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ropeanul anului 
tinsă în Orăștie

în consiliul local Deva
Voturile ar trebui

5 cântărite.
a La numărătoare nu Im

(Hlasul femeii
O femeie puternică 
se poate ocupa 
atât de politică 
cât și de acțiuni caritabile

g Din cuprins
Minerul Lupeni cere
nepritogramarea UTA9

/Mg. 72 ►

Colegiul Național 
“Decenal” din Deva, 
o școală după 
model nemțesc

Boschetarii au reintrat
* în atenția aleșilor 

locali pag- <

g Reportaj Q

Povestea iepurașului și a ouălor roșii
Iepurașul este un personaj fabulos, care \ ine in 

noaptea cu un coș plin cu daruri pentru copii.
Legenda Iepurașului de Paști este mai puțin 

cunoscută, deși dăinuie de peste 300 de ani.

*

Editorial
de Ștefan Ciocan

ei denumiri pentru 
inedoara istorică

Un proiect de Hotărâre, supus dezbaterii 
iliului Local Hunedoara, naște din nou con- 
rse. De acestă dată cei care sar ca arși sunt 

:zentanții PRM, care nu vor să vadă la intrarea 
unicipiul Hunedoara inscriăpții trilingve cu 
imirea localității. Paradoxal, dar de această 
trebuie să-i dau dreptate primarului Ovidiu 

ta. Afișarea la intrările în urbe a denumirilor 

„Vajdahunyad” si „Eisenmarkt” este un gest de 
normalitate care trebuia făcut de mult. Vor veni 
ultranaționaliștii și vor spune că este ilegal, că este 
un atentat la însăși ființa națională și alte asemenea 
argumente lipsite atât de bun simț, cât și de logică. 
Cele două denumiri în maghiară și germană, nu 
sunt nicidecum puse acolo pentru a alina orgoliul 
unor minorități care nu depășesc cinci procente 
din populația Hunedoarei, ci pentru a repune mu
nicipiului de pe Cema acolo unde îi este locul în 
istoria Transilvaniei. Cele două alternative, în lim
bile oficiale ale fostului imperiu Austro-Ungar, 
sunt de fapt denumiri istorice ale localității Hune
doara. Ne place sau nu istoria Europei îl cunoaște 
pe Iancu de Hunedoara ca pe Hunyadi Ianos sau 
Johann Hunyadi și ca fiind regent al Ungariei. Ca 
să nu mai vorbim despre cel mai apreciat și iubit 
rege al Ungariei, Matei Corvin fiul lui Iancu de 
Hunedoara. Turiștii din europa și în special din 
Austria și Ungaria nu vin la Hunedoara pentru a 
vizita resturile „cetății oțelului” ci pentru a vedea 
ceea ce a mai rămas din moștenirea Corvinilor.

Privite lucrurile din acest punct de vedere, cred că 
inițiativa de a pune denumirile „Vajdahunyad” si 
„Eisenmarkt” alături de Hunedoara nu poate să 
reprezinte nicidecum un atentat la demnitatea 
românilor. De fapt marea problemă a restaurării și 
valorificării monumentelor de ev mediu de pe ter
itoriul Transilvaniei rezidă tocmai din această in
capacitate de a ne recunoaște istoria comună cu 
cea a Ungariei. De la retragerea romană și până în 
1918, Transilvania a fost din punct de vedere ju
ridic sub administrarea Ungurilor sau Austriecilor, 
cu o mică excepție 1600 - 16001 când Mihai 
Viteazul a unit vremelnic cele trei provincii 
românești. Ne place sau nu, ăsta este adevărul is
toric și nu înțeleg, în secolul XXI, când nimeni nu 
mai are nici o revendicare teritorială față de Româ
nia, când statutul Transilvaniei este clar definit, de 
ce se mai nasc discuții referitoare la denumirile is
torice ale unei localități care are o însemnătate 
deosebită în istoria lumii nu numai a României sau 
Ungariei.
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► DN 66 Hațeg - Baru Mare 
W ► DN 68 Hațeg - Totești
5 ► ON 68 Totești - Zeicani

C ►DN 66 Hațeg - Călan 
< ► DN 7 Mintia-Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Bi/jic - Zarn

► Lupeni pe DN 66A și B-dul
Nicolae Tittifescu

-■^■Sfântul Zilei HOROSCO'

ț greco-catolic
Sf. ep. m. Ipatie 
al Gangrei

ț roinano-catolic
Sf. Beniamin, diacon m.

_____

Ardei umpluți 
cu ciuperci 
si verdeață
9 9

Ingrediente:

8 buc. ardei grași, 1 cutie de ciu
perci, 4-5 buc. roșii, 500 gr. orez, 
2 cepe, 4 linguri de ulei, o legătură 
de pătrunjel, o legătură de. mărar, 
sare, pipei.

Mod de preparare:

Ceapa se curăță, se taie mărunt și 
se călește în ulei încins. Se adaugă 
orezul, împreună cu ciupercile, 
tăiate mărunt, se acoperă cu apă și 
se lasă lâ fieri.
La sfârșit; se adaugă roșiile tăiate 
mărunt. Se lasă la răcit, se adaugă 
verdeața tocată mărunt și se 
potrivește de sare și piper. Ardeii 
se spală, li se taie câte un căpăcel 
în partea dinspre coadă, se curăță 
de semințe, se spală și se lasă la 
scurs. Se umplu ardeii cu orez și 
ciuperci, se ung cu ulei și se așează 
în tavă. Printre ei, se pun felii de 
roșii și se dau la cuptor la foc mic 
45 de minute; înainte cu 10 minute 
de a fi scoși de la cuptor, se poate 
prepara un sos de roșii care se 
toarnă peste ardei; Se pot prepara 
ardeii și fără ciuperci.

Poftă hună!

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 mucenic Ipatie, episcopul Gangrelor

Sfântul Sfințitul Mucenic, cel 
între sfinți părintele nostru Ipatie a în
florit în Cilicia, s-a nevoit în Galatia, a 
ajuns arhiereu în Gangre și luând parte 
la Sinodul întâi Ecumenic al celor trei 
sute optsprezece părinți de Dumnezeu 
purtători, a fost cu totul plin de Duhul 
Sfânt. El a ajuns vestit prin aceea că,

după ce a răbdat multe ispite, a ajuns 
să săvârșească felurite minuni.

Odată când se întorcea din cetatea 
împărătească, unde săvârșise minunea 
uciderii în fața tuturor a balaurului 
așezat lângă cămările împărătești, și se 
îndrepta către scaunul său de la Gan
gre, unii dintre aceia care împărtășeau 
erezia lui Novat și care de mai multă 
vreme purtau în inimi ură cumplită îm
potriva lui, aținându-i calea în niște 
locuri strâmte și pline de prăpăstii, pe 
unde obișnuia sfântul să treacă și stând 
ascunși acolo, când sfântul a ajuns în 
dreptul lor au năvălit asupra lui, întoc
mai ca niște fiare sălbatice scăpate 
dintr-o cursă, unul cu lemnul, altul cu 
piatra, iar altul cu sabia, împingându-1 
către prăpastie. Și aruncându-1 de la o 
mare înălțime în acea prăpastie, i-au 
făcut o mulțime de răni, întocmai pre
cum mai înainte făcuseră și iudeii celui 
dintâi mucenic Ștefan. Deci, sfântul 
căzând pe jumătate mort în apa care 
trecea prin acea prăpastie, după ce s-a 
deșteptat din durere, ridicându-și ochii 
către cer, a zis: "Doamne, nu le socoti 
lor păcatul acesta". Dar chiar pe când 
se ruga, o femeie,. necurată și 
blestemată, luând o jiiatră mare și 
lovindu-1 în cap, l-a lipsit pe sfânt și de 
rămășița de viață care mai era în el,

nenorocita și ticăloasa. Și sfântul suflet 
al fericitului Ipatie s-a dus în mâinile 
lui Dumnezeu, iar femeia aceea 
blestemată, fiind cuprinsă de un duh 
necurat, își lovea neîncetat pieptul cu 
aceeași piatră, cu care lovise pe sfânt. 
Asemenea și toți cei ce luaseră parte la 
uciderea sfântului au început să fie 
chinuiți de duhurile necurate. Și, as
cunzând trupul sfântului într-o șură cu 
paie, au plecat de acolo. Dar țăranul, a 
căruia era șura, venind să ia nutreț pen
tru vitele lui a auzit slavoslovire de 
cântece cerești și dând mai apoi de 
trupul neînsuflețit al fericitului părinte, 
a vestit tuturor aceasta.

Locuitorii cetății Gangrelor 
aflând despre aceasta, s-au adunat 
acolo și cu jale de obște luând sfintele 
moaște ale episcopului lor. le-au adus 
în cetatea lor, așezându-le într-un loc 
de seamă. Iar femeia aceea venind și 
lovindu-și continuu pieptul cu piatra cu 
care omorâse pe sfânt, după ce 
dumnezeieștile lui moaște au fost 
așezate în mormânt, îndată a luat vin
decare și tot așa și ceilalți ucigași ai 
sfântului. Și multe alte minuni s-au mai 
făcut cu prilejul înmormântării 
moaștelor sfântului, pe care însă, pen
tru mulțimea lor, le-am lăsat deoparte.

Ești dinamic și ai un moral ridi
cat. Iți petreci timpul alături de fami
lie și îți consolidezi relațiile cu cei 
apropiați. In relația de cuplu trebuie r 
rajezi dialogul și să fii mai întreprinzăt

în dragoste evită să te arăți prea 
exigent sau prea înțepat. Pentru unii 
nativi excesele sexuale duc la pro
bleme de sănătate sau legate de bani. 
Ești plin de energie și facî sport cu plăc

Te simți cam rău astăzi, atât fizic, 
cât și moral. Niște vitamine și câteva 
ore de odihnă te pot pune pe picioare. 
Dacă suferi de maladii cronice, este 
bine să consulți un doctor.

Au loc discuții furtunoase cu par- 
tenerul de viață. Gândește-te bine la 
ceea ce auzi. Fii prudent cu banii 
pentru că s-ar putea să duci un trai care 
pășește posibilitățile financiare.

Un prieten Săgetător îți dă niște 
sfaturi utile, în materie de contracte. 
Ar fi bine să-ți pleci urechea la ceea jt|S’ 
ce are de spus. în dragoste ești dispus 
să faci unele concesii pentru a evit” ■■ 
tele.

3 1 martie
de-a lungul timpului

1437: A izbucnit răscoala țărănească de la Bobâlna 
1876: România: Căderea guvernului conservator 
1877: Războiul de independență: Guvernul 

României hotărăște mobilizarea generală a armatei
1931: Un cutremura distrus Managua, Nicaragua; 

au murit 2.000 de oameni
—1967: Jimi Hendrix și-a ars chitara la London's AS
S', tori a Theatre. A fost spitalizat pentru că și-a ars mâinile 

1970: Explorer 1 reintră în atmosfera Pământului 
îta»(după 12 ani pe orbită)

■3 S-au născut:
1596: Rene Descartes, filosof, matematician 

Vfcancez (d. 1650)
■L 1732: Franz Joseph Haydn, compozitor austriac (d. 

^1809)
: 1809: Nikolai Vasilievici Gogol, scriitor rus (d.

Bancurile zilei
© © ©

Pe marginea unui drum 
de munte, stăteau doi 
ciobani cu oile lor. La un 
moment dat, trece un tir și 
calcă o oaie.

- Ai văzut, mă? .
- Am văzut.
- Și nu era asta mioara ta 

preferată?
- Ba da.

- Și ce părere ai tu de
spre asta?

- îmi repugnă.

© © ©

Un nebun își atenționa 
un frate de-al său în curtea 
unui azil:

- Vezi că ai o gaură în 
umbrelă!

- Știu. Eu am făcut-o ca 
să văd când se oprește

1890: William Lawrence Bragg, fizician australian, 
laureat al Premiului Nobel (d. 1971)

1891: Ion Pillat, poet și traducător român, laureat 
al Premiului Național pentru literatură (d. 1945)

1933: Nichita Stănescu, poet român (d. 1983)
1934: Carlo Rubbia, fizician italian, laureat al Pre

miului Nobel
1943: Christopher Walken, actor american
1949: Tamara Crețulescu, actriță româncă de teatru 

și film

Comemorări:
1727: Isaac Newton, matematician, fizician (n4 

1643)
1855: Charlotte Bronte, scriitoare britanică (n. 

1816)
1912: Karl May, scriitor german fn. 1842)
1914: Christian Morgenstern, poet, scriitor și 

traducător german (n. 1871)
1945: Anne Frank, al cărei jurnal faimos a fost pub

licat după al doilea război mondial (n. 1929)
1993: Brandon Lee, actor american, fiul lui Bruee 

Lee (n. 1965)

Ai discuții aprinse cu partenerul 
de viață. Acesta nu este de acord cu 
modul în care faci tu carieră, repro- 
șandu-ți consecințele asupra vieții de
familie. Supraveghează-ți alimentația. R 
nunță la came și mănâncă legume proaspeți

Ești mai extravertit decât de obi- _
cei și mai dispus să stai cu ceilalți. OD.- 
Obții rezultate pozitive în domeniile J 
care vă interesează. în dragoste se
pară aspectul emoțional de cel financiar.

Ești mai taciturn ca de obicei și 
înclini să privești lucrurile numai 
dintr-un unghi personal. îți lipsește 
un termen de comparație, iar acest 
lucru te împiedică să iei decizia corectă 
chide-te mai mult către ceilalți.

încearcă să fii obiectiv, pe cât 
posibil. Ai încredere în partener și 
comunici bine cu el. îi împărtășești 
dorințele și visele tale. Cei singuri
au norocul de a întâlni pe cineva cu care ai
multe în comun.

încearcă să fii cât mai clar, atât în 
scris, cât și în vorbit. Se poate să pro
voci unele neînțelegeri regretabile. 
Ești extrem de preocupat de relația cu 
cei apropiați.

ploaia.
© © ©

- Sunteți ginecolog?
- Nu, dar aș putea 

arunca o privire.
© © ©

De ce nu știe o blondă 
să scrie numărul 55? Pentru 
că nu știe pe care 5 să-l 
pună în față.

© © ©

Un polițist scoțian este 
întrebat la un exercițiu ce ar 
face ca să împrăștie mulți
mea care demonstrează ile- 

■ gal.
Acesta răspunde:
- Mi-aș da jos cascheta 

și aș începe să fac o colectă 
de bani...

Interesele financiare sunt bine 
susținute, iar afacerile tale vor cu
noaște o activitate superioară. Unii 
nativi descoperă astăzi casa mult vi
sată. Circuli mult pentru a ajunge la niște .,
zultate satisfăcătoare.

Ai interesul să-ți lărgești cercul 
de cunoștințe. Ai putea să cunoști oa- : 
meni interesanți, astfel încât este in
dicat să accepți invitațiile care ți se
Acționezi cu mai multă încredere și î 
curi calculate.

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Deva, str. Măr.
BI. D4, Sc. 1, aJ
ț 0354 88210- 

0354 88210-

glasulhunedoarei@yahoo.c

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE, Andreea LAZĂR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

http://glasulhunedoarei.blogspot.com

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.

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


Senatorul Cătălin Coicti a ajuns, marți seară, la Direcția 
Cercetări Penale, unde va fi încarcerat după ce instanța 
supremă a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile 
în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. *
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Povestea unui om hăituit
într-o zi această poveste ar putea 
fi povestea ta, a celui care citești 
relaxat acum aceste rânduri. Atât 

timp cât sistemul funcționează, 
viitorul tău este nesigur. Viața 

unui bărbat din Țara Hațegului a 
fost desființată de jocurile de inte
rese ale unor afaceriști din sferele 

puterii liberale. Ladislau Bal 
moare cu dreptatea în mână, în 
timp ce aceia care terfelesc după 
bunul plac legea și bunul simț se 

înavuțesc de la o zi la alta. Hăituit 
de autorități, deposedat de dreptul 
de a-și câștiga cinstit existența și 
antrenat în procese fără sfârșit, 
Ladislau Bal a ajuns pe culmile 

disperării.

SC Lieu Bus SRL Vulcan, firmă 
administrată de Ladislau Bal, deținea licență 
de transport încă din 2002 pentru două 
trasee din Țara Hațegului: Hațeg - Sălașu

de Sus și Hațeg - Nucșoara. Totul a mers 
„ca pe roate" până în 2006 când pe traseele 
respective a început să circule în mod 
abuziv un alt transportator. Deși nu dețineau 
licența de transport necesară, mașinile unei 
alte firme, SC Euro Tera Trans SRL Hune
doara, porneau în avans și „culegeau" de pe 
traseu toți pasagerii. Operatorul de transport 
cu licență a reacționat făcând plângere 
penală împotriva ilegalistului concurent, 
adică împotriva administratorului Victor 
Farcaș. în scurt timp însă omul a constatat 
că lupta este inegală, în spatele firmei con
curente aflându-se personalități aflate la 
conducerea județului.

După deviza: nu poți 
tu contesta cât 
putem noi amenda

Ladislau Bal povestește că, din mo
mentul în care a început să își apere pe căi 
legale mica lui afacere, a fost supus la 
nenumărate șicane și presiuni. Deodată, 
asupra lui s-au abătut o puzderie de con
troale din partea instituțiilor statului care au 
dovedit un zel ieșit din comun. Rând pe 
rând, lucrătorii de la Autoritatea Rutieră 
Română (ARR), Registrul Auto Român sau 
Poliție au luat la „puricat" activitatea firmei 
SC Lieu Bus SRL Vulcan. Controalele s-au 
ținut lanț și s-au soldat cu numeroase 
amenzi atât la adresa societății comerciale, 
cât și pe numele administratorului. Multe 
dintre actele de constatare și control au fost 
întocmite „după ureche”, astfel că majori
tatea au fost desființate de magistrații 
instanțelor de judecată. Din nefericire, 
Ladislau Bal nu a putut ține ritmul impus de 
zeloșii funcționari, nu a reușit să se apere 
față de avalanșa sancțiunilor, așa că o parte 
dintre amenzi au produs efectul scontat, 
încet dar sigur, afacerea transportatorului 
Bal s-a dus în cap în timp ce firma care i-a 
suflat abuziv traseele este tot mai potentă.

Cuiul lui Pepelea, 
ștanțat în fierăria 
PNL

SC Euro Tera Trans SRL Hunedoara, 
firma care a început să „pirateze” din 2006 

traseele obținute legal de Ladislau Bal nu 
era cu totul străină de zonă. Euro Tera Trans 
deținea o licență de transport pe traseul Sub- 
cetate - Cârnic, traseu care se suprapunea 
parțial pe traseele „piratate”. Acest traseu 
este însă unul nefiresc pentru că centrul de 
interes în junii cămia gravitează toată zona 
este orașul Hațeg. Pentm a putea prelua și 
clienții din Hațeg, administratonil Victor 
Farcaș a apelat la un tertip accesat pe filieră 
liberală. Pe licența de transport a apămt ca 
stație și orașul Hațeg, stație trecută cu apro
barea primarului Nicolae Timiș. Cum 
traseele sunt stabilite de ARR, instituție care 
eliberează și licențele de transport, iscălitura 
și „sigiliul” primaralui nu aveau nici o val
oare juridică, constituind chiar un abuz, fapt 
constatat și de instanțele de judecată în cur
sul procesului care a urmat. Profitând de 
aprobarea „vătafilor" de plai, cursele efec
tuate de mașinile SC Euro Tera Trans SRL 
Hunedoara porneau de acum din Hațeg, fără 
a se mai abate pe la Subcetate și se opreau 
la Nucșoara. Ca totul să devină și mai clar, 
în 2008 traseele pe care avea licență SC 
Lieu Bus SRL Vulcan, respectiv Hațeg - 
Sălașu de Sus și Hațeg - Nucșoara au fost 
desființate, singurul traseu legal devenind 
Hațeg - Subcetate - Cârnic, un taseu ne
firesc și inventat politic.

Lungul drum 
al justiției

Exasperat de situația creată, adminis
tratorul firmei SC Lieu Bus SRL Vulcan, 
Ladislau Bal a intentat proces încă în 2007 
transportatorului ilegal. Omul a câștigat în 
prima instanță, la Hațeg, Victor Farcaș fiind 
obligat la plata unei amenzi penale de 
30.000 de lei și la daune materiale și morale 
de 70.000 de lei. Recursul judecat la Deva 
a menținut amenda penală, dar l-a exonerat 
pe administratonil SC Euro Tera Trans SRL 
Hunedoara de plata daunelor. între timp, 
constatând încălcări flagrante ale legii, 
polițiștii au întocmit. în 2008, un alt dosar 
penal pe numele lui Victor Farcaș iar cele 
două cauze au fost conexate. Părțile au de
clarat recurs la Curtea de Apel Alba, unde 
ambele acțiuni au fost admise, iar dosarul a 
fost trimis spre rejudecare la Hațeg. Și așa, 
după trei ani, actul de justiție s-a întors în 
punctul de plecare.

„Una vorbim 
alta fumăm”

în urma reclamațiilor lui Ladislau Bal, 
șeful de post din comuna Sălașu de Sus a 
făcut un control oprind mașinile SC Euro 
Tera Trans SRL Hunedoara. Polițistul a con
statat pe teren că autobuzele acestei firme 
efectuează transport ilegal spre Paroș, fără 
a deține licență de transport pe această rută. 
Onestitatea polițistului comunal a fost de 
îndată „corectată” de .șefii lui de la Deva. 
După o metodă „patentată" de autoritățile 
române, la sesizarea că firma din Hune
doara nu respectă traseul pentru care deține 
licență, Ladislau Bal a primit răspuns de la 
IPJ Hunedoara că societatea de transport 
reclamată respectă orarul curselor efectuate.

Părerea călătorilor 
nu contează

Conflictul a dovedit, în câteva rânduri, 
că nici legea, nici interesele călătorilor n-au 
fost respectate. în cadrul acțiunii 
judecătorești a rezultat că o rută de transport 
Subcetate - Hațeg - Cârnic este nefirească, 
intrarea în oraș necesitând o abatere de la 
traseul direct. De altfel, martorii citați la 
proces au arătat că autovehiculele de trans
port ale SC Euro Tera Trans SRL Hune

doara plecau întotdeauna de la Hațeg, fără 
a mai intra la Subcetate și se opreau la 
Nucșoara sau la Paroș. Mai mulți locuitori 
din Sălașu de Sus, Paroș și Zăvoiu au făcut 
reclamații privind modul imprudent în care 
conduc angajații firmei din Hunedoara, unii 
declarându-se îngrijorați de siguranța copi
ilor trimiși la școală cu aceste autobuze. Ca 
urmare, SC Lieu Bus SRL Vulcan a primit 
licență pentru a efectua transportul copiilor 
la școală. Cum aceasta nu a fost pe placul 
mahărilor de la județ care lucrează după de
viza „Totul pentru mine, nimic pentru alții”, 
la jumătatea acestei luni un nou control al 
ARR trimis să constate nereguli a confiscat 
plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, 
punându-1 pe transportator în imposibili
tatea de a mai face cursele speciale cu ele
vii. în timp record cursa a fost preluată „cu 
patalama” de către firma concurentă, deși 
Ladislau Bal a deschis acțiune injustiție îm
potriva măsurilor abuzive ale ARR.

Ladislau Bal a solicitat în mai multe 
rânduri să fie primit în audiență de 
președintele Consiliului Județean Hune
doara, Mircea Moloț. Acesta a refuzat însă 
în mod sistematic să stea de vorbă cu omul, 
„pasându-1" vicepreședintelui Costel 
Avram. Acesta a făcut ce știe mai bine: l-a 
dus cu vorba pe om fără a întreprinde nimic 
concret pentru rezolvarea situației.

Alexandru Avram

în Consiliul Local Deva

Voturile ar trebui cântărite. La numărătoare nu ies
Ceea ce se anunța a fi o șe

dință de Consiliu Local scurtă 
s-a dovedit a fi una extrem de 
lungă în comparație cu „sără
cia” afișată pe ordinea de zi- Și 
asta nu din cauza celor 26 de 
proiecte de hotărâre, ci din 
cauza... numărării voturilor.

Când e vorba să ridice mâna să 
voteze, consilierii locali deveni știu 
exact cum se face, însă numărarea vo
turilor devine o problemă.

Acest lucru l-au demonstrat con
silierii locali în ședința de ieri când 
aproape fiecare proiect de hotărâre a 
fost re-votat de trei - patru ori până să 
le iasă aleșilor socoteala.

Cei care ar fi trebuit să numere vo- 
-turile erau, mai adesea, preocupați de 
alte lucruri.

Cum ar fi și studierea dosarului de 
ședință sau discuțiile cu colegul de 
alături.

Plictiseală și tutun
O situație de acest gen s-a întâm

plat la votul unui proiect de hotărâre 
când numărătoarea mâinilor ridicate nu 
putea sări pragul strategic de 17 voturi, 
deși ca urmare a acestei ședințe 19 
aleșii locali au pretenții financiare 
privind plata indemnizației.

După a cincia rundă de reluare a 
votului s-a găsit și cauza erorii. Doi 
dintre consilieri luaseră o pauză de 
țigară, plictisiți probabil munca 
scuzați - cu votul.

A fost nevoie ca o angajată a 
primăriei să iasă pe holul instituției 
pentru a-i ruga pe aleșii „afumați” să 
intre în sală și să binevoiască a vota.

Zis și făcut. Consilierii și-au reluat 
locurile și au aprobat proiectul de 
hotărâre, nu neapărat că ar fi știut și de
spre ce era vorba.

Și astfel a mai trecut o zi din viața 
grea a celor ce slujesc cu pasiune și de
votament în slujba Cetății.

Alexandru Avram

Frica de DNA păzește voturile
Discuții aprinse în CL Deva la apro- 

barea Planul Urbanistic Zonal pentm con- 
struirea unui cartier în zona Zăvoi. 
Investiția prevede construirea unui com

plex rezidențial, format din 189 de locuințe individ
uale și 49 de apartamente, amplasate în șapte 
tronsoane de locuințe ■ artierul ar trebui să fie ridi
cat pe un teren pe care Primăria la vândut la un preț 
foarte mic. „Nu mi se pare normal să votăm încă o 
dată același proiect pentru care am fost chemați la 
DNA. Proprietarul terenului s-a angajat atunci când 
l-a cumpărat ca în termen de 36 de luni să finalizeze 
investiția acolo. în caz contrar, terenul revine 
primăriei cu absolut toate amenajările. Numai că 
acolo nu s-a construit nimic. Aici sunt niște interese 
ascunse cu care eu nu sunt de acord”, a declarat 
Vasile Țonea. După câteva zeci de minute situația a 
fost lămurită de un alt consilier. „Firma care s-a an
gajat că realizează acea investiție este încă în termen. 
Și asta deoarece acele 36 de luni au fost întrenipte 
în momentul în care a început urmărirea penală îm
potriva noastră, a consilierilor. Practic, până la fi
nalizarea cercetărilor DNA, investiția era blocată. 
Prin urmare, această hotărâre este legală”, a declarat 
Ioan David. Hotărârea nu a întrunit numărul de vo
turi necesar, ea fiind respinsă cu zece voturi pentru, 
cinci împotrivă și patru abțineri.



Hoț de telefoan

Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei. blogspot. cont/

Boschetarii au reintrat în atentia
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prins la furat

Viorel C., un tânăr de 18 
ani, a furat din incinta unui salon 
de înfrumusețare din Deva două 
telefoane mobile, după care a 
rupt-o la fugă. Furtul a avut loc 
luni, în jurul orei 17:50. Anga
jatul salonului în vârstă de 24 de 
ani l-a văzut la timp și a pornit pe 
urmele mișelului. în spatele unor 
imobile de' pe strada Mihai 
Viteazu, hoțul a fost prins de an
gajat și dat pe mâna polițiștilor. 
Lui Viorel C. polițiștii i-au în
tocmit dosar de cercetare penală 
pentru infracțiunea de furt califi
cat. Telefoanele care valorează 
200 de lei au fost recuperate.

Un bătrân a fost lovit 
de o autoutilitară

Un bărbat a fost rănit grav 
într-un accident rutier care s-a 
produs în municipiul Hunedoara, 
luni în jurul orei 11:15. Mihai P. 
de 24 de ani, din comuna Baia de 
Criș efectua o manevră de mers 
înapoi cu autoutilitara pe o alee 
pietonală de pe strada Moldovei. 
Șoferul autovehiculului nu s-a 
asigurat și l-a lovit grav pe Vasile 
C. în vârstă de 81 de ani care 
mergea pe jos. Bătrânul a fost 
transportat de urgență la Spitalul 
Municipal din Hunedoara.

Accident pe două roți

Un accident rutier grav s-a 
produs pe strada Horea din 
Deva, luni la ora 12:45. Șoferul 
unui autoturism, Gabriel R. de 
23 de ani din Deva, nu s-a asigu
rat la schimbarea direcției de 
mers și s-a tamponat cu un 
moped condus de Ioan R. de 43 
de ani din Deva. Accidentul s-a 
produs când șoferul autoturismu
lui a schimbat direcția de mers 
spre stânga, pe banda unu la 
intersecția cu strada Braniștei. 
Mopedul circula în aceeași 
direcție de mers dar pe banda a 
doua. în urma impactului mope- 
distul a fost grav accidentat, iar 
șoferul autoturismului are dosar 
de cercetare pentru vătămare 
corporală.

Atenție părinți!

Vremea frumoasă de afară îi 
scoate pe copii din casă, însă 
dacă strada devine terenul de 
joacă al micuților există riscul ca 
ei să fie victime ale accidentelor 
rutiere. Luni, în jurul orei 20:30, 
la Deva, un copil de opt ani a tra
versat în fugă strada Titu 
Maiorescu fără să se asigure și a 
fost acroșat de autoturismul con
dus de Dorin B. de 33 de ani din 
Deva. Din fericire puștiul nu a 
suferit răni grave. Șoferului i s-a 
întocmit dosar de cercetare 
penală pentru vătămare 
corporală.

Maria Bulz

aleșilor locali
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Cam 30 de oameni pentru care 
străzile Devei au devenit 

„ casă ” vor avea un acoperiș 
deasupra capului, pe timpul 
nopții. Cel puțin asta susțin 

aleșii urbei care au aprobat, în 
ședința Consiliului Local de 
ieri caietul de sarcini pentru 
amenajarea unui adăpost de 
urgență pe timp de noapte.

Proiectul edililor locali prevede 
amplasarea adăpostului pe strada Nico- 
lae Grigorecscu, pe linia ferată și ar 
urma să cuprindă dormitoare, bucătărie, 
oficiu, spațiu pentru depozitarea ali
mentelor, spații igienico - sanitare, 
camere de carantină și deparazitare. 
„Ca urmare a evoluției crescătoare , din 
ultimii ani, a numărului persoanelor 
tară adăpost la nivelul municipiului

Deva, considerăm că este necesar și 
oportun realizarea acestei investiții. 
Imobilul va avea o capacitate de 30 de 
locuri și va fi amplasat pe strada Nicole 
Grigorescu, la numărul 8 bis”, se arată 
hotărâre supusă spre aprobare consilier
ilor locali.

Una scrie, alte se zice

Pentru a demonstra că este pe 
deplin interesat de proiectele de 
hotărâre prin care vine în sprijinul de- 
venilor, viceprimarul Cosmin Costa a 
făcut următoarea declarație referitoare 
la acest adăpost: „Adăpostul va avea o 
capacitate de 50 de locuri și va fi am
plasat în Sântuhalm, în apropierea celui 
pentru câini”. Această declarație con
trazice votul consilierilor din ședință, și 
asta deoarece în proiect atât capacitatea 
cât și amplasamentul sunt cu totul al
tele.

O idee bună

Ideea amenajării unui adăpost pe 
timp de noapte pentru oamenii străzii i- 
a fost sugerată primarului Devei în 
urmă cu un an. Atunci s-a făcut chiar și 
o campanie prin intermediul mass
media pentru a determina autoritățile să 
le întindă o mână de ajutor acestor oa

meni. S-a implicat chiar și Asociația 
Antiparkinson care a venit cu prop
unerea ca doar spațiul să fie asigurat de 
municipalitate, de restul ocupându-se 
voluntarii asociație. Fără succes însă. 
Inițiativa amenajării unui adăpost de 
noapte și-a însușit-o primarul Mirci" 
Muntean și va fi un proiect al Primărie 
Deva.

Andreea Lazăr

Hoții ca-n codru

Sute de metri cubi de lemne au 
fost sustrase ilegal la acest 

sfârșit de săptămână, în timp 
ce autoritățile - sub deviza;

„Luna Pădurii” - desfășoară 
în întreg județul un program 

de reîmpădurire. Arborii tăiați 
ilegal au fost confiscați, iar 

transportatorii au primit 
amenzi consistente.

Valentin A. de 29 de ani din co
muna Baru a fost prins în urmă cu șase 
zile de polițiștii Biroului pentru Com
baterea Delictelor Silvice în timp ce 
transporta pe drumul forestier Valea 
Streiului, cu o auto-platformă 18 metri 
cubi de lemn de lucru din specia fag. 
Șoferul nu a putut să facă dovada cu 
acte a provenienței materialului lem
nos. De asemenea, nu avea nici avizele 
de însoțire a mărfii. Prin urmare 
Valentin A. a fost sancționat cu 1.000 
de lei amendă, iar lemnul în valoare de 
3.750 de lei a fost predat Ocolului Sil
vic Pui. Polițiștii continuă cercetările 
pentru a stabili proveniența materialului 
lemnos. Un alt caz depistat acum patru 
zile de polițiști este cel al lui Ioan G. de

60 de ani din Hunedoara, care a tăia; 
fără drept 1.243 de arbori din fondul 
forestier național, adică o cantitate de 
217 metri cubi. Lemnul în valoare de 
34.383 de lei a fost confiscat.

Filtre pentru 
descurajarea lotrilor

De asemenea, în cursul săptămânii 
trecute polițiștii au demarat mai multe 
acțiuni care au ca scop prevenirea și 
combaterea tăierilor ilegale de arbori și 
controlul transportului materialului 
lemnos pe drumurile publice și 
forestiere. Acțiunea se desfășoară cu 
sprijinul specialiștilor Direcției Silvice 
Hunedoara și polițiștii ai Serviciului de 
Ordine Publică. Au fost controlate 
peste 150 de autovehicule care trans
portau material lemnos. în urma con
troalelor autoritățile au constatat nouă 
infracțiuni, dintre care șase sunt de 
tăiere fără drept a arborilor și trei 
infracțiuni de furt de arbori. Cu această 
ocazie au fost sancționate 20 de per
soane cu amenzi în valoare de 9.500 de 
lei. Au fost confiscați 50 metri cubi de 
material lemnos, în valoare de peste 
7.000 lei. i

X.
Maria Bulz

Doi jandarmi hunedoreni 
au primit distincția EULEX

Doi jandarmi hunedoreni din 
cadrul Detașamentului de Misiuni 
Internaționale al Jandarmeriei 
Române au fost distinși, ieri, cu 
medalia EULEX, pentru profesional
ismul de care au dat dovadă în exe
cutarea misiunilor internaționale în 
Provincia Kosovo. Unul dintre cei 
medal iați este Robert Viță, comandan
tul detașamentului, care până să preia 
această funcție a fost prim -adjunct în 
cadrul IJJ Hunedoara. Totodată au fost 
medaliați 115 jandarmi români din 
același detașament. Ceremonia a avut 
loc în orașul Kosovska Mitrovica, în 
baza unității românești. în prezența
unei delegații condusă de inspectorul general al Jandarmeriei Române, general 
locotenent Olitnpiodor ANTONESCU, precum și a reprezentanților misiunilor 
EULEX și KJFOR.

în perioada 2002 - 2008, jandarmii români au executat misiuni în Provin
cia Kosovo sub egida ONU. Din anul 2008, urmare a transferului de respon
sabilitate între ONU și UE, acțiunile jandarmilor români continuă sub 
coordonarea operațională a Uniunii Europene, în cadrul misiunii EULEX 
Kosovo.

Maria Bulz
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Europeanul anului distinsă în Orăștie
Iana Matei, femeia care a fost 
declarată „Europeanul anului 

2010” a primit ieri titlul de 
„Cetățean de Onoare al muni
cipiului Orăștie”. După SUA și 

Europa, a venit timpul ca și 
comunitatea din orașul natal 
să recunoască meritele Ianei 

în activitatea socială pe care o 
desfășoară.

Titlul de „Ceățean de Onoare a 
fost acordat de Primăria Orăștie. 
„Acordăm aceast titlu în semn de 
prețuire și respect față de ajutorul dat 
semenilor și pentru promovarea imag
inii orașului Orăștie în țară și 
străinătate. Este de notorietate activi
tatea doamnei Iana Matei, cu scop pro
fund umanitar și de combatere a unor 

fenomene sociale negative, cum ar fi 
abandonul familial sau traficul de ființe 
umane”, a declarat Alexandru 
Munteanu, primarul municipiului 
Orăștie.

Iana Matei a salvat
450 de tinere 
din ghearele 
traficanților 
de carne vie

„Sunt emoționată și mă simt 
onorată. Toate celelalte premii 
înseamnă validarea muncii mele. Dar 
primirea titlului de cetățean de onoare 
înseamnă mult mai mult. îmi spune de
spre mine, cine sunt eu și de unde am 
plecat. întotdeauna am fost mândră că 
provin din acest oraș, acum sunt și mai 
mândră și mă bucur că am putut să fac 
onoare comunității din care provin. 
Acest titlu reprezintă o chemare acasă. 

Este un loc unde pot să îmi aduc copiii 
să îi cresc”, a precizat Iana Matei. Iana 
Matei s-a născut în Orăștie. în 1990 a 
fugit din țară, după ce a participat la 
demonstrația din Piața Universității și 
a ajuns pe coasta de vest a Australiei. 
După opt ani a demarat o puternică 
campanie pentru reabilitarea victimelor 
traficului de ființe umane. Ca urmare a 
activității sale în ceea ce privește trafi
cul de ființe umane,. în 2006 a primit 
distincția „Hero of the Year” din partea 
Departamentului de Stat al SUA. în 
același an Camera Lorzilor i-a acordat 
premiul pentru „Abolirea Sclaviei”, 
pentru ca în 2010 un juriu format din 
19 editori europeni să îi acorde 
distincția „Europeanul Anului 2010”. 
Iana Matei a reușit să salveze 450 de 
tinere care erau victime ale unor 
traficanți de carne vie.

Maria Bulz

Colegiul Național “Decebal” din Deva,
o școală după model nemțesc
Singurul colegiu din județul 

Hunedoara în care există clase 
cu predare în limba germană, 
oferă mai multe oportunități 
elevilor. Colegiul Național 

“Decebal” din Deva, este de 
ieri membră în cadrul inițiati
vei PASCH (“Școlile: parte

nere ale viitorului”).
Obiectivul proiectului este rea
lizarea unei rețele mondiale de 

școli partenere care are ca 

Ioana Sânta - prima elevă a colegiului cate prin inițiativa PASCH 
a fost propusă pentru obținerea unei burse de studii in Germania
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Informații la tel. 0771.677.031.

scop trezirea interesului tineri
lor pentru limba germană și 

pentru Germania. Până în pre
sent din Parteneriat fac parte 

1500 de unități școlare.

Hubert Gronen, consultantul de 
specialitate al Ambasadei Germaniei în 
România, a sosit la Deva pentru a în
mâna personal directorului Florin Ilieș, 
plăcuța care atestă parteneriatul 
colegiului în cadrul PASCH și 
diplomele de competență lingvistică 

elevilor care anul acesta vor participa 
la examenele de Bacalaureat.

“Mă bucur că sunt astăzi la Deva. 
Sunt aici din două motive - să dau 
diplomele de competență lingvistică 
elevilor claselor a XH-a, pentru docu
mentarea necesară'" programului 

PASCH și înmânarea plăcuței, prin care 
se atestă intrarea Co..giului Național 
„Decebal” în familia celor 1500 de 
școli din toată lumea, vorbitoare de 
limbă germană și partenere în cadrul 
inițiativei PASCH”, a afirmat profesor 
Hubert Gronen.

Condiții mai lejere 
de studiu pentru 
elevii colegiului

De asemenea profesorul Hubert a 
specificat că prin acest parteneriat. Ger
mania oferă sprijin financiar școlilor 
pentru cumpărarea de manuale, 
aparatură sau alte materiale didactice 
necesare programelor de învățământ și 
celor extracuriculare. Colegiului 
Național „Decebal" va putea stabili 
încă de anul acesta, legături cu celelalte 
școlii din cadrul inițiativei PASCH. 
Acum, elevii au posibilitatea de a-și 
continua studiile într-una din facultățile 
din Germania, fără a mai fi nevoiți să

treacă și alte teste prin care să justifice 
capacitatea și calitatea vorbirii limbii 
germane, odată cu obținerea diplomei 
de competență lingvistică în cadrul 
acestui colegiu.

In județul 
Hunedoara nu se 
vorbește germana

Chiar dacă numărul elevilor etnici 
germani sau vorbitori de limbă 
germană este mic în județul Hunedoara, 
cei 200 de tineri din clasele bilingve și 
cei 200 de la secția cu predare în limba 
germană, din cadrul Colegiului 
Național „Decebal”, sunt primii care 
benificiază de oportunitățile oferite de 
programul PASCH. „Este o mare cinste 
că facem parte din acest program. Sper 
să putem dezvolta învățământul în 
limba germană, atât în municipiul 
Deva, cât și în restul județului Hune
doara”, a afirmat Profesor Doctor 
Florin Ilieș, directorul instituției.

Program prelungit la ghișeele de taxe și impozite din Deva
„Deși, în mod normal, în ultima zi de lucru a lunii funcționează cu pro

gram redus, în 31 martie 2010, ghișeele Serviciului Public de Taxe și Impozite 
Locale vor fi deschise până la ora 18:30. Miercuri, 31 martie 2010, este ul
tima zi în care contribuabilii persoane fizice din Deva pot beneficia de 
bonificația de 5% dacă își plătesc integral impozitele și taxele locale pentru 
anul în curs. începând cu 1 aprilie, celor care nu și-au achitat impozitele și 
taxele locale pentru primul semestru al anului 2010 li se vor aplica majorări 
de întârziere de 0,1% pe zi”, se arată într-un comunicat de presă.

„Do you speak 
european” 
Ia Bruxelles?

în încheierea festivității de în- 
mânare a plăcuței, inspectorul școlar 
Mirabela Barabuc a felicitat elevii și 
profesorii pentru performanțele 
obținute la concursurile în limba 
germană și pentru calificarea în finala 
concursului „Do you speak european?”, 
care se va desfășura în luna mai, la 
Bruxelles.

De asemenea, Mirabela Barabuc a 
prezentat-o profesorului Hubert, pe sin
gura elevă din clasa cu predare în limba 
germană - Ioana Sântu din clasa a XII- 
a- care a fost recomandată pentru a 
face parte dintre viitorii studenți cu 
bursă de studii în Germania și membră 
în echipa care va reprezentan Colegiul 
Național „Decebal” la Bruxelles.

Georgiana Giurgiu
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O femeie puternică se poate ocupa atât de politică
cât și de acțiuni caritabile

Până nu demult exista prejudecata că 
unele activități nu li se potrivesc femeilor.

Politica este încă dominată de bărbați 
chiar dacă este de genul feminin. Ambi

țioase și luptătoare femeile au depășit pe
rioada în care băteau intimidate în 

retragere în fața bărbaților. O voce cu re
zonanță în lumea politică din județ ul Hu

nedoara, este cea a Lilianei Țolaș.

Absolventă a Institutului de Mine Petroșani, 
secția Preparate, Liliana Țolaș și-a început cariera ca 
și inginer stagiar la Uzina de Preparare din Teliuc 
unde și-a desfășurat activitatea în diferite funcții 
până în 1999. Cu 11 ani în urmă părăsește domeniul 
mineritului pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă 
din Hunedoara, unde ocupă postul de Șef Birou Ter
itorial Hunedoara. în paralel a reușit să fie aleasă 
două mandate consecutive ca reprezentant al PSD în 
Consiliul Județean Hunedoara.

Liliana Țolaș și-a început activitatea politică în 
1997. Deși consideră că a făcut pasul în acest dome
niu un pic cam târziu, mărturisește că a ales să 
urmeze această cale pentru a aduce o schimbare și 
din dorința de a putea face ceva pentru cei din jur. 
Ca om politic, Liliana Țolaș a făcut dovada carac
terului său deosebit. Nu a evitat niciodată să se așeze 
la aceași masă cu oameni politici din alte partide 
dacă discuțile s-au materilizat în acțiuni benefice 
pentru cetățeni. Numărul mare de voturi pe care l-a 
obținut la alegerile parlamentare din 2008, este
dovada valorii politice a Lilianei Țolaș. „Politica nu 
război sau luptă și nici nu înseamnă să faci ședințe 
interminabile. Un adevărat om politic se implică în

multe activități de voluntariat. S-a implicat activ în 
calitate de voluntar în proiectele și programele deru
late de Asociația pentru Promovarea Egalității de

Persoană dinamică, care crede cu tărie că orice 
ajutor acordat unei persoane este important, Liliana 
Țolaș a fost implicată de-a lungul timpului în mai

..Liliana Țolaț este. & luptătoare, 
nu se dă bătută niciodutiW'te aseme
nea este foarte optimistă și o persoană
caritabilă care ajută necondiționat. 

Tot timpul a reprezentant un model în lupta 
politică și în eompefifia eu harfa ții. Ea nuface_ 
parte din tiparul clasic al femeilor care acceptă 
să li se închidă pura și nu se lasă bătută 
nicloitaiă. Nu am mai întâlnit o femeie atât de 
hotărâtă și uetenninată ca ea. Cu. toate că este 
mereu implicată în diferite proiecte are timpul 
necesar să fie Și o manii hună, o soție bună și 
are timp și pentru ea ", spune Bianca Fărcaș, 
președintele Organizației Municipale pentru 
Femei PS1) Hunedoara.

Placa de întins părul, 
prieten sau dușman

în general femeile nu sunt mulțumite cu ce le-a 
înzestrat natura. Când vine vorba de podoaba capilară 
fiecare femeie își dorește opusul a ceea ce are natural. 
Cele înzestrate de la natură cu bucle își doresc să aibă 
părul întins, iar femeile cu părul drept recurg la diverse 
metode de ondulare a părului. în vremurile când în mare 
vogă era părul făcut permanent multe dintre reprezen
tantele sexului frumos își distrugeau pletele doar de 
dragul de a fi în pas cu moda. Noua modă, cu părul 
drept, determină femeile să recurgă la diverse trucuri 
pentru a ține pasul cu cerințele hair-stiliștilor. Instru
mentul cel mai des folosit, în aranjarea coafuri, de 
urmașele Evei este placa de întins părul. Fie ea cu ceară, 
metalică sau pe bază de ioni, placa dăunează calității fir
ului de păr, uscându-1 și degradându-1 în timp. Există 
însă câteva trucuri pentru protecția podoabei capilare. 
Poate cel mai important dintre ele este păstrarea plăcii 
de păr curată. Pe lângă faptul că va funcționa mai mult 
timp, nu va arde firele de păr chiar de la primele 
utilizări. Pentru părul creț, este recomnadat utilizarea 
unui produs de styling, pentru a rezista mai multă vreme

ceea ce face, nu pentru a aștepta ceva în schimb. Val
oarea ți-e recunoscută pe parcurs și rezultatele nu în
târzie să apară. întotdeauna am considerat că se poate 
face politică alături de cei care doresc să realizeze 
ceva pentru cetățenii hunedoreni, indiferent dacă fac 
sau nu parte din același partid în care activez”, a 
adăugat Liliana Țolaș.

După absolvirea facultății în 1990, Liliana 
Țolaș a acordat un mare interes pregătirii sale profe
sionale, fapt dovedit de numeroasele diplome de ab
solvire a diferite cursuri de perfecționare. Iar în 2005
absolvește cea de-a doua facultate, Faculatatea de 
Științe - Secția Finanțe Bănci din Petroșani. Timp de 
patru ani, Liliana Țolaș a activat în cabinetul său de 
consiliere. O muncă istovitoare dar despre care 
mărturisește că i s-a dedicat întrutotul. Tot la cabinet 
a oferit servici gratuite de consiliere persoanelor care 
doreau să își găsească un loc de muncă în străinătate. 
De asemenea a intermediat angajări între firmele 
care se ocupau de contracte de muncă în străinătate 
și cei ce doreau să muncească în altă țară. 
Restructurările de la combinatul din Hunedora au 
lăsat fără loc de muncă mai multe femei trecute de 
vîrsta de 45 de ani. Prin intermediul unui program 
de reconversie profesională derulat la cabinetul de 
consiliere al Lilianei Țolaș, acestea au beneficiat de 
cursuri gratuite pentru reorientare profesională.

„Cel mai mic ajutor poate 
face un om fericit și asta 
contează enorm”

8
 „Liliana Țolaș este o activistă

eficientă a societății civile, un ani
mator al ONG-urilor, un formator al 

femeilor în cadrul programului pen
tru legalitate de Șanse.

Am colaborat cu ea în multe proiecte eu
ropene și de fiecare dală și-a dus până la 
capăt cu onoare responsabilitatea. Nu a 
așteptat niciodată vre-un câștig fin activitatea 
ei de voluntar. Este o femeie extraordinară și 
o luptătoare ", ne spune și Paula Enuț,.

întins și pentru a evita ultilizarea fregventă a plăcii de 
întins. De evitat este și folosirea în exces a acestor pro
duse: ceară de păr, spumă sau fixativ. Șuvițele de păr 
care trebuiesc întinse trebuie să fie cât mai subțiri, astfel 
părul se întinde mai bine și va rezista mai multă vreme. 
Pentru a evita obținerea unui aspect inestetic părul tre
buie întins uniform, altfel se obține un aspect de inegal
itate. După ce toată podoaba capilară a fost întinsă este 
recomandat să se folosească pentru periat o perie moale. 
Firele de păr sunt sunt mai sensibile și se deteriorează 
mai ușor. Pentru o mai bună protecție și un aspect 
sănătos se poate pulveriza un ser pentru strălucire. După 
folosire placa de păr trebuie curățată cu un material 
moale.

g
„ Pentru mine semenele mele, fe- 
meiile reprezintă un factor de echilibru 
atât în planul social cât și cel familial. 
Sunt ființele care joacă cel mai impor

tant rol de la faptul că dau naștere până la asigu
rarea unui echilibru familial. Femeiile trebuie să 
conștientizeze că pot fi un factor de decizie. Con

Șanse (APES) România. A participat la numeroase 
campanii de informare și acțiuni de ajutorare a per
soanelor aflate în dificultate. Prin intermediul APES 
a fost înființat primul cabinet de consiliere pentru 
femei din care s-au format mai târziu șapte ONG-uri. 
în cadrul organizaților non-guvemamentale din 
județ, Liliana Țolaș activează în calitate de voluntar. 
Nu a accesptat niciodată să fie numită într-o funcție 
de conducere a acestora datorită implicării sale în 
viața politică și pentru a evita anumite suspiciuni. 
„Prefer să nu ma implic în conducerea cestor 
organizații non profit și să rămân la statutul de vol
untar. Nu am dorit să implic politica în voluntariat. 
Voluntariatul este cea mai bună metodă de a arăta că 
te preocupă problemele celor din jur și sfătuiesc pe 
oricine să se implice. Cel mai mic ajutor poate face 
un om fericit și asta contează enorm”. O altă 
asociație non-profit în cadrul căreia Liliana Țolaș își 
desfășoară activitatea de voluntar este Asociația 
„Mama”, care oferă sprijin femeilor care își doresc 
un copil sau cele care vor să renunțe la o sarcină 
nedorită. Totodată Liliana Țolaș este președintele 
Organizației pentru Femei a PSD din Hunedoara 
unde reprezintă peste 6.500 de femei.
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sider că trebuie să se implice și în alte aedvilăți 
decât loc de muncă și familie, dacă nu își pierd 
componenaa de evoluție umană. Ambiția și cura
jul trebuie să fie principalele atuuri ale unei femei. 
Le urez tutor femeilor din județ să aibă parte de 
un Paște Fericit alături de cei dragi. ”

Liliana ffilaș

Sprijin din partea familiei
Cu toate că activează într-o lume dominată în 

mare parte de reprezentanții sexului tare, Liliana 
Țolaș nu s-a lăsat niciodată intimidată de aceștia. 
„Misoginismul există la modul general. Personal nu 
am suferit din această cauză pentru că am avut cura
jul să intru mereu în competiției cu bărbații ca de la 
egal la egal. Totul depinde de femeie, dacă se lasă 
intimidată sau nu. Această temere se poate trans
forma mai târziu într-un complex care ar putea duce 
la retragerea femeii din competiție”, a spus Liliana 
Țolaș. Pe parcursul carierei Liliana Țolaș s-a bucurat 
întotdeana de sprijinul familie iar cea mai mare re
alizare a sa este cei doi copii. „Sunt norocoasă că am 
un soț extraordinar. Doar un bărbat deștept acceptă 
ca soția lui să se implice în viața politică și doar un 
bărbat echilibrat înțelege că în campania electorală 
soția sa este plecată de acasă de dimineața până 
seara. Mereu am avut parte de multă încurajare-^: 
sprijin din partea lui și a familiei”, a adăugat LilS 
Țolaș.

Irina Năstase

lașul
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Povestea iepurașului și a ouălor roșii
Iepurașul de Paști, asemeni lui 
Moș Crăciun, „fură”imagina
ția copiilor și se păstrează în 

tradiție de sute de ani. Iepura
șul este un personaj fabulos, 

care vine în noaptea dinaintea 
Sărbătorii de Paști, cu un coș 

plin cu daruri pentru copii. Le
genda Iepurașului de Paști este 
mai puțin cunoscută, deși dăi

nuie de peste 300 de ani.

Se spune că originile 
Iepurașului sunt undeva în sud-ves
tul Germanei și că, prin anul 1700, 
coloniștii germani au fost cei care 
au introdus personajul fabulos în 
-Agendele americane. Una din leg

■»

Curățenie de primăvară la Orăștie

Gospodarii din Orăștie pregă
tesc orașul ca să fie curat și în

grijit la Sfânta Sărbătoare a 
învierii domnului. Luna mar
tie a fost, la Orăștie, perioada 

în care atât autoritățile publice 
locale, cât și locuitorii orașului 

s-au îngrijit de curățenia de 
primăvară. în spațiile verzi dur 
jurul bloc urilor c^r-nar 

lucrări de 

ende spune ca Iepurașul venea în 
noaptea dinaintea Paștelui și ascun
dea coșuri pline cu ouă, jucării și 
dulciuri prin diferite colțișoare ale 
casei, iar copiii trebuiau să le caute 
dimineața. Alta legendă amintește 
de copii ca fiind cei care se 
pregăteau de întâmpinarea 
Iepurașului. Aceștia îi construiau 
cuiburi din crenguțe, iarbă și orna
mente colorate în locuri ascunse de 
ochii părinților, iar Iepurașul le lăsa, 
dacă erau cuminți, cadouri în ele.

Legenda 
zeiței Eastre

Se spune că simbolul iepurelui 
datează de pe vremea unui festival

Acum este momentul potrivit pentru 
plantarea și îngrijirea arbuștilor ornamen
tali. Astfel, au prins rădăcini 230 de 
pomișori și au fost plantați 650 de arbuști 
„de gard viu”.

Parcul „Tineretului” este pregătit să 
prin eascâ vizitatori pentru că și aici au 

executate lucrări de întreținere și 
re, au fost văruite bordurile s: 

----- tinut mobilierul urban.
De asemenea. Pr.—Ara Cvet»: . 
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păgân dedicat în zeiței Eastre. Leg
enda spune că zeița a transformat o 
pasăre într-o iepuroaică, iar aceasta 
a început să depună ouă colorate și 
decorate frumos. De aici se spune 
că a început tradiția de a împărții 
daruri copiilor.

Oul roșu, 
simbolul pascal

Vopsirea ouălor este o tradiție 
răspândită la toate popoarele. 
Folcloriștii prevedeau că încon
deiatul va dispărea dar, în prezent, 
nu exista sat românesc în care să nu 
găsim aceste opere de artă țărănești. 
Și pentru că obiceiul vopsitul ouălor 
de Paști este vechi de sute de ani, 
există și legende despre această 
tradiție. Cea mai răspândită legendă 
este aceea că Mironosițele, cele trei 
Marii care l-au jelit pe Iisus, au adus 
ouă ca prinos la picioarele Lui, iar 
acestea s-au înroșit de la sângele 
Mântuitorului. O altă tradiție spune 
că, în momentul în care Maica 
Domnului, fugind din calea oame
nilor lui Irod, a început să arunce cu 
pietre peste umăr, iar acestea s-au 
transformat în ouă colorate. Soldații 
s-au oprit să le adune și au uitat de 
porunca împăratului.

De asemenea, o altă legendă 
vorbește despre cearta dintre Fârtate 
(Dumnezeu) și Nefartate (Diavol) la 
Urzirea Lumii. Se spune că Di
avolul, înlănțuit în adâncuri, roade 
neîncetat cele patru furci de ceară 
pe care se sprijină Pământul. El se 
oprește doar când vede cojile ouălor 
colorate plutind pe Apa Sâmbetei și 
înțelege că au venit Paștele. Cât

Fenomenul
„pet-urile aruncate 
la întâmplare” 
e greu de stăpânit

Lista de priorități a municipalității a 
fost deschisă cu spațiul din preajma Cen
tralei Termice de Zonă, care până nu de
mult se afla într-o stare deplorabilă. Aici 
localnicii obișnuiau să depoziteze 
deșeuri. Drumul este curățat de mor
manele de pet-uri și resturi menajere, iar 
acum angajații Primăriei au început 
lucrările de nivelare a drumului. în cadrul 
campaniei au fost eliminate obstacolele 
accidentale din albia râurilor, sunt mon
tate panouri de avertizare explicită a 
activităților interzise privind depozitarea 
deșeurilor și a gunoiului'menajer. „Chiar 
dacă întâmpinăm încă probleme cu arun
carea pet-urilor, am reușit să realizăm 
aceste lucruri, ceea ce reprezintă un în
ceput”, a spus primarul Alexandru 
Munteanu.

Piețele avroaLme-we 
..îmbrăcat'

timp le admiră, furcile cresc la loc 
și rezistă până la sărbătorile vi
itoare.

Fie că este vorba despre 
recunoașterea sacrificiului pe care 
Hnstos l-a făcut, o legendă sau 
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Andreea Lazăr

sărbătorirea venirii primăverii, mo
mentul venirii iepurașului este un 
prilej de bucurie pentru cei mici, 
păstrat cu sfințenie de secole.
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Medicamentele se scumt>esc_de.la.XaDrilie chiar si de nouă ori
De mâine se schimbă modul de compensare a medicamentelor, iar cel mai afectat va 
fi pacientul. Reprezentanții Casei Naționale de Sănătate intenționează să calculeze 
prețul medicamentului în funcție de grupa terapeutică din care face parte. Producă
torii au avertizat că acest nou mod de compensare va duce la creșterea contribuției 
pe care trebuie să o achite bolnavul la ghișeul farmaciei chiar și de nouă ori.

Senator ii vor ca deținuți Românii ar vota pedeapsa cu moartea
sâ nu mai fie plătiți
pentru școlarizare
Plenul Senatului a decis luni 
ca persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate 
care articipd la cursuri de 

școlarizare, de calificare sau 
recalificare profesională să 
nu mai primească lunar, pe 
durata cursurilor, o remune
rație egală cu salariul minim 

pe economie.

Senatorii au adoptat cu 71 de 
voturi pentru, 3 abțineri și 4 voturi 
împotrivă, propunerea legislativă

o =
Google și Yahoo critica 
Australia pentru 
cenzura pe net

Google și Yahoo critică Aus
tralia pentru planurile de a 
filtra internetul, în timp ce 
SUA s-a declarat "preocu

pată " de blocarea fluxului de 
informații, în timp ce experții 

subliniază că verificarea 
controlată de stat 
va reduce viteza.

Australia este asupra criticată 
dinspre SUA pentru ceea ce este 
considerat cel mai strict plan de fil
trare al intemetului. Un oficial de la 
Departamentul de Stat al SUA și-a 
exprimat îngrijorarea pentru pla
nurile Australiei, care urmează a fi 
votate de parlament. "Rămânen 
angajați progresului fluxului de 
informație, pe care îl considerăm 
vital pentru prosperitatea 
economică și păstrarea unor 
societăți deschise," arăta reprezen
tantul Departamentului, Michael 
Tran. "Nu discutăm detaliile schim
burilor diplomatice, dar pot spune 
că am ridicat obiecțiile noastre în 
această chestiune în fața oficialilor 
austrilieni."

Companiile de internet Google 
și Yahoo își exprimaseră deja îngri
jorarea și au condamnat măsura ce 
ar urma să restrângă accesul la 
informații. Ministrul comunicațiilor 
din Australia, Stephen Conroy, 
arăta că filtrul va bloca accesul la 

K_________________________________  

inițiată de deputatul UDMR Kcrckes 
Karoly, care stipulează abrogarea din 
Legea nr. 275/2006 privind exe
cutarea pedepselor și a măsurilor dis
puse de organele judiciare în cursul 
procesului penal a prevederii prin 
care persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate care 
participă la cursuri de școlarizare, de 
calificare sau recalificare 
profesională nrimesc lunar, pe durata 
cursurilor, o remunerație egală cu 
salariul minim pe economie. "Con
sider că din perspectiva obligativității 
școlare această prevedere este una 
discriminatorie și în consecință 
inacceptabilă. Având în vedere că 
gratuitatea accesului Ia învățământul 
de stat este garantată constituțional, 
plata lunară a sumei în cauză per
soanelor condamnate este în totalitate 
nejustificată", a argumentat 
inițiatorul.

Comisia juridică a dat un raport 
favorabil propunerii legislative, în 
timp ce Guvernul a precizat că nu o 
susține. Proiectul urmează să ajungă 
la Camera Deputaților, care este fac
tor decizional.

A

siteuri ce cuprind pornografie 
infantilă, violență sexuală și 
instrucțiuni despre folosirea 
drogurilor sau crime. Lista si- 
teurilor interzise va fi completată 
pe baza plângerilor publice.

Multe state folosesc sisteme de 
filtrarea pentru a limita accesul la 
material ilegal: în Marea Britanie, 
grupul independent Internet Watch 
Foundation are o listă cu siteuri pe 
care providerii de internet sunt 
obligați să le blocheze. Lista este 
secretă și updatată frecvent. In Ger
mania și Canada, se folosesc sis
teme similare, în timp ce Italia 
interzice siteurile de jocuri de 
noroc. Criticii susțin însă că planul 
Australiei depășește ceea ce este 
necesar și afectează libertatea de 
expresie.

Românii ar vota, într-o majori
tate covârșitoare, pentru pe
deapsa cu moartea, pentru 

pedepsirea penală a celor care 
critică religia ortodoxă sau 

pentru retragerea cetățeniei 
romilor infractori și a cetățeni
lor care cer autonomia ținutu
lui secuiesc, relevă un studiu 
al Asociației ProDemocrația 

(APD).

Conform cercetării, în cazul în 
care ar fi consultați printr-un referen
dum, 94 la sută dintre români ar opta 
pentru retragerea cetățeniei rromilor 
care comit infracțiuni în străinătate. Un 
procent aproape similar ar alege și rein
troducerea pedepsei cu moartea - 91 la 
sută. Pentru pedepsirea penală a celor 
care critică religia ortodoxă ar vota 88 
la sută dintre români, în vreme ce 89 la 
sută dintre cetățeni ar opta pentru re

Coaliția lui Berlusconi a obținut victoria
în șase regiuni la alegerile regionale
Coaliția de dreapta a lui Silvio
Berlusconi a reușit să obțină 
victoria în mai multe teritorii 

controlate de stânga, în special 
la Roma și Torino, datorită 

aliatului său Liga Nordului, la 
alegerile regionale de dumi

nică și luni din Italia.

Formațiunile de centru-dreapta și- 
au adjudecat șase regiuni, dintre care 
patru controlate anterior de opoziția de 
stânga, între care Piemont și Lazio, din 
jurul capitalei, potrivit estimărilor di
fuzate de posturile de televiziune în 
baza rezultatelor parțiale.

Stânga, care controla 11 din 13 
regiuni (dintr-un total de 20 în Italia), 
își păstrează șapte din fiefurile sale pre
cum Emilia-Romagna și Toscana, dar și 
Puglia condusă de Nikki Vendola.

Tabăra lui Berlusconi a câștigat în 
timp ce cu o zi înaintea scrutinului miza 
cel mult pe câștigarea scrutinului în 
două regiuni - Calabria și Campania.

Purtătorul de cuvânt al Guvernu
lui, Paolo Bonaiuti, a calificat drept "un 
succes" aceste performanțe obținute în 
alegerile "de «la jumătatea mandatului» 
care, de obicei, sunt o ocazie pentru a 
da un avertisment Guvernului în 
exercițiu". El a afirmat pentru postul de 
televiziune Sky TG24 că "italienii au 

tragerea cetățeniei celor care cer au
tonomia ținutului secuiesc.

Studiul APD a avut drept scop 
aflarea modului în care votul la un ref
erendum ar putea fi influențat de o 
retorică justițiară și ar putea genera, în 
final, efecte nedemocratice în societate, 
prin luarea unor decizii care să încalce 
drepturile omului. "Propunerea de terne 
ce contravin valorilor majorității - 
români, ortodocși - stârnește patimi 
justițiare în rândul acestora și predis
pune la luarea de decizii ce pot încălca 
drepturi ale omului, precum acela Ia 
liberă exprimare, de exemplu", a spus 
liderul APD, Cristian Pârvulescu, în de
schiderea unei dezbateri pe tema re
formei sistemului constituțional prin 
mijloace precum referendumurile la 
nivel național.

Studiul prezentat luni a fost real
izat de CCSB. la cererea APD. Metoda 
de sondare folosită a fost aceea a inter
viurilor telefonice, care s-au desfășurat 
în perioada 24-27 martie 2010. 
Eșantionul folosit, cuprinzând 1.060 de 

decis, din contră, să-1 recompenseze 
într-un moment de criză". Rata de par-
ticipare a fost foarte scăzută ținând cont 
de prezența obișnuită la ume în Italia - 
64,2 la sută, în scădere cu opt punte 
comparativ cu 2005, fiind cel mai slab 
rezultat din ultimii 15 ani pentru acest 
tip de scrutin.

Acest lucru denotă că "clasa 
politică nu oferă soluții pentru prob
lemele economice provocate de criză", 
a afirmat Paolo Gentiloni din cadrul 
Partidului Democrat (stânga).

In Bocchigliero. o localitate din 
Calabria, numai 2,85 la sută din 
alegători au votat pentru a protesta față

persoane, a fost unul reprezentativ pen 
tru populația adultă neinstituționalizat« 
a României. Studiul are un grad maxim 
de eroare de plus sau minus 3,1 la sută.

de "un stat care i-a abandonat". O altă 
dovadă a nemulțumirii este că lista ac
torului de comedie Beppe Grillo a 
obținut circa 7 la sută din voturi în 
regiunea Emilia-Romagna, controlată 
tradițional de stânga.

Potrivit estimărilor, coaliția lui Sil
vio Berlusconi a beneficiat de un sprijin 
considerabil din partea formațiunii Liga 
Nordului: în Veneția, candidatul să 
Luca Zaia a câștigat cu ușurință și în 
Piemont, regiune industrială unde își 
are sediul contractorul de automobile 
Fiat, Roberto Cota a înlăturate'1'” 
limită pe președintele în exercițiu . 
stânga, Mercedes Bresso.
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Rihqnna^țemedeyiQL
Rihanna simte efectul de bumerang al celebrității. Recent, interpreta 
hit-ului „Rude Boy” a primit două scrisori ciudate din partea unui 
așa-zis fan. Misteriosul admirator s-a autointitulat „ Buster” și i-a po
vestit cântăreței, în termeni expliciți, cum va face sex cu ea.

Angelina Jolie, atrasă de rolul din ’’Maleficent"
< ~ n
Sii Kate Moss debutează

Actrița americană Angelina 
Jolie este foarte atrasă de 
ideea de a interpreta rolul 

principal în "Maleficent'', o 
versiune realizată de studiou
rile Disney a clasicului film 

animat "Frumoasa din pădu
rea adormită", informează ac- 

cesshollywood. corn.

Tim Burton, regizorul peliculei 
"Coșmarul dinaintea Crăciunului" 
(1993), ar putea să o readucă astfel 
pe Maleficent pe marele ecran, într- 
o adaptare a clasicei animații "Fru
moasa din pădurea adormită" 
realizată de Disney, în care povestea 
va fi prezentată din punctul de 
' ' sre al personajului negativ,
Maleficent (Ursitoarea cea rea).

Potrivit The Press Association, 

Kj lie Minogue, Claudia Schiffer și Sienna Miller 
luptă împotriva cancerului la sân

în desenul animat clasic, lansat de 
studiourile Disney în 1959 și inspi
rat din povestea fraților Grimm, Ur
sitoarea cea rea aruncă un blestem 
asupra prințesei Aurora, pentru ca 
aceasta să se înțepe cu un fus și să 
moară înainte de apusul soarelui, în 
ziua în care va împlini vârsta de 16 
ani. însă cele trei ursitoare bune 
prezente la botezul Aurorei au reușit 
să modifice acel blestem, astfel 
încât prințesa să nu moară, ci să 
cadă într-un somn adânc, care să 
dureze 100 de ani.

Presa americană susține că An
gelina Jolie nu a semnat 
deocamdată pentru a juca în acest 
film, însă va avea o perioadă liberă 
după ce va finaliza filmările pentru 
"The Tourist", thrillerul în care 
joacă alături de Johnny Depp. Tim 
Burton și compania Disney au o 
relație profesională îndelungată și

au lansat recent "Alice în Țara Mi
nunilor", o animație 3D care a avut 
un succes de casă imens.

Angelina Jolie este cea mai 
bine plătită actriță de la Hollywood, 
cu venituri de 27 de milioane de 
dolari câștigate în ultimele 12 luni, 
potrivit revistei Forbes.

în teatru
Top modelul britanic Kate Moss 

își va face debutul în teatru cu rolul 
unei nimfe într-o adaptare a piesei 
"Furtuna", de William Shakespeare, 
pusă în scenă la Londra.

Kate Moss, în vârstă de 36 de 
ani, a obținut acest rol în urma unor 
audiții și discuții telefonice cu Kevin 
Spacey, care este producătorul exec
utiv al acestui spectacol, pus în scenă 
la teatrul Old Vic din Londra. "Kate 
a luat câteva lecții de actorie și 
dorește să își lărgească orizonturile . 
Ea și Kevin se cunosc de mult timp și 
s-au întâlnit din nou, săptămâna 
trecută, la o petrecere, iar acolo i s-a 
confirmat că va juca în această piesă. 
Este un rol mic, dar Kate speră că 
acesta o va ajuta să dea lovitura și în 
lumea teatrului", a declarat o sursă 
pentru tabloidul britanic The Mirror.

Top modelul britanic a avut, de- 
a lungul anilor, mai multe colaborări 
artistice. Astfel, Kate Moss va merge, 
luna viitoare, la New York pentru a

începe să lucreze alături de Mihail 
Barîșnikov într-un scurtmetraj despre 
balet. Totodată, ea a cântat alături de 
trupa Primal Scream, dar și cu 
Babyshambles, formația fostului ei 
iubit, Pete Doherty. De asemenea, 
Kate Moss și-a lansat propria linie 
vestimentară, realizată pentru lanțul 
de magazine Top Shop.

S Elizabeth Taylor
Cântăreața Kylie Minogue este 

imaginea unei campanii so
ciale împotriva cancerului, de

numită "Fashion Targets 
Breast Cancer (FTBC) ", la 
care mai participă Sienna 

Miller și Claudia Schiffer și 
care a fost realizată de organi

zația Breakthrough Breast 
Cancer.

Kylie Minogue, în vârstă de 41 
de ani, care a fost dignosticată cu can
cer în mai 2005, apare în posterele 
pentru noua campanie purtând doar o 
un cupon de mătase roz. Fotografiile 
pentru această campanie au fost 
făcute de cunoscutul artist Mario 
Testino. în cadrul campaniei, mai 
multe magazine, printre care Marks 
and Spencer și Topshop, dar și de- 
signeri cunoscuți, vor realiza o 

colecție specială de haine care vor fi 
disponibile online dar și offline în 
următoarele șase săptămâni, 
"înseamnă foarte mult pentru mine să 
fac parte din campania «Fashion Tar
gets Breast Cancer» de anul acesta. 
Susțin din toată inima eforturile de a 
strânge fonduri pentru munca 
extraordinară a celor de la fundația 
Breakthrough Breast Cancer", a de
clarat cântăreața. în urmă cu cinci ani, 
artista a fost supusă unei intervenții 
chirurgicale prin care i-a fost 
extirpată o tumoare malignă, pe care 
o avea la sân. Ulterior, timp de opt 
luni, Kylie Minogue a făcut 
chimioterapie și radioterapie, până a 
reușit, în 2006, să învingă boala. 
Artista a declarat, în mai multe ocazii, 
că această boală, care ar fi putut fi 
fatală, i-a schimbat viața. "Am învățat 
că nu mai poți să te întorci la starea 
normală de dinainte, și îți creezi o 
nouă stare de normalitate. Trebuie să 
îmi accept viața cu reușitele sale și cu 
insuccesele sale, să accept ce e bun 
odată cu ce e rău. Am înfruntat o 
lume a bolii și a atitudinilor pozitive. 
Aceste experiențe m-au ajutat să 
devin o persoană mai matură".

nu mai vrea la spital
în ultimii 25 de ani a fost de 

peste 100 de ori în spital, dar iată că 
Elizabeth Taylor s-a săturat de întâl
nirile cu doctorii. Diva refuză cu 
desăvârșire să se mai opereze pentru 
a scăpa de durerile de gât.

Fostul sex-simbol de la Holly
wood, acum în vârstă de 78 de ani, a 

avut probleme cu splina, cu spatele și 
a suferit o operație de înlocuire a 
șoldurilor. A fost de asemenea tratată 
de pneumonie, cancer și a suferit un 
infarct în 1997, după o operație de 
înlăturare a unei tumori la creier.

Acum însă, potrivit unei surse 
din apropierea vedetei, Elizabeth nu 
mai vrea să audă de spitale: „Nu pot 
să merg prea departe și să spun că a 
renunțat, dar este hotărâtă că nu mai 
poate face față unei alte operații. în 
unele dimineți, gâtul ei are niște 
dureri acute, încât abia poate să își 
ridice capul. își petrece marea ma
joritate a timpului stând în scaunul cu 
rotile cu capul prăbușit pe umăr. E 
singura poziție care o face să se simtă 
confortabilă”.

în plus, amicul a ținut să pre- 
cieze: „Trebuie să fie iadul pentru ea, 
dar spune că îi este și mai rău să vadă 
pregătirile pentru o operație. Mi-a 
spus: «Asta nu este un mod de a trăi, 
mereu în spital», dar adevărul este că 
ea are nevoie urgentă de o operație”. 
Să fie acesta un mod de renunțare a 
fostei răsfățate de la Hollywood, la 
lupta pentru viața ei.

Z

GLASUL HUNEDOAREI x.

OFERTĂ 
ABONAMENTE 

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

12 luni -108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

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

sau 0354/882.101

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.I.
Deva, Calea Zarandnlui 150 (1JN~)
(Ieșirea spre Sîmeria t lângă Volvo)

ț»«

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servlcl curățenie
* persoane fizice
* persone jurltice

Cliendii fideli primesc, 
pe bază de bon,

I KHNAfRiKKB j

facem com răcit 
pentru firme cu

REDUCERE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționaro:
Zilnic 07.30-20.30 
Duminica: fl^JIMSJMI

Telefon: 0761 - 973.940
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Un polițist canadian primește una dintre cele mai dificile misiuni din 
viața sa: să investigheze crimele care au avut toc într-una din închiso
rile de maximă securitate din Statele Unite. însă Burke trebuie să 
realizeze investigația din postura unui condamnat...
(Pro TV; 20:30; închisoarea infernului)

Vedete... Dicționar: Kaki, Oca, Nil.

Aorăcăi

încăpere

Selecți* 
onațl

Calapod

Plin 
peste 

măsură

Coaliție

Culoare

Venerație 
Patroni

| (Vedetă
to

Yvonne 
Tudor
Cartel

Ritm 
mediu!

întremat

Zeceju
mătate!

2
8a a w 
s

Săltător

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00
07:30 La prima oră 08:00
08:00 Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal 09:00
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:00

nian serial, 2008 - 226.) 10:15
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea- 10:45

gue (rel.)
12:00 Iubiri dincolo de ecran Episo- 12:00

dul 18 12:45
12:15 Viața și banii (rel.) 14:30
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 15:00

î reean serial, 2009, rel. - 38.) 60' 16:00
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 16:45
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

14100 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios 17:00
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 18:00
16:00 Conviețuiri (documentar)
17:00 Generația contra 18:50
17:55 Eu, tu. noi 19:20
18:25 Secretele de la palat (sud-co-

reean serial, 2009 - 39.) 60' cu 21:00
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn,
Tae-woong Eom. Hyun-jung Go

19:40 Sport
j 20:00 Telejurnal; Meteo 21:30
21:10 Studio fotbal UEFA Cham- 22:00

pions League 23:10
21:40 Fotbal: Arsenal Londra - FC

Barcelona
23:50 Studio fotbal UEFA Cham-

pions League

Centrul de frumusețe
H...ora prichindeilor (program 

pentru copii, rel.)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007, rel.) 50'
Telejurnal; Sport
Miracole
întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007) 
împreună în Europa
Centrul de frumusețe
Patinaj artistic Campionatele 

Mondiale - Masculin, progra
mul scurt

Elisa (italian serial. 2003 - 43.) 
Fotbal - UEFA Champions 

League Rezumatele zilei I
Miracole
Aripile dragostei (german-aus- 

triac film romantic, 2006)
Motocicliștii pofticioși: din 

nou la drum (englez serial docu
mentar. 2006, rel.) 29' cu 
Simon King David Myers

Bazar (documentar, rel.)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Nu te mișca! (italian-spaniol- 

englez dramă, 2004) 125' cu 
Claudia Gerini. Sergio Castel- 
litto, Penelope Cruz, Elena Pe
rino

Gol.
A medita

Corect
Dușmani 
în locali

Cast!

Veste

Nivel

Teu!

Erodat

Tija 
vegetală

Lași!

Fixator 
Nu în 
acest 

moment
In haosl Instituție 

de învâ- 
țământ 

însemnate

Xenia 
Suciu

Fluviu 
în Egipt

Teol

Metru 
cub

Răsărit

Etaj

S-a născut pe 18 septembrie 1986 în Lewis
ham, Anglia și a crescut în Grove Park.

A fost o adolescentă rebelă. După școală își 
petrecea nopțile până târziu, în baruri cu prie
tenii. A recunoscut că a fost dată afară de la 
câteva examene.

La 16 ani renunță la școală pentru a se angaja 
coafeză. Colegii au încurajat-o să-și încerce 
norocul în modelling, iar la 17 ani participa la 
concursul Search for a Beach Babe, concura 
pe care îl și câștigă. Află de la o prietenă de 
concursul de la pagina 3, din The Sun. Trimite 
câteva poze și în decembrie 2004 este de-1 
semnată câștigătoare.

Este imaginea de la Sony Computer ErM<* 
talnment Europe's Formula One 06, pentru 
PlayStation 2, PlayStation Portable șl F1 CE 
pentru PlayStation 3.

A obținut un rol în versiunea Cashback, iar 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
juca în filmul Baywatch.

06:00 Observator 07:00 Știrile PRO TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii (mexican film se- 07:30 Cei 4400
10:00 în gura presei 10:00 Dragoste în fuga mare (cana- rial de acțiune, 2009, rel.) 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Benny Hill dian comedie romantică, rel ) 10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) 09:00 Medium (SUA serial polițist,
12:00 Lege și ordine: Brigada spe- 12:00 lisus din Nazareth (italian-en- 11:15 Pagini de viață 2005, rel. - 22.)

cială (SUA serial polițist, 1999) glez dramă, 1977, rel. - 2.) 12:30 Pagini de viață 10:00 Galileo
13:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV (2009) 14:00 Aniela 10:30 Swingtown
14:00 Cactus Kid (SUA aventură, 13:45 La pescuit de miracole 15:15 Rețeta de ACASĂ 11:30 Cei 4400

2000) 92' cu William R. Moses, 15:45 lisus din Nazareth (italian-en- 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs
Randy Travis. Thomas Curtis, glez dramă, 1977 .- 3.) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00

i 15:15
NCIS: Anchetă militară

Christine Elise 17:00 Știrile PRO TV 16:30 Sărmana Maria Uite cine gătește! (2010, rel.)
16:00 Observator 17:45 Happy Hour 17:30 Poveștiri adevărate 16:15 Trăsniții
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile PRO TV 18:30 împreună pentru totdeauna 17:15 Galileo (emisiune de divertis-
19:00 Observator 20:30 Închisoarea infernului (acțiune) 19:30 Cameleonii ment, 2010)
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune cu Jean-Claude Van Damme, 20:30 Aniela 18:00 Focus 18

concurs) , Robert Guillaume, Cynthia 21:30 India (brazilian-indian film se- 19:00 Focus Sport Cu: Geanina
22:00 Plasa de stele (emisiune de di- Gibb, George Dickerson rial de aventură, 2009) Varga, Dragoș Gostian

vertisment, 2010) 22:15 State de România (român serial, 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:30 Cronica Cârcotașilor
23:00 Observator de comedie, 2009 - 84.) cu de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (comedie, - 23.)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Gheorghe Visu, Carmen Tănase, 23:30 Terra Nostra (brazilian serial. 23:15 NCIS: Anchetă militară (serial (

divertisment) Doinita Oancea, Octavian Stru- 1999) cu Antonio Fagundes, polițist, 2003 - 2.) 60' cu Mark j
nilă Raul Cortez, Ana Paula Arosio, Harmon, Sasha Alexander, Mi- i

23:30 Știrile PRO TV (2009) Thiago Lacerda chael Weatherly, Pauley Perrette

11:40 10,000 t.Hr. (aventur)
rf 13:30 Asasinarea lui Jesse James de către lașul Robert Ford

16:10 Indiana Jones și regatul craniului de cristal
18:10 Câinele cu diamante 20:00 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009) 92' cu 

Steve Martin, Jean Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia
Pacific (serial, 2010 - 3.)
Circul vesel (film documentar, 2009)
Va curge sânge (dramă) cu Daniel Day-Lewis, Kevin J. O'Connor, Cia

ran Hinds, Paul Dano

21:35
22:40
23:35

14:15
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Veronica Mars
Spitalul de urgență
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 13.) Ultimul episod
Punctul zero (SUA film de catastrofă, 2000)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 13.) cu Kristen Bell, Percy Daggs 
In slujba justiției (serial polițist, - 10.) cu Victor Garber, Kerr Smith, 
Seinfeld
Te voi găsi (dramă) cu Ricki Lake, Holly Robinson Peete
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servicî 1

lăcătuș montator I

lucrător comercial

confecționer asamblor art. textile
5

piele I

spălător vehicule 2

bucătar 1

confecționer-asamblor articole 
textile 8

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole I

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

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon-
^3 pieselor 76

•
pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

- Tr 7

zidar rosar-stivuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

lucrător controlor final I

barman

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo-
cuitor 7

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încâlță-
minte 2

cusător piese din piele și înlocui-
tori 12

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 2

jurisconsult 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

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

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel I

vanzator 2

coafor 2

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 9

cosmeticean 1 vânzător 3

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

dulgher(exclusiv restaurator)
3

Simeria

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

m an ich jurist 1

~jlefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar I

mânuitor, montator decor 1 Orăștie

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5
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 I

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

ospătar(chelner) 1

Călan

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5
Telefon: 0755.999.922

săpător manual 6
ambalator manual I

sudor I barman 1

Lupeni brutar 1

Telefon: 0755.999.919
confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3
confecționer îmbrâcare volane in

instalator încălzire centrală și 
gaze I

lăcătuș mecanic 1

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

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

1

Telefon: 0755.999.924

manager I

manipulant mărfuri I

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

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

paznic I

sudor 1

vânzător

operator mase plastice 11
Hațeg

Aninoasa
ospătar (chelner) I

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj I

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Telefon: 0755.999.925

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate I

bucătar

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj I

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

Mică publicitate

OFERTE DE SERVICII ,& ■
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresazLukaci Nicolae, O.P. 1, C.P. 122, Deva, 
Hunedoara.

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

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadra 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.

IMOBILIAREg
'

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

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 in 
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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC AVIS 3000 SA, titular 

al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Amplasare rezervor de motorină”, situat 
în incinta SC AVIS 3000 SA (str. Lucian Blaga, nr. 2, Mintia), jud. Hunedoara.

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

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

I

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
a

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

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.

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.
—Ș------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâtrd 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.

AUTO

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, an fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă dram 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.
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! Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl.
■ D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul stand de ziare din
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! Ia chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
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■ fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
! ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
; și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
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Rezultate Liga a V-a Hunedoara
Seria Valea Streiului, Etapa a XlI-a Seria Brad - Valea Mureșului, Etapa a XV-a

Jiul Petroșani SA, dator vândut la finanțe
Sargeția Bretea Română - CS Ghelari 7-0
Streiul Bani Mare - Măgura Pui 2-3
Cema Lunca Cernii - Dacia Boșorod 2-0
Narcisa Sălașu de Sus - AS Sântămăria Orlea 3-0
Unirea Grai Berthelot - Ulpia Traiana Sarmisegetuza 0-2 
Retezatul Râu de Mori a stat

Santos Boz - Unirea Buceș 0-3
Real Sântandrei - Unirea Șoimuș 4-1
Voința Vălișoara - Silva Miracol Hărâu 0-4 
Recolta Bucureșci - Olimpia Ribița 2-5
Streiul Simeria Veche - CFR II Simeria 0-5
Sprint Luncoiu de Jos și Ponorul Vața au stat

CLASAMENTE
1. Măgura Pui
2. Narcisa Sălașu de Sus
3. Retezatul Râu de Mori
4. Cema Lunca Cernii
5. AS Sântămăria Orlea
6. Sargeția Bretea Română
7. Streiul Baru Mare
8. Ulpia Traiana
9. Unirea General Berthelot
10. Dacia Boșorod
11. CS Ghelari

11 10 0 1 44 14 30
11 8 0 3 24 10 24
10 7 0 3 20 17 21
11 6 2 3 25 15 20
11 5 1 5 22 20 16
11 5 1 5 27 18 14
11 4 1 6 21 29 13
11 4 1 6 19 30 13
11 4 0 7 16 32 12
11 2 2 7 12 22 8
11 1 1 9 7 30 4

1. Silva Miracol Hărău
2. Olimpia Ribița
3. Unirea Buceș
4. CFR II Simeria
5. Sprint Luncoiu de Jos
6. Ponorul Vața
7. Unirea Șoimuș
8. Streiul Simeria Veche
9. Real Sântandrei
10. Recolta Bucureșci
11. Santoz Boz
12. Voința Vălișoara

13 10 1 2 43 11 31
13 10 1 2 44 18 31
13 7 3 3 39 19 24
12 7 2 ■3 34 20 23
12 5 3 4 24 24 18
12 7 1 4 25 20 16
13 5 1 6 23 28 16
13 4 2 6 27 43 14
13 3 3 7 20 31 12
13 2 4 7 23 38 10
13 2 2 9 22 46 8
13 2 1 10 19 41 7

în topul celor mai mari datornici hune- 
doreni la bugetul de stat se află și SC Sportiva 
Jiul Petroșani SA. Societatea comercială se află 
pe locul 49 în top 100 al celor mai rău platnici, 
cu peste 2,5 milioane de lei restanțe neachitate 
din taxe și impozite.

Directorul DGFP Hunedoara, Lucian 
Heiuș, spune că este vorba despre vechea 
structură, care nu mai există de câțiva ani. “Le- 
am pus popriri pe conturi, chiar și pe mașina de 
tuns iarba, am încercat să valorificăm tot ce am 
putut. Situația este așa de vreo patru ani. Nu cred 
că mai recuperăm ceva și am cerut falimentul. 
Actuala structură sportivă este de tip ONG și nu 
avem ce să-i facem”, a spus Heiuș. Datoriile lui 
Jiul Petroșani SA însumează 2.711.262 lei la 
data de 28 februarie 2010. Câteva poziții mai 
sus, pe locul 41, se află tot o firmă patronată de 
Alin Simota, Atomis International Prod. Aceasta

are datorii de peste 3,5 milioane de lei.
Minerul Lupeni stă ceva mai bine din acest 

punct de vedere. Gruparea finanțată de la buge
tul local al municipiului are restanțe de 834.574 
lei, la sfârșitul lunii februarie, sumă cu care 
ocupă locul 76 în ierarhia celor mai răi con
tribuabili la bugetul de stat consolidat.

ETAPA VIITOARE
AS Sântămăria Orlea - Cema Lunca Cernii 
Dacia Boșorod - Streiul Baru Mare
Retezatul Râu de Mori - Sargeția Bretea Română 
CS Ghelari - Unirea General Berthelot
Ulpia Traiana - Nracisa Sălașu de Sus
Măgura Pui va sta

CFR II Simeria Ponorul Vața
Unirea Șoimuș - Santos Boz
Sprint Luncoiu de Jos - Real Sântandrei 
Olimpia Ribița - Voința Vălișoara 
Streiul Simeria Veche - Recolta Bucureșci 
Unirea Buceș și Silva Miracol Hărău vor sta

Minerul Lupeni
cere neprogramarea UTA

Minerul Lupeni acuză în continuare UTA că 
nici la această oră nu le-a plătit datoria de 6.000 
de euro rezultată în urma transferului jucătorului 
Valentin Apostol. Mijlocașul a fost achiziționat de 
„Bătrâna Doamnă” înainte de începerea actualei 
ediții de campionat, iar UTA trebuia să plătească 
ultima tranșă din suma de transfer în luna septem
brie a anului trecut. Minerul Lupeni se plânge că 
fiind un club mic, fără influență Ia FRF, este tratat 
ca atare. „Este strigător la cer ceea ce se întâmplă. 
UTA trebuia să ne dea banii din luna septembrie 
2009. Luni am mai trimis un fax la Federație, dar 
noi, echipele mici, nu suntem băgate în seamă. 
Din păcate, acesta este crudul adevăr. Nu știu ce 
ar trebui să facem, să fim băgați în seamă. Noi a 
trebuit să plătim orice datorie cât de mică, pentru 
că altfel nu am fi fost programați în campionat, 
iar UTA, de șapte luni de zile, este păsuită în ciuda 
faptului că am cerut neprogramarea ei în campi
onat. Se pare că legile sunt doar pentru cei mici 
nu și pentru echipele cu nume. Domnul Stângaciu 
ignoră toate faxurile pe care noi le trimitem la 
FRF. Măcar să ne spună și nouă să nu ne mai os
tenim să le scriem și să le trimitem”, a declarat 
președintele Mihai Basarab. Acesta Susține că Lu- 
peniul a fost la un pas de a fi la rândul său nepro
gramat, deoarece Alexandru Chițu, fostul căpitan 
din sezonul precedent, în prezent la Săgeata Ste- 
jaru, a câștigat un memoriu la FRF prin care

reclama neachitarea unei restanțe financiare de pe 
vremea când juca la echipa din Valea Jiului. „Dacă 
nu plăteam datoria, nu am fi fost programați în 
partida cu Târgu Mureș. Din păcate, numai noi 
trebuie să plătim până la ultima centime, alte 
cluburi nu sunt obligate să ne plătească datoriile”, 
a mai precizat oficialul. Pe de altă parte Mihai 
Basarab s-a arătat mulțumit pentru rezultatul de 
egalitate obținut de Minerul în fața lui FC Argeș: 
„Este un rezultat bun care ne mulțumește. Bine 
că nu a fost Tameș în formă foarte bună, că altfel 
aveam mari probleme”. Acesta a revenit la senti
mente mai bune față de Minerul Lupeni și a 
revenit la stadion, unde a început activitatea la 
club. Mihai Basarab a anunțat că se retrage, după 
ce a avut un conflict verbal și fizic cu portarul Sil- 
vian Ciucă.
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www sifvadez.ro

Fabrica tie mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității ►
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LEMNTEX 
produce și comercializează

■xne om lemn inpm stratnicai
uși șl terestro A cm mal

parchet din lemn de fag,

sx:.sn.VA i.f.mntex s.r.i..
Chimlmliu, nr.l 211), cont unu llârâu,

tel/fax: 0334/301021/22, •ih,a<a',»murl.ro
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