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Moartea elevi 
dintr-a cincea

îlui Heiuș Paul
*

Editorial
de Ștefan Ciocan

Măseaua stricată 
a lui Moloț

Nici nu a apucat Rușanu să strănute de 
rei ori că Moloț s-a și lepădat de Oancea, sac- 
ificându-1 cum sacrifică ciobanul un miel în 
ijun de Paști. De fapt, mișcarea este 
:aracteristică pentru acel gen de politicieni, 
lin care face parte și actualul președinte al 

PNL Hunedoara, pentru care cuvântul este 
doar o adiere de vânt aruncată undeva înspre 
urechile celor care sunt dispuși să audă și să 
nu creadă niciodată. Cât despre accepțiunea de 
„cuvânt” în înțelesul moral al termenului, este, 
pentru el, ca și cum ciobanul ar descifra 
mesaje metafizice în behăitul oii. Lipsit de 
orice fel de scrupule, Mircea Moloț nu a fost 
prezent la ședința BPN al PNL de la București 
atunci când s-a pus în discuție cazul Oancea. 
în aceste condiții, apărat de Moloț la fel de 
puternic cum este ocrotit porcul la Crăciun de 
măcelar, lui Oancea nu i-a mai rămas altceva 
de făcut decât să iasă pe ușa din dos din 
Primărie și apoi să folosească aceeași ieșire și 
pentru partid. în ultimul moment, dacă ar fi 
ținut la unul dintre oamenii care l-au susținut 
frenetic în lupta pentru președinția organizației 
județene a PNL, Moloț ar fi putut să încerce 
măcar o negociere cu PDL pentru salvarea

scaunului de viceprimar de sub fundul lui 
Oancea. Nu a mișcat însă nici un deget pentru 
a-1 apăra pe acesta. Măseaua cariată, folosită 
ca să-l muște pe Mircia Muntean a fost scoasă 
și aruncată. Moloț nu s-a împăcat cu gândul că 
a pierdut Consiliul Local Deva și, sacrificând 
pionul, a adus în față, gata de bătălie, nebunul. 
Trecerea lui Tiberiu Balint în fruntea 
organizației locale a PNL se vrea o încercare 
a lui Moloț de a pune presiune pe consilierii 
momiți de Mircia Muntean care riscă să-și 
piardă mandatul dacă nu joacă așa cum cântă 
noul șef de la partid. Pe de altă parte Balint 
este mult mai ușor de controlat decât Oancea 
fiind legat de președintele PNL priritr-o serie 
de afaceri nu tocmai curate pentru care ambii 
fac dese drumuri la DNA. Urmează probabil 
o mutare surprinzătoare din partea lui Moloț, 
dacă cumva Mircia Muntean nu-1 va ține pe 
arest» într-.m cah rtrm
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►DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN 687 Cristur - Hunedoara
► DN 687 Hunedoara - Hășdat
►DN 66 Călan - Băcia
► DN 7 Mintia - Vețel
►DN 7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petroșani pe DN 66

f grcco-catolic
Sf. ap. Aristarh, Pud și 

Trofim, apostoli din cei 70. 

f romano-catolic
Ss. Tiburțiu, Valerian 

și Maxim, m.; Liduina, fc.

■^Sfântul Zilei-----------
Sfântul Martin Mărturisitorul, 
papă al Romei

HOROSCOP

Redu-ți nevoia de grandomanie, 
evită cheltuielile excesive și proble
mele imobiliare. Cei care sunt deza
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Friptură de 
vită la tavă

Sfântul Martin a trăit pe vremea 
împăratului Constantin, nepotul lui 
Iraclie împăratul și era din Toscana 
Italiei. Deci, strălucind între clericii 
din vremea sa, după sfârșitul fericit
ului papă Teodor, a luat el scaunul 
Bisericii din Roma. Era vremea când 
împărații din Constantinopol mai 
stăpâneau încă Roma cea veche, dar, 
mai ales, era vremea când se 
răspândea în tot Răsăritul erezia 
monoteliților, adică erezia acelora 
care mărturiseau că este numai o 
singură voie în Hristos Domnul nos
tru, împotriva dreptei credințe, care 
învață că în Domnul nostru, Dum
nezeu întrupat fiind El, sunt două firi 
și două voințe, firea și voința Lui de 
Dumnezeu și firea și voința lui de 
om, fiecare avându-și voia ei 
deosebită, dar amândouă aceste put
eri fiind puse în slujba unei singure 
persoane, Hristos Dumnezeu, Mân
tuitorul nostru, care a lucrat El mân
tuirea noastră.

Trecând de partea ereticilor, 
împăratul din Constantinopol, a scris 
o epistolă, prin care îndemna toată

creștinătatea să îmbrățișeze minci
noasa învățătură. Și o astfel de 
scrisoare a fost trimisă și Sfântului 
Martin din Roma, dorind împăratul 
ca și noul papă să întărească aceasta 
erezie. Deci, fericitul Martin, cu 
sfatul Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, care în acea vreme se 
afla la Roma, a adunat un sinod 
(649), chemând pe cei 105 episcopi 
ai Apusului și, punând înaintea lor 
rătăcirea monotelită și scrisoarea 
împărătească, numită Tipos, le-a os
ândit pe amândouă, ca fiind niște 
erezii, îndemnând pe credincioșii din 
toată lumea să rămână în dreapta 
credință.

In mânia sa, împăratul a trimis 
la Roma pe căpetenia oștirilor sale, 
Olimpiu, ca să prindă pe Martin și 
să-l aducă în fața judecății, la scaunul 
împărătesc din Constantinopol. Dar 
Olimpiu nu a izbutit și atunci 
împăratul a trimis pe Teodor Caliopi, 
o altă căpetenie de oaste, care, cu 
toată împotrivirea credincioșilor, a 
smuls pe sfântul papă din Roma, în 
ziua de 18 iunie 653, l-a urcat într-o

corabie și, după trei luni de călătorie 
pe mare, a ajuns în insula Naxos din 
Ciclade, unde a trăit un an de mari 
lipsuri, suferințe și, batjocuri. A ajuns 
la Constantinopol la 17 septembrie 
654 și acolo a fost aruncat în temniță. 
Fiind judecat și despuiat de semnele 
demnității sale, a fost condamnat și 
purtat în lanțuri pe ulițele cetății, 
între timp, Pavel, patriarhul Constan- 
tinopolului îmbolnăvindu-se și mus
trat fiind de conștiință pentru 
învoirea sa cu erezia monotelită, a 
rugat pe împărat, înainte de a muri, 
să înceteze batjocura împotriva aces
tui păstor neînduplecat, papa Martin. 
Dar acesta a fost, totuși ținut încă un 
an în temniță și în cele din urmă a 
fost surghiunit în Cherson.

Cu trupul istovit de suferințe și 
cu sufletul întristat de fărădelegile 
pământului, Sfântul Martin și-a dat 
sufletul, ca un mărturisitor al dreptei 
credințe, la 16 septembrie 655. 
Moaștele lui s-au adus, din Cherson, 
la Roma, în același an.

măgiți în dragoste sau care nu se mai așteaptă 
la nimic bun ar putea să aibă parte de surprize 
frumoase.

Impactul astral care influența ne
gativ viața de cuplu dispare. începi să 
resimți o ameliorare și chiar ai putea 
să-ți găsești fericirea. Te ocupi de fi
nanțe, strângi bunuri și îți pregătești viitorul.

în dragoste arunci remarci acide 
partenerului de viață. Dacă nu ești 
atent, s-ar putea să ai parte de niște 
surprize neplăcute.

Vei avea ocazia să fii activ într-o 
organizație sau o grupare. Astăzi ar 
putea să fie începutul promițător al 
unei activități desfășurate împreună 
cu o altă persoană.

Ingrediente:

500 g came macră de vițel
5 linguri de vin alb sec 
un cub de unt 
o linguriță muștar 
sare, piper, cimbru 
condimente pentru friptură
2 căței de usturoi

Mod de preparare:

Se taie carnea în felii de 1 
cm grosime și se bate bine cu 
ciocanul de șnițele. Se unge cu 
toate ingredientele, mai puțin 
usturoiul care se taie felii. Se 
acoperă cu apa în care s-a pus 
vinul și se dă la cuptor la foc 
mediu. Se verifică din jumătate 
în jumătate de oră dacă are apă 
suficientă să fiarbă. Cât de re
pede este gata depinde de 
frăgezimea cărnii.

Se poate servi cu hrean ras.

Pofta bună!

14 aprilie
de-a lungul timpului

1457: începutul domniei iui Ștefan cel Mare (1457- 
F 1504), în Moldova

1865: Abraham Lincoln este împușcat de John 
L Wilkes Booth; a decedat a doua zi

1884: A apărut, la Sibiu, publicația politică și 
culturală Tribuna

1912: Vasul Titanic a lovit aisbergul care avea să-i 
k cauzeze scufundarea din dimineața zilei următoare

1924: Se înființează, la București, Asociația 
KRomânească pentru Liga Națiunilor

1956: HCM nr. 623 dădea dreptul de a se întoarce 
L în localitățile de origine tuturor persoanelor strămutate, 
■rcdându-le casele și terenurile posedate anterior

2000: Președintele rus, Vladimir Putin, începe o 
■vizită la Londra, unde se întâlnește cu premierul Tony 
Kiair și cu regina Elisabeta a Il-a

S-au născut:
1868: Oscar Obedeanu, artist plastic român
1886: Ernst Robert Curtius, critic literar (d. 1956)
1895: Ionel Nicolae Romanescu, aviator român (d. 

1918)
1924: George Munteanu, critic și istoric literar român 

(d. 2001)
1934: Cornelia Velcescu, sculptoriță româncă, stabilită 

în străinătate
1943: Rodica Mandache, actriță româncă
1950: Daniela Crăsnaru, poetă româncă

Comemorări:
1759: Georg Friedrich Hăndel, compozitor, organist și 

violonist german (n. 1685)
1848: Haceatur Abovian, scriitor armean (n. 1805)
1917: Lejzer Ludwik Zamenhof, medic și lingvist 

polonez (n. 1859)
1930: Vladimir Vladimirovici Maiakovski, poet și dra

maturg rus (n. 1893)
1986: Simone de Beauvoir, scriitoare franceză (n. 

1908)
2009: Maurice Druon, scriitor francez (n. 1918)

Bancurile zilei

Cei care au copii trebuie să se în
frâneze să proiecteze asupra acestora 
propriile vise și dorințe. Ești destul
de reticent în relațiile cu cei din jur. Fii mai
deschis și lucrurile se vor rezolva de la sine.

Susținut de Mercur, vei ști să ex
ploatezi ocaziile de a face bani. Vezi 
până departe și ai dreptate să-ți do
rești mai mult. Privești mai ușor în tine însuți
și îți dai seama cum stai.

O discuție aprinsă cu un prieten 
riscă să se transforme în furtună. Ai 
grija ce faci, pentru că riscul unei rup
turi este prezent. în cuplu te arați mai 
puțin exigent cu partenerul de viață.

Te bucuri de o zi frumoasă din 
punct de vedere amoros. Ești chiar 
pregătit să-ți iei niște riscuri. Dacă 
partenerul de viață are chef să facă
pe șeful acasă, acordă-i aparența acestei liber
tăți și trage tu sforile din umbră.

Ești într-o formă fizică foarte 
bună și te simți bine în propria piele. 
Ai putea chiar să începi practicarea 
unui sport de care înainte te temeai.
Evită excesul la masă. Acasă te ocupi cu tre 
buri domestice, amenajezi locuința sau aleg 
o activitate artistică.

pentru a vorbi cel puțin cu persoanele 
apropiate.

Ai tendința să te închizi în tine, 
refuzând orice comunicare cu exte
riorul. Ar trebui să faci un mic efort

© © ©
Dacă vă înecați cu un 

cub de gheață, nu intrați în 
panică; pur și simplu turnați 
apă clocotită pe gât și prob
lema se va rezolva instanta
neu.

© © ©
Sunteți neîndemânatic și 

vă tăiați frecvent atunci când

tocați legume? Pur și simplu 
rugați pe altcineva să țină le
gumele atunci când le tăiați.

© © ©
Scandalurile cu soția re- 

ferioare la scaunul ridicat de 
la toaletă pot fi evitate prin 
folosirea chiuvetei.

© © ©

Pentru hipertensivi: 
pentru reducerea tensiunii, 
vă puteți tăia și sângera pen
tru câteva minute. NU uitați 
să folosiți un timer.

© © ©
Dacă aveți o tuse urâtă, 

folosiți doze mari de laxa
tive. Astfel, vă va fi frică să 
tușiți!

© © ©
- Alo, Alinuța e acasă?

- Da... E acasă astăzi și 
mâine, că poimâine o îngro
păm...

© © ©
- De ce fuge tata în 

zig-zag, mamă?
- Taci și mai adu 

gloanțe!

Zi fericită pentru tine. Se anunță 
contacte agreabile, întâlniri impor
tante. Problemele cu care te-ai con
fruntat par să se rezolve. Te poți baza pe u 
ajutor din exterior.

Relațiile cu părinții se îmbunătă
țesc, după unele discuții aprinse. Na
tivii care au copii sunt bucuroși de
aceștia, cei mici oferindu-le multe satisfacți 
Este o zi în care imaginarul joacă un rol iir 
portant.

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
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Liderul PNL, Crin Antonescu, a spus, marți, la Ramnieu l alcea, ca li
beralii ar putea accepta o guvernare alături de PDL doar în condițiile 
în care în guvernul viitor persoane ca Boc, Berceanu sau Videanu nu 
s-ar mai regăsi, întrucât este adeptul unei guvernări pentru guvernați, 
nu pentru guvernanți.
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Moartea elevului Heiuș Paul dintr-a cincea
Elevul Heiuș Paul s-a stins cu 
zile din cauza unui lung șir de 
neglijențe și omisiuni. Părinții 
băiatului o acuză pe diriginta 
Ramona Crăciun că este res
ponsabilă de moartea fiului 

lor. Ei susțin că profesoara știa 
de incidentul care a provocat 
decesul fiului lor și cu toate 

aceștia nu i-a informat și pe ei.

Elevul Paul Heiuș a suferit, la în
ceputul lunii februarie, un traumatism 
cr jo-cerebral după ce un coleg a exersat 
cu el niște figuri de wrestling în sala lor 
de clasă a școlii „Doctor Aurel Vlad” din 
Orăștie. Acest eveniment avea să 
provoace moartea băiatului câteva zile 
mai târziu.

Părinții acuză 
neglijența dascălilor

Părinții lui Paul povestesc, copleșiți 
de durere, incidentul care a dus la tragicul 
eveniment. „Știu că Paul s-a jucat cu un 
alt copil în clasă și acesta l-a ridicat 
cumva să îi arate o figură de wrestling, 1- 
a scăpat pe jos și Paul s-a lovit la cap. De 
pe podea l-au ridicat colegii. Tot ei au 
anunțat-o pe dirigintă care se afla în can
celarie. Am aflat că profesoara l-a întrebat 
dacă îl doare ceva și el, de frică, a spus că

Din nou cu găleata de apă în mână
Lipsa apei potabile din Deva, Hune

doara și celelalte localități deservite de con
ducta magistrală a Apaprod a provocat 
multe probleme proprietarilor de unități de 
alimentație publică, hoteluri sau cabinete 
medicale. în cele mai multe baruri și restau
rante s-a folosit veselă de unică folosință iar 
toaletele au fost închise. Medicii au fost 
nevoiți să își reprogrameze pacienții, iar 
hotelurile din Deva și-au primit oaspeții cu 
găleți de apă în toaletele din camere.

întreaga zi de marți, 13 aprilie (sic!) 
firmele din județ au fost nevoite să își 
restrângă activitățile, din cauza lipsei de apă 
potabilă.

Fără toalete 
în localurile publice

Majoritatea localurilor din Deva și-au 
făcut rezerve de apă pentru a putea asigura 
o minimă igienă, dar pe ușile toaletelor au 
preferat să pună afișe cu inscripția „Defect”. 
„Situația e grea acum. Toaletele cu 
siguranță vor fi închise. Rezervele de apă 
pe care le avem, vor ajunge pentru azi, dar 
in cazul în care nici mâine nu va fi apă va 
trebui sa închidem sau să cumpăram apă 
plată ca să putem spăla vasele și pizzeria să 

nu. Colegii lui spun că era galben la față 
și tremura de frica dirigintei pentru că el 
era un copil timid. în cancelarie după cum 
am auzit eu i-ar fi certat și i-a amenințat 
că le scade nota la purtare. Diriginta i-a 
spus soacrei mele întâmplarea și bunica 
lui Paul a întrebat-o de ce nu ne-a anunțat. 
Ea s-a justificat că a luat întâmplarea ca 
pe o joacă a copiilor. Trebuia să ne anunțe 
măcar seara să ne fi dat un telefon. Copiii 
au spus că atunci când Paul a căzut s-a 
auzit o bubuitură puternică. Părerea 
noastră este că dacă diriginta era datoare, 
măcar moral, să ne anunțe. Ea spune că 
nu s-a gândit. Eu cred că în învățământ 
trebuie să gândești. Oamenii care nu gân
desc nu au ce să caute să educe elevii”, 
spune Angela Heiuș, mama lui Paul.

O călătorie
la capătul nopții

Ajuns acasă, Paul a ascuns părinților 
nefericita întâmplare. S-a plâns doar că 
are grețuri și că îl doare burta. în data de 
zece februarie, tatăl l-a dus la medicul de 
familie care l-a diagnosticat cu 
apendicită. Băiatul a fost operat la Spi
talul Municipal Orăștie. O oră mai târziu 
a intrat în comă. în tot acest timp părinții 
săi nu au știut și prin urmare nu au putut 
să îi informeze pe medici că Paul a căzut 
și s-a lovit la cap. Medicii din Orăștie 1- 
au transferat la Spitalul Județean Hune- 
doara-Deva și de aici băiatul, aflat în 
comă, a fost din nou transportat la 
Timișoara. Pe masa de operație a secției 

funcționeze normal”, a afirmat Valeria 
Zelea, barmana pizzeriei Santa Lucia din 
Deva.

O zi cu igiena la minim
Majoritatea patiseriilor au fost în 

situația de a-și restrânge la maximum activ
itatea sau de a nu funcționa ieri. „Anul tre
cut a fost aceiași situație. S-a luat apa pentru 
câteva zile și a trebuit să închid lacătul pe 
ușa patiseriei. Cuptoarele funcționează cu 
apă, igienizarea nu se poate face 
corespunzător și să nu mai vorbim de faptul 
că nu putem să ne onorăm comenzile. Cu 
siguranță este încă o metodă prin care ne 
ajută Apaprodul să pierdem din veniturile și 
așa mici”, a afirmat patiserul Florica Mari
nescu, de la SC Codrina Serv SRL.

Alți patroni de patiserii au fost mai 
prevăzători, dar dacă problema nu se 
remediază astăzi vor avea și ei probleme. 
„Noroc că produsele noastre sunt congelate 
și nu avem nevoie de prea multă apa ca să 
ne desfășuram activitatea. Pentru igiena 
cuptoarelor și a tăvilor, am făcut rezerve de 
apă, ca să ne ajungă până mâine”, a spus 
Alina Gheli, o vânzătoare de produse For- 
netti.

de Neurochirurgie micuțul pacient a intrat 
în moarte cerebrală, creierul fiindu-i in
vadat de sânge. Paul s-a stins după o 
săptămână de agonie comatoasă. Legiștii 
au constatat că moartea lui a survenit ca 
urmare a unui traumatism cranio-cere- 
bral.

Planuri de viitor.
Pentru cei care 
mai au viitor...

Birocratic vorbind, dascălii elevului 
Heiuș Paul nu își găsesc nici o vină. 
Totuși pe viitor - pentru că ei mai au un 
viitor înainte - se vor lua masuri...

’’Situația s-a discutat în consiliul 
profesoral și s-a ajuns la concluzia că pro
fesoara respectivă nu avea obligația 
profesională să sune acasă la părinții 
copilului. Nu este trecută această 
obligație în nici un regulament. Ca atare 
consiliul profesoral a considerat că este 
nevinovată și și-a îndeplinit atribuțiile 
legate de funcția de diriginte. în consiliu] 
diriginților s-a discutat despre această 
situație și despre prevenirea unor astfel de 
incidente pe viitor. Am rugat diriginții ca 
pe viitor orice incident să fie anunțat 
părinților. în lipsa unei sesizări scrise, 
comisia de disciplină a școlii nu se poate 
întruni, pentru a începe procedura de in
vestigare a incidentului”, a declarat Sanda 
Crăciun directorul școlii generale „Aurel 
Vlad”.

Sănătatea așteaptă apa
Cabinetele stomatologice și-au repro- 

gramat pacienții. „Astăzi am venit la cabi
net, dar ca să reprogramez pacienți. Nu se 
poate lucra fără o igienă strictă într-un cab
inet stomatologic. Este anormal să se ia apa 
pe timp de zi. Cei de la Apaprod ar trebui să 
rezolve avariile pe timpul nopții, iar ziua 
când toată lumea este activă, să dea drumul 
sistemului de alimentare cu apa” a afirmat 
Luminița Ciucu, doctor stomatolog.

„Vinovății trebuie 
să plătească”

Angela Heiuș este nemulțumită de 
modul în care desfășoară polițiștii an
cheta. „Pe noi nu ne-a chemat nimeni la 
poliție, cel care se ocupă de caz a spus să 
mai așteptăm două luni... De ce nu se ia 
nici o măsură? Am fost la Inspectoratul 
Școlar. Nu știa nimeni nimic. Au aflat de 
la noi... Comisarul Mogoșan de la Poliția 
din Orăștie mi-a spus să nu anunțăm 
presa să așteptăm rezultatele expertizei că 
se vor lua măsuri, dar nu mai putem 
aștepta nu ne anunță nimeni de nimic.

„Era un copil liniștit. îi 
plăcea să mă ajute în 

! gospodărie. Am recitit ul
tima lui compunere în care

scria că: "Sunt un băiat cuminte 
căruia nu-i place să se bată pentru că 
îmi pierd prietenii cei mai buni. Când 
nu am ce face îi ajut pe bunici la tre
burile casei ”. Așa se autocaracteriza 
Paul în ultima sa compunere 
intitulată „Așa sunt eu la vârsta 
copilăriei". Și vârsta asta va rămâne 
veșnică pentru el... îi simt lipsa foarte 
mult, nu mi-a venit să cred că a 
murit", povestește, printre lacrimi, 
Mircea Heiuș, bunicul lui Paul.

Nici saloanele de cosmetică nu au 
putut funcționa fără apă curentă. „Cu 
siguranța încă o zi pierdută! Am venit la ser
viciu ca să nu stăm acasă azi. Activitatea sa
lonului cosmetic astăzi este oprită, dar 
facturile de întreținere a locației vor veni la 
fel, fără nici o zi în minus pentru că noi nu 
am avut apă”, a spus cosmeticiana Anca 
Baboi.

La hotel, cu găleata 
după ușă

Principalele hoteluri din Deva, au 
funcționat și au rezolvat problema apei într- 
un mod foarte original.

„N-ar fi o problemă dacă apa ar fi 
luată doar pentru o zi în Hotelul Sarmis 
deoarece aici avem rezervor cu 6.000 de litri 
de apă, special pentru astfel de situații. Mai 
grav este la Hotel Deva, unde nu am reușit 
încă să instalăm un astfel de rezervor. Pen
tru restaurant, bucătăresele au pus deoparte 
câteva recipiente cu apă, dar clienții care 
sunt sau se vor caza, vor primi și o găleată 
cu apă, ca să o folosească la toalete. Dacă 
rezervele făcute la Hotel Deva nu vor fi su
ficiente, vom fi nevoiți să folosim din rez
erva de apă a hotelului Sarmis. Vom umple 
bidoane și ne vom plimba dintr-o parte în 
alta...”, a afirmat revoltat Viorel Cemă, di
rectorul celor două hoteluri.

Doamna dirigintă are vina că nu ne-a 
anunțat. Nu țiu tem merge mai departe 
până nu iese adevărul la iveală... 
Vinovății trebuie să plătească”, spune An
gela Heiuș.

Polițiștii așteaptă rezultatul exper
tizei privind decesul elevului Heiuș Paul. 
’’Dosarul se află la polițiștii din cadrul 
Serviciului de Investigații Criminale sub 
supravegherea procurorului. S-a solicitat 
o expertiză amănunțită asupra cauzelor 
morții și, în funcție de aceasta, se va în
cepe sau nu urmărirea penală asupra celor 
vinovați”, a precizat inspectorul Bogdan 
Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara.

Maria Bulz

Autoritățile sanitare 
o scaldă pe uscat

în condițiile în care lipsa apei creează 
evidente probleme legate de igienă, una din
tre acestea fiind funcționarea unităților de 
alimentație publică o zi întreagă cu toaletele 
închise, autoritățile sanitare aruncă pisica 
moartă dintr-o curte în celeilalte. Direcția 
de Sănătate Publică (D.S.P.) s-a divizat. De
partamentul de Control în Sănătate (D.C.S), 
care are atribuția de a constata și sancționa 
neregulile din teren și Direcția de Sănătate 
Publică și Programe (D.S.P.P.) care aduce la 
cunoștința populației regulile de igienă care 
se impun in alimentația publică. „Din 
păcate departamentul meu nu este în măsură 
să facă verificări printre comercianți. Este o 
problemă într-adevăr, dar ar fi una și mai 
mare dacă nu s-ar rezolva avariile de la 
rețeaua de distribuție a apei potabile. Noi 
monitorizăm calitatea apei, dar colegii de la 
Departamentul de Control în Sănătate, au 
autoritatea de a face controale și de a 
sancționa firmele care nu se supun regulilor 
de igienă impuse în caz de sistare a apei”, a 
afirmat Cecilia Birău. Contactată telefonic, 
directoarea Departamentului de Control în 
Sănătate Hunedoara, Valeria Andreescu, a 
refuzat să vorbească despre problema pe 
care o întâmpină hunedorenii.

Georgiana Giurgiu
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Aproximativ 300 de cetățeni români care și-an petrecut vacanța în stațiunea 
egipteană Hurghada sunt blocați, de marți dimineață, în aeroportul din 
această localitate, întrucât aeronava care urma sa îi aducă la Cluj-Napoca 
nu a decolat, din cauza unor probleme între compania aeriană și autorități. gl

■

Tâlhărit la o beție
în Crișcior

Un bărbat din Vața a fost 
tâlhărit de ortacul cu care a stat 
la băute, luni seara, într-o 
cârciumă din Crișcior. Victima, 
o persoană în vârstă de 45 de 
ani, din a reclamat, apelând 
Serviciul de Urgență 112, că a 
fost bătut și i s-a luat suma de 
900 lei și un telefon mobil de 
ADRIAN C., de 43 de ani, din 
comuna Crișcior.

Din primele cercetări efec
tuate s-a constatat că cei doi au 
consumat împreună băuturi al
coolice după care au părăsit 
împreună cârciuma. Pe o stradă 
lăturalnică, Adrian i-a cerut 
părții amicului telefonul mobil 
ca să sune în străinătate.

înainte ca victima să 
înțeleagă exact ce se întâmplă, 
a încasat un pumn în figură și a 
fost deposedat de bunuri, după 
care agresorul a fugit spre 
pădure din apropriere.

în cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
tâlhărie, totodată efectuându-se 
verificări în vederea 
identificării și depistării autoru
lui și pentru luarea măsurilor 
legale.

Victimele neatenției 
și ale nepăsării

Un șofer din Petroșani a 
intrat în trafic fără să se asigure 
și, la punerea în mișcare de pe 
loc a autoturismului pe care îl 
conducea, a intrat cu mașina 
într-o motoretă condusă regula
mentar de un tânăr.

în urma comiterii acciden
tului a rezultat avarierea celor 
două vehicule și rănirea 
ușoară a două persoane.

Conducătorul motoretei nu 
purtau cască de protecție și nu 
a urmat un curs de legislație 
rutieră. necesar conducerii pe 
drumurile publice a unui astfel 
de vehicul. în cauză s-a în
tocmit dosar penal.

Părinții nu agreează „taxa pe chiul”
Noua Lege a Educației creează 
controverse în rândul elevilor, 

părinților, dar și al cadrelor di
dactice. Sancțiunile pentru pă

rinții elevilor chiulangii și

B
“Noua lege este mult 
mai bună decât cea

oj actuală. Sunt cel puțin 74 
de modificări prin care 

se responsabilizează toate părțile 
implicate în procesul educațional. 
Știu că măsura de sancționare a 
părinților este una controversată, 
însă aceasta poate contribui la pre
venirea abandonului școlar”, a de
clarat inspectorul general al 
IȘJ, Alexandru Lăutaru.

modificările survenite la exa
menul de bacalaureat sunt 

două dintre noutățile proiectu
lui de lege.

Noua Lege a Educației 
sancționează părinților elevilor care 
absentează nemotivat. Mai exact, 
fiecare părinte va semna un contract cu 
școala unde învață copilul în baza 
căruia titularul va putea fi sancționat cu 
amendă, între 500 și 5.000 de lei pentru 
chiulul odraslei sau să efectueze muncă 
în folosul comunității.

“Dacă privesc din punctul de 
vedere al absolventului, consider că 
este o măsură benefică, pentru că 
oricum nu se face prea multă școală în 
România, iar dacă mai și chiulești... . 
Dar dacă mă gândesc că și eu am fost 
licean, iar dacă ar fi existat aceste reguli 
atunci, cu siguranță nu mi-ar fi con
venit. Eu consider că am fost un elev 
normal, care a avut și note mici și a și 
chiulit de la ore atunci când nu și-a 
învățat lecția. Oricum, un părinte nu îl 
poate obliga pe copil să meargă la 
școală, dacă acesta nu vrea”, a declarat 
Loredana Jurca.

De aceeași părere este și Marin 
Giurgiu, tatăl unui elev de clasa a VIII- 
a din Brad: “Nu sunt de acord cu 
această măsură. Eu consider că, în 
cazul în care copilul meu lipsește 
nemotivat de la ore, școala ar trebui să

Tentativă de omor Ia Simeria
Un bătrân, ce fusese lovit în 

cap cu securea de fiul concubi
nei sale, a încercat să îl prote
jeze pe agresor din dragoste 

pentru femeia cu care viețuia.
Tentative de omor comisă în 

urmă cu zece zile, la Simeria, a 
fost deslușită recent de polițiști.

Un echipaj SMURD a fost solici
tat în Simeria pentru a transporta la Spi
talul Județean Hunedoara un bărbat în 
vârstă de 61 de ani care prezenta un 
traumatism cranio-cerebral, cu fractură 
frontoparietală bilaterală stânga. 
Bărbatul a fost ulterior transferat la Spi
talul Județean Timișoara - Secția Neu
rochirurgie, unde se află internat și în 
prezent.

Victima a declarat în seara inci
dentului faptul că, fiind în stare de ebri

etate, a căzut pe scările imobilului unde 
locuiește și s-a lovit la cap. Din 
investigațiile și cercetările efectuate ul
terior, polițiștii au stabilit că în noaptea 
de 3 spre 4 aprilie 2010, în timp ce se 
afla în locuință, pe fondul unui conflict 
spontan generat de consumul 
excesiv de alcool, bărbatul a fost lovit 
cu o secure în cap de către fiul concu
binei sale, respectiv IOAN G., de 49 
ani, cunoscut ca fiind cu antecedente 
penale.

Pe baza probatoriului administrat 
în cauză și a concluziilor medico- 
legale, prezumtivul autor al faptei a fost 
reținut pe baza unei ordonanțe emise de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Hune
doara pentru 24 ore, urmând să fie 
prezentat Tribunalului Hunedoara cu 
propunere de arestare preventivă, pen
tru săvârșirea infracțiunii de tentativă 
de omor.

Maria Bulz
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SC FESTIMANI COMPREST SRL cu sediul în 
localitatea Deva, str.Nicolae Grigorescu, nr.59, 
jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru 
recuperare materiale refolosibile”, situat în localitatea 
Simeria, str.Streiului, F.N., jud.Hunedoara.

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

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

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
GARZ DĂNUȚ, anunță publicul interesat asupra de
ciziei etapei de încadrare a proiectului “Vulcanizare și 
spălătorie auto - parter și mansardă”, din Hațeg, str.Pro- 
gresului, FN, care este urmare a procedurii simplificate 
de avizare prin emiterea Notificării de tip B.

Informații privind potențialul impact asupra medi
ului, al proiectului propus, pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Hunedoara din mun.Deva, str.Aurel Vlaicu 
nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8-14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, 
jud.Hunedoara, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului.

mă informeze, iar eu să fiu cel care ia 
măsurile care le cred necesare, nu să 
scoată cu forța banii de la mine din 
buzunar”.

Mai mult de învățat 
pentru bacalaureat

Anul acesta bacalaureatul 
înseamnă trei probe scrise, iar la oral 
vor fi susținute examene la două limbi 
străine.

“într-un fel e mai simplu, dar 
totodată și mai mult de învățat. Nu mai 
înțeleg nimic. în fiecare an ne-am 
pregătit pentru un anumit tip de 
calaureat, pentru ca la sfârșitul anului 
să nu mai fie nimic valabil. E mai bine 
că avem mai puține probe scrise, dar va 
fi mai greu la oral, cu două limbi 
străine”, a declarat Claudia Popa, elevă 
în clasa a Xll-a la un liceu din Deva.

Andreea Lazăr

Clubul Sindicatelor din Lupeni
a luat foc

Acoperișul unei clădiri care aparține Clubului Sindicatelor E.M. 
Lupeni a luat foc ieri la amiază. Incendiul a fost observat de un jandarm 
care deși se afla în timpul liber, după ce a anunțat pompierii a interven 
la stingerea flăcărilor.

Pentru a se putea lupta cu flăcările eficient, jandarmul a luat un 
instinctor de la școala situată în imediata apropiere a clădirii afectate 
de incendiu. O mână de ajutor i-au dat și doi tineri care se aflau la 
sediul sindicatului.

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.

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 la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.
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Direcția Agricolă e pregătită să acorde
Sprijin pentru fermele de semi-subzistență
Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală (DADR) 
Hunedoara este pregătită pen
tru a lansa cea de-a doua se

siune pentru primirea 
proiectelor pe Măsura 141 pri

vind sprijinirea fermelor de 
semi — subzistență. Sprijinul 

acordat fermierilor urmărește 
dezvoltarea fermelor de la ni
velul de producție pentru con
sumul propriu și o cantitate 
•■pdusă de produse destinate 

' comercializării, la sporirea 
producției pentru piață.

Ajutorul constă în alocarea sumei 
nerambursabile de 1.500 euro anual 
pentru o perioadă de cinci ani, fără 
necesitatea unei co-finanțări. După trei 
ani fermierul trebuie să dovedească, 
însă, că volumul producției valorificate 
pe piață a sporit cu 20 la sută, respectiv 
că a înregistrat o creștere cu trei Unități 
de Dimensiune Economică (UDE). 
„Până în prezent a apărut Ghidul de im
plementare a Măsurii 141, iar person
alul a fost instruit pentru derularea 
programului. Așteptăm dintr-un mo
ment în altul apariția actului normativ 
pentru a putea demara primirea 
proiectelor. Măsura a fost una de succes 
astfel încât estimăm că în acest an 
numărul solicitărilor va spori față de 
anul trecut când am avut, la nivelul 
județului Hunedoara, un număr de 168 
de proiecte eligibile”, a declarat loan 
Ștefan, directorul coordonator al 
DADR Hunedoara. Cum autoritățile 
cred că numărul proiectelor va crește cu 
până la de trei ori, va fi realizată o 
procedură de selecție. Astfel, au fost 
enunțate mai multe criterii, punctate 
fiecare cu câte 20 de puncte, care va 
ajuta la departajarea solicitanților. Vor 
fi punctate vârsta sub 40 de ani, 
cuprinderea în proiect a unui obiectiv 
de investiții (terenuri, imobile, utilaje, 
animale), locația fermei într-o zonă 
defavorizată privind condițiile de agro- 
mediu precum și apartenența fermieru
lui la o formă de asociere. Derularea 
programului de sprijin presupune par
curgerea a trei faze: verificarea dosaru
lui, stabilirea eligibilității și faza de 

verificare în teren a datelor. Fondurile 
se vor derula prin intermediul Oficiului 
Județean de Plăți pentru Dezvoltare 
Rurală și Pescuit (OJPDRP) Hune
doara.

Fantoma fostelor 
CAP-uri încă 
ii bântuie 
pe agricultori

Finanțările pe Măsura 142 privind 
înființarea grupurilor de producători nu 
au la fel de mare căutare. „La nivelul 
județului nu s-a constituit până în 
prezent nici un grup de producători. De 
trei ani purtăm discuții pentru 
înființarea unor grupuri pe apicultura., 
în special pentru creșterea ovinelor și 
cultura cartofului. Aceste asocieri nu au 
avut succes pentru că este nevoie de 
găsirea unui lider care să se implice în 
administrarea grupării și valorificarea 
în comun a producției obținute. De 
asemenea, asocierea implică și o serie 
de responsabilități și riscuri pe care 
producătorii nu vor să și le asume, 
preferând să-și valorifice produsele în 
mod individual. Mulți dintre ei 
compară orice formă de asociere cu în
scrierea în CAP”, afirmă Emil Gavrilă, 
expert în cadrul DADR Hunedoara.

Fondurile din Programul Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2007 — 2013 
(PNDR) pot fi accesate de către 
solicitanți la un an după constituirea în 
grup de producători.

Finanțarea pe Axa 
LEADER așteaptă 
înființarea 
Grupurilor 
de Acțiune Locală 
(GAL)

O serie de fonduri prin PNDR vor 
putea fi obținute de comunitățile rurale 
după înființarea GAL-urilor, organisme 
a căror întemeiere este susținută finan
ciar chiar de Axa Leader. Acest tip de 
asociere micro-regională este o formă 
de parteneriat public - privat în care se 
regăsesc administrația și serviciile pub
lice — pe de o parte și agenții eco
nomici, asociațiile non-profit sau 

persoanele fizice interesate - pe de altă 
parte. Până în prezent au fost întemeiate 
în județul Hunedoara patru GAL-uri. 
„DADR Hunedoara prin intermediul 
Departamentului Dezvoltare Rurală 
sprijină prin oferirea de informații și 
consultanță înființarea GAL-urilor. în 
acest moment ele sunt în faza de con
stituire juridică, după care vor începe 
elaborarea strategiei de dezvoltare 
locală. Asocierea este benefică pentru 
că orice formă de colaborare asigură 
punctaje suplimentare pentru proiectele 
depuse”, mai spune Emil Gavrilă. 
GAL-urile vor identifica obiectivele 
comune de dezvoltare, vor selecta 
proiectele și vor putea solicita finanțare 
pe Axa LEADER.

Cătălin Rișcuța

Acordarea subvenției pentru 
îotorină este încă incertă

Cultivatorii au început lucrările 
agricole de primăvară fără să știe 
dacă vor mai primi subvenția pen
tru motorină. Subvenționarea ac

cizei la motorină face parte 
dintr-o serie de ajutoare de stat pe 

care Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Regionale (MADR) 

intenționează să le acorde în 
2010, dar un act normativ în acest 

sens este doar în stadiul 
de proiect.

Potrivit acordurilor semnate cu Uni
unea Europeană, începând de la 1 ianuarie 
2010 se interzice acordarea de ajutoare de 
.tat în agricultură.

„Subvenționarea accizei la motorină 
:ste cerută in toată Europa. Totuși, se tinde 
pre eliminarea acestui tip de ajutor pentru 
t se păstra subvențiile directe cum sunt cele 

pe suprafața de teren sau pe cap de animal”, 
a spus loan Ștefan, directorul coordonator 
al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală (DADR) Hunedoara.

In acest context, un act normativ elab
orat de MADR, dar aflat încă în stadiul de 
proiect se referă la o reducere a accizei pe 
motorină de la 29,3 euro la mia de litri, la 
21 de euro la mia de litri, respectiv la limita 
minimă admisă de Uniunea Europeană, 
reprezentând valoarea de 1,16 lei pe litru.

„Subvenția se va da pentru sectorul 
vegetal, zootehnie și îmbunătățiri funciare. 
Sprijinul se va acorda în baza unei cereri de
puse trimestrial, iar solicitarea poate să fie 
și pentru lucrări efectuate anterior. Per
soanele fizice neautorizate nu vor putea să 
mai beneficieze de această subvenție, ci 
doar plătitorii de TVA”, a declarat Mirela 
Paraschiv, șef serviciu Ajutoare de Stat și 
Măsuri de Piață din cadrul Agenției de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Programul „Mărul” pentru școlari 
“se coace” și la APIA

Programul „Mărul” va fi 
aplicat în România din acest 

an școlar ca parte a măsurilor 
similare la nivel european 

pentru încurajarea consumu
lui de fructe în școli.

Programul se va implementa în 
același mod ca și „Cornul și laptele” 
prin implicarea autorităților publice 
locale, respectiv Consiliul Județean 
(CJ) Hunedoara, care va organiza pro
cedurile de atribuire a contractelor de 
furnizare a fructelor.

Pentru implementarea acestui 
program se desfășoară în acest mo
ment un schimb de informații între CJ 
Hunedoara și Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA).

„Conform legii trebuie să punem 
la dispoziția CJ Hunedoara în termen 
de 15 zile de la emiterea actului nor
mativ, toate documentele necesare, re
spectiv informații privind Ghidul 
solicitantului și formularele care vor 
fi atașate la caietul de sarcini al 
licitației de atribuire.

Ulterior, după desfășurarea 
licitației vom emite un Certificat de 
agreere din care să rezulte că soci
etatea care va fi desemnată 
câștigătoare poate să ofere produsele 
corespunzătoare standardelor care se 
solicită”, a declarat Veronica Borun- 

gel, director coordonator al APIA 
Hunedoara.

După implementarea programu
lui în școli, reprezentanții APIA vor 
verifica dacă parametrii impuși prin 
actul normativ sunt respectați. Ei vor 
controla dacă firmele câștigătoare au 
condiții optime de păstrare a merelor 
și vor verifica dacă se respectă proce
dura de atribuire în școli, dacă pro
dusele sunt conforme din punct de 
vedere calitativ și sunt ambalate 
corespunzător.

De acest program vor beneficia, 

la nivel național, peste 1,7 milioane de 
copii reprezentând elevii claselor din 
învățământul primar și gimnazial.

Copiii vor primi gratuit mere 
vreme de maxim o sută de zile 
școlare, în limita unei valori zilnice de 
0,3 lei/elev.

Uniunea Europeană va contribui 
la finanțarea programului cu aproape 
cinci milioane de euro, iar 
cofinanțarea din partea statului român 
se cifrează la 1,7 milioane euro.

Cătălin Rișcuța
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„Există ia femei un instinct de devotament 
și de ocrotire care întrece orice logică și care, 
atunci când se manifestă, întunecă judecata ”, 

(Daniel Rops)

Eva Sara Badea o femeie mereu alături
de cei aflați la ananghie

Fire sensibilă, femeia s-a 
implicat adesea în acțiuni de 
ajutorare a persoanelor de
favorizate. O femeie a cărei 
experiență dobândită de-a 

lungul vieții a determinat-o 
să-și canalizeze toată pute

rea de muncă și energia 
pentru ajutorarea celor 

aflați la ananghie este Eva 
Sara Badea, directorul Aso
ciației Mara Maria-sucur- 

sala Deva.

Născută în comuna Sălașu de 
Sus, Eva Sara Badea afirmă cu 
mândrie că provine dintr-o familie 
în care bunicii săi au fost țărani, oa
meni de vază și muncitori. 
Absolventă a Institutului Peda
gogic din Cluj Napoca, Eva Sara 
Badea a profesat timp de 17 ani ca 
și cadru didactic. A predat limba 
română și franceză la mai multe
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 „Despre doamna Eva nu am decât cuvinte de laudă. Ne leagă o 

prietenie necondiționată cafe a rezistat de mai bine de 30 de ani. Este 
o luptătoare și un caracter aparte. O apreciez enorm de mult. Deși 
ne întâlnim rar prietenia noastră a rezistat peste ani.”

Valerica lanoși Marian, artistă

școli și grădinițe din județ.
Despre activitatea de cadru di

dactic Eva Sara Badea mărturisește 
că este una-dintre cele mai plăcute 
meserii.

„Iubesc copiii nespus de mult. 
Și de fiecare elev al meu m-am 
atașat foarte tare. O experiență mai 
sensibilă din activitatea mea de 
cadru didactic a fost în vremea 
când predam la centrul de la 
Păclișa. Nu am rezistat acolo foarte 
mult. Cam doi ani și jumătate. 
Copii de acolo aveau mari prob
leme de comportament, apoi a avut 
loc o întâmplare foarte nefericită în 
viața mea și am renunțat la această 
meserie”, a mărturisit Eva Sara 
Badea.

Și-a continuat activitatea la In
stitutul de Cercetare Minieră timp 
de nouă ani.

De-a lungul carierei Eva Sara 
Badea a absolvit mai multe cursuri 
de formare profesională de la oper
are calculator până la cursuri de 
management de conducere și orga
nizare.

Momentele grele 
i-au schimbat viața 
radical

Imediat după revoluție Eva 
Sara Badea a pornit o mică afacere.

A început de la un simplu 
chioșc lângă un bloc turn. Fiind un 
bun manager și-a extins afacerea. A 
ajuns al șaselea comerciant, ca 
importanță, din județ care deținea 
cinei depozite și șapte magazine în 

întreg județul Hunedoara.
Bunele sale calități de man

ager nu au ferit-o însă de răutatea 
și relele intenții ale angajaților. Ast
fel în 2006 contabila lanțului de 
magazine împreună cu gestionarul 
firmei au sustras sume importante 
de bani din conturile societății, 
ceea ce a dus la falimentarea 
lanțului comercial.

„Am avut nefericita ocazie să 
fiu delapidată. Am avut prea mare 
încredere în oameni și nu i-am 
supravegheat mai îndeaproape. 
Consider că o afacere merge bine 
atâta vreme cât este în familie. 
Drept este că m-am extins mai mult 
decât trebuia. Persoanele care m-au 
delapidat nu sunt de găsit nici în 
ziua de azi”, a completat Eva Sara 
Badea.

Perioada care a urmat după 
falimentarea lanțului de magazine 
nu a fost una ușoară pentru Eva 
Sara Badea. Avea de restituit sume 
importante de bani care îi fuseseră 
furați, iar majoritatea persoanelor 
pe care la momentul respectiv le 
considera „prieteni” nu i-au fost 
alături și în momentele grele.

„A fost o perioadă foarte grea. 
Un moment de cumpănă. Foarte 
puține persoane mi-au fost atunci 
alături. Numai Bunul Dumnezeu 
m-a ajutat să trec peste acel „hop” 
al vieții. îmi amintesc că am mers 
la Prislop la Mănăstire. Era un 
preot care mi-a spus atunci așa: „Ai
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 „Colaborarea cu

doamna Badea este una 
dintre cele mai bune. 

Apreciez foarte mult ceea ce face. 
Este o persoana care se implică și 
pune suflet în tot ceea ce face. O 
stimez foarte mult pe doamna 
Badea. Este un om extraordinar”

Nelu Ban Fîntînă, 
artist

„Indiferent ce greutăți întâlnește în viață o femeie nu 
trebuie să se lase îngenunchiată. Cu toate că bărbații nu re
cunosc, femeia este ce-a mai puternică ființă de pe Pământ. 

Prin muncă, perseverență și cu multă credință fiecare femeie își poate 
atinge țelul pentru care luptă. Cea mai importantă satisfacție este 
atunci când te poți bucura de bucuria celor din jur.”

Eva Sara Badea

pierdut, doamnă, materialul, dar ți- 
ai câștigat sufletul!”. A fost un mo
ment în care viața mi s-a schimbat 
radical”, a spus Eva Sara Badea.

Familia a fost 
principalul 
susținător

Femeie puternică, care nu s-a 
lăsat niciodată îngenunchiată de 
problemele cu care s-a confruntat 
de-a lungul timpului, Eva Sara 
Badea a găsit puterea să meargă 
mai departe.

în tot acest timp a avut mereu 
alături familia. Fiica sa și cele două 
nepoțele i-au fost cel mai mare 
sprijin în momentele grele.

Până în 2009 a lucrat în dome
niul asigurărilor, unde a avut rezul
tate remarcabile, ajungând să 
ocupe postul de consultat senior în 
cadrul agenției.

Din luna ianuarie a acestui an 
Eva Sara Badea este directo: 
Asociației Mara Maria - sucursala 
Deva.

„Activitatea de aici îmi aduce 
enorme satisfacții și o fac cu foarte 
mare plăcere, dar și răbdare. Mo
mentele grele prin care am trecut 
m-au făcut să înțeleg oamenii și 
greutățile lor și m-au determinat să 
îmi doresc să îi pot ajuta. Iar acest 
lucru îmi dă un elan extraordinar”, 
a spus Eva Sara Badea.

Irina Năstase

Drept la replică
Referitor la articolul publicat mier

curi 10 martie anul curent în cotidianul 
Glasul Hunedoarei am de precizat 
următoarele aspecte:

în primul rând acest domn „Gogu” 
care a publicat în rubrica „Cu ochii pe ei” 
un material referitor la activitatea 
asociației Mara Maria și în care îmi adresa 
acuze și jigniri, ar fi trebuit să verifice 
veridicitatea acuzelor aduse, acest lucru 
ținând de caracterul deontologic al unei 
persoane care își desfășoară activitatea în 
presă. Domnul „Gogu” ar fi trebuit să se 
intereseze de activitatea asociației de când 
aceasta a fost deschisă în loc să arunce cu 
noroi și cuvinte grele în persoane despre 
care nu știa nimic. Mai mult jignirile aduse 
atât mie personal cât și la adresa colabora
torilor mei au lovit un copil de 15 ani care 
nu a dorit decât să își ajute un coleg. Lim

bajul folosit nu face onoare nici măcar 
unui om de rând, mai mult unui om din 
presă. Iar faptul că s-a folosit de un pamflet 
vis-a-vis de un copil bolnav care necesită 
o intervenție chirurgicală denotă lipsa de 
caracter și suflet a celui care a scris mate
rialul.

în al doilea rând, referitor la activi
tatea asociației vă prezint următoarele:

Asociația Mara Maria- sucursala 
Deva a fost înființată în 15 ianuarie anul 
curent. Asociația și-a început activitatea 
fără a avea un capital, iar banii cu care am 
început să funcționăm au fost din 
sponsorizările obținute care constau în 
bani și produse donate de oamenii de suflet 
cu care am continuat colaborarea în ciuda 
jignirilor aduse atât mie cât și asociației. 
Despre activitatea asociației doresc să fac 
cunoscut faptul că au fost organizate două 

mari acțiuni în cadrul cărora s-au împărțit 
417 pachete cu alimente de bază per
soanelor din evidențele asociației noastre. 
Precizez că aceste persoane fac parte dintr- 
un mediu social defavorizat (persoane cu 
handicap, persoane care fac tratament de 
dializă, afectate de TBC, persoane fără 
venituri). De asemenea, au fost distribuite 
410 kilograme de cartofi Spitalului din 
Deva, 336 de kilograme cartofi 
administrației locale din Simeria, de unde 
au fost redirecționate către spitalul din lo
calitate, iar 550 de kilograme de cartofi au 
fost împărțite la sediul asociației per
soanelor defavorizate, câte cinci kilograme 
per familie. O altă activitate a asociației s- 
a conturat în donarea unui cărucior cu 
rotile ultra performant unui tânăr cu hand
icap. Lunar asociația Mara Maria asigură 
tratamentul prescris de medicul specialist

pentru opt cazuri. Avem în vedere încă ’ Sărbători de Paști, care au fost împărțite de 
două cazuri de evacuare din cauza neplății 
datoriilor.

Un caz deosebit pentru care asociația 
pe care o reprezint face eforturi de aju
torare este cazul băiatului bolnav de inimă, 
Bogdan Daniel Ciot, al cărui diagnostic 
este „Stenoză aortică valvulară congenitală 
strânsă” și necesită corecției chirurgicală 
prin care valva bolnavă trebuie înlocuită cu 
o valvă sănătoasă. Menționez că mâine 
(n.red. azi) băiatul va merge pentru analize 
la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, iar 
săptămâna viitoare va fi supus intervenției 
chirurgicale de care are nevoie. Prin inter
mediul asociației am reușit să obținem o 
reducere considerabilă a costurilor
operației. Pentru a strânge fondurile nece
sare pentru acest caz am tipărit 2.500 de 
felicitări pentru 8 martie și Sfintele 

voluntari persoanelor care au avut suflet și 
au dorit să ajute cu orice sumă de bani. De 
asemenea, au fost organizate spectacole 
caritabile la care au participat îndrăgiți 
interpreți de folclor. Pentru toate 
sponsorizările primite au fost eliberate 
chitanțe, indiferent de suma donată. Pot 
face dovada cu acte a întregii activități 
desfășurate în cadrul asociației iar cine 
dorește să se convingă ne poate găsi la 
sediul asociației. Satisfacția noastră este că 
putem salva vieți și putem ajuta oameni. 
Atâta vreme cât noi știm că facem lucruri 
bune nu ne vom împiedica de un „ciot”.

Eva Sara Badea,
director Asociația Mara Maria 

sucursala Deva.

I
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Interviu imaginar, dureros de real
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Mircia se ‘ntoarce și-n Consiliu strigă; 
Oastea lui gălbuie nu se mai intrigă. 
Lupta iar începe... Oancea e zdrobit 
Și Mircia orange... pe loc s-a vopsit.Rep. Cât de mult contează pentru 

lumneavoastră sprijinul familiei în 
lolitică?

Rep.: Cum ați reușit să obțineți în 
continuare susținerea conducerii cen
trale în lupta cu Moloț?

Rep.: Cum v-ați obișnuit cu statu
tul de simplu membru PNL la nivelul 
județului Hunedoara?

dar nu i-a vândut Moloț teren
Mircia a vrut să se retragă în munți

După ce a fost debarcat din 
fruntea organizației PNL Hu
nedoara, Mircia Muntean și-a 
adunat micuța oaste ce se îm- 
prăștiase care-ncotro și a tre
cut la o luptă de guerilă. Care 
este strategia lui „El Coman- 
dante de Deva ” nu știe prea 

rtf tă lume, totuși încercăm să 
intuim următoarele mișcări ale 

rebelului liberal.

pe o bancă îngustă, tocmai în Cristur, 
Cu cosi(a-i blondă atârnând
:pre... rimă,
°lânge și suspină doamna primăriță, 
Și înjură aspru, ca o crășmăriță

'pe la alegeri soțul ei iubit
4 luptat cu Moloț și nu l-a răzbit.

M.M. *A: Enorm. Dacă nu era fa- 
nilia eram de mult out din politică. M- 
iu susținut așa cum reiese și din 
rumoasele versuri scrise de Bolintini- 
inu, cred, e drept nu pentru mine, dar 
e-'_7i găsit pe net și cum nu aveau 
dresant exact m-am gândit să le 
nsușesc. Cum ziceam, familia a fost 
iermanent lângă mine și sper că va fi 
n continuare în lupta mea împotriva 
mpostorilor din PNL.

Un orologiu sună, luna sus se ține. 
Spre banca îngustă oare cine vine? 
„Eu sunt, bună maică, fiul tău 
primar;
Eu, și la alegeri am pierdut amar. 
Soarta noastră fuse crudă astă dată: 
Am crezut în Oancea ș-a făcut-o lată. 
Dar deschideți poarta... Moloț 
mă-nconjoară...
Și cu trădătorii... Cred că mă 
doboară!"

M.M. ‘A: Așa cum bine a scris și 
George Coșbuc, dacă bine țin minte, în 
poezia de mai sus, am fost foarte rănit 
în prima fază. Am vrut chiar să mă re
trag în munți dar nu am mai găsit teren 
și, normal!, trădătorul Moloț nu a vrut 
să-mi vândă și mie, acolo, câțiva metri 
pătați să am unde să mă tolănesc și eu 
pe o scoarță să-mi ling rănile. Așa că 
am fost nevoit să mă refugiez la 
București sub fustele domnișoarei Crin 
Antonescu.

Antonescu (tatăl) atunci a grăit
Și într-o ședință astfel i-a vorbit:
„ Ce spui, tu, străine? Mircia-i 
departe;
Vocea s-a Consiliul astăzi îl împarte. 
Eu sunt al său lider; el e omul meu; 
De ești tu acela, nu-ți sunt mentor eu! 
Insă dacă Oancea, vrând să-ngreuieze 
Anii vieții mele și să mă-ntristeze, 

Tocmai el pe tine astăzi te-a săpat; 
Dacă tu ești Mircea cu adevărat, 
Apoi tu-n consiliu Jără biruință 
Nu poți ca să intri cu a mea voință. 
Mergi la Primărie! Dă cu biciu-n boi! 
Și-adună în juru-ți, consilieri noi! “

M.M. ‘A: Așa cum scrie și Octa
vian Goga în poezia de mai sus, nu 
numai că am obținut sprijinul lui Crin 
Antonescu, ci am fost chiar încurajat să 
trec la ofensivă împotriva trădătorilor. 
Nu de alta dar brânza pe care a dus-o 
Moloț la ultimul BPN a fost cam prea 
sărată, să tragă mult la cântar.

a

Rep: După prima victorie îm
potriva lui Oancea ce redute veți lua cu 
asalt?

M.M. ’A: Deocamdată nu am timp 
de alte redute pentru că mă omoară 
naveta la Alba Iulia. Noroc că și Moloț 
călătorește pe aceleași căi, dar pentru 
alte dosare. Sper să nu mai fie nevoie 
și de o luptă cu Moloț și să-mi rezolve 
procurorii și necazurile mele. La 
diferența de statură dintre noi nu o să 
am probleme să mă impun în celulă.

Aberațiile neuronului singuratic

hd W^fțmcția mea, of... inima mea

Trădări fără număr la PNL Hunedoara
Fostulprim-solist al Primă
riei Deva, retrogradat la sta
tutul de “cel mai tare gurist 

din parcarea goală”, va avea 
timp să se ocupe mai mult de 
cariera artistică, dacă tot a 
fost tras pe linie moartă 

în cariera politică.
Surse din apropierea rapso

dului susțin că acesta va 
scoate un nou single, de fapt 
un remix după celebra melo
die “Tinerețea mi s-a dus cu 
anii”, interpretată de această 
dată solo deoarece șoferul a 
rămas angajatul Primăriei

Când ești vice la putere, 
Te muncești să-ți faci avere, 
Dar acum când ești schimbat 
Vezi că Moloț te-a lucrat.

Influența mi s-a dus cu banii,
Primărie amară ca o bere,
Doamne spune-mi de ce pierd eu anii, 
Dacă nu mai am funcții, putere.

De-aș putea s-adun în brațe,
Liberalii necăjiți,
Le-aș da bani, le-aș da povață,
Pe Moloț să-l ocoliți

Influența mi s-a dus cu banii,
Primărie amară ca o bere,
Doamne spune-mi de ce pierd eu anii,
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Serviciile ruse de securitate au dejucat zece atacuri teroriste împotriva Ru
siei în 2010 și a identificat organizatorii atentatelor de la metroul din Mos
cova, a declarat marți director al Serviciului federal de securitate (FSB), 
Aleksandr Bortnikov, citat de agențiile ruse pagină electronică.

Iranul va îmbogăți uraniul 
într-un ritm mai alert

Declarațiile fiscale pentru 2009 pot fi depuse
până pe 17 mai

Iran a anunțat că va începe 
în curând producția în masă 
a unor centrifuge capabile de 

îmbogățirea uraniului, cea 
mai controversată parte a 

programului său nuclear, de 
trei ori mai repede decât sis

temele existente.

Șeful atomic iranian Aii Akbar 
Salehi declara că republica islamică 
posedă acum know-how-ul tehnic pentru 
a produce pile de combustibil necesare 
pentru reactoarele atomice.

La sfârșitul săptămânii trecute, Iran 
a dezvălui centrifuge de generația a treia 
despre care susține că poate îmbogăți ura
niul de șase ori mai repede decât sistemul 
IR-1 la uzina sa din Natanz.

Unitatea din Natanz are o capacitate 
de 60.000 de centrifuge, iar Iran a 
îmbogățit constant uraniul timp de ani, 
sfidând trei seturi de sancțiuni ONU.

imbogățirea uraniului este în cen
trul controversei ce înconjoară programul 
nuclear al Iranului , deoarece materialul 
poate fi folosit fie pentru a alimenta un 
reactor nuclear fie pentru construirea unei 
bombe atomice.

Organismul nuclear al ONU a ra
portat în februarie că Iran a instalat 8.610 
centrifuge IR-1 la Natanz.

Statele occidentale suspectează 
Iranul că dorește să construiască arme nu
cleare, în timp ce Teheranul neagă aceste 
acuzații, susținând că uraniul este necesar 
doar pentru a produce electricitate.

Duminică, președintele parlamentu
lui Aii Larijani a reiterat negația iraniană, 
citând un fatwa (edict religios) precedent 
al liderului suprem iranian ayatollah Aii 
Khamenei care arată că "folosirea 
armelor de distrugere în masă, inclusiv 
armele nucleare este haram (interzisă)."

Salehi a mai justificat dezvoltarea 
unor centrifuge avansate, amintind că 
"americanii folosesc de asemenea cen
trifuge avansate" .

El a mai respins și afirmațiile occi
dentale că Iran nu are know-how pentru 
a face pile de combustibil pentru a ali
menta un reactor.

Salehi a declarat că Iran este 
aproape de a stăpâni tehnologia necesară 
pentru pilde combustibil, iar vineri, re
publica islamică a dezvăluit modelul "vir
tual".

El sublinia că "dacă statele occiden
tale nu ar fi creat probleme, până acum 
am fi putut exporta radioizotopi" de la re
actorul din Teheran.

Agenția Națională de Adminis
trare Fiscală (ANAF) a anun

țat, marți, că 17 mai este 
ultima zi în care persoanele fi

zice pot depune declarațiile 
pentru veniturile realizate 

anul trecut

"Formularul 200 se completează 
de către contribuabilii persoane fizice 
care obțin venituri din: activități inde
pendente (activități comerciale, profe
siuni libere, drepturi de proprietate 
intelectuală), din cedarea folosinței 
bunurilor (închirieri, arendă), din 
activități agricole (de felul cultivării 
florilor, a legumelor în sere, a

pepinierelor etc.), din operațiuni de 
valută la termen și din transferul ti
tlurilor de valoare (acțiuni)", se arată 
într-un comunicat al instituției.

Declarațiile de venit pot fi depuse 
de către contribuabili direct la sediul 
administrației financiare (registratura 
organului fiscal) de care aparțin, la ofi

ciul poștal, prin scrisoare recomandată 
sau on-line, pe site-ul instituției.

ANAF precizează că termenul 
limită de depunere a declarațiilor de 
venit a fost prelungit până la data 17 
mai, întrucât termenul legal de 15 i^ai 
2010 este într-o zi nelucrătoare.

Grecia e pe primul loc ca țară angajatoare

Specialiștii au diverse ipoteze 
privind accidentul avionului 
prezidențial

Presa internațională citează opiniile 
experților pe tema accidentului de sâmbătă, in 
timp ce anchetatorii încearcă să afle cauzele 
tragediei.

în timp ce anchetatorii încearcă să afle 
ce s-a aflat la originea prăbușirii avionului 
președintelui polonez, experții occidentali fac 
speculații.

Unii experți sugerează că de vină ar fi 
vechimea avionului Tu-154, construit în 1984. 
New York Times îl citează pc Paul Haycs, di
rectorul pentru accidente și asigurări din com
pania Ascend, care spune că Rusia a oprit 
fabricarea în masă a acelui tip de avion în urmă 
cu 20 de ani și circa 200 mai sunt în serviciu 
in lume. Potrivit expertului, modelul folosit de 
președinte era unul dintre cele mai noi din cele 
aflate încă în serviciu.

Presa poloneză spune că fostul premier 
Lcszck Miller, care a supraviețuit prăbușirii 
unui elicopter în 2003, spusese de mult că un 
astfel de dezastru este foarte posibil. Oficialii 
polonezi ceruseră înlocuirea flotei de avioane 
oficiale, dar li s-a spus că nu sunt suficiente 
fonduri.

Jamkcs Fallows, corespondent al 
publicației americane The Atlantic, a spus că 
"temerile inițiale legate dc vechimea avionului 
au fost probabil afară din context". Televiz
iunea poloneză l-a citat pc Alekxsei Guscv, 
șeful centrului dc mentenanță din Samara, care 
a efectuat recent o revizuire a avionului. 
Acesta a spus că aeronava prezidențială nu 
avea nicio probolemă.

BBC News citează o revizuire a unui 
Tu-154 scrisă în 2004 de expertul în aviație 
ruspă Pauol Duffy. Potrivit acestuia, doar 
câteva dintre cclc 28 dc avioane pierdute în ac
cidente până acum s-au prăbușit din cauza 
unor probleme tehnice.

Potrivit The Atlantic Magazine, 
informațiile inițiale privitoare la ceața densă 
dc pc aeroportul din Smolensk ar putea indica 
responsabilitatea vremii în accident. "Prob
lema fundamentală la aterizare pc ceață este că

nu poți vedea pista atunci când cobori. Dacă 
nu poți vedea pista, este ca și cum ai conduce 
mașina rapid pc un drum întortocheat, într-o 
ceață densă - te îndrepți spre o destinație pe 
care nu o vezi".

Expertul în aviație Tomash Shultz a spus 
pentru TBN-24 TV că pilotul este dc vină. "A 
fost o problemă cu pilotul, care, în 
circumstanțe obișnuite, ar fi refuzat să ater
izeze, dar acum a încercat de trei sau patru ori 
să aterizeze, ceea ce înseamnă o situație dc 
urgență", a spus el, precizând că pilotul a fost 
presat să aterizeze pentru că la bord erau ofi
ciali polonezi.

Potrivit New York Times, anchetatorii 
încearcă să afle dacă pilotul nu a ascultat 
instrucțiunile dc la controlorii ruși și dacă a 
fost presat să aterizeze, pentru ca delegația 
poloneză să nu întârzie la ceremoniile din 
Katyn. Potrivit ziarului, Kaczynski a avut o 
dispută în august 2008 cu un pilot, care urma 
să aterizeze avionul în Tbilisssi în timpul 
războiului din Georgia. Președintele i-a cerut 
să aterizeze în pofida condițiilor periculoase, 
dar pilotul nu a urmat ordinul și a aterizat în 
capitala azeră Baku.

Ziarul polonez Dzicnnik spune că 
președintele l-a amenințat atunci pc pilot că 
vor fi consecințe, dacă nu-i ascultă ordinele. 
"Dacă cineva decide să devinp pilot, nu ar tre
bui să se teamă dc nimic. Nc vom ocupa dc 
asta când ne vom întoarce", ar fi spus 
președintele.

The Daily Mail îl citează pc Edward 
Lucas, expert în chestiuni est-curopene, care 
spune că, în pofida faptului că nu există dovezi 
care să indice un sabotaj, mulți polonezi cred 
că a existat o mână criminală, din cauza para
lelelor istorice. Președintele se ducea la 
Smolensk pentru a participa la comemorarea a 
70 dc ani dc la masacrul din Katyn, când mii 
dc ofițeri polonezi au fost executați. Acesta 
este unul dintre cclc mai dureroase evenimente 
din istoria poporului polonez.

pentru români
Joburile oferite românilor în străinătate au scăzut în luna 

martie cu 40 la sută, Grecia menținându-se în continuare pe 
primul loc ca țară angajatoare, potrivit unui studiu realizat 
de Balaur.ro pentru luna aprilie.

Potrivit analizei ofertei online de locuri de muncă pen
tru luna aprilie, joburile oferite românilor din strănătate au 
scăzut semnificativ, țările cu cele mai mari scăderi în ce 
privește locurile de muncă pentru români fiind Cehia (- 
74,7%), Germania (-36,8%) și Statele Unite (- 42,5%), se 
arată într-un comunicat al Balaur.ro.

în ce privește piața de locuri de muncă din România, 
analiza ofertei online arată că domeniul Publicitate/PR a 
crescut semnificativ, cu 40,5 la sută, urmat de Marketing cu
32.5 la sută.

Singurul domeniu care a înregistrat o scădere în această 
lună este Educație/Artă/Cultură, cu 6,1 la sută. Cu toate aces
tea, față de nivelul din decembrie 2009, există aproape de
2.5 ori mai multe joburi în această arie.

Topul domeniilor cu cele mai multe locuri de muncă s- 
a menținut. Pe primele locuri se situează în continuare 
Vânzări/Comerț, IT/Telecomunicații și Finanțe/Contabili- 
tate/Asigurări. Toate trei au înregistrat creșteri de peste 15 la 
sută.

Ca locuri de muncă pe cap de locuitor București este în 
continuare pe locul unu, distanțându-se față de celelalte 
județe. Numărul ofertelor la mia de locuitori este in continuă

creștere: de la 3,50 cât era la 1 februarie la 3,81 la 1 martie, 
iar acum la 5,08. Pe locul doi se află județul Timiș cu 2,82 
oferte la mia de locuitori.

Studiul Balaur.ro a fost făcut pe un eșantion de joburi 
provenind din principalele 22 de site-uri cu oferte de joburi, 
având un grad de reprezentativitate estimat de 73 la sută.

Rompetrol scumpește iar carburantul
Reprezentanții Rompetrol 

au anunțat, începând de ieri, o 
nouă majorare a prețului la 
benzină și motorină. Scum
pirea vine la doar cinci zile de 
la ultima modificare a pre
turilor. Românii vor plăti pen
tru benzina, între 4,53 și 5,14 
lei pe litru, în timp ce la moto
rina noile prețuri ale sorti

mentelor de motorină Efix ș; 
Alto 55 sunt 4,32 lei litru și 
4,61 lei pe litru.

Prețurile carburanțiloi 
vânduți în stațiile Rompetrol 
pot varia cu +/- 5% față de cen. 
de referință.

Grupul Rompetrol este 
parte a KazMunaiGaz dii 
Kazahstan.
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I)acă ochii tuturor sunt ațintiți spre platourile de filmare ale producției ..Bad 
Teacher”. unde Justin Timberlake filmează alături dc fosta sa iubită. Cameron 
Diaz, iată că singura căreia nu parc să îi pese ce se spune este chiar Jessica Biel.
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Meryl Streep a devenit membră a Academiei 
artelor și literelor din SUA
Actrița Meryl Streep, recom

pensată cu două premii Oscar, 
a devenit membră a prestigioa
sei Academii a artelor și litere

lor din Statele Unite ale 
Americii.

Instituția, veche de 112 ani, a 
anunțat, luni, că Meryl Streep 
și dirijorul James Levine au 
devenit membri onorifici ai 

unei categorii speciale, înfiin
țată în 1983, pentru "america
nii de mare distincție din arte a 
căror operă depășește limitele 
apartamentelor tradiționale ", 
de compoziție muzicală, litera

tură și artă.

Printre membrii acestei secțiuni 
speciale se numără regizorii Woody 
Mien - cu care Streep a lucrat la filmul 
'Manhattan" - și Martin Scorsese și 
:o'“grafii Twyla Tharp și Paul Taylor, 
li mp ce Allen și regizorul Orson 
Welles au lucrat și în fața camerelor de 
uat vederi, Streep este singurul actor 
iles.

Streep, starul unor filme precum 
'Sophie's Choice" și "Julie & Julia", a 
ost ales membru onorific al Academiei 
ie arte și litere, un club exclusivist care

Kylie Minogue lansează un nou single
C Măreața australiană Kylie Minogue și-a surprins 
încă o dată fanii, anunțând, printr-un mesaj postat 

pe Twitter, că noul ei single va fi lansat 
în luna iunie.

Kylie a postat acest mesaj pe platforma de micro - blog- 
Twitter după ce unul dintre fanii ei a întrebat-o dacă are să 

3 comunice vreo veste bună.

îi mai include pe Toni Morrison, 
Stephen Sondheim și Jasper Johns. Nici 
măcar două premii Oscar, șapte Globuri 
de Aur și premiul pentru întreaga 
carieră acordat de Institutul de Film 
American nu au pregătit-o pe Streep 
pentru această onoare. „Trebuie să spun 
că sunt uimită și când mi-au trimis lista 
cu membrii academiei am izbucnit în 
lacrimi", a spus Streep.

Meryl Streep deține un record de 
16 nominalizări la premiile decernate 

de Academia de film americană. Actrița 
a câștigat două premii Oscar, pentru 
rolurile din "Kramer contra Kramer" 
(1979) și "Alegerea Sophiei" (1982). 
Streep mai deține și recordul pentru 
cele mai multe premii Globul de Aur 
câștigate de o actriță - șase.

Printre proiectele cele mai recente 
ale actriței se numără "Mamma Mia!", 
în care a jucat alături de Pierce Bros
nan, "Julie & Julia" și "E tare compli
cat!".

Următorul material discografic semnat de Kylie Minogue 
ar fi trebuit să fie lansat către sfârșitul anului, însă casa de discuri 
a artistei a hotărât să amâne evenimentul.

Pentru noul material discografic, Kylie Minogue a colab
orat cu Jake Shears, solistul trupei Scissor Sisters, și cu DJ-ul 
scoțian Calvin Harris.

Kylie Minogue și-a început cariera ca actriță cu un rol în 
serialul australian "Neighbours". După succesul primelor două 
single-uri, "Locomotion" - care a staționat pe primul loc în topul 
australian timp de șapte săptămâni - și "I Should Be So Lucky" 
- care a impus-o în topurile din lumea întreaga - Kylie a ales să 
se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hituri precum "Where 
the Wild Roses Grow", în duet cu Nick Cave, "Spinning 
Around", "Kids", în duet cu Robbie Williams, "On a Night Like 
This", "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Love 
At First Sight", "Come Into My World", "Slow" și "1 Believe in 
You" i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de al
bume în întreaga lume, numeroase premii, precum și o poziție 
de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii 
Pop-

Artista a inclus și România în cadrul celui mai recent 
turneu al său, KYLIEX2008, ea concertând la București în urmă 
cu doi ani.

Leona Lewis și Jennifer 
Hudson au înregistrat 
tema muzicală a filmului
"Totul despre sex 2"

Cântăreața britanică Leona Lewis 
a înregistrat un duet cu artista 

americană Jennifer Hudson, iar 
această piesă ar putea deveni tema 
muzicală a filmului Totul despre 

sex 2. „Cele două cântărețe au în
registrat un cântec împreună, iar 
producătorii filmului doresc ca 

această piesă să devină tema muzi
cală a filmului sau să fie inclusă pe 
coloana sonoră a acestuia. Amân
două au voci incredibile, iar piesa 
lor va fi lansată atât în Marea Bri- 

tanie, cât și în Statele Unite ale 
Americii", a declarat o sursă.

Leon Lewis pare să se fi specializat 
în ultimii ani în înregistrări care devin 
temele muzicale sau piese incluse pe 
coloanele sonore ale unor filme de suc
ces. Astfel, regizorul James Cameron a 
ales-o pe Leona Lewis să interpreteze 
piesa "I See You", tema muzicală a filmu
lui "Avatar”, în ciuda unei concurențe 
acerbe, printre marile cântărețe care 
doreau să obțină această onoare 
numărându-se și Christina Aguilera. 
Totodată, piesa "Happy", lansată în 2009 
de Leona Lewis, a fost inclusă pe coloana 
sonoră a filmului "Precious: Based On 
The Novel Push By Sapphire".

Leona Lewis a devenit un star 
internațional odată cu câștigarea concur
sului britanic "The X Factor", în 2006. 
Cel de-al doilea single al său, "Bleeding 
Love”, de pe albumul de debut "Spirit", 
s-a clasat pe locul întâi atât în topurile 
englezești, cât și în cele americane, o 
performanță care nu a mai fost realizată 
de o interpretă britanică din 1986 (Kim 
Wilde).

Jennifer Hudson este câștigătoare a 
unui premiu Oscar, a unui Glob de Aur și 
a unui BAFTA pentru prestația ei din mu- 
sicalul "Dreamgirls". Cariera fostei par
ticipante la concursul "American Idol" 

A

și-a continuat cursul ascendent, Hudson 
apărând, în 2008, și în filmele "Totul de
spre sex" și "The Secret Life of Bees". De 
asemenea, în februarie anul trecut, ea a 
câștigat un premiu Grammy pentru albu
mul de debut care îi poartă numele, lansat 
în 2008.

„Totul despre sex” 
a avut un succes
enorm

Serialul TV "Totul despre sex", în 
care joacă Sarah Jessica Parker, Kim Cat
trail, Kristin Davis și Cynthia Nixon, a 
avut 94 de episoade. "Totul despre sex" le 
are ca protagoniste pe Carrie, Samantha, 
Charlotte și Miranda, patru prietene care 
se apropie de vârsta de patruzeci de ani. 
Acțiunea are loc în New York, cele patru 
femei discutând probleme legate de 
dragoste, dar și de rolul femeii în soci
etate.

Serialul are la bază cartea cu același 
nume de Candace Bushnell, alcătuită din 
editorialele sale publicate în ziarul New 
York Observer. Creatorul serialului este 
Darren Star, în timp ce producători sunt 
Michael Patrick King, Darren Star și 
Sarah Jessica Parker.

Primul lungmetraj "Totul despre 
sex" a avut un succes enorm, cu cele mai 
bune încasări obținute vreodată în box of- 
fice-ul nord-american de o comedie 
romantică sau de un film destinat în spe
cial publicului feminin, surclasând 
producția "Diavolul se îmbracă de la 
Prada" (2006). Acest lungmetraj a avut 
încasări de 415,25 milioane de dolari la 
nivel mondial.

Cel de-al doilea film bazat pe seri
alul omonim îi prezintă pe Big și Carie 
având dificultăți financiare din cauza 
crizei economice mondiale și va beneficia 
de prezența a două actrițe de renume, 
Penelope Cruz și Liza Minnelli. Filmul va 
fi lansat pe marile ecrane pe 28 mai 2010.

/

GLASUL HUNEDOAREI

O ofertă
ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

O
Abonamentele se pot face: 

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

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

sau 0354/882.101
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S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

I)err2, Calea Zarandulni 150 (1JN7)
(Ieșirea npre Simeria, lângă Vnlvo)

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

CI ie mii- fideli primesc, 
pc bază dc bon,

I LA 7SPĂTARI 
' UNA GRATIS

Facem comrade 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de munca

Program de f unețirmare:
Zilnic 07.30-20.S0 
Duminica: IlțLOlMS.IMI

Telefon: 0761 - 973.940
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într-o mică așezare de pescari de pe o insulă din Canada viața localnici
lor depinde de adânca ntare și este influențată de vechi superstiții și cre
dințe. Fiona McKay și-a petrecut aici copilăria și tot aici o aduce și pe 
fiica ei, Claire, o adolescenă marcată de amintirea unui tragic accident, 
în care a dispărut cel pe care-l iubea cel mai mult.
(TVR 1; 21:10; Pe fundul oceanului)

Vedete... Dicționar: Kaki, Oca, Nil.

Erodat

& $A oracăi Cast!

Veste

în haoslCalapod

Capii

întremat

Răsărit

Cave! Nivel

Săltător

Xenia 
Șuciu

Metru 
cub

Ritm 
mediu!

Plin 
peste 

măsură

Urâțire

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

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

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

Este imaginea de la Sony Computer Entr_' 
tainment Europe's Formula One 06, peni.u 
PlayStation 2, PlayStation Portable și F1 CE 
pentru PlayStation 3.

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

Fluviu 
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Tijă 
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Patroni
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07:0u
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08:00
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12:25
12:45

14:00
14:45
15:30
16:00
17:00
17:55
(8:25

(9:40
20:00
21:10

23:00

23:55

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

nian serial, 2008 - 234.)
Tezaur folcloric (emisiune de 

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

reean serial, 2009, rel. - 48.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios 
Oameni ca noi (reportaj) 
Conviețuiri (documentar) 
Generația contra
Eu, tu, noi
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 49.) cu Yo 
Won Lec, Kil-Kang Ahn, Tac- 
woong Eom, Hyun-jung Go
Sport
Telejurnal; Meteo
Pe fundul oceanului (canadian- 

german dramă romantică, 2000) 
cu Kirsten Dunst, Lynn Red
grave, Julia Brendlcr
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 6.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez
Cluj Fashion Week

07:00

08:05

10:00
10:15

10:45 
12:00
12:45

(4:45
15:00
>6:00

17:00
18:00

(8:15

18:50

19:15

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 50.)
Vrăjitoarea mea iubită (italian 

comedie, 2009, rel.)
Telejurnal; Sport
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 72.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Rugby: Steaua - CSM Univer

sitatea de Vest Timișoara
Poate nu știai
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 50.)
Elisa (italian serial, 2003 - 50.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 72.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 222.) 25' cu Ro
dolfo Baldini. Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni, Emanuele 
Bosi
Mathilde (german dramă, 

2005) c20:50 învingătorii
Bazar (documentar, rel.)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Expirat (SUA comedie, 2007)

107' cu Samantha Morton, 
Jason Patrie, Teri Garr, Roberta 
Bassin

06:00 
08:00 
10:00 
11:00

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Familia Bundy (SUA serial de

07:00 S' in le fro TV (2009)
09:55
10:00

Omul care aduce cartea
Pe un alt drum (canadian-en- 

glez dramă, 2009, rel.)

07:30

08:45
10:00

împreună pentru totdeauna (se- 07:00 
rial de dramă, 2008, rel.) 07:30
Cameleonii ( film serial, rel.) 18:00 
Iubiri (columbian serial, 2006) 

08:20 
09:00

cotpcdie, 1987) '2:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15 Pagini de viață (brazilian film ,
12:00 Lege și ordine: Brigada spe- 1973, rel.-3712.) 2006)

cială (SUA serial polițist, 1999) 13:00 Știrile Pro TV 12:30 Pagini de viață (brazilian film ,
13:00 Observator 14:00 Să n-ai încredere în nimeni 2006)
14:00 D'Artagnan și cei trei musche- (german film de acțiune, 2006) 14:00 Anicla (român serial, rel.) j

1 tari (francez aventură, 2005) <600 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:15 Rețeta de ACASĂ
210' cu Vincent Elbaz, Emma- 1973-3713.) 15:30 Destine furate (SUA serial) j
nuellc Beart, Tchdky Karyo, 17:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ
Heino Ferch 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 16:30 Sărmana Maria ( serial, 1996) |

16:00 Observator vertisment, 2007) 17:30 Poveștiri adevărate
17:00 Acces Direct <9:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna
19:00 Observator 20:15 Fotbal: CFR Cluj - Dinamo (mexican serial de dramă, 2008)
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 22:15 State de România (român serial 19'30 Cameleonii (mexican film se-

concurs) de comedie, 2009 - 92.) cu rial de acțiune, 2009)
22:00 Plasa de stele (emisiune de di- Gheorghe Visu, Carmen Tănasc, 20:30 Aniela (român serial, 2009)

vertisment, 2010) Doinita Oancea, Octavian Stru- 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA
23:00 Observator nilă serial, 2008) c
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 23:30 Știrile Pro TV ’.2:30 Poveștiri de noapte

divertisment) L 23:30 India (serial de aventură, 2009);

09:30

(0:00
10:30

(3:00 
14:00 
15:15 
16:15 
17:00 
18:00 
19:00 
19:30 
22:15 
23:15

Camera de râs
Sport, dietă și o vedetă
Nimeni nu-i perfect (comedie ■ 

8.)
Sport cu Florentina
Tarzan (SUA serial desene ani

mate, 2001, rel. -11.)
Regele Șaman (serial de des

ene animate, 2003)
Galileo
Fără lacrimi (canadian dramă, 

2007, rel.)
Camera de râs 
Neveste disperate 
Cireașa de pe tort 
Galileo 
Trăsniții 
Focus 18 
Focus Sport
Cronica Cârcotașilor 
Trăsniții
NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 5.)

18:00 
20:00 
21:45

22:35
23:00

12:45 Poker (SUA comedie, 2008)
14:15 Nou-venită în oraș (SUA comedie romantică, 2009) 
15:50 Moulin Rouge! (SUA-australian film romantic, 2001)

Votul decisiv (SUA comedie, 2008)
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008)
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 5.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzello, Jon Seda, Scott Gibson
Renovare (german-român dramă, 2009)
Apa neagră (australian thriller, 2007)

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

Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 7.) 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/14.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 18.) 
Când cerul se dezlănțuie (oerman film de catastrofă, 2006) 
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 8.) 
Dublă identitate (SUA serial polițist, 2006 - 1.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 117.) 23' 
Pedeapsa capitală (SUA film de acțiune, 1987) 96' cu Nick Nolte, Po

wers Boothe, Michael Ironside, Maria Conchita Alonso
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fierar betonist

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 2

coafor 1

dansatori 4

muncitor necal. la asamblarea,
montarea pieselor 50

operator deservire războaie de
țesut 4

operator introducere, validare și
prelucrare date 1

ospătar(chelner) 3

patiser 3
instructor auto

instalator centrale termice
5

^ttoturisme/mașini de mare 
toi—j 1

facturi st pari ser 1

fasonator mecanic( cherestea)! paznic 1

electricean exploatare rețele elec
trice 6

Lupeni dmjbist 2 bucătar 1 mionctc 1

5

1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 5

vânzător 1 lăcătuș montator 2

Hunedoara macaragiu 2

Telefon: 0755.999.917
manipulant mărfuri 1

medic specilaist 1
agent securitate 1

confecționer-asamblor art. din 
r > 4

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

3

croitor 2 mun. necal. în ind. confecțiilor
5

Telefon: 0755.999.919
instalator încălzire centrală si 
gaze 1

director societate comercială
1

Ilia

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bobinator aparataj electric
1

bucătar 1

confectioner asambleor articole 
din textile 5

consilier financiar-bancar
10 munc. necal.la asamblarea, mon

tarea pieselor 1

munc.plantații și zonă verde
15 electricean de întreținere și 

reparații 1
Telefon: 0755.999.926

cusător piese din piele și înlocui
tor 21 ospătar 1

3

lăcătuș mecanic 2
pregătitor piese încălțăminte

1

fierar betonist

pregătitor pL încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

macaragiu 1

mașinist la mașini pL terasamente
2prelucrător produse ceramice prin 

extrudare 2
mecanic auto 1

secretară I
muncitor necal. la demolarea clă
dirilor, zidărie, mozaic, faianțe, 
gresie 4

sudor 6

tăietor cu flcăra (autogen) 4
munc. necal.la intreț. drumuri, șo
sele, poduri, baraje 1tractorist 1

Petroșani muncitor necal. în ind. confecții
lor 1

Telefon: 0755.999.918 paznic 1

bucătar 1 reprezentant comercial 1

camerisata hotel 1 săpător manual 6

dulgher (exclusiv restaurator)
3

secretară ]

șef coloana auto 1
dulgher restaurator 1

tâmplar universal 1

finisor produse abrazive 1

izolator tehnic

magazioner

casier

contabil

munc. necal.în ind. confecțiilor
5

muncitor necal. la demol. clă- 
diruzidărie,mozaic, faianță, gresie 

5

electricean de întreținere și repa
rații 1

Simeria

1

1

Telefon:0755.999.921

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea, pieselor 7 fasonator mecanic 1

reprezentant comercial 1

Orăștie
inginer construcții civile,in
dustriale și agricole 4

lăcătuș mecanic I

femeie de serviciu 1

muncitor nccal.la demolare 
zidărie,clătțiri, mozaic,fa
ianță, gresie 1

Petrila
Telefon: 0755.999.922 lăcătuș montator 10 Telefon: 0755.999.928
cusător confecții industriale 
și blană 3

mașinist la mașini pt. terasa- 
mentc(ifonist) 1

Mică publicitate

muncitor necal. la demol. 
clădiri,zidărie, mozaic, fa
ianță, gresie 1

sudor manual cu flacără și 
gaze 1

Aninoasa

muncitor nccal.la asambla-
rca,montarca pieselor 7

sudor

vânzător

10

2

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual 1

pregătitor confecții ind. din 
blană I

Hațeg
asistent personal al persoanei 
cu handicap grav I

șofer autocamion/mașină de 
marc tonaj 1

Telefon: 0755.999.925 mecanic utilaj 1

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

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

Câștigați 2000-50001ci/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolac, O.P. 1 -CP 122, Deva, Jud. Hd.

. garsonieră în Deva, Al Cnșului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, negocia
bil.

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umanc-salarizare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufașțojyahoo.com, tel. 
0723.409.007

Vând apartament 2 camere in Deva, zonă bună, spațios, 56mp, et.2, deco
mandat, ocupabil imediat. Preț 39.000eur neg.și în 2 rate. Tel.0751.176.178

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumalc, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații con
sultanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

Vând urgent apartament 4 camere în Dorobanți, 2 balcoane,2 băi, confort 1, 
multiple îmbunătățiri, preț 57.000eur negociabil. Tel.0732.727.786

Cumpăr spațiu în Deva lOOmp. Tel.O725.389.514_
g DIVERSE

Cumpăr apartament 3 camere în Simeria, exclus parter, exclus intermediari, 
ofer prețul pieței, plata pe loc. Tel.0720.880.751; 0254.260.909

Schimb casă în comuna Ilia cu ap.în Simeria sau alte variante. Tel. 
0722.544.156

Vând casă 2 camere, bucătărie, baie, curte mare, vița de vie , pomi fructiferi. 
Loc. Ilia.

Vând apartament 2 camere, parter, în Simeria, bine întreținut, totul contorizat, 
-ceț foarte bun. Tel.0254.219.421, 0747.059.237

Cumpăr apartament 2 camere în Deva. Pot oferii 17.000eur. Tel.0728.049.989

Cumpăr spațiu in Deva, zonă bună, suprafață mazim 120mp. 
Tel.0732.727.786

Dau in chirie apartament 2 camere, nemobilat,zona Ulpia, Deva. Preț 500 
lei/lună. Tel. 0751 176 178

Cumpăr garsonieră în deva, exclus Micro. Tel. 0728 049 989

munc.nccal.în silvicultură
Telefon: 0755.999.923

Călan

Telefon: 0755.999.924

muncitor nccalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic, faianță, gresie

montator pereți și plafoane 
din gips carton 1

muncitor nccal.la asambla
rea, montarea pieselor

10
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(text maxim 50 de cuvinte)

munc.nccal.la întrț. drumuri, 
șosclc.poduri, baraje 4

șofer autocamion/mașină de 
marc tonaj 1

șofer de autoturisme și ca-

i a

Donez câine lup (german ciobănesc), femelă, 2,5 luni, cuminte, jucăușă. Loc. 
Ilia, tel.0757.533.889.

Vând set de sfeșnice de sticlă din 3 buc., ncfolosit, preț 401ei,ncg. 
Tel.0254.228.748

Vând cățel doberman, vârsta 3 luni și doi căței ciobănesc german. Vând casă, 
anexe, pământ in comuna Ilia. Tel. 0743.832.083

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241.

Vând acordeon Vclmaister 11 +4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241.

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

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 
0726.388.161.

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

.. Prenume.

......Nr.......Bl. 
Județul............

Sc......Ap. .

nr.
DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Cumpăr spațiu în Deva, zonă bună. Tel. 0734 957 389.
Semnătura

Tarife

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (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, ce) de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

nicutrufa%25c8%2599%25c8%259bojyahoo.com
yahoo.com
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Marin Tudorache
e din nou șomer
_____________________________ prea mulți purici pe banca celor

Trei în loc de una

Antrenorul hunedorean, 
Marin Tudorache, a fost 

demis și de pe banca celor 
de la Arieșul Turda. Tehni
cianului i se impută rezulta
tele foarte slabe din retur, 
Arieșul obținând numai 

două rezultate de egalitate.

Marin Tudorache nu a reușit 
ca antrenor principal nici la Jiul 
Petroșani, nici la Minerul Lupeni 
sau CS Vulcan și nici nu a făcut 

de la Arieșul Turda.
Doar jumătate de an a apucat 

fostul jucător al Jiului să 
antreneze la Turda, fiind numit în 
octombrie anul trecut, în locul lui 
Alexandru Pelici.

Deși finalul primei părți a 
campionatului a fost unul exce
lent pentru Arieșul, cele șase 
runde din retur au însemnat rezul
tate dezamăgitoare și revenirea pe 
o poziție retrogradantă a turde- 
nilor.

„Nu pot să înțeleg ce s-a în
tâmplat la echipă în acest retur. 
Finalul de tur a fost unul cu rezul
tate foarte bune, pregătirea de 
iarnă a fost făcută foarte riguros, 
apoi în jocurile de verificare am 
avut evoluții foarte bune. Am 
făcut multe partide de verificare 
pentru consolidarea relațiilor de 
joc și totuși ceva nu se leagă. Eu 
cred că echipa va evita ret
rogradarea, deoarece valoarea lo
tului permite acest lucru", a 
declarat Marin Tudorache.

Tehnicianul este prima 
victimă de pe banca suferințelor 
în acest retur. Arieșul a căzut pe 
locul 15 în clasament, poziție 
retrogradabilă, cu numai 21 de 
puncte.

Conducerea Minerului Lupeni vrea să 
dea timpul înapoi, în urmă cu 20 de ani. 
Deși liga secundă e un campionat decimat 
de retragerile echipelor din motive finan
ciare sau excluderi pentru neplata datoriilor, 
oficialii din Lupeni o țin una și bună și nici 
nu vor să audă de o singură serie în Liga a 
11-a. „O singură serie ar fi un dezavantaj 
mare pentru toată lumea. în primul rând ar

Arbitru controversat la partida 
Pandurii II Târgu Jiu - CFR Marmosim
Comisia Centrală a Arbitrilor l-a de
legat pe Gabriel Mocean să conducă 
cel mai important meci al etapei cu 

numărul 24 din seria a cincia, Liga a 
IlI-a, Pandurii II Târgu Jiu - CFR 

Marmosim Simeria.

Gabriel Mocean a fost exclus din ar
bitraj în 2009, în urma unei decizii foarte 

Antrenorul a scăpat ca prin urechile acului
Accidentat destul de grav în partida de 

campionat Rulmentul Bârlad - Știința 
Petroșani, antrenorul principal al echipei de 
rugby hunedorene, Alexandru Lupu, este în 
afară de orice pericol. Și asta după ce la un 
moment dat a fost suspect de leziune de 
coloană cervicală, accidentară care i-ar fi 
pus cu siguranță punct carierei sportive. 
După investigații amănunțite la București, 
tehnicianul a fost asigurat că nu va rămâne 
cu urmări și că va putea reveni pe gazon 
după o scurtă pauză. „Chiar am avut emoții 
pentru antrenor. Bine că nu a pățit nimic 
grav și că va mai putea juca”, a declarat 
președintele Științei, Ilie Răscolean. 
Alexandru Grădinara, rugbist în vârstă de

fi un efort financiar foarte mare pe care nu 
ni l-am permite. Imaginați-vă ca Minerul 
Lupeni să facă deplasări la Botoșani, Bacău 
sau București. Ar fi inuman. Fotbalul româ
nesc câștigă mai mult printr-o ligă care ar 
trebui să aibă trei serii”, a declarat 
președintele onorific Cornel Resmeriță. Sis
temul competițional din Liga a Il-a și Liga 
a IlI-a va’ suferi modificări importante, în

controversate la acea vreme a conducerii 
CCA, care i-a pus pe liber pe arbitrii care au 
oficial în Liga a 11-a și a IlI-a și care nu mar 
aveau niciurr fel de perspective de pro
movare. Decizia lui Aron Huzu de a face 
curățenie, a fost însă revocată. Ulterior, Mo
cean a fost reprimit, ba chiar promovat în 
Lotul A! Acesta era un obișnuit mai mult al 
meciurilor de futsal și din ligile inferioare, 
dar în acest sezon a fost delegat ca și rezervă

19 ani, legitimat la CS Universitatea,Aurel 
Vlaicu” Arad, se zbate între viață și moarte 
la Spitalul de Urgență din Timișoara. Acesta 
a suferit o accidentare foarte gravă la 
coloana vertebrală în partida dintre Arad și 
Baia Mare și respiră doar cu ajutorul 
aparatelor. Dacă va supraviețui, Alexandra 
Grădinara va fi imobilizat pe viață.

Alexandra Lupu va rata cu siguranță 
meciul de campionat, de azi, contra celor de 
la Farul Constanța, partidă care va începe la 
ora 11. „Ne va fi foarte greu, pentru că Farul 
Constanța este a doua echipă ca valoare, 
după Steaua. Noi ne vom mobiliza și vom 
trata partida cu cea mai mare seriozitate. 
Obiectivul nostru este menținerea în Divizia 

cepând cu sezonul 2011 - 2012. în acest 
campionat, din fiecare serie a ligii secunde 
vor retrograda cinci formații, urmând ca din 
sezonul viitor să fie doar 16 formații în cele 
două serii, față de 18 în prezent. România 
este singura țară din topul primelor zece 
campionate ale Europei ca valoare care 
menține sistemul cu două serii în Liga a II- 
a.

la câteva meciuri din primul eșalon. 
Comisia Centrală a Arbitrilor i-a încredințat 
centralului din Câmpia Turzii „dificila” mi
siune de a conduce un joc decisiv în lupta 
pentru promovare, mai ales că gorjer»\ 'Qt 
obișnuiți să beneficieze numai de arbitraje 
favorabile. Gabriel Mocean a condus, 
sâmbătă, meciul dintre Victoria Brănești și 
Dinamo II București, scor 4-1.

Națională și sper să-1 îndeplinim. Dir 
păcate, băieții sunt puțin obosiți după de
plasarea la Bârlad și sâmbătă vom avea c 
altă deplasare lungă, la Iași”, a declare* Uit 
Răscolean.
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