegetusa au fost cuprinse 
de foc, duminică, în jurul orei 17:15. în 
satul Fizeș din comuna Băița, pompierii 
de la punctul de lucru din localitate au 
participat la stingerea incendiului. 
Nouă subofițeri au trudit trei ore pentru 
a înăbușii flăcările ce cuprinseseră mai 
bine de trei hectare de pământ. Aceeași 
situație a fost și în localitatea Nădăștia 
de Jos. Aici pompierii au lichidat in
cendiul în două ore. Focul se extins pe

Comercianți sancționați 
pentru vânzare ilegală de tutun

Mii de pachete de țigări au fost 
confiscate de polițiști, la sfârși

tul săptămânii trecute, de la 
traficanții de tutun din munici
piul Hunedoara. Comercianții 
care fac trafic ilegal cu tutun 
și-au fixat „cartierul general” 
în Piața „Dunărea” din oraș.

Polițiștii Biroului Rutier Hune
doara l-au oprit, vineri, în trafic în zona 
„Gudroane” pe șoferul unui autoturism 
care transporta ilegal țigări în portbagaj. 
Verificarea mașinii a fost făcută de 
polițiștii din cadrul Biroului de Investi
gare a Fraudelor din cadrul Poliției Mu
nicipiului Hunedoara. Polițiștii au 
constatat că Alexandru B. transporta 
1.670 de pachete de țigări netimbrate de 
diferite mărci, țigări pe care, după cum 
a recunoscut bărbatul, urma să le vândă 
ilegal în Piața Dunărea din Hunedoara.

Tutunul a fost confiscat, iar bărbatul a 
încasat amenda cuvenită.

Dosar pentru 
evaziune fiscală

Un alt caz descoperit de polițiștii 
Biroului de Investigare a Fraudelor din 
cadrul Poliției Municipiului Hunedoara 
este cel al lui Laurențiu Cfde 32 de ani 
din comuna Ilia.

El oferea spre vânzare tot în Piața 
„Dunărea” 33.400 de bucăți de țigări în 
valoare de 10.020 de lei. Pachetele de 
țigări scoase la vânzare nu aveau apli
cate marcajele fiscale și erau de diferite 
mărci.

Și în acest caz polițiștii au confis
cat țigările și i-au întocmit bărbatului 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de evaziune 
fiscală.

Maria Bulz

trei hectare de teren. “Localnici care 
ard vegetația uscată în această perioadă 
ar trebui să solicite permis de lucru cu 
focul, de la serviciul de voluntariat de 
la primăria din localitatea unde au 
terenul. Arderile se fac pe timp de zi, în 
condițiile în care nu bate vântul și sub

supraveghere. Ideal ar fi ca oamenii să 
adune vegetația uscată în grămezi mici 
și abia după aceea să le dea foc”, a pre
cizat Anemona Doda, purtătorul de cu
vânt al ISU Hunedoara.

Maria Bulz

Un patron e cercetat penal 
pentru evaziune fiscală

Administratorul unei societăți comerciale din municipiul Deva este cerc
etat penal de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru că nu a 
plătit statului banii obținuți în urma unor operațiuni comerciale cu mai multe 
societăți.

Ionuț B. de 23 de ani din Constanța în calitate de administrator al unei 
societăți comerciale nu a înregistrat în evidențele contabile ale societății pe 
care o conducea, suma de 350.000 de lei. în acest fel administratorul societății 
comerciale nu a plătit taxele și impozitele datorate statului. Banii au fost 
obținuți în urma unor operațiuni comerciale cu firme din județele Hunedoara 
și Gorj pe parcursul anului trecut. Tânărului i s-a întocmit dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Totodată, polițiștii 
au solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara - Deva calcu
larea prejudiciului datorat bugetului de stat.

Maria Bulz

Șuții „operează” și în spitale
îndemnul creștinesc de a-i „cerceta” pe cei bolnavii este preluat și de 

șuți însă mesajul a fost deturnat spre scopuri mai puțin ortodoxe. Mai nou, 
pacienții intemații în spital au devenit ținta hoților de buzunare.

O femeie a fost jefuită în timp ce era internată în spitalul din Deva. Cezar 
P. de 40 de ani din municipiul Marghita, județul Bihor a furat un telefon mobil 
de la o pacientă internată în Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Deva. 
Bărbatul a intrat în salon în jurul orei 14, a luat telefonul după care a fugit. 
Hoțul a fost însă prins de agenții de pază înainte să iasă din spital. Medicii au 
anunțat Poliția, iar polițiștii i-au întocmit bărbatului dosar de cercetare penală 
pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Telefonul în valoare de 200 de 
lei i-a fost restituit pacientei.

Maria Bulz

Fumatul ucide
Țigara poate deveni fatală chiar și fără să provoace maladii incurabile.
Nicolae M. de 45 de ani a fost găsit de vecinii mort duminică în jurul 

orei 16:15, în locul denumit de sătenii din Ormindea „Câmpul Peșterii”. Din 
primele cercetării ale polițiștilor reiese că bărbatul se întorcea spre casă de la 
câmp și era ostenit de băutură. Se pare că victima s-ar fi așezat pe marginea 
drumului să tragă un pui de somn. Din cauza neglijenței somnul de după- 
amiază l-a purtat pe bărbat spre somnul de veci. ”în urma verificărilor 
polițiștii au constatat că Nicolae M. era beat și a adormfi cu • - ■
drum spre casă. Flăcările s-au extins și 1 ’ . ----- - ~~ ■ -
pierdut viața în urma incendiului”, a prec.
vânt al IPJ Hunedoara.



Obiceiuri hunedorene de sărbătorile pascale
Hunedoara mai păstrează, as
tăzi, în anumite zone, tradiții și 

obiceiuri de mult uitate de 
către cei tineri. Sunt obiceiuri 
specifice așezării geografice și 
mai există locuri unde chiar se 

respectă cu sfințenie.

Din multele obiceiuri pascale, care 
se derulau în vatra satului hunedorean, 
s-au mai păstrat, până în prezent, doar 
câteva care se desfășoară începând din 
postul Paștelui și până în a doua zi de 
Paști.

“Scaunul 
Domnului”, la Boiu

Unul dintre cele mai vechi obi
ceiuri, transmis din generație în 
generație, este cel cunoscut de localnici 
din satul Boiu, comuna Rapolt, ca 
„Scaunul Domnului”. Dacă în urmă cu 
mulți ani, obiceiul se ținea în a doua zi 
de Paști, în aproape toate satele co
munei, astăzi doar tinerii din Boiu mai 
păstrează această tradiție. în timpul slu

■

jbei de dimineață, mai mulți tineri se 
furișează afară din Biserică și îm
podobesc un scaun cu iarbă, flori, spini, 
urzici și sârmă ghimpată, după care 
așează pe acesta, printre ierburi, peste 
o sută de. ouă roșii. Ouăle sunt ascunse 
foarte bine pentru ca preotul să nu 
bănuiască numărul acestora. Când slu
jba e gata, e gata și scaunul.

Preotul Mircea Iov slujește în 
Boiu de mai bine de 30 de ani și știe că 
nu are cum să scape de datină. Dacă în 
anii trecuți, încerca să fugă pe cealaltă 
ușă a Bisericii, acum tinerii s-au asigu
rat și au încuiat ușa, astfel încât la 
ieșirea din lăcaș, preotul să „de-a cu 
ochii” de scaun. Obiceiul spune că 
preotul trebuie să se așeze pe scaun iar 
tinerii care l-au împodobit trebuie să în
conjoare Biserica, de trei ori, cu acesta, 
în caz contrar, are loc o negociere, iar 
preotul trebuie să le ofere tinerilor câte 
un litru de vin pentru fiecare ou așezat 
pe scaun.

„Ce-i cu scaunul asta? Și anul tre
cut l-ați adus, și acum doi ani și mai de 
mult. Tot timpul aveți scaunul. Eu nu 
pot să mă așez pe el. Nu se face ca 
preotul să se așeze pe ouă și spini”, în
cepe Mircea Iov negocierea cu feciorii.

„Nu sunt decât cinci ouă. Eu zic să dați 
doi litri de vin pentru fiecare ou”, 
adaugă tinerii. „Ei în fiecare an mă 
păcălesc, că mai au prin buruienile alea 
ceva ouă. Și dacă se vine doi litri de vin 
la un ou, au cinci ouă deasupra, ar 
însemna zece litri și aș scăpa ușor. Dar 
pe aici în jos mai sunt ouă în mod 
sigur...”, povestește preotul. După 
minute în șir de negociere, preotul 
acceptă târgul. însă nu oricum. în cei 30 
de ani de când este personajul principal 
al acestui obicei, Mircea Iov a învățat 
să negocieze cu feciorii. „Gata, facem 
târgul. Dar de aici scădem partea 
cealaltă. Adică, de câte ori ați fost voi 
la Biserică într-un an? Din tinerii ăștia, 
de aici numai unul îi spovedit. Deci, 
scădem la jumătate. Pică încă un litru 
de la ou că nu aveți toacă. Pică încă un 
litru că nu aveți nici ciocănelele de la 
toacă. Dacă nu au îndeplinit condițiile 
astea și mă apuc să socot câte două kile 
de un ou, atunci ei trebuie să îmi de-a 
mie”. în final, tinerii și preotul au ajuns 
la o înțelegere: „deci rămâne cum am 
zis eu: 15 - 20 de litri. Dar rămâne și 
cum au zis ei: 50 de litri de unde mai 
scădem”, a conchis preotul. 
Recensământul ouălor se va face acasă 
la preot, unde tinerii își vor primi și 
răsplata.

Vestitul învierii
Domnului

Un obicei specific comunei 
Crișcior este pușcatul cu carbid. Acest 
obicei începe cu câteva săptămâni 
înainte de Paști, când feciorii încep să- 
și adune materialele necesare. ..In 
noaptea de înviere, băieții din comună 
ne adunăm pe un deal unde amenajăm 
un adăpost. în fața acestuia, construim 
un suport pe care așezăm țevile în care

se introduce carbidul. Apoi, un băiat 
încarcă în țevi carbidul, iar ceilalți îl 
aprind cu ajutorul unor torțe”, 
povestește Marius Giurgiu. Acest obi
cei durează toată noaptea de sâmbătă 
spre duminică și are rolul de a vesti în
vierea Domnului.

Un accent deosebit, pe care 
locuitorii comunei Crișcior îl acordă în 
perioada Sărbătorilor Pascale, se pune 
pe împodobirea coșului de Paști. „La 
noi în familie există o tradiție ca, în 
Vinerea Mare, după ce se vopsesc 
ouăle, ne adunăm tinerii familiei și 
mergem pe dealul din apropierea casei 
să culegem iarbă și flori. Acestea le 
așezăm frumos într-un coș de nuiele, 
unde punem și ouăle roșii. Acest coș îl 
punem pe masă în ziua de Paști. Coșul 
mai este folosit și pentru cadourile 
aduse de iepuraș. Acest obicei îl 
păstrăm cu sfințenie și s-a transmis din 
generație în generație, la noi în fami
lie”, povestește Andreea furca.

împușcatul cocoșului

Un alt obicei specific acestor 
sărbători este cel numit „împușcatul 

cocoșului”. Acesta se mai păstrează 
doar în zona Hațegului, în special în co
muna Densuș. în săptămâna mare se 
formează două cete de tineri. Una din
tre aceste două echipe va aduce u. 
cocoș, de preferință negru, și merg la u, 
loc dinainte stabilit, la marginea satului 
unde se întrec în împușcand cocoșului. 
Cocoșul se leagă de un pom, iar arbi,rul 
concursului este pădurarul satulu, ;1 
care are armă de vânătoare. Concursul 
se desfășoară sub atenta supraveghere 
a acestuia care îi și învață cum să tragă 
cu pușca. Ceata care împușcă prima 
cocoșul câștigă trofeul, pierzătorii fiind 
obligați să organizeze hora satului, care 
constă în plătirea lăutarilor, asigurarea 
mâncării și băutura care trebuie să fie 
din plin.

Dacă în trecut, obiceiurile legate 
de învierea Domnului se păstrau cu 
sfințenie, astăzi multe dintre ele s-au 
pierdut în negura timpului. Bătrânii 
satelor le mai povestesc, cu nostalgie, 
celor curioși să le asculte, însă tinerii 
lasă tradițiile să moară.

Andreea Lazar

Pe platoul Luncanilor fetele împodobesc troița unde in dimineața 
de Paște oamenii vin să primească vinul și pâinea sfințite

U^Yk



Sfintele Paști, între bucuria sărbătorii
și prețurile care nu țin cont de criză
Zilele premergătoare sărbăto
rilor pascale au scos la cumpă
rături gospodinele care doresc 
să pregătească pentru masa de 
Paști bucate tradiționale. Fie 

că optează pentru a-și face 
cumpărăturile în piață sau la 
supermarket, prețurile „pipe
rate” umbresc bucuria sfinte

lor sărbători.

Febra cumpărăturilor se simte în 
piețele și magazinele Devei. 
Comercianții s-au aprovizionat cu pro- 
_ gsele aflate la mare căutare în această 
perioadă și diferite oferte promoționale. 
Dar asta nu înseamnă că au adaptat 
prețurile în funcție de bugetul hune- 
dorenilor care fac parte din categoria 

săracă a populației.
Din bucatele tradiționale sărbătorii 

Pascale nu pot lipsi cozonacii, drobul, 
ouăle roșii, mielul, cașul, legumele 
proaspete și pasca.

în vreme de criză, gospodinele se 
orientează însă să-și asigure un meniu 
îmbelșugat la costuri cât mai mici.

Lista 
de cumpărături

Prețurile practicate de 
comercianții din piețele agroalimentare 
sunt destul de ridicate anul acesta. Deși 
s-au aprovizionat ca să poată oferii 
clienților toată gama de produse solici
tate, mulți comercianți de la tarabe 
•ionizează că vor rămâne cu marfa 

nevândută.
Ouăle „de casă”, proaspete, se 

vând la 0,7 lei bucata, în timp ce oferta 
din supermarket sau din magazinele 
specializate este mai atrăgătoare: 0,4 lei 
bucata. Prețul vopselei pentru ouă 

variază între 0,6 lei pliculețul până la 5 
lei, iar abțibildurile pentru decorat costă 
înjur de 3 lei.

Carnea de miel poate fi 
cumpărată, anul acesta, cu 25 lei/ kilo
gram. Deși ciobanii se plângeau că anul 
acesta sărbătoarea se prăznuiește prea 
devreme și că meii sunt prea mici, car
casele de miel sunt de șase până la zece 
kilograme.

Legumele proaspete, fie ele și de 
import, sunt vândute la prețuri destul de 
ridicate. Astfel, kilogramul de roșii 
ajunge să coste chiar și opt lei, iar cei 
care preferă roșiile „cherry” vor scoate 
din buzunar 13 lei pentru un kilogram. 
Ceapă verde se vinde de la 0,50 lei până 
la 1,5 pe legătură, iar prețul unei 
legături de ridichii variază între un leu 
și trei lei. Cam tot așa se vinde și salată 
verde. Un kilogram de spanac costă 
cinci lei, iar castraveții sunt la șapte lei.

Prețul lactatelor nu s-a schimbat 
față de perioada anterioară. Un kilo
gram de brânză costă 18 lei, la fel și 
kilogramul de caș. Un kilogram de urdă 
se vinde la 12 lei.

Gospodinele care doresc ca me
niul pentru Paști să cuprindă și sar
malele vor fi nevoite să adauge pe lista 
de cumpărături și carnea tocată. Prețul 
pentru un kilogram de came tocată este 
de 15 lei.

Doamnele care nu au timpul sau 
îndemânarea necesară pentru a prepara 
prăjituri pot apela la serviciile oferite de 
patiserii sau cofetării. Un kilogram de 
prăjituri asortate costă înjur de 23 de 
lei, iar prețul pentru kilogramul de tort 
variază între 25 și 30 de lei.

Cozonacii cu mac, nucă sau rahat 
pot fi cumpărați din patiserii sau 
brutării. Comenzile se pot face pânăjoi 
cel târziu, iar prețul de cumpărare este 
5,5 lei per bucată.

Irina Năstase

„Prețurile mi se par 
acceptabile. In special 
legumele nu sunt așa 
scumpe având în vedere 

că munca agricultorilor nu este
niciodată plătită așa cum se cuvine.
Cred că pentru masa de Sărbători, 
când se adună toată familia, oa
menii nu se mai uită la cât cheltui
esc sau nu-și propun un buget 
anume în care să se încadreze. 
Fiecare cumpără ce consideră că 
are nevoie. Cât despre miei, nici 
prețul lor nu este exagerat, eu nu o 
să cumpăr pentru că nu consum 
carne de miel.”

Gabriela Florea

Cadouri de iepuraș
Iepurașul este pregătit să vină cu 

cadourile în special pentru cei mici. Cele 
mai „dulci” cadouri pentru prichindei sunt 
figurinele de ciocolată în formă de ou sau 
iepurași. în această perioadă magazinele 
oferă o gamă largă de astfel de dulciuri, 
fie ele cu cremă de ciocolată, vanilie sau 
alte arome. Și jucărioarele de pluș pot fi 
un cadou apreciat de cei mici. De aseme
nea, tradiția spune că e bine ca de Paști să 
ne „înnoim”, hainele fiind o alternativă 
pentru cadoul de iepuraș. în magazinele 
pentru copii la mare căutare sunt obiectele 
vestimentare. „Foarte mult se caută 
hăinuțele. Spre deosebire de perioada 
sărbătorilor de iarnă când am epuizat 
toate jucăriile, anul acesta nu am vândut 
mai nimic. Chiar și bunicii vin să 
cumpere pentru nepoței tot hăinuțe sau 
ghetuțe. Se mai cumpără și costumașe, 
blugi și cămăși sau rochițe. Clienții 

optează pentru cadouri mai practice și 
folositoare”, a spus Irina Bac, administra
tor la un magazin pentru copii. Obiectele 
vestimentare pot fi cadou și pentru 
adolescenți. De asemenea, în florării se 
găsesc obiecte decorative specifice 
sărbătorilor pascale, ouă din lemn, frumos 
ornamentate, și lumânări în formă de 
iepuraș. Pentru copiii de la oraș, care nu 
au văzut iepurași numai în poze sau în 
filmele de animație, un „urecheat” viu ar 
putea fi o surpriză plăcută.

8
 „Prețurile sunt foarte 

mari raportat la cele practi
cate în alte orașe. Toate 
produsele din piață sunt 

foarte scumpe pentru buzunarul 
unui pensionar. De asemenea, 
carnea de miel se vinde foarte 
scump. Nici nu o să cumpăr miel 
anul acesta. Pentru masa de Paști o 
să eheltuiesc în jur de 100 de lei, 
pentru două persoane.”

Dana Lapteș

„Vânzările sunt 
foarte slabe comparativ 
eu anii trecuți. Oamenii 

nu mai cumpătă ca înainte. Vin 
se uită și pleacă...

Probabil nu au bani sau 
merg să cumpere de la magazine 
mai mari sau de la supermar
ket.

Alin Burlacii, 
comerciant

8
> „Sunt prețuri foarte

piperate, mai ales pentru

1 vremurile astea.
O să cheltuiesc pentru masa 

de Paști cam 80 de lei, pentru că 
din pensie nu îmi permit mai 
mult.

Nici miel nu o să cumpăr 
pentru că prețul este prea mare.”

Viorica Marcu
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Zeci de morti in mina a două explozii la metroul din Moscova 
Autoritățile ruse au deschis o anchetă pentru "terorism" după exploziile 
produse luni dimineața în două stații de metrou din Rusia. soldate eu 
moartea a cel puțin 31 de persoane și rănirea altor 27. 
Atentatele sinucigașe au fost comise de femei.

■

Salariul poate fi oprtf 
pentru o amendă neplătită

Un interlop român le cere grupărilor
infracționale să nu mai utilizeze

Primăriile vor să-și rotunjească 
Bugetul încasând toate restanțele 
românilor. Pentru a recupera con
travaloarea taxelor restante sau a 
amenzilor neplătite, funcționarii pub
lici pol bloca salariul românilor. 
După ce trimit o somație, autoritățile 
au dreptul să blocheze veniturile și 
bunuwteromâmlor care ddpășesg țer* 
menul limita. Te poți trezi câ nu-ți 
poți lua salariul sau, și mai rău. cu 
sechestru pe casă sau mașină.

Amenzile rutiere neplătite sunt 
cea mai mare sursă de venit pentru 
primării. In 2009. din 4,7 milioane de 
amenzi de circulație, în valoare de 
pesie MO de milioane de euro. s-au 
plătit mai puțin de jumătate. Gradul 
de conformare la amenzile de 
circulație nu a depășit vreodată 40%.

S BNR a redus dobânda de 
politică monetară la 6,5%, 
nivel minim istoric

Consiliul de Administrație al 
Băncii Naționale a României (BNR) 
a decis, ieri, să reducă dobânda de 

Apolitică monetară cu 0,5 puncte, la 
6,5%, nivel minim istoric, și să 
mențină ratele pentru rezervele min
ime obligatorii aplicabile pasivelor în 
lei, la 15%, și în valută, la 25%. Re
ducerea dobânzii de politică 
monetară la 6,5% este aplicabilă în
cepând de astăzi, 30 martie. Banca 
centrală a reiterat că urmărește ges
tionarea adecvată a lichidității din 
sistemul bancar.

Totodată, BNR a arătat că va 
continua să monitorizeze atent 
evoluțiile interne și ale mediului eco
nomic global, astfel încât, prin adec
varea instrumentelor sale, să asigure 
atingerea obiectivelor de stabilitate a 
prețurilor și de stabilitate financiară, 
în contextul realizării angajamentelor 
stabilite în acordurile cu Uniunea 
Europeană, Fondul Monetar 
Internațional și alte instituții finan
ciare internaționale.

Decizia BNR a fost anticipată 
de majoritatea analiștilor economici 

potrivit Poliției Române.
în viziunea funcționarilor, odată 

se somația a fesi trimisă nu contează 
dacă ea ajunge la destinație. La 
depășirea Icrmenuhn limită, ei pol 
Bloca conturile în care cel amendat 
primește salariul.

Oprirea pe salariu nu poate fi 
mai marc de 30 la sută din veniturile 
înregistrate. Scchestul nu se poate 
pune pe Bunurile necesare vieții și 
muicii debitorului. In cazul 
executării silite, aceasta se poate 
efectua în limita a 150 la sută din 
valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a 
cheltuielilor de executare. După ce 
conturile au fost Blocate, ele mai pol 
fi folosite doar după plata integrală a 
datoriilor.

care au previzionat că banca centrală 
va coborî dobânda de politică 
monetară cu 0,5 puncte, pentru a 
susține redresarea economiei și a 
creditării, dar și pentru a tempera pre
siunile de apreciere asupra leului.

Analiștii consideră că reducerea 
dobânzii de politică monetară va 
reprezenta un stimul puternic pentru 
reducerea mai rapidă a dobânzilor la 
credite și va tempera presiunile de 
apreciere a leului.

în primele două ședințe de 
politică monetară din acest an, din lu
nile ianuarie și februarie, banca 
centrală a decis reducerea dobânzii 
cu câte 0,5 puncte procentuale, de la 
8% la 7%. Dobânda de politică 
monetară s-a mai situat la 7% în pe
rioada iunie- noiembrie 2007, 
ajungând atunci la nivelul minim is
toric.

Inflația anuală a scăzut, în feb
ruarie, după trei luni consecutive de 
creștere, la 4,49%, de la 5,2% în ian
uarie, iar rata lunară a coborât de la 
1,68% la 0,2%.

minori rromi în UE
Un interlop român le-a cerut 

grupărilor infracționale conduse de 
români să nu mai utilizeze minori romi 
în comiterea de jafuri și furturi, altfel 
romii din România riscând să fie 
expulzați din țările UE, relatează postul 
de televiziune australian ABC în pagina 
online. "în ultimii 20 de ani am obser
vat o intensificare a sentimentelor îm
potriva romilor, nu doar în România, ci 
în întreaga Europă ", a declarat acesta, 
cunoscut ca “Briliant”, într-o emisiune 
a postului australian de televiziune. 
"Am observat, de asemenea, că 
infracțiunile în rândul romilor au de
venit tot mai serioase, până la crimă 
organizată la nivel internațional", a 
continuat el.

Infracționalitatea de stradă a de
venit o problemă majoră în Europa, 
vizând în special turiști, ținta unor fur
turi de buzunare sau a hărțuirii la baco- 
mate. Majoritatea hoților în aceste 
cazuri sunt copii cu vârsta sub 14 ani, 
deoarece în multe țări ei nu răspund ju
ridic pentru faptele lor, subliniază ABC

Un tânăr ieșean a inventat un aparat 
care previne întârzierea trenurilor

Radu Popovici, absolvent al Uni
versității Tehnice "Gheorghe Asachi" 
din Iași se înscrie cu succes pe lista 
tinerilor români care fac cinste țării 
noastre prin pasiunea cu care își fac 
meseria și cu entuziasmul cu care 
răspund provocărilor din domeniile în 
care s-au specializat.Tânărul a creat un 
aparat care previne întârzierea 
trenurilor. în viitorul apropiat, acesta 
urmează să fie montat la toate locomo
tivele din Olanda, astfel trenurile nu vor

News. O fată în vârstă de 13 ani, 
Daniela, invitată în aceeași emisiune, 
susține că poate câștiga până la 500 de 
dolari din furtul din buzunare, la 
Madrid, potrivit ABC. Ea îi dă banii 
mamei sale pentru a cumpăra hrană, iar 
o parte din aceștia sunt trimiși în Româ
nia pentru a cumpăra o locuință. Valul 
de infracțiuni comise de minori romi a 
început în țările occidentale, după ad
miterea României în Uniunea 
Europeană, precizează postul de tele
viziune australian. Acest fenomen s-a 
amplificat atât de mult, încât 
autoritățile din orașele importante din 
Italia, ca Milano, s-au văzut obligate să 
declare stare de urgență. Municipali
tatea a autorizat poliția să organizeze o 
operațiune sub acoperire, în timpul 
căreia au fost utilizate camere ascunse 
și înregistrări cu telefonul mobil, în 
vederea arestării a zeci de persoane.

în total, 19 adulți au fost 
încarcerați pentru furt și abuzuri îm
potriva copiilor. Investigația a de
scoperit că unii copii aduceau, prin 

mai înregistra întârzieri și vor ajunge la 
timp la destinație.

Pentru investigarea problemei, 
acesta a proiectat și construit un dispoz
itiv numit tribometru pe care l-a montat 
pe un tren și cu care a făcut măsurători 
în infrastructura feroviara olandeză. 
"Acest aparat constă într-o roată de di
ametru mic ce este presată împotriva 
șinei și se învârte cu o viteză egală cu 
viteza trenului. Apoi, în timp ce trenul 
merge cu viteza de 80 - 100 de kilo
metri pe oră, sistemul de control 
acționează asupra unui motor electric 
ce frânează și accelerează această roată. 
Un complex sistem de achiziție, adună 
datele de la sistem și un cod de calcu
lator interpretează rezultatele", a expli
cat tânărul.

Mai departe, pe baza 
măsurătorilor, acesta a elaborat o parte 
teoretică care prezice frecarea dintre 
roată și șina. "Am venit cu recoman
darea către căile ferate olandeze de a 
monta un dispozitiv mult simplificat și 
mult mai ieftin pe garniturile de trenuri 
deja existente, astfel încât mecanicii de 
locomotive să aibă o indicație precisă 
asupra stării de tracțiune a căii ferate", 
a completat Radu Popovici.

în doi ani, dispozitivul creat de 
tânărul ieșean ar putea funcționa pe lo

infracțiunile comise, până la 15.000 - 
20.000 de dolari pe lună. în pofida 
acestui lucru, copiii erau supuși unor 
rele tratamente. în timpul unei 
operațiuni, poliția a găsit, într-o fern 
copii încuiați în dulap, murdari și 
malnutriți.

comotivele din Olanda. Aparatul folosit 
pentru cercetare a costat între 300.000 
și 350.000 de euro. Măsurătorile pro- 
priu-zise și oamenii contractați în 
asistarea acestora (mecanici, oameni pe 
traseu, locomotive și platforme în gărip 
au costat alți circa 300.0000 de euro. 
"Suma exact nu o știu însă aproximativ 
un milion de euro au fost cheltuiți în in
vestigarea acestei probleme, doar pe 
partea mea de proiect", a preci 
tânărul.

Radu Popovici apreciază că în doi 
ani câteva prototipuri să funcționeze 
deja în Olanda. Cât privește o eventuală 
colaborare cu autoritățile din România 
pentru implementarea aparatului și în 
țara noastră, Radu Popovici a explicat 
că "dispozitivul se adresează unei anu
mite cauze de întârziere și anume unei 
căi ferate alunecoase. Dacă se 
demonstrează că această cauză se 
întâmplă și în România, atunci ar avea 
sens, însă nu sunt dovezi și nu cred că 
o cercetare în acest sens s-a întreprins 
vreodată".

Cercetătorul urmează să lucreze 
într-o companie care proiectează tur
bine pentru centralele eoliene. "Sunt 
sigur că alte provocări inginerești vor 
apărea și în acest domeniu", a conchis 
acesta.



Tabloul "Nud pe malul mării", aparținând pictorului Sabin Bă- 
lașa, a fost vândut, duminică, pentru suma de 30.000 de lei, la li
citația casei Goldart, totalul vânzărilor fiind de peste 250.000 de 
lei, a declarat, directorul casei de licitații, Luminița Ghilduș.
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Autobiografia lui Sadie Frost ar putea cuprinde 
detalii defăimătoare despre Jude Law
Jude Law este îngrijorat de po

sibilele detalii defăimătoare 
care ar putea să se regăsească 

în autobiografia la care lu
crează fosta sa soție, Sadie 

Frost, el consultând în acest 
sens o echipă de avocați.

Deși cei doi au rămas în relații civ
ilizate după divorț, petrecându-și 
vacanțele împreună și vizitându-se 
frecvent, noua autobiografie la care 
lucrează Sadie a creat recent tensiuni 
între cei doi. Potrivit unor surse din an
turajul actorului, Jude Law este îngri
jorat că anumite detalii care ar putea fi 
dezvăluite în cartea la care lucrează 
fosta soție i-ar putea dăuna în carieră și 
chiar i-ar putea compromite imaginea 
în fața copiilor.

Jude Law este, în prezent, la 
filmări în Paris și a solicitat consultanță 
din partea avocaților Atkins-Thomson 

legătură cu această chestiune, aceiași 
care oferă recomandări juridice pri
etenei lui, Sienna Miller, care, la rândul 

Shakira nu vrea să se căsătorească

ei, este îngrijorată de modul în care va 
fi portretizată în cartea fostei soții a lui 
Jude Law.

Surse implicate în proiect au 
dezvăluit presei că autobiografia va 
cuprinde detalii legate de copilăria lui 
Sadie Frost, primele etape ale carierei 
acesteia, dar și informații privind mari
ajul cu Jude Law. Apropiații lui Sadie 
susțin însă că noua carte se va concen
tra pe viața acesfeia și nu pe cea a fos
tului soț sau a altor persoane apropiate 
ei.

Actorul britanic în vârstă de 37 de 
ani are împreună cu fosta lui soție, 
Sadie Frost, trei copii - Rafferty, în 
vârstă de 13 ani, Iris, în vârstă de nouă 
ani, și Rudy, în vârstă de șapte ani.

în prezent, Jude Law are o relație 
cu fosta lui logodnică, Sienna Miller, de 
care s-a despărțit în noiembrie 2006, 
după ce actorul britanic a avut o 
aventură cu Daisy Wright, dădaca copi
ilor săi.

Jude Law a fost nominalizat la 
premiul Oscar în 1999, pentru rolul din 
filmul lui Anthony Minghella "Talen
tatul domn Ripley". Pentru același rol a 
câștigat și un premiu BAFTA, în 2000.

în 2003, Law a fost din nou nominalizat 
la premiul Oscar, pentru rolul dintr-un 
alt film al regretatului regizor Anthony 
Minghella, "Cold Mountain". Actorul 
britanic este prezent pe afișul fdmului 
"Sherlock Holmes", în regia lui Guy 
Ritchie, în care joacă rolul asistentului 
celebrului detectiv, Dr. Watson.

A devenit o modă să îți exprimi sen
timentele legate de căsătorie. După ce 
Matt Demon a declarat că mariajul este 
ridicol, iar Christina Hendricks, „un sen
timent atât de plăcut”, acum a venit rân
dul celebrei Shakira să își dea cu părerea.

Cântăreața, care nu intenționează să 
se mărite cu iubitul ei, Antonio De La 
Rua, crede că acest pas este inutil. ,;Ideea 
de a purta rochie albă este foarte 
romantică, dar punctul real al mariajului 
este un contract și asta nu este deloc ro
mantic pentru mine. în plus, nu vreau să 
fiu sub presiune constantă ca să aleg o zi. 
Apoi, după căsătorie, singurul lucru pe 
care vor să îl știe oamenii este când vor 
divorța”, a declarat sceptică interpreta.

„I-am spus: «Hai să nu ne căsătorim 
niciodată». Face totul mult mai ușor. El 
este ca și mine și a înțeles la ce mă refer
eam și acum ne simțim foarte liberi și 
fericiți”, a completat vedeta, care, deși a 
exclus căsătoria din planurile ei, 
intenționează să își întemeieze o familie 
cu iubitul ei.

Z

g „Shrek Forever After”
va avea premiera 
în România în luna iulie

"Shrek" revine pe marile ecrane, 
pentru ultimul său rol. îndrăgitul per
sonaj va trece din nou printr-o serie 
de aventuri care vor ține publicul cu 
sufletul la gură. Pelicula "Shrek For
ever After", realizată în format 3D, va 
avea premiera în cinematografele din 
România în acestă vară.

Situația însă se schimbă după ce 
căpcăunul verde face un pact cu 
maleficul Rumpelstiltskin. Shrek 
ajunge să trăiască în cel mai mare 
coșmar al său, într-un regat dintr-o 
lume paralelă, unde prietenii nu-1 re
cunosc, Rumpelstiltskin este rege, iar 
Shrek și Fiona nu s-au întâlnit 
niciodată.

Chiar dacă spectatorii bănuiesc 
deja că "Shrek Forever After" va avea 
un final fericit, fanii simpaticului 
căpcăun abia așteaptă să afle cum va 
reuși el să readucă lucrurile la nor
mal.

Lansat în 2001, "Shrek" a 
câștigat Oscarul în 2002 la categoria 
"Cel mai bun film de animație". De 
un mare succes s-au bucurat și 
următoarele părți, "Shrek 2", în 2004,

Jennifer Aniston
și David Schwimmer
s-au certat

și "Shrek 3", în 2007.
Până acum, "Shrek" a avut 

încasări de 2,2 miliarde de dolari la 
nivel mondial iar ultima parte va 
avea, cel mai probabil, un succes 
uriaș. Cât despre actorii care și-au 
împrumutat vocile îndrăgitelor per
sonaje din "Shrek", ei bine, nici 
aceștia nu se pot plânge când vine 
vorba despre bani. Doar pentru ul
tima parte, Mike Myers, Cameron 
Diaz și Eddie Murphy au încasat 
fiecare câte 10 milioane de dolari.

"Shrek Forever After" va avea 
premiera în Româfiia în luna iulie.

Au fost iubiți în celebrul serial 
„Prietenii tăi” și buni amici în reali
tate, dar iată că un gest sau, mai bine 
zis, o vorbă necugetată pare să fi șters 
totul cu buretele. Jennifer Aniston și 
David Schwimmer nu își mai 
vorbesc, după ce vedeta a declarat, în 
cadrul unui show, că nu are nici cea 
mai vagă idee cu cine se însoară ac
torul.

La începutul acestei luni, starul, 
în vârstă de 43 de ani, își anunța lo
godna cu iubita lui de multă vreme, 
fotografa Zoe Buckman, 23 de ani. 
„David nu a fost mirat că unii dintre 
presupușii lui prieteni nu știu cu cine 
se căsătorește. Este cu Zoe de câțiva 
ani și a fost jignit că Jen nu și-a am- 
intit-o. Nu îi mai răspunde la telefon”, 
a declarat o sursă. Oare chiar așa să 
se termine o frumoasă amiciție?

GLASUL HUNEDOAREI
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

o
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 

cw <1

Vă oferim:
'• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

CferMii fideli primesc 
pc bază de bea, 
I a I iKJffl
l ':\'A GRATIS

Facem Doniracbe 
pentru firme cu

Bl EOJJtRR E
OE 20%

ANGAJAM PERSONAL
- program de kiera 8 ere
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de fiisKțfamam
Blate 07.30-ÎO38
IMmhica; OT.fMM5.flO

Telefon: O7(îl - 973.940
Prestăm servi ci curățenie
* persoane fizice
* persone Juritlce
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Jack Foley (George Clooney) este un jefuitor de bănci atipic și spe
cial, și asta pentru că deși are cel mai gros dosar la FIG. nu a folosit 
niciodată în cariera sa vreo armă. După mai bine de 20 de uni de ca
rieră în jefuirea băncilor. Jack se află în spatele gratiilor. (Antena 1; 
20:20; Pasiune periculoasă)

Dicționar: Str., Oac, Aia.

Artistă

datorează uneori tăcerii mai

multor
în brațe!

!”
Maurice Chevalier

“Bunul renume al unei femei se

Arc

QQQ

ladă!

Cenușiu

Avantaj Aceea

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Trupe pa- $
rașutate

Bine 
fixată 
Coco
stârc

A cu
noaște

Clama

Dar

Distante

±__
Haină de 

preoți

Soli din 
cer 

Glas 
pe lac

?(„.)

Furnicare 
a pielii

înlocuitor 
de cafea

Reali
zatori

Putini 
stropiți 
cu apă 
în file!

Pre
țuire

Ase 
zbenaui

Raluca
Neagu

Școlar
?

Veriga

Ren!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 RL’ ■
5 slxl ||t
* i a
7 i
9 11*1
10

Glas de 
păsări

Scaun 
domnesc

Origini

Cub 
norocos

Pierdut 
pe drum

Soare 
antic

Con
structor
A păzi

însu
flețiri

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABIL, AGĂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV,

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE,’ TIC, TRAS, 

TAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN-ARAD

Acut!

Aierta

Andreea
Raicu

Femela 
taurului 

Maria 
Cozma

textile
Tras la 
poarta

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

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

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

VIOREL NaGHI - VLADIMIRESCU

(
TV/J’I

(
TV^2

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Centrul de frumusețe (italian
07:30 La prima oră serial, 2001 - 40.)
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Prima parte
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999, rel.)
09:00 Telejurnal 09:50 Descoperă românii
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 10:00 Telejurnal; Sport

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:15 Berlin, Berlin (german serial, 
2002 - 68.)

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 225.)

10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di
vertisment, 2009)

11:15 Vedeta familiei (rel.) 12:00 Telejurnal
12:15 Spune-mi ce te doare (emi- M Popasuri folclorice (2008)

siune de divertisment, rel.) 14:30 Tribuna partidelor parlamen-
12:45 Secretele de la palat (sud-co- tare

reean serial, 2009, rel. - 37.) 60' 15:00 împreună în Europa
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

16:0b Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 40.)

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo Elisa (italian serial, 2003 - 42.)
14:45 Pur și simplu delicios 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
II1N Rom european

18:10
mânia

16:00 Krdnika (magazin cultural) Berlin, Berlin (german serial,
17:00 Atunci și Acum 2002, rel. - 68.) cu Felicitas
17:55 Viața și banii Woll, Sandra Borgmann, Jan
18:25 Secretele de Ia palat (sud-co- Sosniok, Matthias Klimsa

reean serial, 2009 - 38.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn,

18:40 Miracole (italian serial de 
dramă, 2007 - 215.) 25' cu Ro-

isa Sport dolfo Baldini, Delia Boccardo,
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo Giorgia Bongianni
21:10 Studio fotbal UEFA Cham

pions League
19:15 Dacă e marți, e Belgia (SUA 

comedie, 1969)21:00 D'ale lu'
21:40 Fotbal: Bayern Munchen - Mitică (reportaj) 45'

Manchester United 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
23:10 Ioana d’Arc (canadian aven

tură, 1999)

z* (_ anței^S f
BM0 Observator 07:00 Știrile PRO IW (2009)
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
10:00 In gura presei 10:00 Om sărac, om bogat (român
11:00 Benny Hill (englez serial, comedie - 24.)

1969) 12:00 lisus din Nazareth (italian-en-
I2:OC Singuri cu vedeta glez dramă, 1977, rel. - 1.)
18:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill,
13:45 Dragoste în fuga mare (cana

dian comedie romantică, 2000)
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

15:45 lisus din Nazareth (italian-en- 
glez dramă, 1977 - 2.)

14:30 Comanda la mine (reality 17:00 Știrile PRO TV (2009)
show, 2010, rel.) 17:45 Happy Hour

16:00 Observator (emisiune de divertisment,
17:00 Acces Direct 2007)
19:00 Observator ‘ 19:00 Știrile PRO TV (2009)
10:38 Pasiune periculoasă (SUA poli- 2030 Frumusețe pe muchie de cuțit

țist, 1998) 122' cu George 22 15 State de România (român serial
Clooney, Jennifer Lopez, Ving de comedie, 2009 - 83.) cu
Rhames, Don Cheadle I 1 Gheorghe Visu, Carmen Tănase,

23 « Observator Doinita Oancea, Octavian Stru-
2SM Un Show Păcătos (emisiune de * nilă

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009)

12:00 Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006)
JțjgF 13:55 Aurul nebunilor (SUA film romantic de aventură, 2008) 

15:50 Vacanța (SUA comedie romantică, 2006)
18:05 Fratele lui Moș Crăciun (SUA comedie, 2007)
20:00 Fiul lui Rambow (francez-englez-german comedie, 2007)
21:35 Greu de ucis 4 (SUA film de acțiune, 2007) 135' cu Bruce Willis, Ti

mothy Olyphant, Maggie Q, Justin Long
23:40 Cavalerul negru (SUA film de acțiune, 2008) 152' cu Christian Bale, 

Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman

L acasă
07:30 împreună pentru totdeauna Oii 00 Camera de râs
08:45 Cameleonii (2009, rel.) M30 Numerele (2005 - 24.)
10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) ț 00 20 Sport cu Florentina
11:15 Pagini de viață (2006) DMK) Medium (2005, rel. - 21.) 60'
12:30 Pagini de viață ( 2006) 1 two Galileo
14:00 Aniela (2009, rel.) 10*30 Swingtown (2008 - 10.)
15:15 Rețeta de ACASĂ 1 -30 Cei 4400 ( S.F., 2004 - 11.) 40’
15:30 Destine furate (SUA serial, HXK) Camera de râs

16:25
2007)
Vremea de ACASĂ

K00
ii.i5

Medium (22.)
Uite cine gătește! (2010, rel.)

16:30 Sărmana Maria (1996) 16:15 Trăsniții (2007, rel. - 21.) 45'
17:30 Poveștiri adevărate 17:15 Galileo
18:30 împreună pentru totdeauna 18:00* Focus 18 90'

19:30
(mexican serial de dramă, 2008) ; 
Cameleonii (mexican film se- *

19.00 
(19:30

Focus Sport
Cine știe...câștigă!

20:30
rial de acțiune, 2009)
Aniela (român serial, 2009)

20:30 Departe de paradis (francez- 
SUA dramă romantică, 2002)

21:30 India (brazilian-indian film se- 22:15 Trăsniții (serial de comedie,

22:30
rial de aventură, 2009) 

Poveștiri de noapte 113:15
2007 - 22.) 45'

NC1S: Anchetă militară (SUA
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

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

serial polițist, 2003 - 1.) 60' cu 
Mark Harmon, Sasha Alexan
der, Michael Weatherly

14:15 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 3.)
15:15 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/9.)
16:30 Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 12.)
17:00 Mărturie târzie (SUA thriller, 1995)
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 12.)
20:00 De-a v-ați ascunselea (SUA-canadian thriller, 1998) 120' cu Tim Mat

heson, Ryan DeBoer, Carol Alt, William Katt
22:00 Nu te pune cu tata! (hong-kong acțiune-comedie, 2005) 102' cu An

thony Wong Chau-Sang, Stephen Fung, Michael Wong, Gillian Chung
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

barman 1

coafor 2

lăcătuș montator l

lucrător comercial 2

confecționer asamblor art. textile
5

gaterist la tăiat bușteni 2

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

inginer producție 2
confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7

lucrător controlor final 1

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

consilier financiar-bancar
10

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

constructor-montator de structuri

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 76

pizzar 1

metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

mașinist la mașini pt. terasamente 
(ifonist) 4

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

3

dulgher(exclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec

șofer autoturisme și camioane
2 dulgher (exclusiv restaurator)

2
zator 7

zidar rosar-stivuitor 2
inginer constructor instalații

1

Hunedoara inginer prelucrări metalurgice
1

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2

jurisconsult 1agent securitate 1

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

confec ți o ner- asamb 1 or 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

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.918
Telefon: 0755.999.919

coafor 2
confecționer îmbrâcare volane în

ică publicitate

OFERTE DE SERVICII

cusător piese din piele și în
locuitor 5

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

ospătar(chelner) 1

Călan
Telefon: 0755.999.928

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

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, 
Hunedoara.

Vând teren intravilan, 2.170 metri pătrați, zona Deva-700, toate utilită
țile, drum privat. Se poate și reparcela. Preț negociabil. Informații la te
lefon: 0744.539.332.

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

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

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

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

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.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
Hațeg

Aninoasa
ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj I

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Telefon: 0755.999.925

Ilia
o

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.ciădiri,zidărie, gresie,
faianță,mozaic 1

1săpător manual

ANUNȚ PUBLIC
SC IUNIAIMPEX SRL cu sediul în localitatea Deva, str. Cuza Vodă, bl. V, ap. 2, 

jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eMberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Hotel AQUAE DACICE”, situat în localitatea Geoagiu Băi, 
jud.Hunedoara.

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

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

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

sau conta.serv@yahoo.com

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

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.

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

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

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.

ANUNȚ PUBLIC
SC DAVA SRL cu sediul în localitatea Deva, str. Cuza Vodă, bl. V, ap. 2, jud. 

Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Hotel DAVA”, situat în localitatea Geoagiu Băi, jud. Hunedoara.

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

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

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 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.

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.
vlmd 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor- 

mații la tel.0757.595.380.

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. 0354.410.537, 0748.395.736.

(text maxim 50 de cuvinte)

■
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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, anVabricație 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 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, ân fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.
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Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
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Mitrică, vioara întâi Pascal, în echipa etapei
Antrenorul lui FC Hune
doara, Nelu Mitrică, le-a 
dat o lecție mai tinerilor 
săi elevi din postura de 
jucător, în partida de 

sâmbătă cu Minerul Te- 
liuc. Modelul a fost pa
tentat la Hunedoara de 

Mircea Lucescu la înce
putul deceniului opt, 

când tehnicianul intra pe 
teren în momentele în 

care echipa nu își găsea 
echilibrul.

Nelu Mitrică a dat jos 
treningul prin minutul 60, la 
scorul de 1 - 0 pentru echipa sa, 
când hunedorenii se Chinuiau să 
marcheze și golul care trebuia să 
aducă liniștea. Fentele și 
execuțiile veteranului i-au 
încântat pe cei peste 500 de 
spectatori prezenți la meci, care 
au avut ocazia încă odată să ad
mire evoluția unui fotbalist 
adevărat. Mitrică a tras echipa 
după el, după ce a început să or
doneze jocul în ofensivă, a 
provocat o lovitură de pedeapsă 
și și-a trecut la rândul său nu
mele pe lista marcatorilor cu o 
execuție. Până la intrarea 
antrenorului pe teren hune
dorenii s-au chinuit vizibil cu 
Minerul Teliuc, echipă pe care

au mai învins-o și într-un amical 
disputat chiar înainte de în
ceperea returului în Liga a IV-a. 
La cum a arătat FC Hunedoara 
până în minutul 60, nu sunt 
semne îmbucurătoare că echipa 
e pregătită să facă pasul spre 
eșalonul superior, fapt recunos
cut și de mulți dintre suporterii 
prezenți la meci.

Trei pentru 
șefia grupei

Dublul în trei pentru șefia 
clasamentului continuă,
deoarece și Aurul Brad, respec
tiv Dacicus Orăștie, au câștigat 
meciurile pe care le-au disputat

pe teren propriu. Orăștia se 
remarcă prin eficacitatea 
ofensivă, având cel mai bun atac 
al Ligii a IV-a, cu 60 de goluri 
înscrise înaintea meciului de 
sâmbătă, dar a câștigat abia cu 1 
- 0 în fața mult mai slab cotatei 
Aurul Certej. Bradul a făcut 
instrucție cu studenții din 
Petroșani, în timp ce performera 
etapei precedente, CS Vulcan, a 
capotat pe terenul lui Agrocom- 
pany Băcia. De remarcat că 
acesta a fost abia al treilea eșec 
al echipei din Vulcan în întregul 
campionat. în cel mai echilibrat 
duel al rundei, Minerul Uricani 
și Minerul Aninoasa și-au 
împărțit frățește punctele.

Clasament

1. FC Hunedoara 19 14 4 1 42-10 46
2. Dacicus Orăștie 19 14 0 5 61-33 42
3. Aurul Brad 19 13 2 4 36-23 41
4. Minerul Uricani 19 10 4 5 33-22 34
5. CS Vulcan 19 8 8 3 31-20 32
6. Minerul Aninoasa 19 7 7 5 24-18 28
7. Victoria Călan 19 8 4 7 33-32 28
8. Zarandul Crișcior 18 6 6 6 32-27 24
9. Inter Petrila 19 7 3 9 28-31 24
10. Agrocompany Băcia 19 6 2 11 32-40 20
11. Minerul Teliuc 19 5 4 10 21-43 19
12. Aurul Certej 19 5 3 11 36-36 18
13. Gloria Geoagiu 18 4 5 8 22-28 18
14. Metalul Crișcior ' 19 4 5 10 16-28 17
15. Mureșul Brănișca 19 4 4 11 25-49 16
16. Univ. Petroșani 19 3 4 12 23-55 13

Rezultate etapa a XlX-a

Zarandul Crișcior Mureșul Brănișca 3 1;
Dacicus Orăștie - Aurul Certej 1 - 0; Agro- 
company Băcia - CS Vulcan 2-1; Minerul 
Uricani - Minerul Aninoasa 0-0; Aurul Brad
- Universitatea Petroșani 8-2; Victoria Călan
- Metalul Crișcior 2-0; Gloria Geoagiu - 
Inter Petrila 1 - 1; FC Hunedoara - Minerul 
Teliuc 5-0

Juniorul Victor Pistol a fost convocat de antrenorul 
Cristian Sava la echipa națională Under 19 ani a 
României. Tânăra! fundaș central al Mureșului Deva se 
numără printre preferați! selecționerului și va evolua în 
meciul amical contra Elveției. Partida se va disputa, mier
curi, de la ora 14, pe Stadionul Juventus, din București. 
Cristian Sava a convocat următorii jucători: portari - 
Gabriel ABRAIIyAM (Oțelul Galați), George Ahn VÂR- 
TOPEANU (Piacența); fundași - lonuț 
MIHĂLĂCH1OAIE (FCM Bacău), Dean BETA, Codruț 
Sebastian CIORANU (ambii, Sportul Studențesc), Florin 
BEJAN (Steaua București), Victor PISTOL (Mureșul 
Deva); mijlocași - Andrei SAVA (FC Otopcni), Marius 
CH1NDRIȘ (U TA Arad), Râul STANCIU (Ardealul Cluj 
Napoca). Alexandru LAZĂR, Pompiliu Marius ALBU 
iambii. Steaua București). Paul ANTON (FCM Tg 
Mureș), Aulerian CHIȚU (Viitorul Constanța). Cosmin 
MATEI (Farul Constanța); atacanți - Florin Flavius 
PURECE, Marius George ȚUCUDEAN (ambii, UTA 
Arad), Andrei VO1CAN ("U" Cluj Napoca).

Fundașul echipei Minerul Lupeni, 
Nicușor Neacșu, și-a reluat pregăti

rile după o absență destul de îndelun
gată, timp în care jucătorul a avut 

probleme medicale. Neacșu a lipsit o 
bună perioadă și speră să-și recâștige 

locul în echipă.

„Acum mă simt bine și am început să 
alerg. Spre să mă reintegrez în echipă”, a 
afirmat jucătorul de 22 de ani, care în tur a 
bifat 14 partide ca titular în echipa pregătită 
de Petre Gigiu și Iosif Rus.

Portarul Minerului, Adrian Pascal, a 
fost ales în echipa ideală a etapei cu

numărul 21 din liga secundă, în seria a 
doua.

Pascal a primit un singur gol în cele trei 
meciuri în acre a evoluat ca titular, iar 
sâmbătă a închis poarta în fața celor de la 
FC Argeș. Apărătorul buturilor din Lupeni 
a dedicat prestația sa și punctul obținut în 
fața argeșenilor tatălui său, Dinu, pe care 1- 
a condus pe ultimul drum în urmă cu zece 
zile.

De asemenea, Adrian Pascal se află, 
deocamdată, pe locul doi într-un sondaj 
pentru desemnarea celui mai bun jucător al 
etapei de sâmbără.

Pascal a adunat aproape zece procente 
din cei care au votat online.
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Supremația calității

Adeziv fteiioa

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei taie.
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