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Uteciștii de ieri...
Acum un an tinerii din Chișinău au dat o lecție de 

implicare socială lumii întregi. O generație care părea 
căzută în letargie a ieșit în stradă și a strigat din tot su
fletul: “Jos Comunismul!” Ceea ce s-a întâmplat dincolo 
de Prut a fost o reeditare după 19 ani a revoluției din 
România anilor ’89. Mai este oare posibilă în România 
anilor 2010 o mișcare asemănătoare care să-i aibă în față 
pe tineri? Unii ar spune că nu, pentru că generația tânără 
s-a blazat. Preferă să se refugieze în lumea virtuală sau 
să emigreze sprd occident, acolo unde șansele de a-și 
construi un viitor sunt mult mai mari. Dacă stăm să 
privim ce reprezentanți au tinerii în lumea politică ne 
raliem scepticilor. Dar dacă analizăm mai atent toate 

schimbările politice ale ultimilor 20 de ani observăm că 
tot tinerii au fost cei care au decis, atunci când s-au mo
bilizat împotriva conservatorismului și a neocomunis- 
mului. Prima schimbare democratică a unui președinte 
în România, după alegerile din 1996, când Ion Iliescu a 
fost învins de Emil Constantinescu, a fost făcută cu o 
contribuție esențială a tinerilor. în centrele universitare 
cozile la secțiile de votare s-au format la primele ore ale 
diminieții și au rămas impresionante până la închiderea 
urnelor. Mișcarea tinerilor a fosta tunci una extrem de 
coerentă și susținută. Și Traian Băsescu le poate 
mulțumi tinerilor, în special pentru primul său mandat. 
Dar marea problemă a societățiii românești este lipsa de 
impliare activă a acestei categorii esențială în viața 
socială. Nu este suficient ca tinerii, din patru în patru 
ani să voteze, trebuie implicați mai mult și în actul de 
decizie atât la nivel local cât și central. Din păcate, clasa 
politică din România suferă din cauza a două mari prob
leme. Prima ar fi influența încă determinantă a per
soanelor legate de vechea nomenclatură comunistă. Cei 
care ne-au vândut Rușilor înainte de a ne naște vor 
acuma să controleze, tot ei, viitorul nostru. A doua 
problemă este legată tocmai de tineri. în proporție 
covârșitoare cei care nu au fost atinși de “ciuma roșie”

nu reprezintă cu adevărat idealurile tinerei generații. 
Sunt oameni promovați tot de foștii “bolșevici” după 
chipul și asemănarea acestora. Persoane puse doar pe 
căpătuială, pe care idealurile tinerei generații nu-i 
interesează ci doar costumele scumpe, accesorile din aur 
cât mai masiv, mașini ptemice și vile neapărat cu piscină 
în curte. Astfel tinerii, ca de altfel întreaga populație a 
ajuns să nu fie reprezentată în conducerea politică și 
adminisrativă. Ruptura dintre românul de rând și alesul 
său este atât de mare încât de multe ori, Parlamentul sau 
Primăria pare un instrument creeat doar pentru prote
jarea unor specii umane privilegiate care se hrănesc cu 
idealurile și visele oamenilor de rând. Dacă românii mai 
în vârstă s-au obișnuit cu acestă ruptură dintre mase și 
putere, reușind chiar să aplaude acest sistem, tinerii ar 
trebui să nu accepte umilința de a fi reprezentați de per
sonaje care nu au nimic în comun cu aspirațiile lor. Cei 
din Chișinău au înfruntat forțele de ordine pentru aceste 
idealuri. Cei din România preferă încă să converseze pe 
mesenger sau să-și facă prieteni pe Facebook. Până 
când, din această lume virtuală va începe probabil o 
nouă revoluție. O revoluție pașnică, dar o adevărată 
revoltă a idealurilor împotriva imposturii.
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Rață
în cinci culori

Ingrediente:
400 g piept de rață, 2 linguri sos 

de soia, 2 lingură vin de orez, 1 lingură 
rasă amidon, 1 lingură ulei de susan, I 
linguriță rasă five spice, 1 linguriță 
zahăr brun, 1 cățel de usturoi, 3 linguri 
de ulei, 1 linguriță cu vârf de ghimbir 
pisat, 1 mango, 250 g vinete, 1 ceapă 
roșie, 100 g mazăre congelată, 1 mor
cov, garnitură de orez.

Mod de preparare:
Se taie pieptul de rață în felii de 

0,5 cm lățime. Se pun feliile într-un 
castron împreună cu sosul de soia, 
vinul de orez, amidonul, uleiul de 
susan și condimentele. Se amestecă 
bine, se acoperă și se lasă la marinat 
aproximativ o oră.

într-o tigaie se încinge o lingură de 
ulei și se prăjește rața 5 minute la foc 
mare. Când este gata se dă la o parte 
din tigaie și se păstrează la cald.

Se curăță legumele si mango se 
taie in felii egale. Ceapa roșie se taie 
julienne. Se pune la încins restul de 
ulei în aceeași tigaie. Se pisează ustu
roiul și ghimbirul, se pun în uleiul în
cins și se amestecă 1 minut.

Se adaugă apoi legumele și se pră
jesc aproximativ 5 minute. Se pune 
carnea și feliile de mango; se mai 
amestecă încă 3 minute. Se servește cu 
garnitură de orez.

Poftă bună!

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

Sfinții Apostoli Irodion, Agav și Ruf
Sfântul Apostol Irodion era 

de neam din Tarsul Ciliciei, 
ruda Sfântului Apostol Pavel și 
slujitor al Sfinților Apostoli în 
toate. El a fost pus episcop 
Neopatarelor și pe mulți din 
elini i-a întors prin sfânta lui 
învățătură la Hristos. Pentru 
acest lucru pizmuindu-1 evreii, 
au năvălit asupra lui împreună 
cu slujitorii de idoli și l-au 
muncit tare, căci unii îl băteau 
pe Sfântul Irodion, unii cu 
pietre îi sfărâmau gura, iar alții 
cu lemne îl loveau peste cap.

După aceea cu un cuțit a 
fost lovit, fiind ca și mort 
scăldat în sânge. Socotind că a 
murit, l-au lăsat și s-au dus, dar 
Sfântul Apostol, cu darul lui 
Dumnezeu rămânând viu, a 
propovăduit după aceea Cuvân
tul Domnului în Roma, 
împreună cu Sfântul Apostol 
Petru.

Sfântul Apostol Pavel, scri

ind de la Corint Epistola către 
romani, a pomenit despre Sfân
tul Irodion, care era pe atunci în 
Roma lângă Sfântul Petru, 
zicând: închinați-vă lui Irodion, 
ruda mea. Când Sfântul Petru a 
fost răstignit, atunci Sfântul Iro
dion, după mărturia lui 
Metafrast, a fost tăiat împreună 
cu Sfântul Olimp și cu mulțime 
de credincioși.

Sfântul Apostol Agav, a fost 
plin de proorocescul dar. Despre 
el vorbesc Faptele Apostolilor 
astfel: S-au pogorât din
Ierusalim prooroci în Antiohia 
și, sculându-se unul dintre 
dânșii cu numele Agav, arăta cu 
duhul, că avea să fie foamete 
mare în toată lumea, care a și 
fost pe vremea lui Claudie 
Cezarul. Și iarăși în Cezareea 
Sfântul Agav a spus mai dinain
tea Sfântului Apostol Pavel, 
pătimirile cele ce avea să le aibă 
în Ierusalim. Luând brâul lui

Pavel și legându-și mâinile și 
picioarele sale, a zis: Așa 
grăiește Duhul Sfânt: pe 
bărbatul al căruia este brâul 
acesta, așa îl vor lega în 
Ierusalim iudeii și-l vor da în 
mâinile neamurilor. Sfântul 
Agav a propovăduit pe Hristos 
în părțile ce i se orânduiseră lui 
și pe mulți a întors la Hristos 
Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ruf, despre 
care grăiește Sfântul Pavel, în 
Epistola către Romani, zicând: 
închinați-vă lui Ruf celui ales 
întru Domnul, a fost episcop în 
Teba din Elada.

Toți acești apostoli din 
numărul celor 70 au 
propovăduit în lume bunave
stire a lui Hristos, aducând pe 
cei necredincioși la adevărata 
credință și munciți fiind în 
multe feluri de către iudei și de 
elini, s-au sfârșit.

Evită speculațiile financiare, as- 
trele nu favorizează astfel de acțiuni. 
Reflectează mai mult asupra situației
și fii mai puțin nerăbdător. Când lucrezi la un
proiect, pregătește-1 în detaliu.

Venus favorizează iubirile ine
dite, prieteniile amoroase, întâlnirile 
neprevăzute plasate sub semnul nou
tății. Vei avea parte de mai mult ro
mantism în relațiile afective.

îți place să duci o viață agitată, 
încerci să-ți convingi partenerul să ia 
parte la activitățile tale. în loc de a-i
impune gusturile și programul tău, ar 
fi mai bine să-1 întrebi înainte dacă își dorește
acest lucru.

Pentru nativii Rac este favorizat 
domeniul politic, hotelier, publicitar 
sau turistic. în plus, te descurci bine 
dacă ești jurnalist sau acționezi în re
lațiile publice.

Relațiile cu cei apropiați sunt di
ficile. Aceștia continuă să-ți ceara tot 
felul de servicii. Ar fi cazul să le spui 
ceea ce gândești. Este o zi bună pen
tru a face un drum.

Reflectezi la trecutul tău amoros 
și tragi niște concluzii. Lecțiile de 
care ai avut parte te ajută să-ți adap
tezi atitudinea și cerințele afective în 
așa fel încât să poți fi fericit.

8 aprilie
de-a lungul timpului

1820: Este descoperită celebra statuie grecească 
f Venus din Milo

1829: A apărut, la București, primul periodic din 
C Țara Românească: „Curierul Românesc", editat de Ion 
* Hcliade Rădulescu

1909: Regele României,Carol I, adresează o 
scrisoare prințului Ferdinand de Saxa Coburg, prin care 
recunoaște independența și proclamarea regatului bulgar.

1967: Se constituie Automobil Clubul Român 
! (ACR), care preia atribuțiile Asociației Automobiliștilor 
ț din România.

1999: Mii de persoane formează scuturi umane pe 
trei poduri din Belgrad și Novi Sad pentru a le proteja 

Limpotriva raidurilor NATO

L S-au născut:
\ 1336: Timur Lenk, întemeietorul imperiului turco-
Knifol al Timurizilor (d. 1405)

1802: Gheorghe Maghent, general și om politic, 
conducător al armatei revoluționare române din Munte
nia, la 1848 (d. 1880)

1911: Emil Cioran, scriitor și filosof român, stabilit 
în Franța (1995)

1921: Franco Corelli, tenor italian (d. 2003)
1927: George Grigoriu, compozitor român (d. 

1999)
1946: Florin Niculai Georgescu, pictor român sta

bilit la Paris

Comemorări:
1866: Benjamin Guy Babington, medic englez, in

ventatorul laringscopului. (n. 1794)
1946: Ilarie Voronca, poet român (n. 1903)
1973: Pablo Picasso, pictor, sculptor, gravor și ce

ramist spaniol (n. 1881)
1980: Ion Emil Bruckner, medic român, membru al 

Academiei Române (n. 1912)
1994: Jean Georgescu, regizor, actor și scenarist 

român (n. 1901)
2002: Florin Mitroi, pictor român (n. 1938)

inconvenientele unei astfel de poziții.

Bancurile zilei
© © ©

O tânără se adresează 
vânzătoarei de la un maga
zin de cosmetice:

- Aș dori ca bărbatul 
meu să îmi acorde mai 
multă atenție.

Aveți cumva un parfum 
care miroase ca un com
puter?

© © ©

Sună un client la hot
line: "Bună ziua. Tocmai 
am instalat Windows 98..."

Hotline: "...Și?"
Client: "Păi am o pro

blemă..."
Hotline: "Bine, bine, 

asta tocmai ați spus-o..."

© © ©

- Nu știu ce să fac cu 
soțul meu, doctore. Vor
bește în somn.

- Da, este un lucru ne
plăcut.

- Neplăcut? Puțin spus! 
Alaltăieri râdea de el tot Se
natul.

© © ©

Ion se întoarce de la 
câmp. Maria îl ia la între
bări:

- Ai auzit că Leana a 
născut o fetiță?

- Treaba ei.
- Dar am auzit că-i a ta.
- Treaba mea.
- Atunci eu mă arunc în 
năre.
- Treaba ta.

Dacă nu ai făcut încă pasul deci
siv, eziți mult să te angajezi într-o că
sătorie. Tinzi să vezi numai

Unele evenimente îți pot aduce pierderi mari
de bani.

Se prevăd cheltuieli importante 
sau neprevăzute în domeniul imobi
liar. Primești o propunere intere
santă. Fii atent ce decizie iei, pentru 
că tranzacțiile sunt contra indicate.

Prietenii te caută pentru a-ți cere 
ajutorul. Chiar dacă ești tentat să 
faci pe surdul de data asta, ar fi bine 
totuși să-i asculți. Lucrezi bine și
obții rezultate satisfăcătoare. Este important
totuși să nu te lași furat de proiectele tale, izo-
lându-te de totul din jur.

în relația de cuplu te bucuri de o 
atmosfera extrem de favorabilă. Par
tenerul de viață îți arată mai multă în
credere decât de obicei și împreună 
faceți lucruri interesante.

Ai rapiditate în reflexe și ești plin 
de vivacitate. Nu ai răbdare cu cei din 
jur care se mișcă încet și sunt inde
ciși. Fii mai tolerant. Contractele de astăzi îț 
vor aduce rezultatele în scurt timp.

O gestionare greșita a bugetului 
ar putea provoca discuții cu partene
rul tău. Din fericire, acestea vor fi ur
mate de o împăcare. Te bucuri în continuare 
de stabilitate în cuplu.
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I? Președintele Traian Băsescu va pleca, joi, la Praga, unde va cina, ală
turi de uiți 10 lideri de state din Europa Centrală și de Est, cu președin
tele american, Barack Obama, după ce acesta va semna, în capitala 
Cehiei, un nou tratat de dezarmare nucleară START cu omologul său 
rus, Dmitri Medvedev.
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Război total în PNL

Mircia Muntean cere capul lui Oancea la București
Zilele viceprimarului devean, 
Florin Oancea, par a fi numă
rate în PNL. Și asta, după ce 
primarul municipiului Deva, 

liberalul Micia Muntean a 
cerut Biroului Poliție Central 
al PNL excluderea lui Oancea 

din partid.

Surse din cadrul conducerii 
centrale a PNL susțineau ieri că 
Biroul Politic Central al PNL a 
decis excluderea din partid a lui 
Fu An Oancea, la propunerea pri
marului Mircia Muntean, care a 
adus dovezi din care rezultă vicepri- 
marul municipiului Deva a acționat 
împotriva intereselor partidului în 
județul Hunedoara. Ca atare, în una
nimitate BPC al PNL a decis să 
propună CNEx al PNL să hotărască 
c 'uderea lui Florin Oancea din 

Dacă această decizie va fi 
luată, acesta va pierde și funcția de 
viceprimar precum și cea de con
silier în Consiliul Local al municip
iului Deva.

Informația a fost confirmată și 

de primarul Devei, Mircia Muntean 
care susține că liberalii au trebuit să 
aleagă între el și Florin Oancea. 
“Am solicitat Biroului Bolitic al 
PNL fie suspendarea mea, fie sus
pendarea lui. Printre dovezile care 
le-am adus a fost și faptul că, de 
aproximativ un an, Florin Oancea 
merge mână în mână cu consilierii 
locali ai PD-L în cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Deva”, a de
clarat primarul liberal, Mircia 
Muntean.

“Sunt doar niște 
acuzații mincinoase”

Viceprimarul Devei, Florin 
Oancea a declarat că acuzațiile pe 
care primarul Mircia Muntean i le 
aduce nu sunt decât niște acuzații 
mincinoase și nefondate. “ Primarul 
Muntean se grăbește să acuze și nu 
respectă. La toate acuzațiile nefon
date și mincinoase pe care le-a adus 
la adresa mea, eu voi aduce dovezi 
prin care să demontez toate cele 
spuse. Deoarece eu sunt membru în 
delegația permanentă a partidului, 

regulile interne ale PNL prevăd că 
orice sancționare a unui membru se 
face de către forul imediat superior. 
Astfel, excluderea mea din partid 
trebuie propusă, prima dată, 
Biroului Permanent Județean, care 
să o analizeze și apoi să o supună 
discuției în Biroul Central. Ori 
domnul primar a făcut exact invers 
și forțează nota. Eu voi demonta 
toate aceste vacuzații public, cel 
mai probabil săptămâna viitoare”, a 
declarat viceprimarul Florin 
Oancea.

Războiul între cei doi (foști) 
camarazi a început în urmă cu 
câteva luni, când viceprimarul 
Florin Oancea s-a opus, în cadrul 
ședințelor Consiliului Local Deva, 
unor proiecte de hotărâri inițiate de 
primarul Mircia Muntean. Dacă 
inițial, conflictul se limita la 
acuzații și jigniri în cadrul 
ședințelor, acesta a ajuns acum la 
nivel central, unde Biroul Politic al 
PNL va trebui să decidă soarta 
fiecăruia.

Andreea Lazăr

La vânătoare de... vitezomani
'Papucul Sibiu 20 XXX vă 

rugăm trageți pe dreapta ”, se 
aude din stația mașinii de Poli
ție. Aparatul radar indica vi
teza unui autoturism de 58 de 

imetri la oră într-o zonă în 
care aceasta era limitată la 30. 
Deoarece șoferul a refuzat să 
oprească mașina, polițiștii au 
fost nevoiți să depășească au
toturismul și să-i facă acestuia 
semn cu mâna, pe geam, să... 

tragă pe dreapta.

Totul s-a întâmplat ieri, la in- 
rarea în municipiul Deva, în cadrul 
inei demonstrații făcute de polițiștii 
Serviciului Rutier Hunedoara, cu 
trivire la funcționarea și utilitatea 
oilor aparate radar, la solicitarea 

:otidianului Glasul Hunedoarei și a 
inui post local de televiziune.

Noile radare, scoase 
“pe teren”

Poliția rutieră a scos pe șosele 
mnedorene noua generație de 
adare, capabile să scape de detec- 
oarele șoferilor. Nu e de joacă, 
leoarece noile aparate, montate pe 
lutoturismele poliției, sunt capabile 
ă filmeze 60 de ore fără întreru- 
»ere. Radarele sunt dotate cu 
elecomandă prin cablu, ceea ce le 
termite polițiștilor să acționeze 
amera de la distanță.

„Cu ajutorul acestor aparate 
•utem observa în orice moment 
■iteza cu care circulă un autoturism.

De asemenea, putem să reglăm 
aparatul în așa fel încât să citească 
viteza mașinilor de pe sensul de 
mers care dorim”, povestește unul 
dintre polițiști.

Noile echipamente pot înregis
tra viteza chiar și atunci când auto
turismul vizat se află la 1,6 
kilometri, inclusiv noaptea.

Și, mare atenție, nu sunt de
tectabile în timp util cu aparatele 
anti radar existente pe piață. 
“Aparatele sunt prevăzute cu un sis
tem care se activează doar atunci 
când pe ecran apar mașini care 
rulează cu viteză peste limita legală. 
Nu vom sta la pândă, pentru a face 
vânătoare de conducători auto. 
Dorim doar să diminuăm pe cât 
posibil numărul persoanelor dece
date în urma accidentelor datorate

începând de luna trecută Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) a început campania 
de primire a cererilor de plată pentru 
schemele/măsurile de sprijin pe 
suprafață pentru anul 2010.

Fermierii care solicită sprijin în 
cadrul Schemei de plată unică pe 
suprafață (SAPS) pot depune o singură 
cerere pentru toate suprafețele deținute,

vitezei. Avem în total 11 aparate 
radar și sperăm că vom avea rezul
tate foarte bune. Cele vechi vor fi 
direcționate către comune, iar aces
tea noi vor fi folosite pe drumurile 
naționale”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Inpsectoratului Județean 
de Poliție Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu.

înregistrarea vitezomanilor se 
va face pe hard-disk, și nu pe suport 
magnetic.

în plus, acestea funcționează la 
temperaturi cuprinse între -20 și 
+70 grade Celsius, față de cele 
vechi, care erau afectate de erori 
după ce temperatura cobora sub -5 
grade.

Andreea Lazăr

APIA face ultimele plăți pentru 
subvențiile pe 2009 și primește 
cereri de sprijin pentru 2010

până la data de 17 mai. Pentru 
depunerea cererilor de plată după data 
de 18 mai, până la 11 iunie se vor aplica 
penalități de unu la sută pentru fiecare 
zi lucrătoare de întârziere. După data de 
11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai 
este primită la calculul plății pentru 
anul în curs. Tot în această perioadă 
APIA efectuează plățile restante pentru 
anul 2009 reprezentând 30 la sută din 
subvențiile prin SAPS, dar și pentru 
crescătorii de animale prin programul 
de Plată Națională Directă 
Complementară (PNDC). “ Plățile au 
început de la 1 februarie și până acum 
am plătit 20 de tranșe”, a declarat 
Veronica Borungel (foto), directorul co
ordonator al APIA Hunedoara. Din 18 
aprilie v-a începe și campania de prim
ire a cererilor pentru subvenția prin 
PNDC pe anul 2010, acordată 
crescătorilor de bovine și ovi-caprine.

Cătălin Rișcuța

Vinde din stoc agregate de balastieră 
in cantități foarte mari
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Cei trei presupuși hoți ai mașinii finanțatorului echipei Steaua, Gigi 
Becali, au fost audiați, miercuri, de către instanța supremă, doi dintre 
aceștia schimbându-și declarațiile, singurul care a susținut că a fost 
bătut și sechestrat în barul din Pipera fiind Tinel Nicolae.

Dosar penal pentru 
conducere fără permis

Nicu P. în vârstă de 26 
de ani din comuna Băcia a 
condus un autoturism deși nu 
avea permis de conducere.

El a fost prins de 
polițiști la volanul autoturis
mului duminică în jurul orei 
12:00 pe un drum comunal 
din Băcia.

Șoferului de ocazie i s-a 
întocmit dosar de cercetare 
penală, pentru conducere 
fără permis pe drumurile 
publice.

Pasager rănit ușor 
peDN7

Un tânăr a fost rănit în 
urma unei tamponări a două 
autoturisme care circulau 
duminică în jurul orei 14 pe 
DN 7 pe raza comunei 
Turdaș. Dacian M. de 32 de 
ani din Deva circula cu auto
turismul din direcția Orăștie 
spre Deva.

Șoferul nu a păstrat

Complexul „Aquland” motiv de dispută
în instanță

Primăria Deva și Agenția de 
Protecție a Mediului Hune
doara vor avea parte de un 

proces intentat de unul dintre 
proprietarii imobilelor situate 
în imediata apropiere a Com
plexului „Aqualand”. Omul 

reclamă în instanță mai multe 
neajunsuri provocate de con
struirea bayei sportive și cere 
despăgubiri morale în valoare 
de 300.000 de lei, chiar dacă a 
refuzat expertiza specialiștilor 

de la APM Hunedoara.

în prima etapă a procesului care va 
avea loc în 13 aprilie, reclamantul Sorin 
Lucaciu va solicita instanței să anuleze 
autorizația de funcționare a Complexu
lui Aqualand motivând că fațada este 
din tablă și din sticlă iar „în afara as
pectului inestetic are un efect neplăcut 
termic și fonic. în Cursul dimineții vara, 
soarele se reflectă de pe suprafețele vi
trate și produce un efect de lentilă 
asupra unor zone din curte. Tot în ul
tima vreme se aude un zgomot de mo

toare, îndeosebi noaptea când este 
liniște în zonă. Acest zgomot este foarte 
deranjant și suntem îngrijorați că va fi 
permanent sau chiar mai intens”.

Pe lângă acestea, Sorin Lucaciu se 
mai plânge și de încălcarea intimității 
din cauza orientării spre curtea sa a 
teraselor vitrate din incinta Complexu
lui „Aqualand”.

„Reclamantul
a refuzat categoric 
orice fel de 
măsurători”

înainte de a se plânge instanței 
reclamantul a făcut sesizări la Primăria 
Deva dar și la Agenția de Protecție a 
Mediului Hunedoara. Autoritățile spun 
însă că Sorin Lucaciu a refuzat 
măsurătorile specialiștilor de la Mediu.

„Noi am autorizat doar instalația 
de încălzire. Pentru celelalte etape ale 
construcției nu a fost nevoie de vreo 
autorizație sau aviz din partea instituției 
noastre. în urma sesizării care s-a depus 
la noi am încercat să facem 
măsurătorile însă proprietarul a refuzat 
categoric. Ne-am trezit doar că suntem

dați în judecată și nu știm pentru ce”, a 
declarat Georgeta Barabaș, directorul 
coodonator al APM Hunedoara.

în următoarea etapă a procesului 
Sorin Lucaciu va cere despăgubiri 
morale în valoare totală de 300.000 de 
lei.

„Reclamantul a refuzat categoric 
orice fel de măsurători. Este rău 
intenționat. De trei ani de când se 
construiește complexul de ce nu a făcut

nici o sesizare și le face abia acum? Nu 
se poate bloca o investiție pe asemenea 
motive. Am chemat până și Protecția 
Consumatorului, însă omul ref 
măsurătorile și aduce acuzații nelc..- 
date. Nici o instanță nu cred să îi dea 
câștig de cauză. Poate să ceară câte 
despăgubiri vrea”, a precizat Cosmin 
Costa, viceprimarul municipiului Deva.

Maria Bulz

distanța regulamentară și a 
tamponat din spate un auto
turism care rula în fața sa și 
era condus de Răzvan P. de 
19 ani din comuna Turdaș. 
Tânărul șofer a semnalizat 
intenția de a vira la dreapta 
pe un drum lateral.

Iulian M. de 23 de ani, 
pasager al autoturismului 
care circula regulamentar a 
suferit leziuni ușoare.

în acest caz polițiștii au 
întocmit dosar de cercetare 
penală.

Scandal într-un bar 
din Petrila

în cursul zilei de marți 
jandarmii âflați în misiune 
de menținere a ordinii pub
lice au fost nevoiți să 
intervină pentru aplanarea 
unui conflict într-un bar din 
localitatea Petrila.

Aici spiritele s-au încins 
din cauza unor divergențe 
mai vechi. Ioan B. de 43 de
ani și Constantin P. de 65 de 
ani s-au luat la bătaie.

Scandalul a fost aplanat 
de echipajul de jandarmi, iar 
protagoniștii au fost liniștiți 
cu câte o amendă.

Astfel, pentru proferarea 
de injurii și expresii jigni
toare fiecare dintre
participanții la scandal au 
fost amendați cu câte 400 de
lei.

Maria Bulz 3

Moldovenii și chinezii 
sunt imigranții cei mai des 
întâlniți în județ
în cursul anului trecut Biroul 

de Imigrări Hunedoara a depis
tat 49 de străini cu ședere ile
gală ]n jude ’ul Hunedoara. 

Dintre ace;tia 35 au părăsit teri
toriul țării de bună voie. Un 

altul a fost scos din țară cu es
cortă, alți șase au fost conduși 
la Centrul de luare în custodie 

publică din Arad.

Biroul de Imigrări Hunedoara a 
aplicat trei interdicții de intrare în 
România unor cetățeni străini, pe o 
perioadă de șase luni.

Conform evidențelor poliției un 
număr de 557 de cetățeni străini 
beneficiază de rezidență permanentă și 
temporară pe teritoriul județului Hune
doara.

Cei mai mulți cetățeni 
străini care au obținut 
rezidență în România 
sunt moldovenii

Rezidența fost obținută de străini 
care trăiesc în județul Hunedoara în 
scop de studii, de reîntregire a familiei, 
pentru desfășurarea unor activități com
erciale, umanitare sau religioase. Ma
joritatea străinilor imigranți este 
reprezentată de cetățenii moldoveni, în 
număr de 131, urmată de 114 cetățeni 
chinezi. Poate părea ciudat dar și 
cetățeni din state dezvoltate ale U.E. au 
imigrat pc plaiurile „mioritice”. Astfel 
în evidența Biroului pentru Imigrări 
Hunedoara figurează un număr de 398 
cetățeni din state ale U.E., din care 16

sunt rezidenți permanenți și 382 au 
rezidență temporară.

Invitații la muncă 
pentru cetățenii 
chinezi

Cei mai mulți cetățeni din statele 
UE, care au devenit rezidenți, sunt ital
ienii, urmați de germani. în județul 
Hunedoara au statut rezidențial 167 de 
italieni și 93 de cetățeni germani. La 
Biroului pentru Imigrări Hunedoara în 
cursul anului trecut au fost avizate 47 
de invitații făcute de persoane fizice și 
juridice pentru străini din state cu 
potențial migrator. Cetățenii invitați 
sunt din China, Algeria, Egipt, Tunisia 
și Maroc. Statisticile arată că cetățenii 
chinezi sunt cei mai numeroși atunci 
când este vorba despre obținerea 
autorizațiilor de muncă, totodată aceștia 
obținând și vize de lungă ședere.

Maria Bulz

Recursul vicepreședintelui
Judecătoriei Petroșani a fost respins

Vicepreședintele Judecătoriei 
Petroșani, Valentin Popescu rămâne 
în arest. Deciziei magistraților de la 
înalta Curte de Casație și Justiție a 
fost luată în urma recursului pe 
Valentin Popescu l-a făcut Curtea 
Apel Alba-lulia, la propunerea de 
arestare preventivă pentru 29 de zile.

Cererea judecătorului de a fi 
cercetat în libertate a fost respinsă pe 
motiv că este nefondată. Magistratul 
din Petroșani este acuzat de 
cumpărare de influență, trafic de 
influență în formă continuată și luare 
de mită.

Procurorii îl acuză pe judecătorul Valentin Popescu că în urmă cu trei 
ani a cumpărat un apartament în Petroșani care a fost scos la licitație ca 
urmare a unei executări silite, folosindu-se de o cunoștință, în timp ce cazul 
respectiv i-a fost repartizat pentru soluționare, iar la începutul acestui an a 
intervenit la Serviciul Județean de Medicină Legală Deva pentru a solicit' 
medicilor să falsifice rezultatul unor probe toxicologice în favoarea fiului 
celui care l-a ajutat să obțină apartamentul din Petroșani.
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Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a declarat, miercuri, că 
eliminarea vizelor pentru SUA rămâne un obiectiv prioritar al Bu- 
cureștiului în dialogul cu Washingtonul și a apreciat că una dintre 
principalele metode de a accede la programul Visa Waiver este re
ducerea ratei de refuz.
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Consultațiile la medicul de familie
ar putea fi contra cost
Medicii de familie din Hune
doara sunt în continuare ne
mulțumiți de noul Contract 
Cadru și Normele metodolo
gice propuse de Casa Națio

nală de Asigurări de Sănătate. 
Nici ieri nu au fost eliberate 

rețete compensate sau gratuite 
și nici concedii medicale.

g
„în cazul în care nu se 
va ajunge la o soluție 
favorabilă penru medicii 
de familie, în urma ne

gocierilor dintre ei și Ministerul 
Sănătății și Casa Națională de 
Sănătate, pacienții ar nutea scoate 
din buzunar circa 20 de lei pentru o 
consultație care ar trebui să fie 
gratuită.”

Ana Chiș

„Nu mai există 
medici de familie”

Cu această replică a început 
președintele Societății de Medicină 
Generală și Medicină de Familie 
Hunedoara, Ana Chiș, conferința de 
presă de ieri. Liderul medicilor de 
familie din județ a dorit să explice 
care sunt mai exact nemulțumirile 
lor și ce măsuri vor lua pentru ca ac
tivitatea lor să nu fie blocată defin
itiv. „Noi nu mai suntem medici de 
familie. Efectuăm consultații gratu
ite, eliberăm rețete și bilete de trata
ment simple, dar nu mai suntem în 
relație contractuală cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. Practic, nu 
mai avem niciun venit”, a declarat 
Ana Chiș.

Contract plin 
de ambiguități

Medicii de familie susțin că 
noul contract le-a fost trimis spre 
semnare pe ultima sută de metri, în 
data de 1 aprilie. Motivul pentru 
care ei protestează acum este faptul 
că Normele metodologice nu au fost 
publicate în Monitorul Oficial odată 
cu noul Contract Cadru și nici nu 

sunt foarte clar enunțate. „Spre ex
emplu, potrivit noului contract, vom 
primi 70 la sută per capita și 30 la 
sută pentru servicii. Dacă în vechiul 
contract, în categoria servicii intrau 
imunizările, gravidele și trei boli 
cronici, acum acestea au fost 
cuprinse la per capita. Insă nu este 
menționat ce cuprinde acum catego
ria servicii, ce trebuie noi să facem 
pentru acești 30 la sută” a declarat 
Ana Chiș. Președintele Societății de 
Medicină Generală și Medicină de 
Familie Hunedoara a făcut referiri 
la reportajele apărute în presa 
națională privind salariile enorme 
ale medicilor de familie. „S-a făcut 
o mediatizare exesivă, dar 
incorectă, a cazului medicului care 
câștigă zece mii de curo lunar. Este 
adevărat acest lucru dar, totodată 
este și singurul caz din România. 
Ceea ce însă nu s-a spus a fost fap
tul că are șase mii de pacienți 
deoarece în acea zonă nu mai sunt 
alți medici, are trei puncte sanitare 
în subordine, lucrează cât îl țin put
erile, iar banii vin pe cabinet, nu 
pentru el. Din acești bani, se scad 
cheltuielile de întreținere, cele de 
personal și pentru materiale, iar abia 
apoi se știe cu cât rămâne în mână”, 
a declarat Ana Chiș.

B
La nivelul județului Hunedoara activează un număr de 240 de 
medici de familie, cu 30 mai puțini decât în 1998 când a avut loc re
forma în sistemul sanitar. Cu toate acestea, președintele Societății 
de Medicină Generală și Medicină de Familie Hunedoara consideră că nece

sarul de specialiști în medicina de familie este de 300.

Doar medicii suferă
Ana Chiș a afirmat că pacienții 

nu sunt, în niciun fel, afectați de 
protestele medicilor de familie. Și 
asta în condițiile în care pacientul 
care se prezintă la medic nu poate 
beneficia de rețete compensate, 
bilete de trimitere la spitale sau clin
ici și nici de concediu medical. „Pa
cientul nu este afectat. El are parte 
de aceleași servicii ca și până acum. 
Pacienții chiar ne-au fost alături și 
au criticat, la rândul lor, acțiunile și 
afirmațiile Minisrului Sănătății. 
Singurul care suferă este medicul. 

Poate prin situația actuală se va 
înțelege rolul medicului de familie 
într-o comunitate și ni se va acorda 
importanța pe care chiar o avem”, a 
conchis Ana Chiș.

In cazul în care nu se va ajunge 
la o soluție favorabilă penru 
medicii de familie, în urma ne
gocierilor dintre ei și Ministerul 
Sănătății și Casa Națională de 
Sănătate, pacienții ar putea scoate 
din buzunar circa 20 de lei pentru o 
consultație care ar trebui să fie 
gratuită.

Andreea Lazăr

Expoziție despre istoria mineritului 
aurifer la Brad

Rata șomajul din județ începe să scadă

începând de sâmbătă, 10 apri
lie 2010, locuitorii municipiu
lui Brad dar și cei interesați 

din alte zone ale județului vor 
putea să viziteze, vreme de o 

lună, o expoziție privind istoria 
mineritului

Manifestarea expozițională 
„Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei. 
Exploatările miniere de la Brad, Băița, 
Baia de Criș” este organizată de către 
Casa de Cultură Brad, Fundația „Au
răria - Barza” Brad și Asociația „Brad 
- Mileniul 3”. Expoziția este realizată 
și prezentată în colaborare de specialiști 
din Germania și România, respectiv de 

la Muzeul German al Mineritului 
Bochum, Muzeul Transilvănean Gun- 
delsheim și Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia. Promotorul acestei 
manifestări este dr. Volker Wollmann, 
specialist în mineritul transilvănean. 
Expoziția cuprinde piese care atestă 
evoluția mineritului de la unelte 
tradiționale, la obiecte de iluminat în 
mină și mijloace de transport a 
minereului. Materialul ilustrativ in
clude aspecte din viața minerilor sau 
imagini ale instalațiilor și localităților 
miniere. Vernisajul expoziției va avea 
loc sâmbătă, la orele 12.30, la Casa de 
Cultură Brad. Programul de vizitare 
este zilnic de la orele 10 la 17, iar in
trarea este liberă.

Cătălin Rișcuța

Rata șomajului în județ a înregistrat 
o scădere la finele lunii martie. Numărul 
persoanelor fără loc de muncă din județul 
Hunedoara la sfârșitul lunii trecute este 
de 22.153. Raportat însă la aceași lună a 
anului trecut, rata șomajului din județ a 
înregistrat o creștere de 2,42 procente.

în cursul lunii trecute s-a înregistrat 
o scădere de 0,22 la sută din numărul 
șomerilor aflați în evidențele Agenției 
Județene pentru Ocuparea Locurilor de 
Muncă (AJOFM) din Hunedoara, deși 
3.306 persoane sunt în continuoare fără 
loc de muncă. Aprope jumătate dintre 
aceștia provin din disponibilizări curente 
și colective de personal. Municipiul 

Societate comercială din Deva 
angajează inginer

cu experiență pentru întocmirea devizelor și documentațiilor pentru licitații 
în domeniul construcțiilor.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.

Hunedoara este orașul cu numărul cel 
mai mare de oameni care nu au un loc de 
muncă, înregistrând un total de 3.695 de 
șomeri. în municipiul Deva 3.252 de per
soane nu sunt încadrate în câmpul 
muncii, iar în Orăștie numărul șomerilor 
a ajuns ia 2593. La sfârșitul lunii trecute 
din evidențele AJOFM Hunedora au ieșit 
3.750 de persoane, dintre care 2.351 au 
reușit să își găsească un loc de muncă. 
Din numărul total de șomeri care 
figurează în evidențele AJOFM, 15.195 
primesc indemnizație. Rata șomajului în 
județul Hunedoara a atins la finele lunii 
martie nivelul de 10,72 la sută.

Irina Năstase

Un Paște cu surprize și copii fericiți
Direcția Județeană de Tineret, în parteneriat cu hipermarketul 

Real, au organizat ieri în galeria hipermarketului finala concursului 
de desene pentru copii, desfășurat în perioada Sărbătorilor Pascale.

După ce timp de trei zile, copii aflați la cumpărături cu părinții 
au putut găsi printre rafturi mici cadouri, ieri în spațiul special ame
najat din Galeria Real, prichindeii de la grădinițele din municipiul 
Deva au fost invitați să participle la o competiție de desen cu tem
atica “Paște”. După concursurile interactive și de desen, părinții, 
educatoarele și oamenii aflați la cumpărături au putut admira 40 de 
exponate ale micilor artiști.

Pentru efortul depus, conducerea hipermarketului Real a rec
ompensat copilașii cu daruri în dulciuri și jucării, iar din partea 
Direcției Județene de Tineret au primit o excursie la Costești, unde 
vor vizita cetățile dacice și atelierul de olărit amenajat după vechile 
tehnologii romane.

“A fost o inițiativă cu success și cred că astfel de acțiuni pentru 
cei mici se pot organiza zilnic”, a afirmat Cristian Grigoraș, direc
torul Direcției Județene de Tineret Hunedoara.

Georgiana Giurgiu

Societate comercială din Deva 
angajează inspector personal 

pentru întocmirea documentațiilor pentru autorizații firmă 
și puncte de lucru.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.

Societate comercială din Deva 
angajează 

paznici bază piscicolă

Informații suplimentare ia sediul societății din Deva, 
str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.



Igiena județului Hunedoara pe mâna unei femei
Femeia a acordat întotdeauna atenție de

osebită igienei, iar sănătatea a fost una din 
principalele sale priorități Sănătatea hu- 
nedorenilor este una din prioritățile direc

torului adjunct al Direcției de Sănătate 
Publică (DSP) Hunedoara, 

Cecilia Birău.

După absolvirea facultății de Medicină și Farma
cie din Cluj Napoca, promoția 1989, Cecilia Birău a fost 
repartizată medic stagiar la Spitalul Municipal din 
Hunedoara.

„Am făcut parte din cea mai tânără generație de 
medici primari de după revoluție. Totul a decurs pe o 
linie continuă și imediat după revoluție am primit drep
tul de a putea să susținem examenul de rezindețiat”, 
povestește directorul adjunct al DSP Hunedoara. Despre 
ani de studenției Cecilia Birău își amintește cu drag, de 
asemenea despre profesorii care i-au fost îndrumători. 
„Nu am considerat niciodată că a fost o facultate grea. 
Primul an pot spune că a fost mai dificil. La primele ore 
de la cursul de anatomie profesorul ne-a predat coloana 
vertebrală, cam treizeci de pagini, care le-am avut de 
învățat pentru a doua zi. Dar mi-a plăcut foarte mult în 
facultate. Am avut noroc și de profesori care știau să 
facă ora de curs interesantă. Și eu consider că este im
portant cine predă și dacă o face într-un mod plăcut. în 
plus dacă îți place ceea ce faci sau înveți nu este nimic 
atât de greu”, a mărturisit Cecilia Birău.

„Medicina
este un permanent 
exercițiu al minții!”

Meseria de medic a practicat-o mereu cu pasiune, 
în 1994, Cecilia Birău susține examenul de rezidențiat, 
pe specialitatea igienă. A urmat apoi alt examen pentru 
un post de medic specialist la Direcția de Sănătate 
Publică-din Cluj Napoca, unde a profesat timp de un an 
de zile. După o vreme îndelungată în care a făcut naveta 
între Deva și Cluj, Cecilia Birău a hotărât să se 

reîntoarcă definitiv în orașul natal. A urmat apoi exam
enul de Primariat, în 1999.

„Unul dintre motivele pentru care am ales această 
meserie, de medic, este că mereu e un exercițiu al minții, 
viața de medic este o continuă specializare și întot
deauna trebuie să-ți dedici timpul pentru pregătirea 
profesională. De asemenea mi-a plăcut mereu să lucrez 
cu oamenii și consider că sănătatea este prioritară și nu 
este un lucru de neglijat”.

în luna iunie a anului trecut Cecilia Birău a fost 
numită în funcția de director adjunct al Direcției de 
Sănătate Publică din Hunedoara. „Este o dată pe care 
nu o pot uita, 1 iunie, Ziua Copilului, la fel cu o să țin 
mereu minte data când am susținut examenul de 
rezidențiat, în ziua când am împlinit treizeci de ani”.

Pe lângă responsabilitatea pe care o are în funcția 
de director adjunct al DSP, Cecilia Birău predă și în 
învățământul postliceal.

Despre experiența sa de profesor, mărturisește că 
este minunat să poți împărtăși cunoștințele acumulate 
elevilor. Mai mult, fire emotivă, a reușit să depășească 
temerile de a vorbi în public.

Familia întotdeauna
pe primul loc

Deși are o carieră strălucită și se poate numi 
o femeie de succes, pentru directorul adjunt al 
DSP Hunedoara, familia a fost mereu pe primul 
plan.

în ascensiunea sa a avut mereu parte de 
susținerea familie, în special a soțului, la rândul 
sau medic.

„Soțul meu este și el medic în urgență, ceea 
ce m-a ajutat să pot privii medicina din două 
puncte de vedere diferite. Prevenția nu este ceva 
care să aibă rezultate imediate, nu consultăm 
scriem rețeta și pacientul se face bine. Rezultatele 
se văd în timp. Este o muncă de echipă și obiec
tivul nostru este de a păstra starea de sănptatea a 
hunedorenilor cât mai bună”, a spus Cecilia Birău.

8
 „Femeile trebuie să fie ele însele. Oricât de mult s-ar axa pe un anumit domeniu, 

oricât de mult ar lupta pentru a obține ceva, să nu uite niciodată să fie femei. Iar teoriile 
feministe nu ar trebui să meargă atât de departe încât în urma lor să fie stearsă orice urmă 
de feminitate. E oarecum trist să vezi femei care nu mai au pic de feminitate”,

Cecilia Birău, Director adjunct al DSP Hunedoara.

8
 „Doamna Cecilia Birău este o șefă

extraordinară. O femeie bine pregătită 
profesional. întotdeauna când cineva din 
personal apelează, dânsa nu refuză nici un 

ajutor pe care îl poate da. De asemenea este și o 
bună ascultătoare, o femeie în adevăratul sens al cu
vântului”,

Anișoara Moldovan, 
secretară DSP Hunedora.

„Ceciha Birău este o colegă 
bună, o persoană pe care te poți baza. 
O adevărată profesionistă și o femeie 

foarte conștincioasă”,
Dumitra Stefan, 

directorul coordonator al DSP Hunedoara.

Medicina naturistă din ce în ce
mai căutată

Medicina naturistă cât și practicile tradiționale de 
tratament au intrat din nou în prim planul preocupărilor 
medicale. Farmaciile în care sunt comercializate 
medicamente pe bază de plante sunt tot mai des întâl
nite, de asemenea cabinetele medicale naturiste au în
ceput să fie căutate de pacienți. Bolnavii care doresc să 
renunțe la medicamentația prescrisă de medic în favoara 
unui tratament naturist pot apela la servicile oferite de 
cabinetele medicale naturiste. Consultațile se fac în 
urma unei programări. Pe baza diagnosticului dat de 
medic și în urma unei discuții între pacient și medicul 
cabinetului, bolnavul primește un tratament naturist. Pe
rioada după care încep să se simtă rezultatele, ]n cayul 
tratamentelor de acest gen, este mai lungă decât în cazul 
tratamentelor cu medicamente clasice. Specialiștii susțin 
că tratamentele naturiste își fac efectul după minim trei 
luni. „Medicina naturistă este o alternativă. Este 
alegerea oamenilor dacă urmează medicamentația

prescrisă de medic, sau optează pentru remedii naturiste. 
Tratamentul naturist are o durată mai lungă, dar nu 
există efecte adverse, spre deosebire de medicamentația 
obișnuită. La noi apelează oamenii de toate vârstele, de 
la mămici care vin cu copilași până la persoane mai în 
etate”, Andrada Gruia consultant tratamente naturiste.

Celulita... cel mai mare dușman al femeii
Aspectul de coajă de portocală a pielii în special 

din zona coapselor și a abdomenului este unul din 
„dușmanii de moarte” ai femeilor. Pe lângă aspectul in
estetic care constituie o problemă pentru majoritatea fe
meilor, apariția celulitei este și un semnal de alarmă pe 
care îl dă corpul referitor la modul de viață și alimentația 
nesănătoasă. Totuși •celulita nu are nicio legătură cu 
kilogramele în plus sau în minus. Aspectul de coajă de 
portocală apare de obicei când sistemul de reproducere 
se modifică. De asemenea lipsa exercițiului fizic sau a

retenției de apă duce la acumularea reziduurilor sub 
piele. Există câteva remedii pentru diminuarea aspectu
lui neplăcut al celulitei. O primă condiției este consumul 
zilnic de peste doi litri de lichide. De asemenea infuzia 
de păpădie la care se adaugă o felie de lămâie este un 
inamic de temut ai celulitei. Tot pentru reducerea aspec
tului de „coajă de portocală” este bună și salata de 
păpădie, care se prepară din flori de păpădie, ulei de 
măsline, zeamă de lămâie și sare. De asemenea și ceaiul 
de teci de fasole, furita mare, "trei frați patrati", rădăcină 
de brusture, frunze de mesteacăn, care se consumă în 
cantitate de 250 ml pe zi înainte cu 30 de minute de 
mesele principale. în afară de tratamentele naturiste și 
masajul energic făcut pe zonele afectate duce la dimin
uarea celulitei. în paralel cu masajul este recomandată 
folosirea unei creme anti-celulită.

Pagină realizată de 
Irina Năstase
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Hațegul cea mai densă zonă turistică a țării
Nu este întâmplător faptul că împă
ratul Traian a stabilit centrul admi
nistrativ al provinciei Dacia în Țara 
Hațegului. Și nici interesul turiștilor 
străini pentru această zonă aflată la 
poalele Munților Retezat cu o densi
tate copleșitoare de obiective turis

tice.

"Am stat doar o săptămână în Țara 
lațegului", a declarat lohan Wimschneider, 
dar cred că aveam devoie de cel puțin o 
ană ca să pot vedea și înțelege tot ceea ce 
ste minunat aici". Turistul german care a 
acut această mărturisire nu a exagerat deloc 
entru că în Țara Hațegului pe o rază de 
âțiva zeci de kilometri se înghesuie real- 
<ien,te o mulțime de obiective turistice. 
rts „>le semețe și lacurile glaciare ale Par
ului Național Retezat la Rezervația de 
.imbrii. Ruinele capitalei provinciei Dacia 

Ulpia Traiana Augusta Sarizegetusa, 
Mănăstirile de la Prislop și Retezat, Biseri- 
ile construite în secolul al XIV -lea sunt 
oar câteva dintre obiectivele turistice ale 
onei. Prea puțin cunoscută și valorificată 
e turiștii români, Țara Hațegului atrage în 
ecare an o mulține de vizitatori din 
b 'tate.

Turismul istorico - religios

Unul dintre punctele de atracție ale 
arii Hațegului sunt nenumăratele relicve 
le începutului ortodoxiei în spațiul româ- 
esc. "Bisericile de la Sântămăria Orlea, 
istrov, Colț, Strei și mai ales cea de la 
lensuș depășesc ca importanță spirituală 
lănăstirile Moldovei, pentru că atestă 
echimea credinței ortodoxe pe meleagurile 
imânești", afirmă profesorul Dorin Alicu 
jrcetător la Muzeul Transilvaniei din Cluj, 
e" jsuitatea vieții spirituale a oamenilor 
in aceste locuri stă la originea unei 
vilizații unice în spațiul actual al 
omâniei. După retragerea Aureliană, la 
lalele Retezatului a rămas, se pare, un put- 
-nic centru cultural și religios, format din 
jpulația romană și cea autohtonă. Numai 

te explicabilă adevărata erupție de 
euință întâlnită pe aceste meleaguri la 
ârșitul secolului al Xll-lea, când familii 
stărite din regiune, cnezi și voevozi locali 
itoresc primele lăcașuri sfinte, unele chiar 
: locul unor temple romane.

Călătorul care coboară din Retezat 
in Gura Zlata spre Hațeg întâlnește în cale 
.hitul Retezat, ctitorie nouă, a actualului 
oiscop de Vârșeț, Daniil Partoșanu, legat 
: aceste locuri din vremurile când a slujit 
Biserica din Densuș și a fost duhovnic 

ăicuțelor de la Mănăstirea Prislop. Con- 
-uit în 1999, intr-un răstimp de doar cinci 
ni, micuța biserică se continuă aproape 
esc cu semețta crestelor care urcă spre cer 
o punte între schit și Dumnezeu. Simpli- 

.ea bisericii și a călugăriței care veghează 
ipra ei contrastează cu opulența vilelor 
ărute pe valea Râului Mare, ca o pată a 
eții cotidiene efemere. In biserica nouă, 

fără pictură și iconostas, poate fi admirată o 
icoană lucrată de Părintele Arsenie Boca. 
mentor al ctitorului schitului Daniil 
Partoșanu și foarte legat de Mănăstirea Pris
lop, unde este de altfel înmormântat.

Nu este întâmplător faptul că la 
poalele Retezatului s-a ridicat un schit nou, 
că unul dintre sfinții necanonizați ai 
Românilor, Părintele Arsenie Boca, s-a re
tras în Țara Hațegului la Mănăstirea Prislop 
și a cerut să fie adus și înmormântat aici 
după ce a fost surghiunit de autoritățile co
muniste departe de aceste locuri.

Moștenirea romană

Continuitatea romană în spațiul Țării 
Hațegului este dovedită de Biserica din 
Densuș. Se pare că, la origini, această 
biserică a fost un templu roman închinat 
zeului Marte, construit în secolul II. Stau 
mărturie coloanele care susțin turla bisericii, 
cândva horn pentru evacuarea fumului de la 
arderea jertfelor, masa altarului, construită 
din blocuri de piatră romane, construcția 
inițială se pare în formă de patrulater, 
caracteristică templelor romane. Cu timpul, 
odată creștinați, locuitorii au transformat 
vechiul templu în biserică, adaptându-1 
după canoanele noii credințe. La începutul 
secolului al XlII-lea, această biserică exista 
deja în forma sa actuală, fiind de la început 
Ortodoxă, după pictura aflată în interior.

Prima casă a Domnului

între două brațe de râu, care coboară 
din Retezat, în 1284 exista deja satul Os
trov, atestat prima dată prin biserica sa, 
construită pe ruinele unei așezări romane 
care avea menirea de a păzi drumul lui Tra
ian, ce unea Ulpia Traiana Sarmizegetusa cu 
Sarmizegetusa Regia. La 1360, aici este 
cunoscut primul protopop din istoria 
românilor. Petru de Ostrov, care era și 
președintele camerei juzilor. în această 
biserică avea loc judecarea celor care 
comiteau delicte, având pe lângă menirea 
sacră, religioasă, și rol de tribunal, cea mai 
veche instanță de judecată cunoscută în 
România. Biserica a fost pictată în secolul 
al XIV-lea de un pictor nomad, venit pe 
aceste meleaguri se pare din sudul Dunării, 
de origine slav, după cum atestă icoanele lu
crate de el. Biserica a fost construită din 
pietre romane, și pavată cu cărămidă 
romană. Ulterior, a fost tencuită și pictată 
atât în exterior, cât și în interior. Din pictura 
exterioară s-a păstrat foarte puțin în decur
sul timpului. în biserică se păstrează o 
icoană foarte frumoasă „Hodighiatria 
Icoana maicii Domnului îndrumătoarea”, 
una dintre cele mai frumoase picturi me
dievale din țară, fiind din păcate destul de 
afectată de timp și răutățile oamenilor. 
Partea de maizănoapte a fost distrusă odată 
cu incursiunea ungurilor în Transilvania, 
generalul Bucov a demolat numeroase bis
erici, printre care se pare că și pe cea din 
Ostrov. Unul dintre clopotele bisericii 
datează de la 1643, fiind cel mai vechi din 
Transilvania. în biserică se află câteva 

morminte ale familiei cneazului de Ostrov, 
ctitor al lăcașului de cult. Este de remarcat 
faptul că biserica este înconjurată cu blocuri 
de piatră reprezentând monumente funerare 
romane. Pe unele dintre acestea se pot citi 
și acum inscripții latine.

Primele ctitorii ortodoxe

Cnejii din țara Hațegului, de origine 
română, au avut un rol important în constru
irea bisericilor și mănăstirilor din zonă. 
Prima mănăstire din țară se pare că a fost 
ctitorită de cneazul Cânde, lângă una dintre 
cetățile sale aflate la poalele Retezatului. 
Mănăstirea și cetatea Colț sunt înconjurate 
de fascinante povestiri și un mister aparte. 
Castelul, subiect al romanului "Castelul din 
Carpați" al lui Jules Veme, avea rol de 
refugiu, a fost construit în jurul anului 1280. 
în prejma anului 1310, la poalele stâncii 
unde se afla castelul, cneazul Cânde ridică 
Biserica Mănăstirii Colț. De la început, bis
erica a fost ortodoxă. A fost construită cu el
emente caracteristice bisericilor din zona 
Hațegului: acoperiș piramidal al turnului 
din piatră, contraforturi, arce cu material din 
piatră fățuită. Chiliile călugărilor se aflau în 
turn și se pare că viața monahală a început 
aici odată cu edificarea bisericii. Pictura 
interioară a fost făcută în jurul anului 1350 
de același pictor Ștefan, care a pictat și bis
ericile din Ostrov și Densuș. Apar câteva el
emente etnografice specifice zonei 
Hațegului, elemente comice, oarecum în 
contradicție cu doctrina bisericească, ceea 
ce demonstrează că meșterul zugrav era lo
calnic sau cunoștea foarte bine etnologia 
zonei. Din punct de vedere tehnic, pictura 
este cu totul originală, gletul care constituie 
suportul acesteia fiind armat cu coajă de 
copac, ace de brad, sâmburi de cireș sălbatic 
și nu cu câlți, așa cum se obișnuiește. După 
1870, atât biserica, cât și castelul au fost 
părăsite datorită maghiarizării familiilor no
biliare din zonă și trecerea acestora la catoli
cism sub presiunea Budapestei. Cunoscutul 
scriitor Jules Veme dedică un roman 
Castelului'Colț. în 1820, el scrie „Castelul 
din Carpați”, aflând despre acesta și despre 
alte locuri sacre adăpostite de Retezat de la 
o prietenă din Homorodul de Brașov și de 
la o verișoară a scriitorului francez care 
locuia în Timișoara.

în toamna anului 1994, ieromonahul - 
părinte Calinic Teslevici, venit de la 
Mănăstirea Bodrog din județul Arad, a găsit 
biserica în ruine. în naos era o uriașă groapă 
de gunoi, iar în altar era loc de refugiu pen
tru caprele sătenilor. Din pereții bisericii s- 
au păstrat foarte puține fragmente, doar 
turla și altarul erau întregi, dar pictura, deși 
păstrată, era foarte degradată. "Prin voința 
Domnului și truda slujitorilor săi, la poalele 
Retezatului, vechea Mănăstire Colț trăiește 
din nou ani de glorie întru slava lui Dum
nezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, aidoma tu
turor bisericilor vechi și noi din Țara 
Hațegului" spune cu mândrie Episcopul 
Aradului Hălmagiului și Hunedoarei Timo- 
tei Seviciu.

în zonă se află și bisericila de la Strei 
- localitate situată între Călan și Hațeg - 
construită la începutul secolului al XIV - 
lea. Iar la doar cinci kilometri de Hațeg bis
erica reformată de secol XIV de la 
Sântămăria Orlea și castelul familiei 
Kendefi din aceeași localitate.

Turismul montan

Iubitorii asensiunilor montane în 
Munții retezat au punct de plecare Hațegul. 
Porțile retezatului de nord se deschid din 
trei puncte: Valea Râul Mare de la cabana 
Gura Zlata; Câmc, de la Cabana Pietrele și 
Râușor. Retezatul este unul dintre cele mai 
spectaculoase masive montane din Carpați. 
Crestele sale ascuțite oglindite în zecile de 
lacuri glaciare reprezintă o atracție și o 
provocare în același timp pentru iubitorii 
muntelui.Indiferent de anotimp, Retezatul 
are ceva spectaculos în priveliștile remarca
bile care se deschid în fața călătorului ajuns

aici pe poteci strâmte, ce șerpuiesc de-a lun
gul pârâurilor și torentelor ce coboară din 
munte. în zilele senine și în special iama, de 
pe văile Stânișoara și Pietrele se zăresc în 
zare spre Nord, Munții Apuseni cu Vârful 
Biharia și Platoul Găinii.înaintea lor 
șerpuiește Valea Mureșului, iar petele de cu
loare apărute pe cer definesc locul unde ar 
trebui să se găsească orașele.

Frumusețea piscurilor ascuțite ale 
Retezatului, a văilor sălbatice, a șeilor ce 
unesc vârfurile este inegalabilă. Necesitatea 
protejării faunei și a florei bogate din acest 
colț de Rai a determinat transformarea în 
1953 a fostului fond de vânătoare al Casei 
Regale în Parcului Național Retezat. în 
prezent, Parcul Național se întinde pe 
38.047 hectare și este alcătuit din: 
Rezervația Științifică Gemenele (1.630 ha) 
- zonă cu protecție strictă, zone cu regim 
special de conservare și zone-tampon. 
Rezervația științifică „Gemenele - Tăul 
Negru” este destinată exclusiv cercetării 
științifice. Numele ariei protejate este dat de 
două lacuri deosebit de frumoase situate pe 
teritoriul rezervației. Accesul în rezervație 
se face prin Gura Zlata spre casa-laborator 
Gemenele cu aprobarea Academiei 
Române, forul tutelar al Rezervației. 
Rezervația este închisă în partea de nord de 
vârfurile Zănoaga, Judele, Bucura și 
Retezat. în această zonă nu se desfășoară 
activități turistice sau industriale. în zonele 
cu regim special de conservare nu este 
permisă exploatarea pădurilor, dar sunt ac
ceptate pășunatul tradițional și turismul, cu 
anumite restricții privind camparea, care 
este permisă doar în zone desemnate special 
pentru asta. Focul trebuie să fie aprins 
numai în vetre special amenajate. Zonele 
tampon sunt cele cuprinse între limita par
cului și cele ale zonelor cu regim special de 
conservare. în aceste locuri este permisă ex
ploatarea durabilă a resurselor naturale, ex
ploatarea pădurii, pășunatul, recoltarea 
ciupercilor și a fructelor de pădure. în cea 
mai mare parte, masivul este alcătuit din 
roci cristaline, cu excepția părții de sud, 
numită și Retezatul Mic, care este format 
din calcare. în această parte a masivului, cu 
acces din Valea Jiului spre Câmpul lui Nag 
și Câmpușel, se găsesc numeroase 
formațiuni carstice, dintre care cea mai 
cunoscută și inedită este Peștera cu Corali 
de la Câmpușel. Masivul Retezat cuprinde 
peste 80 de lacuri, dintre care cel mai întins 
este Bucura - 8,86 ha și cel mai adânc, 
Zănoaga - 29 m. Motivul pentru care 
Retezatul a fost decretat parc național, 
primul de acest fel din țară, este flora de
osebit de bogată existentă aici. Se găsesc în 
masivul Retezat peste 1.190 de specii de 
plante superioare din cele peste 3.450 
cunoscute în România. O importanță mare 
o au cele 130 de plante rare sau vulnerabile. 
Dintre acestea, în zona alpină pot fi admi
rate nu mai puțin de cinci specii de gențiană, 
floarea de colț, jneapănul și zâmbrul. în Par
cul Național Retezat se găsesc 54 de habi
tate, de la pășuni alpine, stâncării și păduri, 
până la habitate acvatice. Pădurile, multe 
dintre ele virgine, acoperă peste 49 la sută 
din suprafața Parcului. Cele mai răspândite 
specii de arbori sunt: fagul, molidul, 

jneapănul, mesteacănul, aninul, ulmul, 
scorușul de munte. în Parc trăiesc aproxi
mativ 50 de specii de mamifere, ceea ce 
reprezintă aproximativ 20 la sută dintre 
mamiferele terestre ale Europei. Trăiesc aici 
populații mari de ierbivore mari, precum: 
capra meagră, cerbul carpatin, căprioara, 
precum și carnivore mari: lupul, ursul brun, 
râsul.Râurile din Retezat sunt populate cu 
vidrele care se hrănesc cu resursele impor
tante de pește ale Retezatului. Marmotele - 
un alt mamifer interesant - au fost introduse 
acum 30 de ani în zona alpină a parcului și 
pot fi zărite destul de des printre stânci și 
grohotiș. Păsările sunt, la rândul lor, foarte 
bine reprezentate în Parc. Din cele 370 de 
specii de păsări întâlnite în România, 180 se 
găsesc și în Retezat. Dintre acestea, se pot 
vedea specii rare, cum ar fi: acvila de 
munte, buha, barza neagră, ciocănitoarea cu 
trei degete și alte specii rare de păsări.

De la zimbrii
la vestigiile romane

La doar trei kilometriui de Hațeg, în 
pădurea Silvuța se află Rezervația de Zim
brii. Aici trăiesc cinci dintre cele mai mari 
mamifere ierbivore ale României. Familia 
de zimbri este compusă dun două femle un 
mascul și doi viței de câteva luni. Zimbrul 
este mândria Hațegului și totodată emblema 
orașului. O altă mândrie a Hațeganilor sunt 
ruinele capitalei provinciei Dacia, aflate în 
localitatea Sarmiyegetusa la aproximativ 25 
de kilometri de Hațeg. Aici prectic toată co
muna se află pe ruinele fostului oraș roman. 
Se pot vizita Amfiteatrul Roman, Forul și 
ruinele unor clădiri aparținând 
administrației Romane a Daciei. Tot în 
Sarmiyegetusa se poate vizita un interesant 
muzeu cu eponate romane.

Dacă amintim doar că Hațegul se află 
la numai 20 de kilometrii de Hunedoara, 
unde se poate vizita celebrul Castel al Hu- 
niazilor și 40 de kilometrii de Deva, se 
poate face o imagine asupra a ceea ce poate 
vizita turistul care se încumetă să 
"descalece" în aceste locuri.

Alexandru Avram



Componența arsenalului 
nuclear al SUA

Vaccinul antigripal ar putea spori vulnerabilitatea 
în fața virusului A/H1N1

Președintele american a 
anunțat marți restrângerea 
condițiilor în care Statele 

Unite vor putea folosi arma 
atomică, relatează AFP, care 
prezintă arsenalul nuclear al 

SUA, pe baza estimărilor 
grupului de experți "Bulletin 
of Atomic Scientists ", fondat 
în 1945 de creatorii bombei 

atomice americane.

FOCOASE NUCLEARE: 
2.200 de focoase nucleare 
"operaționale" și 2.500 care pot fi ac
tivate dacă este necesar. Acestea vor 
fi reduse la 1.550, potrivit acordului 
START, care va fi semnat joi, la 
Praga. Arsenalul numără de aseme
nea 500 de ogive nucleare cu rază 
scurtă de acțiune, mobilizate în spe
cial în baze ale NATO din Europa. 
Cu aceste arme, care pot fi lansate de 
la sol sau cu ajutorul bombardielor 
ori submarinelor, Statele Unite sunt 
capabile să acționeze oriunde în 
lume.

RACHETE BALISTICE IN
TERCONTINENTALE (ICBM): 
450 de rachete Minuteman III, cu o 
rază de acțiune de 5.500 de kilometri, 
echipate cu focoase nucleare unice 
sau multiple (capabile să atace mai 
multe ținte). Scenariile de război nu

clear total conferă acestor arme, 
lansate de la sol sau de pe submarine, 
un rol central.

RACHETE BALISTICE 
MARE-SOL (SLBM): Concepute 
pentru a eluda supravegherea sovieti
cilor în timpul Războiului Rece și 
pentru a permite o ripostă masivă în 
caz de atac. Cele 14 submarine nu
cleare americane lansatoare de 
proiectile de clasă Ohio transportă 
288 de rachete balistice sau 1.152 de 
ogive nucleare. Submarinele sunt 
echipate cu rachete Trident II D5, 
având o putere ce poate atinge 455 de 
kilotone (de aproximativ 30 de ori 
forța bombei lansate asupra orașului 
Hiroshima).

BOMBARDIERE: Aproxima
tiv 500 de focoase nucleare care pot 
fi lansate de pe bombardiere cu rază 
lungă de acțiune (B-2A Spirit și B- 
52H). Aproximativ 60 de bom
bardiere, din cele 113 ale flotei 
americane, au o misiune nucleară.

ARME CU RAZĂ SCURTĂ 
DE ACȚIUNE: în timpul 
Războiului Rece, americanii și sovi
eticii au creat arme cu rază scurtă de 
acțiune, cu o putere mai mică decât 
rachetele balistice și destinate 
susținerii unor obiective tactice pe 
teren. Statele Unite au aproximativ 
500 de focoase nucleare de acest tip, 
în special în Europa, printre care 300 
de rachete de croazieră Tomahawk.

Un grup de cercetători canadieni a 
constatat că persoanele vaccinate îm
potriva gripei sezoniere sunt mult mai 
expuse riscului de a contracta virusul 
A/H1N1 decât media populației, 
potrivit unui studiu publicat în revista 
PLoS Medicine.

Cercetarea realizată în Canada și 
condusă de Danuta Skowronski, din 
cadrul Centrului pentru controlarea 
maladiilor din Vancouver, evită să real
izeze o legătură de cauzalitate, evocând 
în schimb o "posibilitate".

Cu ocazia studierii unei serii de 
cazuri de gripă A/H1N1 la o școală în 
primăvara lui 2009, s-a constatat că 
persoanele care tușeau și aveau febră 
erau în cele mai multe cazuri vaccinate 
împotriva gripei sezoniere decât cele 
sănătoase.

Patru studii au fost demarate pen
tru a verifica existența unui eventual ra
port, la care au participat 2.700 de 
persoane care au contractat sau nu gripa 
A/H1N1, în Columbia Britanică, Al
berta, Ontario și în Quebec.

Autorii primului studiu, realizat în 
baza sistemului existent de supraveg
here a gripei, au încercat să verifice 
proporția persoanelor vaccinate îm
potriva gripei sezoniere în 2008 din 
două grupuri, unul format din persoane

contaminate cu gripa A/H1N1, iar altul 
din cele care nu au contractat această 
boală.

Rezultatele au confirmat că vac
cinul a protejat bine populația îm
potriva gripei sezoniere, dar pare a fi 
asociat cu un risc sporit de 68 la sută de 
contractare a virusului A/H1N1.

Celelalte trei studii au avut rezul
tate similare, probabilitatea contractării 
acestui virus fiind mărită de anumiți 
factori în cazul persoanelor vaccinate. 
De asemenea, riscul de spitalizare a 
pacienților afectați de gripa A/H 1N1 nu 
a crescut pentru aceste persoane.

Cercetătorii subliniază ca es 
mult prea devreme să ajungă la co 
duzii ferme în baza acestor cifre, î 
trucât fenomenele constatate pot 
determinate de alți factori de care nu 
a ținut cont în cercetarea lor.

De asemenea, ei au afirmat 
Organizația Mondială a Sănătă 
(OMS) a recomandat ca un eW 
HINI să fie adăugat vaccinurile 
izate pentru următoarele campanii, fi 
ce ar trebui să elimine orice risc privi 
vaccinurile din 2009 care m 
conțineau.

Becali între Tribunal și Parlamentul European
Gigi Becali a venit marți, din 

nou, în fața magistraților Cur
ții Supreme. Aceștia au judecat 
un nou termen din dosarul în 
care europarlamentarul este 

acuzat de sechestrarea hoților 
mașinii sale.

"Aici este vorba de altceva. Și cir
cul ăsta, să venim, să pui judecătorii pe 
drumuri pentru o tâmpenie și o 
minciună pe care au spus-o unii și pen
tru un abuz al procurorului, mi se pare

prea urât. Mi se pare urât ce se întâmj 
în Țara Românească. Asta e o situa 
penibilă. Să vii la tribunal pentru că 
au furat mașina. Știți toți cum L d 
tâmplat", a declarat Becali înain 
audierii.

Becali a mai spus că nu are ce 
îi convingă pe judecători: "Știu des] 
ce este vorba. Numai că își fac mesei 
Avem un dosar trebuie să îl jud<

Gigi Becali a fost trimis 
judecată în acest dosar anul trecut, 
este acuzat de sechestrarea hoți 
mașinii sale.

Românii care au lucrat în Canada
vor primi și pensia aferentă 
stagiului de cotizare din acest stat

Cetățenii români care au lucrat 
în Canada și au achitat contribuțiile 
sociale aferente vor primi, la momen
tul ieșirii din activitate, și pensia 
aferentă perioadei de cotizare la sis
temul social al acestui stat, iar banii 
vor putea fi încasați în țara în care 
persoana respectivă își are rezidența.

Procedura este reglementată în 
acordul încheiat, la finele anului tre
cut, între România și Canada în 
domeniul securității sociale între 
România și Canada, document apro

bat, miercuri, de Guvem prin proiect 
de lege.

"Este vorba de un cadru juridic 
între România și Canada în domeniul 
securității sociale, având ca scop 
principal recunoașterea și totalizarea 
perioadelor de asigurare socială 
realizată pe teritoriul ambelor state, 
în acest cadru este prevăzută egali
tatea de tratament, precum și posibil
itatea exportului prestațiilor de 
securitate socială regelementate prin 
acord. Până acum, o persoană care 
lua o pensie în România nu putea să 
își primească pensia în Canada sau 
invers", a arătat ministrul Muncii, 
Mihai Șeitan, în ședința de guvem.

Potrivit acordului, perioadele lu
crate în cele două state vor fi însu
mate în momentul calculării pensiei, 
evitându-se astfel riscul neîn- 
deplinirii condiției de a avea, pentru 
a beneficia de pensie, o perioadă 
minimă de contribuții într-un singur 
sistem de securitate socială, iar pen
sia va putea fi transferată în statul în 
care persoana își are rezidența.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

O
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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și S 

VALONES SRL, titular al proiectului, anunță depunert. 
documentației tehnice în vederea obținerii acordului < 
mediu pentru obiectivul “Păstrăvăria - Piatra Roșie”, situ 
în comuna Boșorod, sat Luncani, f.n., jud.Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ti 
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
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Is Anamaria Ferentzsi-a aneaiat partenerul de la "Dansez pentru tine" 
Anamaria Ferentz a decis sa il angajeze drept dansator pe Sasha, partenerul sau de la show-ul 
"Dansez pentru tine"."Eu i-am propus, sper sa accepte sa se mute in București. Am făcut 
echipa buna si mi-ar placea sa lucram impreuna", a declarat cantareata.TanaruI din Repu
blica Moldova, care este orfan de zece ani si locuiește la Chisinau, impreuna cu fratele, tatal si 
bunica lui. in varsta de 80 de ani, va avea un salariu de 2.000 de lei lunar.
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Whitney Houston, 
internată într-o clinică din Paris

Cântăreața americană Whit
ney Houston a fost internată 
într-o clinică din Paris din 

cauza unei rinofaringite cro
nice și a unei infecții a cărei 

cauză nu a fost identificată, au 
declarat, miercuri, apropiații 

artistei.

Whitney Houston, în vârstă de 46 
de ani, și-a anulat concertul pe care îl 
avea prevăzut marți, la Paris, reprezen
tând prima etapă a turneului ei euro
pean, din cauza unei infecții 
re., giratorii.

Cel de-al doilea concert din 
turneul ei european, prevăzut la. Man
chester, în Marea Britanie, joi, va fi și 
el "probabil anulat", au declarat 
apropiații cântăreței americane.

în 2009, Whitney Houston a lansat 
primul album de studio după o pauză de 
șapte ani - "1 Look To You" -, care a in- 
t ’n topul U.S. Billboard 200 pe locul 
îiiwii. De asemenea, reprezentanții casei 
de discuri a artistei, Arista, au anunțat

că albumul a debutat pe locul întâi și în 
Canada, Germania, Italia și Elveția. 
Lansarea acestui material discografic a 
marcat revenirea lui Houston în lumina 
reflectoarelor, după o lungă perioadă în 
care s-a confruntat cu grave probleme 
personale și profesionale, presa 
americană afirmând Ja un moment dat 
că artista se află la un pas de moarte.

în decembrie 2002, cântăreața a 
recunoscut, în timpul unui interviu 
acordat postului ABC, că a consumat 

droguri și alcool. în ciuda faptului că a 
negat că era dependentă, cântăreața s-a 
internat, în 2004, într-o clinică de dez
intoxicare din Georgia. Ea a declarat, 
într-un interviu acordat lui Oprah Win
frey, că drogurile pe care le folosea cel 
mai frecvent, împreună cu fostul său 
soț, erau o combinație de marijuana și 
cocaină.

însă după ce a divorțat de soțul ei, 
rapperul Bobby Brown, în 2007, și a 
câștigat custodia fiicei sale, Bobbi 
Kristina, artista americană și-a plănuit 
cu' minuțiozitate revenirea pe scena 
muzicală.

Whitney Houston este singurul 
artist din lume care a lansat șapte al
bume consecutive premiate cu mai 
multe Discuri de Platină, depășind la 
acest capitol chiar și trupa Beatles.

Pe plan mondial, diva americană a 
vândut peste 140 de milioane de al
bume și 50 de milioane de single-uri, 
printre care se numără și piesa "I Will 
Always Love You", lansată în 1993 și 
care a devenit una dintre cele mai bine 
vândute melodii din toate timpurile.

g
Cea mai scumpă cafea din lume 
se vinde și în România

Produsă din excrementele ma
miferului Zibeta Asiatică, un fel de 
pisică locală, cafeaua Kopi Luwak a 
fost declarată cea mai bună și cea mai 
scumpă din lume.

Se vinde în cele mai exclusiviste 
cafenele și restaurante de pe glob, iar 
de săptămâna aceasta intră și pe piața 
din România, importată în exclusivi
tate de la fabrica de stat din In
donezia, cu tot cu certificatul de 
calitate. Se vinde la cutie de 80 de 
grame cu 250 RON sau la ceașcă, 190 
RON.

"Deocamdată este disponibilă 
doar după ora 18:00, în programul de 
relaxare, after-work. Este un produs 
rar, exclusivist, iar atât timp cât 
băuturile cele mai vândute la noi sunt 
cele de lux, cred că se va vinde și 
această cafea. Clienții sunt, în gen
eral, oameni de afaceri sau persoane 
care au un venit peste medie", a de
clarat pentru " Gândul" Ioana 
Croitoru, partener la Club Kazeboo 
București, singurul loc unde se vinde 
licoarea indoneziană.

Michael Jackson g
Botezatu nu mai vrea femei

lua pastile pentru a putea dormi
Michael Jackson nu a putut să 

doarmă în noaptea care a precedat 
if îrtea sa, potrivit autorităților care au 
gasltîn camera starului un flacon cu 
pastile folosite în cazul insomniei, 
informează tmz.com.

Flaconul găsit în camera lui 
Michael Jackson nu are etichetă și 
c tine 13 tablete, conform tmz.com. 
i care tabletă este o combinație între 
efedrinâ, cafeină și aspirină. Comer
cializarea efedrinei, care este un stimu
lent pentru pierderea greutății, este 
interzisă în SU A deoarece au fost înreg
istrate plângeri potrivit cărora efedrina 
ar fi cauzat atacuri cerebrale sau chiar 
moartea.

Fiecare pastilă Conține 25 mg de 
efedrină, 200 mg de cafeină și 80 mg de 
aspirină. Cafeina care se găsește într-o 
aastilă este echivalentul a aproximativ 
?ase cutii de coca cola. O companie 
care comercializează substanța a aver- 
izat că folosirea acesteia după-masa ar 
iuțea cauza insomnie.

Conform testelor toxicologice, în 
urina lui Michael Jackson a fost 
depistată efedrină.

Michael Jackson a încetat din 
viață pe 25 iunie 2009, în Los Angeles, 
la vârsta de 50 de ani, în urma unei 
supradoze de medicamente.

Institutul de Medicină Legală din 
Los Angeles a stabilit că moartea lui 
Michael Jackson a fost provocată de o 
supradoză de propofol, un anestezic 
puternic, în combinație cu -alte două 

sedative, administrate starului pentru a- 
1 ajuta să adoarmă. Propofolul, comer
cializat în stare lichidă, trebuie 
administrat doar în spitale și sub stricta 
supraveghere a medicilor anesteziști. 
Pacienții necesită monitorizare 
permanentă, deoarece acest medica
ment produce o încetinire a respirației, 
o scădere a ritmului cardiac și coboară 
tensiunea arterială, această combinație 
de factori fiind, în anumite cazuri, 
fatală.

Catalin Botezatu spune ca este 
momentul sa se schimbe, ca este mo
mentul sa devină mai-egoist, mai fitos 
si sa nu mai ajute pe nimeni.Intr-un 
interviu acordat emisiunii Povestiri 
adevarate de la Acasa TV, Catalin 
Botezatu a spus ca Bianca nu a fost 
decât o alta femeie din viata lui, o fe
meie care a fost promovata mai 
mult.Designerul a mărturisit ca a fost 
singur de Paste, ca a fost decepționat 
si ca in noaptea de înviere nu a fost 
sunat de Bianca Dragusanu.Cat de
spre relații, el a spus ca isi va asuma 
riscurile reapariției zvonurilor legate 
de orientările sale sexuale si ca nu se 
va mai implica in alte relații."Nu cred 
in iubire. Nu cred in dualitate. Este 
aproape imposibil sa iubești mult 
timp pe cineva fara sa intervină obiș
nuința. (...) Pe Bianca am iubit-o asa 
cum am iubit si alte femei. Bianca 
este o alta femeie din viata mea care 
a fost promovata mai mult. Nu regret 
nicio secunda ce am făcut pentru ea 
si as fi facut-o si in continuare daca 
relația asta s-ar fi încheiat cu o priete

nie. Vreau sa uit tot ce a fost rau si sa 
rețin ce a fost bun. (...) De acum voi 
fi mai egoist, mai fitos, asa cum ar 
trebui sa fiu. Cu riscul sa apara iar 
bârfe ca sunt gay, bisexual, trisexual 
sau zoofil, nu mai risc nimic si nu voi 
mai promova pe nimeni. Am realizat 
ca nimeni nu merita", a spus Catalin 
Botezatu.

GLASUL HUNEDOAREI

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

W O

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Ileva, Calea 'ZarandnJni 150 (DN7)
(Ieșirea K.pre Simeria, lângă Volv»)

SPĂLĂTORIE AUTO
Clieniii fideli primesc, 

pe baza de bon, 
LA7SPÂLĂRT 
UNA GRATIS

Facem corUractc 
pentru firme cu

REDUCERE 
DE 20%

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

Program de funcționare:
Zilnic. 07.30-20.S0
Duminica: lW.00-15JH1

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servid curățenie
* persoane fizice
* persons juritice

tmz.com
tmz.com
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După ce au plănuit multă vreme o vacanță pe care au dorit-o per
fectă, Diane Shaver (Sandra Bullock) și iubitul ei Jeff Harriman 
pleacă împreună în călătoria mult visată. Insă după doar câteva zile, 
Diane dispare fără urmă. Timp de trei ani, poliția a făcut eforturi 
nentru a o găsi... (Pro TV; 20:30; Dispariția)

Dicționar: Teică, Ici

A scrijeliAvantaj

Artistă

A apărea

Indivizi

Citrice

Camă! A ocoli Alăturat

Patroni

Calciu

în voce!

A alege

Loc de 
odihnă

Bianca 
Pavel

Măsura 
iui Cuza

Podoabă 
capilară

Tania 
Andrei

Puiul 
caprei

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

nian serial, 2008 - 230.)
11:00 Amintiri din istorie
11:15 Fotbal: UEFA Champions Lea

gue (rcl.) Rezumatele zilei
12:00 Iubiri dincolo de ecran (rel.) 
12:15 Cântecul amintirii... (rcl.) 
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

rccan serial, 2009, rcl. - 44.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general (talk show, 

2000)
18:00 Tragerile Jockcr, 

Loto 5 /40, 
Loto 6/49 și Noroc

18:25 Secretele dc la palat (sud-co- 
rccan serial. 2009 - 45.) 60' cu 
Yo Won Lcc, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Sport
i 20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
“ 21:10 Arena publică 
“ 22:25 Ochiul magic 38'
Z 23:00 Dr. House (SUA serial, 2004 - 
< 6.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa

Edelstein. Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

07:00 Central de frumusețe (italian 
serial, 2001. rcl. - 46.)

08:10 Franceza pentru începători 
(german-franeez comedie ro
mantică, 2006, rcl.)

09:55 învingătorii
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Atlas (rcl.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare (rcl.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Central de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 46.)
17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 47.) 
18:00 Fotbal - UEFA Champions 

League Sferturi de finală - retur 
18:50 Miracole (italian serial dc 

dramă, 2007 - 220.)
19:20 Lut (englez dramă, 2008) 90' 

cu Joe Caffrey, Ben Davies, lm- 
clda Staunton, Tom Goodman- 
Hill

21:00 Imaginea Succesului (emisiune 
de divertisment, 2009)

21:30 Dincolo dc hartă (documentar)
■ 45’

22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Secret irezistibil (australian 

dramă, 2006) 103' cu Susan Sa
randon, Sam Neill, Emily Blunt, 
William Mclnnes

06:00 Observator
| 08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 
110:00 în gura presei

11:00 Benny Hill (englez serial, 
1969) 60' cu Benny Hill

12:00 Plasa dc stele (emisiune de di
vertisment, 2010, rcl.)

I 13:00 Observator
| 14:00 Familia Bundy (SUA serial dc 

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

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 
concurs, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: Pandurii Tg Jiu - Di

namo București Liga 1
22:30 Studio sportiv
23:00 Observator

. 23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 
divertisment) 

HB© 12:35 O prietenie dc pomină (SUA comedie, 2008) 90' 
14:05 La capătul lumii (SUA film documentar, 2008) 85' 
15:35 Băiatul în pijama vărgată (cnglez-SUA dramă, 2008)

17:10 Brace și Lloyd (SUA acțiunc-comcdic, 2008) 72' cu Nate Torrence
18:25 Nou-vcnită în oraș (SUA comedie romantică, 2009) 97' 
20:00 Ceasul al 11-lea (SUA film documentar, 2007) 92'
21:35 Petrecerea burlacilor: Ultima tentație (SUA comedie, 2008) 104' 
23:15 Totul pentru ca (francez dramă, 2008) 96’ cu Vincent Lindon, Diane 

Kruger, Lancelot Roch, Olivier Marchal

14:15 Veronica Mars (SUA serial, 2004, rcl. - 18.)
15:15 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990,rel.- 113.)
16:15 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedic, 1995 - 14.)
16:45 Metropolis (japonez film dc animație, 2001) 
19:00 Veronica Mars (SUA serial. 2004 - 19.)
20:00 în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 13.) 60' Ultimul episod 
21:00 Seinfeld (SUA serial dc comedic, 1990 - 115.) 23’ cu Jerry Seinfeld 
22:00 Măsuri disperate (SUA film dc acțiune, 1998) 100' cu Andy Garcia, 

Michael Keaton, Marcia Gay Harden, Brian Cox

107:00 Știrile Pr< TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 30.000 de leghe sub mări (SUA

S.F., 2007, rcl.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973, rel. -3708.)
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 E ușor să ucizi (SUA polițist,

1982)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973 -3709.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007) 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Dispariția (SUA thriller, 1997)

93' cu Kurt Russell, J. T. Walsh, 
Kathleen Quinlan, M. C. Gainey 

22:15 State dc România (român serial
dc comedie, 2009 - 89.) cu
Ghcorghc Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea

■ 23:30 Știrile Pro TV

07:30 împreună pentru totdeauna
(mexican serial, 2008, rcl.)

07:00
07:30

Camera dc râs
Casă, construcție și design

08:45 Cameleonii (2009, rel.) 08:00 Nimeni nu-i perfect (4.)
10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Pagini dc viață (2006) 09:00 Tarzan (desene animate, - 5.)
12:30 Pagini dc viață (2006) 09:30 Regele Șaman (2003)
14:00 Aniela (serial, 2009, rcl.) 10:00 Galileo (rcl.) 45'
15:15 Rețeta de ACASĂ 10:30 Lcvintza prezintă
15:30 Destine furate (serial, 2007) 11:00 Focus Monden (
16:25 Vremea dc ACASĂ 11:30 NCIS: Anchetă militară (rcl.)
16:30 Sărmana Maria (1996) 13:00 Camera de râs
17:30 Povcștiri adevărate 14:00 Neveste disperate (3.)
18:30 împreună pentru totdeauna 15:15 Circașa dc pe tort

(mexican serial de dramă, 20081 16:15 Galileo
19:30 Cameleonii (mexican film se- 17:00 Trăsniții

rial de acțiune, 2009) cu Anais, 18:00 Focus 18 90'
Mariluz Bermudez 19:00 Focus Sport

20:30 Aniela (român serial, 2009) 19:30 Circașa de pe tort
21:30 India (brazilian-indian film se- 20:30 Mondenii Show

rial de aventură, 2009) 22:00 Focus Monden
22:30 Poveștiri de noapte 22:15 Trăsniții
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 23:15 Ucigașul din Scatlc (SUA film

1999) L* .... .. .. de acțiune, 2007)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

imbalator manual 2
Vulcan

>arm an 3 Telefon: 0755.999.920

iulgher (exclusiv restaurator)
1

emeie de servici 1

'aterist la tăiat bușteni 2

nginer construcții civile, ind., și 
i gri co le 1

nginer producție 2

nunei tor necal. la amb. prod, sub
brmâ de praf și granule 2 

nune.necal.la demol.clădiri, zi- 
lărie, mozaic, faianță 1 

nune.necal.la spargerea și tăierea 
naterialelor de construcție

4

nune.necalda asamblarea, mon- 
area pieselor 76

lizzar 1 

ofer autoturisme și camioane
2

'â* tr 7 

idar rosar-stivuitor 2

Hunedoara

"elefon: 0755.999.917

gent securitate I

barman 1

coafor 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

confecționer asamblor art. textile
5

piele 1

spălător vehicule 2

bucătar 1

confecționer-asamblor articole 
textile 8

confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7 

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusator piese din piele și înlocui
tori 12 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 2

jurisconsult 1

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. te rasa men te 
(ifonist) 4

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

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel 1 

vanzator

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

coafor 2

cosmeticean 1 

dulgheifexclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

forjor mecanic 1

macaragiu I

manichiurist I 

mânuitor, montator decor 1 

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

confecționer îmbrăcare volane în

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 I

brutar 1 

confcc(ioncr articole din 
piele și înlocuitor

3

confccționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusator piese din piele și în
locuitor 5 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

fierar betonist 2 Telefon: 0755.999.928

inginer constructor instalași
1

instalator încălzire centrală și 
gaze I

lăcătuș mecanic 1

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

munc. nccal. la demol. ciă.
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

operator mase plastice 11

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
marc tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2 

muncitor nccal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

ospătarfchclncr) 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

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

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

zidărie.clădiri, mozaic,fa- 
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj I

Petrila

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

săpător manual I

muncitor nccal.la demolare

Mică publicitate k >

s IMOBILIARE

zând teren intravilan, 2.170 metri pătrați, zona Deva-700, toate utilită- 
le, drum privat. Se poate și rcparcela. Preț negociabil. Informații la tc- 
:fon: 0744.539.332.

Vând apartament 3 camere, decomandat, 71 mp, centrală termică, zona 
Bălcescu, parter, 65.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 
0753.023.082.

ANUNȚ PUBLIC
9

Vând apartament de lux nefinisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 
mp, 2 băi, centrală termică, 2 balcoane, mansardă, 68.000 euro nego
ciabil. Tel: 0724. 523.827, 0753.023.082.

iumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

ipartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi, 
balcoane, frumos amenajat. Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
ouă rate. Tel: 0354.410.622 

lumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat. Tel: 
734.957.389 

ăut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat
1 spațiu. Tel: 0734.957.389 

le vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte marc, 
n hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re- 
îorcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
CONSILIUL LOCAL PUI, titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Construire dru
muri de acces spre exploatațiile agricole din satele Pui, 
Galați, Rușor, Băi ești, comuna Pui”, situat în comuna 
Pui, jud. Hunedoara.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

roprictar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
pă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
xterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tcl.0726. 
15.696.

and garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
"'24.980.691. Preț negociabil.

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

nd apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in- 
:rmediari. Tel. 0354.410.537, 0748.395.736.

(text maxim 50 de cuvinte)

ANUNȚ PUBLIC
9

E AUTO

VÂND DACIA 1310 AN DE FABRICAȚIE 1996, STARE BUNĂ 
DE FUNCȚIONARE, ITP CULOARE ALBASTRU - METALIZAT, 
ROVIGNETÂ, PREȚ 1.800 RON NEGOCIABIL. TELEFON: 
0745.653.730; 0741.133.147.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
CONSILIUL LOCAL ILIA, titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Parc energetic 200 
KWp legat la Sistemul Electroenergetic Național” situat 
în Bretea Mureșană — f.n., jud. Hunedoara.

Nume........
Strada.......
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

Semnătura

............ Prenume........  
...............Nr........Bl.
.......... Județul............
nr..............................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Sc..... Ap. ...

ând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
incționarc, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 curo și 
PEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000 cmc, an fabricație 1994, preț 
500 euro. Tel. 0254/221254,0720528350.

ând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
2/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011,5 viteze, culoare albastră. Se 
>ate vedea în Deva. Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 
>4 622.

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 ter
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei a



Ambiții mari în fotbalul rural
Mare luptă în fotbalul rural, între Olimpia 
Ribița și Silva Miracol Hărău. Miza: pri

mul loc în clasament și promovarea în 
Liga a IV-a Hunedoara. Ribița și Hărăul 

au mers până acum cap la cap și la cum se 
desfășoară ostilitățile, cel mai probabil 

duelul direct din retur dintre cele două for
mații va decide și soarta echipei care va 

termina în fruntea clasamentului.

în ultima rundă, moții din Ribița au re
alizat scorul etapei în compania celor de la 
Voința Vălișoara.

Cu cele zece „Boabe” încasate la Ribița, 
Voința Vălișoara a devenit echipa cu cele 
mai multe goluri primite dintre toate 
formațiile care joacă în Liga a V-a Hune
doara. Tot în seria Brad - Valea Mureșului, 
CFR II Marmosim Simeria are un retur 
foarte bun, dar să nu uităm că la satelitul

Liga a V-a Hunedoara
Seria Brad - Valea Mureșului, Etapa a XVI-a
CFR II Simeria - Ponorul Vața 4-0
Sprint Luncoiul de Jos - Real Sântandrei 1 -0
Olimpia Ribița - Voința Vălișoara 10-3
Streiul Simeria Veche Olimpia Bucureșci 0- 1

Unirea Șoimuș - Santos Boz amânat
Silva Miracol Hărău și Unirea Buceș au stat

ETAPA VIITOARE
Ponorul Vața - Unirea Buceș
Santos Boz - Unirea Luncoiu de Jos 
Real Sântandrei - Silva Miracol Hărău 
Voința - Vălișoara - Streiul Simeria Veche 
Recolta Bucureșci Streiul Simeria Veche 
Unirea Șoimuș și Olimpia Ribița stau 

echipei din Liga a IlI-a evoluează și jucători 
care fac parte din lotul echipei pregătită de 
Mirel Biriș.

CFR II ar putea fi arbitrul luptei pentru 
promovare în Liga a IV-a, dat fiind faptul că 
atât Olimpia Ribița, cât și Silva Miracol 
Hărău au de disputat meciuri pe teren pro
priu cu satelitul „mărmurarilor”.

Ribița chiar joacă în ultima etapă cu 
CFR II, un meci care va fi cu siguranță deci
siv în lupta pentru promovare. Și asta 
deoarece în penultima rundă Olimpia și 
Silva Miracol se vor afla față în față pe teren.

Incertitudinea continuă în ceea ce 
privește destinul formației Santos Boz. 
Aceasta nu a achitat încă la Asociația 
Județeană de Fotbal Hunedoara contraval
oarea vizelor anuale pentru jucători și în 
consecință nu au fost programați runda 
trecută în campionat.

Pentru a evita excluderea din 
competiție, AJF-ul hunedorean a decis să 
amâne partida pe care Santos Boz ar fi tre
buit să o dispute, sâmbătă, în deplasare cu 
Unirea Șoimuș.

CLASAMENT
i Olimpia Ribița 34
2 Silva Miracol Hărău 31
3 CFR II Simeria 26
4 Unirea Buceș 24
5 Sprint Luncoiul de Jos ■ 21
6 Ponorul Vața 16
7 Unirea Șoimuș 16
8 Streiul Simeria Veche 14
9 Recolta Bucureșci 13
10 Real Sântandrei 12
11 Santos Boz 8
12 Voința Vălișoara 7

Seria Valea Streiului, Etapa a XH-a
în cealaltă serie, lucrurile sunt mult mai 

clare. Măgura Pui este în pole position pentru 
ocuparea primului loc în clasament la finalul 
actulului sezon.

Deși avea un singur eșec înaintea par
tidei cu Streiul Baru Mare, cei din Pui au 
tremurat pentru victoria obținută la limită, 
însă, așa cum se întâmplă de cele mai multe 
ori în cazul jocurilor în care sunt implicate 
echipe din localități învecinate, „ambițiile lo
cale” își spun cuvântul, iar diferența de val
oare nu contează decât într-o măsură mult 
mai mică.

Nici Sălașul de Sus și nici Retezatul Râu 
de Mori nu par capabile să amenințe șefia 
celor de-la Măgura Pui. La polul negativ se 
află CS Ghelari, o comună care în vremurile 
bune avea echipă în eșaloanele superioare ale 
fotbalului românesc. în ultimele două runde, 
CS Ghelari a încasat nouă goluri, marcând 
doar unul singur și este unica formație din 
Liga a V-a care a obținut un singur succes în 
toate meciurile jucate până în prezent.

Ghelariul are și cel mai slab atac dintre 
toate formațiile din Liga a V-a, reușind 
aproape un gol la două etape.

Sargeția Bretea Română - CS Ghelari 7-0
Streiul Baru 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 Sarmisegctuza t> ' 
Retezatul Râu de Mori a stat

C LASAMENT
1. Măgura Pui 30
2. Narcisa Sălașu de Sus 24
3. Retezatul Râu de Mori 21
4. Cema Lunca Cernii 20
5. AS Sântămăria Orlea
6. Sargeția Bretea Română
7. Streiul Baru Marc i->
8. Ulpia Traiana 13
9. Unirea General Berthelot 12
10. Dacia Boșorod 8
11. CS Ghelari 4

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

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității
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