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Editorial
de Ștefan Ciocan

Fabula
De câte ori primesc în poșta electronică o 

nvitație la conferințele Partidului Conservator 
au un comunicat de presă de la aceeași 
ormațiune politică îmi vine să zâmbesc. Și sin- 
er nici nu știu dacă zâmbetul ar trebui să fie 
mar sau pur și simplu îngăduitor.

Conservatorii, și în special liderul hune- 
orean al acestora, au un talent deosebit de a 
ădea în ridicol. Reprezentanții unui partid care 
iciodată nu a știut cu adevărat câte procente are 
1 straiță, fiind permanent agățat ca o căpușă în 

dosul urechii unui partid mai mare, se trezesc 
vorbind despre problemele globale ale țării și ale 
județului. La ce reprezentativitate are la nivel 
național și chiar județean, glasul președintelui 
PC nu este cu mult mai răsunător decât al 
oricărui simplu cetățean. Dar un simplu cetățean, 
posesor de bun simț personal, nu se apucă să-și 
dea cu părerea în conferințe de presă despre orice 
visează noaptea, nu umblă cu cagule prin Parla
ment și nici nu candidează la președinția unui 
partid când știe că tot scrutinul este de fapt o 
scenetă ieftină.

Recent, liderul conservatorilor, Petru 
Mărginean plângea de mila colegului său de par
tid, Simion Molnar, schimbat de pe un scaun de 
șef din Inspectoratul Școlar Județean, spune el, 
pe criterii politice. De parcă nu tot pe criterii 
politice a fost numit Molnar în funcțiile de care 
nu s-a mai dezlipit de vre-o zece ani, fie că a 
primit scaunul de șef de la liberali sau de la con
servatori în diverse alianțe. Și nu înțeleg de ce 

un profesor odată ajuns șef nu se mai poate în
toarce la catedră, dacă este atât de dedicat profe
siei sale și atât de competent, încât nu poate fi 
dat jos din funcții doar cu ranga politicii?! Cum 
nu înțeleg, de ce un om care nu a realizat nimic 
notabil în carieră, își dă cu părerea despre situația 
economică și socială din județ și mai mult chiar 
din țară?

Văzând cu câtă râvnă se chinuie conserva
torii hunedoreni să rezolve problemele globale 
ale României și poate în viitor chiar ale omenirii 
nu pot decât să-mi aduc aminte de fabula cu 
puricele din coama leului care afirma când toate 
animalele se refugiau înspăimântate din calea 
„regelui”: „Cum se tem toți de noi”. Și atunci râd 
până îmi aduc din nou aminte de Voiculescu, de 
Grivco, de sediul firmei Simaco cumpărat de 
Primăria Deva la prețuri supraevaluate, de postul 
călduț oferit lui Petru Mărginean de Moloț. Și 
brusc încep să-mi explic cine-i puricele și cine-i 
leul.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
* ►DN-687 Cristur - Hunedoara

' 5 ►DN 687 Hunedoara - Hășdat
Q ► 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
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■^Sfântul Zilei HOROSCOP
f greco-catolic

Sf. m. Agapia, Irina 
și Hionia 
f romano-catolic

Sf. Benedict Iosif
Labre

< X

Prăjitură 
cu fructe

Ingrediente:
250 g margarină, 250 g zahăr, 
250 g făină, 4 ouă la temper
atura camerei, coajă de lămâie, 
1 praf de copt stins cu lămâie 
sau oțet, 1 vârf cuțit sare, 6 
piersici decojite sau 400g fructe

Mod de preparare:
Se amestecă untul cu 

zahărul bine, bine, se adaugă 
gălbenușurile și praful de copt 
stins. Se bat albușurile spumă și 
pun peste untul amestecat. Se 
pune făină și se amestecă ușor 
până se încorporează.

Se coace 30 min la foc 
mic-mediu sau se coace 20 min 
la 325°F si 10 min la 375°F. Se 
verifică dacă e coaptă la mijloc 
cu o scobitoare sau un pai. Se 
înfige în cocă și dacă iese 
curat(ă) înseamnă că e făcută.

Se taie caldă.

Poftă bunăly

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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Sfintele Mucenițe fecioare Irina, Agapia
și Hionia (+304)

Aceste trei mucenițe, Agapia, 
Hionia și Irina, erau surori și au trăit 
pe vremea crudului împărat 
Dioclețian, în părțile Tesalonicului. 
Părinții lor erau închinători la idoli, 
dar ele își închinaseră viața pentru 
dragostea lui Iisus Hristos, ca și 
învățătorul lor, Sfântul preot Zoii.

Deci, fiind prinse, cele trei 
surori au fost aduse înaintea 
dregătorului Sisinie. Cu multe ispitiri 
și amenințări le îndemna el să 
jertfescă idolilor, dar sfintele fecioare 
îl înfruntau cu îndrăzneală, într-un 
singur glas, zicând că ele preamăresc 
pe Domnul Hristos și se simt fericite 
să-și dea viața pentru El și că nici o 
clipă, nu se gândesc să se închine la 
idolii păgânilor. Deci, făcându-i-se 
milă de tinerețea și frumusețea lor, 
dregătorul le-a trimis în temniță, pen
tru răzgândire, dar sfintele fecioare 
au rămas statornice în credința lor.

înfuriat de dârzenia împotrivirii 
lor, Sisinie a poruncit ca Agapia și 
Hionia șă fie arse de vii. în cântece 
de laudă și de mulțumire, cele două

în cuplu evită ca relația să se 
apropie de lucrurile intime din viața 
ta privată. Ambianța poate duce la

fecioare și-au dat duhul în mâinile 
Domnului Hristos, ca niște mucenițe 
vrednice de El. Irina, cea mai tânără 
dintre dânsele, a fost amenințată cu 
aceeași moarte, dacă nu se leapădă 
de Hristos și nu se jertfește idolilor. 
Dar nimic nu a putut să o 
înspăimânte. Când i s-a spus că are 
să fie dusă într-o casă de desfrâu, ea 
a răspuns: "Sunt gata a îndura toate, 
pentru numele Dumnezeului meu.

Că necurăția, care se face fără de 
voie, nu se socotește păcat la Dum
nezeu, ci aduce cununa celui care nu 
o voiește". Deci, a fost dusă de doi 
ostași spre casa de desfrâu, dar 
ajungând la un deal, din rânduială 
dumnezeiască, cu o zi înainte de 
Paști, unul dintre ostași și-a încordat 
arcul și, săgetând-o, Sfânta Irina a 
fost omorâtă. Și așa și-a dat sfârșitul, 
numărându-se cu Mucenicii.

1889: Charlie Chaplin, actor, regizor și producător 
britanic (d. 1977)

unele neînțelegeri. Trebuie să știi să fii ferm
când apare o astfel de situație.

Ești plin de vânt când vine vorba 
să joci jocuri interzise în dragoste. 
Unele relații ilicite s-ar putea să te se
ducă, vezi dacă merită cu adevărat să 
iști un scandal.

Ești optimist și euforic în mediul 
familial. Vei gusta din plin bucuriile 
căminului și vei petrece momente 
agreabile în compania celor tineri.
Ești înconjurat de persoanele pe care le iu
bești, față de care dai dovadă de generozitate
și sinceritate

Ai impresia că există tot mai 
multe constrângeri familiale, ce 
devin insuportabile. Gândește-te to
tuși că viața de familie nu înseamnă
numai constrângeri. Nu trebuie ca relațiile ct 
cei din jur să se transforme în dueluri perma
nente.

La serviciu te lovești de niște blo
caje. Păstrează-ți calmul și încrede
rea. în curând lucrurile se vor 
rezolva. Acasă te bucuri de un mediu
plin de înțelegere, afecțiune și veselie. Ceei 
ce te seduce cel mai mult este prestigiul și po 
ziția înaltă.

16 aprilie
de-a lungul timpului

1869: Apare, la București, revista „Traian", editată 
de Bogdan Petriceicu Hasdeu.

1917: Vladimir Lenin se întoarce la Petrograd (în 
jrezent Petersburg) după ani de exil pentru a prelua rolul 
de lider al Revoluției bolșevice

1938: Sunt arestați și condamnați la închisoare mai 
uiți conducători legionari, în frunte cu căpitanul Cor- 

zneliu Zelea Codreanu.
1943: Chimistul elvețian Albert Hofmann descoperă 

fectele halucinogene ale LSD-ului.
_ 1972: A fost lansată naveta spațială „Apollo 16", care
V a asulenizat la 20 aprilie 1972.

2007: în Statele Unite are loc masacrul de la Virginia

1919: Merce Cunningham, dansator și coregraf 
american (d. 2009)

1936: Gheorghe Grigurcu, poet și critic literar român 
1951: loan Mihai Cochinescu, scriitor român
1973: Aliaune Thiam, cântăreț senegalezo-american
1977: Vali Greceanu, chitarist și vocalist român (The 

Teachers Orchestra)

Te bucuri la locul de muncă de 
șanse, întâmplări și intuiții care te 
ajută mult. Dacă îți este greu să faci 
niște alegeri, întreabă un specialist.

Ai un tonus bun și un moral ridi
cat încât ai putea conduce o armată 
întreagă. în cuplu este nevoie de răb
dare și de bunăvoință.

S-au născut:
t 1844: Anatole France, scriitor francez, laureat al Pre- 

u* Nobel (d. 1924)

Comemorări:
1828: Francisco de Goya, pictor, gravor și desenator 

spaniol (n. 1746)
1859: Alexis de Tocqueville, istoric francez (n. 1805) 
1935: Panait Istrati, scriitor român de limbă franceză 

(n. 1884)
1951: George Pascu, lingvist, istoric literar și fol

clorist român (n. 1882)
1997: Petru Creția, poet, eseist și traducător român 

(n. 1927)
1997: Yasunari Kawabata, scriitor japonez, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1899)

Fii mai încrezător și mai opti
mist și încearcă să comunici cu per
soana iubită. Ai parte de întâlniri 
insolite, sentimentale sau intelec
tuale. Acestea te intrigă, îți trezesc interest! 
și chiar te seduc, dar nu îți aduc liniștea.

Dacă ai deja copii și aceștia sunt 
mari, s-ar putea să te anunțe că vei 
avea un nepot. Există unele tensiuni 
între tine și prietenii tăi, pentru că 
ești foarte subiectiv.

Bancurile zilei

Nu te hazarda în operații finan
ciare pline de hazard, care te vor 
costa scump. Chiar dacă în general 
nu obișnuiești să dai iama în frigider, 
de data asta faci excese culinare.

© © ©
Clientul îi face semn 

chelnerului care de apro
pie prompt și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul 
care mi l-ai dat nu se poate 
mânca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm 
și vă aducem în loc un cot
let excepțional.

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

- Și din cotlet s-a mân
cat foarte puțin.

© © ©

Scos din pepeni, vân
zătorul explodează:

- Dragă domnule, ați 
încercat până acum vreo 
treizeci de perechi de pan

taloni! Dacă nu vă decideți 
să cumpărați totuși o pere
che, nu vă spun pe unde 
mai sunt cei pe care i-ați 
dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant 

e ăsta? Supă nu mai este, 
tocăniță nu mai este, salată 
nu mai este. Adu-mi, te

rog, paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

neata? întreabă polițistul.
- Nicăieri. Sunt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul 

dumnealui.

Dacă lucrurile nu merg așa cum ți-ai 
dori la serviciu, păstrează-ți calmul.

Nativii sunt tentați să cheltuiască 
mult și chiar ar putea fi surprinși cu 
o datorie mai veche de care au uitat.

îți regăsești entuziasmul și pofta 
de viață. Dacă nu ai încă o relație sta
bilă, ar fi bine să rămâi cu picioarele
pe pământ. Situația actuală pare promițătoan
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jIon Iliescu a declarat, joi, la Realitatea FM, că Mihail Gorbaciov a 
avut "o reacție umană firească" prin declarațiile referitoare la ucide
rea cuplului Ceaușescu, menționând că și el l-ar fi lăsat în viață pe Ni- 
colae Ceaușescu, să vadă ce a rămas după el, dar acesta și-a plătit 
fantele.

Politic 3
Vineri, 16 aprilie 2010

Florin Oancea a fost sacrificat la abator
Florin Oancea, viceprimarul 
Devei schimbat din funcție la 
sfârșitul săptămâni trecute, a 
făcut o „lăcrămație”publică, 
în fața presei povestind într-o 

conferință de presă cum a 
luat-o în barbă de la primarul 
Mircia Muntean. Fostul „se

cund” al primarului Devei și-a 
exprimat public indignarea 
față de alianța consilierilor 
PD-L cu primarul Mircia 

Muntean, susținând că întâlni
ră dintre consilierii care for- 

mează actualmente majoritatea 
în legislativul local, în care s-a 
decis „decapitarea ” sa a avut 

loc într-un abator.

Oancea consideră că demiterea sa 
este abuzivă din mai multe motive, 

nul dintre acestea este faptul că 
schimbarea sa din funcție a fost 
hotărâtă într-o ședință de îndată a con
siliului local, iar astfel de decizii se 
supun la vot în ședințele ordinare. O 
altă neregulă ar fi expunerea de motive 
prezentată de primarul Mircia Muntean 
în care este specificat că demiterea sa 
survine datorită disensiunilor care au 
fost create în cadrul Consiliului Local 
începând cu luna ianuarie și care au dus 
la funcționarea defectuoasă a autorității 
publice. Conform lui Mircia Muntean, 
- fost afectată buna colaborare între pri
mar, viceprimari și Consiliul local. 
„Intr-o țară democratică aceste motive 
nu sunt concludente. Ce rost mai are 
atunci opoziția dacă se votează tot ce 
propune primarul? Dacă m-am opus câ

tva proiecte în care Mircia Muntean 
avea interes propriu financiar asta iju 
înseamnă că m-am opus tuturor 
proiectelor de investiții în folosul 
comunității așa cum susține primarul”, 
a declarat Florin Oancea. în baza aces
tor motive fostul viceprimar

Poluare cu pulberi politice
Petru Mărginean s-a lansat într-o 
serie de declarații acuzatoare fără 
să își argumenteze sau să susțină 
cu probe afirmațiile. Liderul PC 

flunedoara a vorbit despre un vii
tor faliment fraudulos la Termo
centrala Mintia. De asemenea, 
Mărginean îl acuză și pe șeful

intenționează acționeze Consiliul Local 
Deva în contencios administrativ.

Fostul viceprimar a 
fost lăsat la greu de 
colegii de partid

în lupta cu primarul Devei, Florin 
Oancea susține că nu a avut posibili
tatea de a se apăra, nici la nivel 
județean și nici în Biroul Politic Cen
tral. Potrivit spuselor fostului vicepri
mar membrii Biroului Politic Județean 
nu i-au acordat posibilitatea de a-și ex
prima punctul de vedere. Nici la nivel 
central Florin Oancea a avut parte de 
sprijinul așteptat, nefiind invitat la în
tâlnirea în care Mircia Muntean a expus 
motivele demiterii sale din funcție și 
excluderea din partid. „Mă așteptam ca 
membrii din Biroul Județean să aibă o 
judecată dreaptă și speram să benefi
ciez de sprijin. Nici în Biroul Politic 
Central nu m-am putut apăra de minci
unile și calomniile lui Mircia Muntean 
deoarece nu am fost invitat”.

.JEu nu l-am vândut pe Oancea. Asta se întâmplă când ești 
mic la nivel central. Același lucru l-am pățit și eu cu Rușanu și 
Moloț. Atunci el a trecut de cealaltă parte, care avea puterea.”

Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.

Gărzii de Mediu că acoperă po
luările provocate intenționat de 

șefii Termocentralei, 
în replică cei acuzați spun că 

șeful conservatorilor este fie ires
ponsabil, fie analfabet în materie 

de management

Incidentul privind poluarea cu pulberi 
provocată de Termocentrala Mintia a fost 
trecut în planul declarațiilor politice. Lid
erul conservatorilor hunedoreni susține că 
Termocentrala Mintia poluează din cauza 
indiferenței de care dau dovadă șefii acestei 
firme. „O cauză a poluării a fost și sterilul 
care apare datorită arderilor de cărbune, tre
buie udat pentru a nu polua localitățile din 
jur. Fac economie la apă și curent fără să 
țină cont de poluările acestea controlate sau 
necontrolate de cele mai multe ori, care 
afectează sănătatea cetățenilor”, a declarat 
Petru Mărginean. Liderul PC Hunedoara a 
afirmat că se urmărește falimentarea 
societății și cumpărarea ei de către un in
vestitor strategic. „Nu se dorește a se face 
investiții în Termocentrală, de aici reiese și 
această poluare care cred că va continua și 
în viitor, și se dorește a se falimenta această 
centrală emblematică din județul Hune

„Consilierii PD-L 
sunt niște 
oportuniști!”

Fostul viceprimar consideră, atât 
numirea în funcția de viceprimar a 
Corinei Oprișiu cât și alianța dintre 
consilierii PD-L și cei PNL, ca fiind o 
refacere a cooperativei de vot a edilului 
cu ajutorul căreia vor putea trece toate 
proiectele „dubioase” ale lui Mircia 
Muntean. De asemenea, Florin Oancea 
consideră că a fost „vândut” și de 
colegii săi din Consiliul Local care s- 
au aliat împotriva sa în favoarea celor 
de la PD-L. Sigurele persoane care s-au 
împotrivit demiterii sale au fost aleșii 
PSD. „Mircia Muntean m-a acuzat că 
țineam ședințe în crâșme cu consilierii 
locali. Vreau să vă spun că decapitarea 
mea s-a decis la abator. Au fost chemați 
toți consilierii la Agrocompany ca să 
susțină echipa de fotbal Mureșul. Acolo 
au pus la cale totul, iar consilierii PD-L 
care sunt niște oportuniști au fost de 
acord cu primarul. Li s-a pus pe tavă de 
către liberali o funcție la care cu câteva 
zile înainte nici nu sperau. Mircia 
Muntean dorește monopol în Consiliul 
Local.”, a spus Florin Oancea. în 
replică actualul viceprimar, Corina 
Oprișiu susține că a acceptat postul de 
viceprimar pentru că, practic, Consiliul 
Local era blocat și exista riscul ca nici 
o hotărâre importantă pentru comuni
tate să numai treacă.

Pregătit și pentru 
varianta excluderii 
din partid

Dacă pe viitor va rămâne consilier 
local Florin Oancea promite să moni-

doara. Sunt deja trei sute de disponibilizări, 
niciuna la funcțiile de conducere. Chiar mai 
mult, directorii au fost numiți pe criterii 
politice și nu prin concurs. îmi pun 
întrebări: de ce acele utilaje care au fost 
aduse încă din anii 2000 încă nu se folos
esc?”, afirma Mărginean.

între populism 
și incompetență

Directorul SC Electrocentrale Mintia, 
Cristian Marius Vladu, afirmații de acest 
gen poate face doar o persoană care nu are 
habar de conducerea unei firme. „Nu știu 
cât de iresponsabil sau de analfabet în ale 
conducerii unei firme poate să fie cel care 
afirmă că la Mintia se fac economii nejus
tificate. Termocentrala Mintia are pierderi 
operaționale de 63,1 lei pe mw/ oră, pe pro
dus. Atât au fost pierderile înregistrate în 
luna ianuarie la producția de energie 
electrică. Economiile le facem pentru că 
orice om normal care conduce o între
prindere se uită la costuri. Am reușit în două 
luni să reduc factura de consum a apei de la 
11,5 miliarde de lei lunar, la 7,8 miliarde de 
lei”, a declarat Cristian Vladu.

în ceea ce privește afirmațiile conser
vatorului despre disponibilizările și numir

torizeze toate proiectele de investiții pe 
care primarul Devei le va propune. De 
asemenea, promite să urmărească dacă 
proiecte precum: concesionarea 
parcărilor publice, majorarea tarifelor 
de salubritate sau rezilierea contractului 
de închiriere pentru clădirea de birouri, 
care nu au primit vot favorabil în 
ședințele Consiliului Local vor fi 
readuse pe ordinea de zi. Totodată 
Florin Oancea este de părere că 
demiterea lui din funcție este doar în
ceputul unui lung șir de scandaluri în 
care atacurile din partea primarului de- 
vean la adresa lui Mircea Moloț și Bog
dan Țâmpău nu vor înceta. Având în 
vedere posibilitatea excluderii sale din 
partid, Florin Oancea promite că va 
rămâne loial ideilor liberale iar pentru

e „Gestul nostru nu a fost 
nici pe departe unul opor
tunist. Câteva luni cât a durat 

războiul intern din PNL, între Mircia 
Muntean și Florin Oancea, Consiliul 
Local practic devenise nefuncțional. 
Pe noi nu ne interesează luptele dintre 
fracțiunile liberale, dar ne interesează 
proiectele comunitare importante pen
tru locuitorii Devei, pe care nu le puteam subordona intereselor politice ale 
grupărilor rivale din PNL. Asta nu înseamnă că ne facem „preș” la picioarele 
primarului. Vom vota, ca și până acum, pentru toate acele proiecte pe care le 
vom considera bune pentru Deva și împotriva acelor hotărâri prin care vor fi 
promovate interese contrare cu cele ale comunității.”

Viceprimarul municipiului Deva, Corina Oprișiu

ile în funcție din cadrul termocentralei, di
rectorul societății a afirmat că doar a respec
tat prevederile guvernamentale. Mai mult, 
numărul persoanelor din conducere a fost 
diminuat.

Garda de Mediu 
și-a făcut datoria

De acuze nu a scăpat nici șeful Gărzii 
de Mediu Hunedoara, comisarul Cristian 
Moldovan. în opinia lui Mărginean, 
Moldovan dă amenzi în funcție de culoarea 
politică a așa-zișilor vinovați, fără a ține 
cont de problemele de mediu create. De 
cealaltă parte, comisarul Gărzii de mediu 
contrazice afirmațiile conservatorului hune- 
dorean. „Este vorba, mai exact, de două in

alegerile locale din 2012 intenționează 
să candideze la funcția de primar al 
Devei în calitate de independent. „Am 
sentimentul că s-a făcut o înțelegere la 
nivel central unde s-a hotărât sacrifi
carea mea. Nu este decât începutul unui 
lung șir de alte scandaluri. Voi ataca 
hotărârea lor în instanță și sunt convins 
că voi revenii în funcția de viceprimar”, 
a conchis Florin Oancea.

Irina Năstase

cidente, petrecute în ultimele săptămâni. 
Primul dintre ele s-a întâmplat înainte de 
Paști, când s-a constat o depășire a valorii 
maxime admise de poluare, motiv pentru 
care Garda de Mediu a sancționat Electro
centrale Deva cu 5.000 de lei. Al doilea 
eveniment s-a întâmplat zilele trecute, însă 
până acum nu am primit raportul de la 
Agenția de Protecție a Mediului, deși l-am 
solicitat la începutul săptămânii”, a declarat 
Cristian Moldovan.

Termocentrala Mintia a aruncat pul
beri poluante peste satele din apropiere și în 
perioada în care pesedistul Victor Vaida era 
la conducerea firmei, însă pe atunci intere
sele politice nu impuneau o mediere 
excesivă.

Alexandru Avram
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Constructorul auto francez Renault intenționează ca pe termen mediu să 
ajungă la o capacitate de producție de aproape 320.000 de unități pe an pen
tru modelul Duster, mașina urmând a fi fabricată, în afara României, în 
Rusia, Brazilia, Columbia și India, potrivit Les Echos.

Hoți prinși în flagrant

Ilie S. Din de 32 de ani 
București și Aureliana P., de 30 
ani, din Deva au fost prinși de 
agenții de pază ai unui supermar
ket în timp ce ieșeau din magazin 
cu mai multe produse cosmetice 
fără să le fi plătit. Polițiștii 
chemați la fața locului au reușit 
să recupereze prejudiciul în total
itate, bunurile fiind restituite 
reprezentantului magazinului.

De veghe la trecerea 
de pietoni

Ieri, 10 ofițeri și agenți de la 
Serviciul Rutier Hunedoara au 
desfășurat în Municipiul Deva o 
acțiune pentru reducerea 
numărului de accidente rutiere 
produse din cauza neacordării 
priorității de trecere pietonilor

Pentru înregistrarea și pro
barea abaterilor de la normele ru
tiere polițiștii au folosit noile 
radare dotate cu aparate de fil
mat. O atenție deosebită a fost 
acordată zonelor adiacente 
unităților școlare și a celor 
aglomerate din centrul Devei.

In urma acțiunii de ieri nouă 
de conducători auto au rămas 
fără permise de conducere și au 
plătit amenzi pentru neacordarea 
priorității pietonilor care traver-
sau prin locuri marcate și semnal
izate corespunzător. De 
asemenea, au fost aplicate 22 de 
sancțiuni contravenționale în val
oare de 2.280 lei.

Se caută autorul 
unui accident

Miercuri în jurul orei 22:30, 
MATILDA R., de 21 ani, din 
Deva, care traversa b-dul N. 
Bălcescu din Deva, pe trecerea 
de pietoni, a fost surprinsă și 
accidentată ușor de către un au
toturism al cărui conducător auto 
a părăsit locul faptei. Polițiștii 
efectuează cercetări pentru iden
tificarea șoferului. Martorii ocu
lari care pot furniza informații 
utile anchetei sunt rugați să 
apeleze Poliția la numărul unic 
de urgență 112.

Maria Bulz gpv
I — \ 
v

Hunedoara, un județ turbat
După cum a început, anul acesta s-ar 

putea stabili un record în județul Hune
doara în ceea ce privește cazurile de tur

bare (rabie) la animale. Numai în 
primele patru luni ale acestui an au fost 
declarate șapte focare de rabie, după ce 
în 2008 au fost raportate opt focare, iar 

anul trecut șaisprezece. Cadavrele de ani
male accidentate, mai ales cele de vulpi, 
care zac zile în șir pe marginea drumului 
pot să reprezinte unul dintre focarele de 

infecție în cazurile cu rabie. Cu toate 
acestea, conform directorului DSVSA, 

Mihail Rudeanu, autoritățile sanitar - ve
terinare nu au aplicat până acum nici 

măcar o amendă administratorilor dru
murilor publice care nu ridică animalele 

lovite de mașini.

în primele patru luni ale acestui an, în 
județul Hunedoara au fost declarate un 
număr de șapte focare de rabie, reprezen
tând cinci vulpi și doi câini, cu un singur caz 
mai puțin decât în întreg anul 2008. în urmă 
cu doi ani au fost ucise opt vulpi, doi câini 
și o pisică, toate afectate de turbare.

Vulpile nu și-au luat 
vaccinul

O explozie a infecției care provoacă 
turbarea a avut ioc anul trecut, când au fost 
raportate 16 focare, rabia fiind contactată de 
16 vulpi, trei câini și cinci pisici. „în ultimii 
ani vulpile s-au înmulțit foarte mult. Situația 
este destul de gravă la nivel național pentru 
că vaccinarea anti-rabică nu s-a mai efectu. t

de ani buni. O vaccinare la nivel județean 
nu ar fi eficientă pentru că vulpile 
migrează”, declară Mihail Rudeanu, direc
tor coordonator al Direcției Sanitar - Vet
erinare și pentru Siguranța Alimentelor 
(DSVSA) Hunedoara.

O soluție, 
vaccinarea din avion

Conducerea DSVSA Hunedoara ca și 
autoritățile sanitar - veterinare de la nivel 
național consideră că singura soluție ar fi 
declanșarea unei campanii de vaccinare a 
sălbăticiunilor pe întreg teritoriul țării prin 
aruncarea de momeli tratate din avion. 
„Vaccinarea antirabică la câini și la pisici se 
efectuează în fiecare an și este 
subvenționată de stat. în ceea ce privește an
imalele sălbatice, nu s-au mai făcut 
vaccinări din 2007. Așteptăm declanșarea 
programului la nivel național”, declară 
Radu Iordache, director al DSVSA Hune
doara. Astfel de programe de eradicare a 
bolii au fost operaționale în țările europene, 
fiind cofinanțate de UE, dar singurele state 
care nu au pus în aplicare aceste măsuri au 
fost România și Bulgaria.

Soluția finală...

Una dintre măsurile propuse de 
specialiștii sanitar - veterinari este reduc
erea numărului de vulpi prin împușcare, 
ceea ce ar contribui la scăderea incidenței 
bolii în rândul animalelor. „Una dintre 
soluții ar fi vânarea vulpilor. Am luat deja 
legătura cu vânătorii. Am avut o întâlnire cu

reprezentanții asociațiilor de vânătoare din 
județ și le-am solicitat să mai împuște dintre 
vulpi”, a declarat Mihail Rudeanu, direc
torul coordonator al DSVSA Hunedoara.

România, pe primul 
loc la rabie

România conduce detașat într-un 
clasament al cazurilor de turbare la animale 
înregistrate în țările din Uniunea Europeană. 
Rabia afectează în special populația de 
vulpi, carnivore care s-au înmulțit foarte 
mult în România în ultima vreme. într-un 
raport privind situația la nivel european 
pentru anul 2008 se arată că din 1.127 de 
cazuri de vulpi infectate 951 au fost rapor
tate la noi. Această cifră reprezintă aproape

90 la sută din totalul cazurilor europene, 
țările următoare în acest clasament înreg
istrând sub o sută de situații semnalate. 
Rabia s-a extins și la alte animale sălbatice, 
in-total înregistrându-se 975 de cazuri de 
animale bolnave. De turbare au fost afectate 
și animalele domestice, cele mai expuse 
fiind câinii și pisicile. România „punctează” 
decisiv și la acest capitol cu un număr de 4Z 
de câini bolnavi dintr-un total de 6i 
raportați în Europa. Alte 58 de animale do
mestice din ferme au fost afectate, din 
numărul total de 80 de cazuri înregistrate în 
Europa. Oamenii pot fi infectați, principala 
sursă fiind câinii fără stăpân. Dacă nu se 
face vaccinul la timp, rabia este o afecțiune 
mortală.

Cătălin Rișcuța

Drumarii „arvuniți” de Consiliul Județean batjocoresc 
o rezervație naturală de interes național
Drumarii plătiți de Consiliul Jude
țean își bagă betonul în ea de arie 
protejată. Rezervația naturală din 

zona Bobâlna — Feredee a fost „vio
lată ” de asfaltatorii care au făcut 

drum domnesc spre vilele grofilor din 
zona renumită pentru tufurile calca
roase. O comisie formată din repre
zentanți ai Gărzii de Mediu, cei ai 

Agenției pentru Protecția Mediului și 
ai Consiliului Județean împreună cu 
custozii rezervației au evaluat distru

gerile provocate rezervației.

Totodată aria protejată este considerată 
habitat prioritar datorită rarității izvoarelor 
din această zonă. Pentru conservarea acestui 
habitat este indispensabilă menajarea habi
tatelor asociate și a sistemului hidrologic.

Nesimțirea e „beton”

apei pluviale au dus la deversarea apei chiar 
în locul de unde izvorăște apa calcaroasă. 
Lucrările de asfaltare au implicat și dis
trugerea unui perimetru de aproximativ 
1.500 de metrii pătrați, loc în care au fost 
depozitate utilaje și materiale folosite pentru 
asfaltare.

Rezervația Tufurile calcaroase din 
Valea Bobâlna este o arie protejată de in
teres național. Situată în sudul munților 
Metaliferi, rezervația de pe Valea Bobâlna 
se remarcă datorită numeroaselor izvoare 
termale carbonatice care au dus la formarea 
tufurilor calcaroase din zonă. Cu o suprafață 
de 12,5 ha, rezervația este situată pe terito
riul comunei Rapoltu Mare, satul Bobâlna.

Rezervația a fost grav afectată de 
lucrările de asfaltare la Drumul Județean 
107B Bobâlna - Feredee, drum care 
traversează aria protejată. Pentru reabil
itarea unui podeț a fost deviat cursul râului 
fără a fi construită însă o rigolă de protecție, 
omisiune ce a dus la erodarea unor terenuri 
din rezervație. Firma care se ocupa inițial 
de lucrări a încetat activitatea în urma 
rezilierii contractului. O altă societate a fost 
contractată de CJ Hunedoara pentru a con
tinua lucrările de asfaltare, inclusiv de re
abilitare a podețului fără a construi însă 
rigola de protecție. De asemenea, la limita 
din amonte a ariei protejate lucrările de 
mântuială făcute la sistemul de scurgere a

Garda de Mediu 
face anchetă

Comisarii de la Garda de Mediu au 
demarat o anchetă pentru a afla cine este vi
novat pentru distrugerea zonei protejate. 
„Suntem într-o anchetă pentru a stabilii cine 
este vinovat. Foarte multe detalii nu pot da

ANUNȚ PUBLIC
9

SC MIO PRESTCONST SRL cu sediul în local
itatea Hațeg, str.22 Decembrie, nr.16, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Hotel”, situat 
în localitatea Hațeg, str.Bisericilor, nr.2, jud.Hune
doara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune
doara, 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.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC AUTOGROUP ANVELOPE SRL, cu sediul în 
localitatea Deva, str.Titu Maiorescu, nr.8, anunță elabo
rarea primei versiuni a planului/programului PUD - 
“Construire depozit de materiale și extindere hală pentru 
spălătorie auto” în localitatea Deva, str.Sântuhalm, DN 
7, nr.69P, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de în
cadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului 
se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, 
str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul ARPM Timișoara, str. Aurgului, nr. 1, în termen 
de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

în momentul de față pentru că abia ieri am 
efectuat controlul”, a declarat comisarul sef 
al Gărzii de Mediu Hunedora, Cristian 
Moldovan. Reprezentantul Consiliului 
Județean, Cristian Corui nu a dorit să facă 
declarații despre daunele produse mediului 
de asfaltarea drumului.

Irina Năstase

Societate comercială din Deva 
angajează inginer

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

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

Deva,

Deva,

J
Deva,



Banca Comercială Română (BCR) va întrerupe, de vineri, 
ora 23:00, până sâmbătă, la ora 5:00, funcționarea siste
mului informatic care gestionează operațiunile cu cârduri, 
a anunțat joi banca.
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Din ciclul: Dumnezeu îți dă dar nu îți bagă în traistă
Fermierii hunedoreni nu valorifică laptele la justa lui valoare
începând cu 1 aprilie a debutat 
anul cotei de lapte și totodată 

cea de-a treia sesiune de depu
nere a declarațiilor producăto

rilor de lapte, deținători de 
cotă pentru vânzare directă pe 
anul 2009. Declarația privind 
cantitatea de lapte vândut în 
anul precedent se depune la 
sediul din Deva, la centrele 

APIA din Brad, Ilia, Orăștie, 
Hunedoara, Sântămărie — 

^' Jea sau Petroșani sau prin 
poștă, până în data de 14 mai.

Pentru cei care nu depun docu
mentul până la data limită, termenul se 
va prelungi cu o lună, până la 14 iunie,

percepându-se însă o penalizare cu 0.01 
la sută pe zi din subvențiile acordate pe 
cap de animal. Cei care nici după 
această dată nu au depus declarația, vor 
fi somați și vor primi încă o amânare de 
15 zile, după care cota de lapte a aces
tora va fi retrasă definitiv la rezerva 
națională. Cota de lapte atribuită 
României începând cu 1 aprilie 2007 
este de 3.057 milioane tone, dintre care 
1.964 milioane tone pentru vânzări di
recte. In județul Hunedoara sunt 
înregistrați 8.512 producători care dețin 
cotă de vânzare directă. Nerealizarea a 
cel puțin 70 la sută din cota individuală 
atrage după sine diminuarea acesteia cu 
cantitatea nerealizată, care va fi trecută 
la rezerva națională. în același timp, 
fiecare producător care a livrat o canti
tate mai mare de lapte decât cota 
alocată este obligat să plătească o pe
nalizare a cărei valoare este în funcție 
de cantitatea de lapte livrată în plus.

Marii producători 
de lapte sunt ajutați 
de UE

îngrijorată că prețul laptelui și a 
produselor lactate au scăzut drastic pe 
piața mondială din cauza reducerii 
cererii pe fondul crizei economice și fi
nanciare, Comisia Europeană a decis să 
intervină prin acordarea unor ajutoare 
pentru producătorii de lapte din țările 
membre. De ajutor vor beneficia 
producătorii de lapte și produse lactate 
care livrează aceste produse către 

procesatori și dețin cotă de lapte. 
„Actul normativ pentru această măsură 
de sprijin nu a fost încă aprobat, dar 
sperăm să apară în timp util pentru a 
putea primi cererile până la 30 aprilie, 
iar plățile să fie operate până la 30 
iunie. Sumele vor fi diferențiate în 
funcție de cantitatea de lapte livrat. Din 
județul Hunedoara vor beneficia de 
acest ajutor 14 producători care au 
livrat procesatorilor în anul de cotă 
2008 - 2009 o cantitate de cel puțin 
10.000 litri de lapte”, afirmă Mirela 
Paraschiv, șef serviciu Ajutoare de Stat 
și Măsuri de Piață din cadrul Agenției 
pentru Plăți și Intervenție în Agricultură 
(APIA). Suma ajutorului acordat 
României de UE este de cinci milioane 
de euro.

Măsuri de sprijin 
și pentru micii 
producători de lapte

Alături de subvenția primită de 
crescătorii de animale prin programul 
de Plată Națională Directă 
Complementară (PNDC), o altă măsură 
de sprijin se adresează fermierilor din 
zonele defavorizate. “Deși actul norma
tiv nu a fost încă aprobat, vă pot spune 
că Schema de sprijin în sectorul laptelui 
din zonele defavorizate se adresează 
fermierilor care dețin între 2 și 15 
capete de bovine și au cotă de lapte. 
Ajutorul va fi în valoare de 66 de euro 
pe cap de vacă și se va acorda o singură 
dată într-un an pe baza unei cereri

scrise”, a mai declarat Mirela 
Paraschiv.

„Aducem lapte 
din Bihor”

Producția de lapte din județul 
Hunedoara este departe de a fi 
valorificată la potențialul său. 
“Colectarea și transportul laptelui în 
județ de la producători la procesator nu 
este asigurată. De altfel, în județ există 
un singur procesator, SC Sorilact SA, 
în zona Bradului. Un al doilea proce
sator care activează în județ este Albal- 
act SA, care colectează laptele în 
județul vecin și ajunge pe valea 
Mureșului până în zona Orăștiei. Există 
însă regiuni importante pentru creșterea 

animalelor în județ unde laptele nu se 
colectează”, afirmă Veronica Borungel, 
director coordonator al APIA Hune
doara.

Impasul situației în care se află 
colectarea laptelui în județ este 
explicată de Sorin Rișcuța, administra
torul SC Sorilact SA Brad. „De trei ani 
noi, procesatorii, nu mai putem să 
colectăm lapte decât de la fermele au
torizate. în județul Hunedoara sunt 
puține ferme autorizate. Eu mai iau 
lapte doar de la patru ferme din zona 
Balșa, iar pentru restul necesarului aduc 
lapte de la 130 de kilometri din județul 
Bihor”.

Cătălin Rișcuța

Devenii iubesc cultura Terasele redecorează Deva
ue mahala
Devenii pretind că vor cultură 

iar când o au o ocolesc. Cel 
puțin asta rezultă din faptul că 
tot mai multe spectacole, pro
gramate la Casa de Cultură 

lin Deva, se anulează din lipsă 
de spectatori

De la începutul anului patru mari 
pectacole nu s-au bucurat de un număr 
uficient de spectatori încât artiștii să urce 
ie scenă. Este vorba despre piesele de 
satru „Mincinosul”, „Mă mut la mama”, 
jicertul de muzică italiană Franco 

4idin și spectacolul „Spuma de râs” a lui 
)oru Octavian Dumitru. „în general, im
presarii trupelor de teatru sau ai artiștilor 
un, ca o condiție de prezentare a specta- 
oluiui, vânzarea a minimum trei sute de 
ilete. Ori, municipiul Deva are prea 
uțini locuitori pentru ca un spectacol să 
trângă trei sute de spectatori. Este 
devărat că au fost și cazuri în care un 
pectacol s-a jucat de două ori, deși era

programat o singură dată, și asta pentru 
că au existat prea multe solicitări. Dar 
acest lucru se întâmplă foarte rar”, a de
clarat directorul Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva, Lia Vasiu.

Nu întotdeauna vinovați de anularea 
spectacolelor sunt devenii. Spre exemplu, 
spectacolul lui Doru Octavian Dumitru a 
fost anulat (și nu reprogramat) de însuși 
protagonist, cu toate că bilete s-au vândut. 
Motivul: un turneu în străinătate.

Manelele
sunt de bază 
în cultura tinerilor

Dacă actorii de talie internațională 
nu reușesc capteze interesul publicului, 
există alți „artiști” care reușesc să țină 
spectacole u casa închisă. Ultimul spec
tacol la care sala a fost arhiplină a avut 
loc, anul trecut în toamnă, la balul 
bobocilor unui liceu devean, unde invitați 
speciali au fost Nicolae Guță și Prințesa 
Ardealului. „Ațâți tineri câți am văzut 
atunci că se îmbrânceau la intrare nu am 
mai văzut de foarte mulți ani în Casa de 
Cultură. Se pare că acesta este genul de 
spectacol care place publicului tânăr”, a 
concluzionat Lia Vasiu.

Următorul spectacol care va avea 
loc la Casa de Cultură din Deva este un 
concert al deveanului Ovidiu Komomyik, 
împreună cu Angela Similea. Acesta va 
avea loc în data de 25 aprilie, de la ora 
19.30.

Andreea Lazăr

Nici nu s-a încălzit bine afară 
că patronii barurilor și res
taurantelor din municipiul 

Deva au și amplasat terasele. 
Cu sau fără autorizație de 

funcționare de la Primărie, 
reprezentanții localurilor își 

așteaptă clienții cu terase fru
mos amenajate.

Terasele pot funcționa în pe
rioada 1 aprilie - 31 octombrie cu 
condiția să respecte regulamentul 
impus de Consiliul Local Deva. „în 
acest an am emis autorizații de 
funcționare doar acelor agenți eco
nomici care nu au datorii la domeniul 
public sau bugetul local. Spre deose
bire de alți ani, datornicii nici nu au 
mai venit să depună documentația 
necesară, în acest sens. Nu au fost 
cazuri în care solicitantul să nu 
primească autorizația de funcționare. 
Există totuși o societate comercială 
care, deși are datorii foarte mari către 
Primăria Deva, a amplasat terasa fără 
a avea autorizație de funcționare” a 
declarat reprezentantul administrației 
locale, Ana Vasiu. Mai exact, este 
vorba despre un local din Piața Victo
riei, care pare să sfideze legea. A fost 
printre primele localuri din oraș care 
a amplasat terasă ilegal. Cu toate că 
nu deține o autorizație valabilă pentru 
această terasă, se pare că între pa
tronul barului și reprezentanții

municipalității există o înțelegere prin 
care mesele de pe trotuar nu vor fi 
ridicate. „Am înțeles că patronul lo
calului ar fi depus un angajament la 
Primărie prin care va plăti săptămânal 
chiria aferentă spațiului public ocupat. 
Nu am văzut nimic scris până acum, 
astfel încât eu nu voi emite autorizația 
de funcționare până când datoriile nu 
vor fi achitate”, a mai declarat Ana 
Vasiu.

Reguli stricte 
pentru patronii 
teraselor

Patronii localurilor care doresc 
să amenajeze terase trebuie să re
specte întocmai regulamentul de 
funcționare stabilit de Consiliul Local 
Deva și să rezerve un culoare, de min
imum 1,5 metri, pentru pietoni. Nu se 
autorizează acele terase care sunt am

plasate la o distanță mai mică de cinci 
metri de intersecții sau treceri de 
pietoni sau pe trotuarele care au o 
lățime mai mică de trei metri. De 
asemenea, dacă terasele sunt limitrofe 
blocurilor cu locuințe, solicitantul tre
buie să prezinte un acord de 
vecinătate încheiat cu asociația de 
proprietari. „Programul de funcționare 
al teraselor este până la ora 23. Teo
retic, muzica nu ar trebui să fie 
difuzată pe aceste terase, în special la 
orele amiezii sau seara târziu, dar atât 
timp cât se respectă ordinea și liniștea 
publică, este totul în regulă”, a de
clarat Ana Vasiu.

Potrivit reprezentanților
Primăriei Deva, în cursul anului trecut 
au fost sancționate mai multe societăți 
comerciale care nu au respectat aceste 
prevederi cu amenzi cuprinse între 
400 și 1.000 de lei.

Andreea Lazăr
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O femeie e plătită cu 2,000 de lire pe lună pentru a se în grasa 
hi timp ce majoritatea femeilor evită să mănânce prea mult pentru a nu se 

îngrășa, britanica Sassy Thomas, în vârstă de 30 de ani, este plătită cu 
peste 2.000 de lire sterline pe lună pentru a mânca porții uriașe 

de mâncare și a satisface astfel niște fantezii sexuale.

Florin Piersic va fi student
la Facultatea

Actorul Florin Piersic s-a înscris miercuri, în 
anul întâi la Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației din cadrul Universității "Petre Andrei" 
din Iași, el completând formularul de înscriere la 
Decanatul facultății.

Florin Piersic a luat această decizie în urma 
unei întâlniri cu studenții acestei facultăți, în 
cadrul căreia a spus că vrea să urmeze cursurile 
universității ieșene.

"Eu vreau să mă pregătesc pe bune la această 
facultate. Am făcut asta pentru că aici am găsit o 
atmosferă plăcută, cu studenți care pur și simplu 
m-au primit precum suporterii pe Hagi. Sigur că 
nu voi putea să vin la cursuri, dar o să mă 
pregătesc pentru anul I, nu glumesc, din plăcerea 
de a studia", a declarat, miercuri, Florin Piersic.

El a adăugat că vrea să-și păstreze "sufletul 
tânăr" și că are la Iași numeroși prieteni. „Acum, 
la 74 de ani, nesilit de nimeni și de bunăvoie, am 
zis „ce-ar fi, dom'le, să fiu din nou student?” De 
ce m-am gândit la asta? Pentru că eu socotesc că 
tot ce ne ține pe noi în viață e sufletul. Eu am 
foarte mult suflet pentru multă lume. Eu vreau să- 

de Psihologie 
mi păstrez sufletul tânăr până în ziua în care am 
să vă spun la revedere", a adăugat actorul.

Florin Piersic a participat miercuri, la o în
tâlnire cu studenții și profesorii Facultății de Psi
hologie și Științele Educației din cadrul 
Universității Petre Andrei din Iași. „Oricum mă 
veți trece la examene, că doar nu mă veți lăsa 
repetent să ajung la 80 de ani tot în anul întâi. în 
plus, am și interes, pentru că am văzut multe stu
dente frumoase aici", le-a spus Piersic celor 
prezenți în sală.

La rândul său, rectorul Universității Petre 
Andrei din Iași, Doru Tompea a afirmat că este 
bucuros să audă că Florin Piersic vrea să devină 
student.

"Florin Piersic ne-a marcat copilăria și 
tinerețea. Eu m-am născut cu Florin Piersic. Sunt 
extrem de bucuros că putem institui, probabil în 
premieră în România, calitatea de student 
onorific, mai cu seama că este vorba de un mon
ument cultural de talia lui Florin Piersic", a spus 
rectorul Doru Tompea.

Catherine Zeta-Jones
nu are probleme cu nuditatea

Pink ar putea fi gravidă

Actrița Catherine Zeta-Jones a declarat într-un in
terviu recent că este mândră de corpul ei și că nu are 
nicio problemă cu nuditatea, în ciuda faptului că a evitat 
să se dezbrace în filmele în care a fost distribuită.

Actrița galeză a făcut să crească pulsul unor spec
tatori atunci când a apărut topless în filmul "Masca lui 
Zorro", în care a jucat alături de Antonio Banderas. Cu 
toate acestea, Catherine Zeta-Jones i-a "supărat" pe 
mulți dintre fanii ei de sex masculin, în anii care au 
urmat, deoarece a preferat să aleagă roluri care i-au per
mis Să poarte ținute vestimentare decente.

Totuși, actrița galeză a dovedit recent că nu este o 
puritană și a acceptat să pozeze nud pentru revista 
americană Allure.

în acest fel, Catherine Zeta-Jones a ținut să arate 
lumii întregi că nu și-a pierdut toate rotunjimile, în 
ciuda unor fotografii recente ale paparazzi-lor în care 
apare foarte slabă.

Actrița galeză a declarat cu această ocazie că este 
mândră de corpul ei, la vârsta de 40 dc ani, și că întot
deauna a simțit acest lucru.

într-un alt interviu, acordat la începutul acestui an, 
în emisiunea lui .David Letterman, actrița a măturisit că 
a renunțat să se mai plimbe goală prin grădină, după ce 
s-a mutat din Insulele Bermude - unde locuia cu soțul 
ei Michael Douglas și copiii lor - la New York.

în interviul care a însoțit pictorialul pentru revista 
Allure, actrița galeză a mărturisit planurile sale de vi
itor, declarând că își dorește să trăiască pe un vas și să 
călătorească în jurul lumii.

Catherine Zeta-Jones a debutat în anii 1990, în 
musicalul "42nd Street", și a fost remarcată de Philip 
de Broca, care a distribuit-o în primul ei film, "She- 
herezada" (1990). Primul rol important a fost "Elena", 
alături de Anthony Hopkins și Antonio Banderas, în 
"Masca lui Zorro" (1998). A jucat în numeroase filme 
cu succes la public, precum "Capcană pentru hoț" 
(1999), "Chicago" (2002), pentru care a fost 
recompensată cu premiul Oscar, "Ocean's Twelve - Un
sprezece + una" (2004), "Legenda lui Zorro" (2005) și 
"Fără Rezervări, Fără Rețineri" (2007).

Să fi fost pentru Pink un semn bun arsura 
cu care s-a ales călărind motocicleta soțului ei, 
Carey Hart? Așa s-ar părea, de vreme ce, pe 
lângă bandajul de la piciorul drept, interpreta a 
dezvăluit și o burtă suspectă.

Vedeta s-a dus marți la o sală de fitness, din 
Malibu, iar îmbrăcămintea sport, lejeră, a lăsat 
să se vadă ceea ce ea încă nu a confirmat: că ar
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fi însărcinată. Prin tricoul lung, dar subțire, se 
putea admira o burtică proeminentă. Să fi sosit 
momentul ca relația dintre Pink și motocrosist, 
atât de agitată până acum, să se liniștească prin 
apariția unui nou membru al familiei? Dacă in
terpreta este gravidă, în mod cert nu se va putea 
ascunde prea multă vreme și vom afla cum vor 
evolua lucrurile.
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Andreea Bălan a lansat un nou single

De la codițe și platforme cu care ne-a obișnuit pe vremea 
când activa în trupa Andre, Andreea Bălan s-a reinventat mereu. 
Stilul muzical a devenit complex, iar piesele au versuri mult 
mai serioase, fără nimic comun cu cele din „Lasa-mă papa la 
mare”.

De ceva vreme, cântăreața cântă în engleză. Este și cazul 
ultimului single lansat de Andreea Bălan, în cursul zilei de 
miercuri. „Trippin”, căruia vedeta îi pregătește și un videoclip, 
marchează o nouă schimbare de stil, dar și de imagine.

„ Anii petrecuți pe scenă și în ringul de dans m-au învățat 
că nu e de ajuns să mergi în inerția succesului de altădată. Mă 
reinventez și vin cu un sound fresh, cu o piesă ce marchează o 
altă etapă în maturizarea mea ca artist. Am vrut o melodie de 
vară, cool și total diferită față dc ce am făcut până acum”, a de
clarat interpreta despre noul ei single.

B
Club Mojo Hunedoara premiază frumusetea si curajul ț

Ai Intre 15 si 26 de ani? Ești frumoasa ti vrei sa ta afirmi in lumea model?Asta este sansa ia» 
Vino in Club Mofo vineri 16 aprilie si vineri 23 aprUie». participa ia Selecțiile pentru marea 

finala Mim Hunedoara ?O10 « po* astiga unul dintre premite in vafoactftolala de 15 000 de ,ur <ll 
(Telefoane mobile, book-urf foto profesionale, burse in modeling oferiteM President Models Aguri^. 

tratamente si produse cosmetice, contracte cu cete mai importante agenții de modele 
la nivel fofernattonal, sansa de a reprezenta Romani» in concursul 'Mies International 2010“ 

din China, 10 000 Euro cash »i multe alte premii.)
Marea finala "Mise Hunedoara 2010“ va avea toc vineri 30 aprilie



Artiștii, autenticul și viața lor

Constantin Bălțatu
Este un om cu un caracter pu

ternic, dar în același o per
soană foarte sensibilă. Dovada 
este pasiunea lui pentru artă și 
în special pentru muzica popu
lară. Din dorința de a ajuta la 

nevoie, prin meseria sa sau 
prin muzică, asemeni Lenuței 

Evsei, Floricăi Bradu, Iosif 
Cioclodea sau Nicolae Sabău, 

Constantin Bălțatu a spus
-eu „da” atunci când a fost 

solicitat pentru a cânta în sco
puri caritabile.

Este născut în data de 2 iulie 1959 
a Huși, în județul Vaslui. La vârsta de 
>pt ani, s-a mutat împreună cu familia 
n județul Hunedoara - mai exact în 
r ' Săcărâmb, din comuna Certej. A 
k_.dgit mereu muzica populară dar nu 
i a perceput-o niciodată ca pe o profe
re. A preferat să o transforme într-o pa- 
;iune cu ajutorul căreia să ajungă mai 
îșor la sufletele iubitorilor de autentic 
>in cânt și voie bună. „Nu pot să spun 
:ă muzica este o a doua profesie... Este 
pasiunea mea și sunt mândru că am 
lecis să cânt, iar fiul meu m-a urmat și 
i realizat chiar mai mult decât mine, 
vluzica populară este ceva aparte. Este 
ea care a făcut generații întregi de oa- 
nenii să fie uniți, prin graiul românesc 
.1 prin ritmurile deosebite, care sunt 
pecifice acestei țări. Cântul popular 
ste cel care a fost și este transmis cu 
Irag din generație în generație și, ca 

Georgiana Giurgiu

Proiecte de viitor

odinioară, oamenii sunt mândrii de por
tul tradițional, chiar dacă astăzi nu este 
îmbrăcat decât în zile foarte speciale”, 
a afirmat Constantin.

Pasiunea 
pentru muzică

Constantin Bălțatu a urmat cur
surile Liceului Industrial din Cugir, 
apoi în 1999 a absolvit Ingineria 
Minieră la Petroșani. E drept că toate 
școlile prin care a trecut nu au legătură 
cu muzica, dar în timpul școlii militare 
de la Câmpina (1981-1982), a 
împărtășit din pasiunea lui, atât 
colegilor, cât și cadrelor militare, la di
verse evenimente organizate cu mare 
fast pe atunci: 1 Mai, 1 Decembrie, 23 
August sau alte sărbători omagiale, 
„încă din copilărie, vecinii, familia și 
prietenii îmi spuneau că într-o zi voi fi 
artist și într-adevăr pasiunea pentru 
muzică m-a ajutat să trec peste mo
mentele delicate ale vieții. îmbin cu 
succes plăcutul cu utilul și sunt 
mulțumit! în meseria mea trebuie să fiu 
ferm, uneori chiar rigid, dar când îm
brac costumul popular devin alt om. 
Prin cântec încerc să ofer ascultătorilor 
un sfat, un gând bun, o amintire, care 
să-i facă să se simtă prezenți- în ver
surile mele”, a mărturisit cântărețul.

Cântecul din solzi 
de pește

Chiar dacă viața la mânat pe alte 
căi și cariera militară ia ocupat majori

tatea timpului, artistul își amintește cu 
plăcere de primele experiențe avute în 
domeniul muzical. „Aveam 12 ani când 
am început să cânt la acordeon. îmi 
părea dificil la început, dar cu mult 
exercițiu și perseverență am câștigat 
experiență în mânuirea acordeonului. 
Apoi am vrut să învăț să cânt și la sax
ofon și am reușit. Faptul că am cântat 
alături de alți artiști m-a avantajat, m-a 
încurajat și am câștigat pe zi ce trece tot 
mai multă experiență ”, ne povestește 
Constantin.

Artistul a participat la celebrul fes
tival din perioada comunistă 
„Cântarea României”, în anii ’80 ca 
solist vocal. Pe vremea aceea era mili
tar la Brad. A fost apreciat și ca 
recunoaștere i-a fost acordat locul doi 
în concursul desfășurat la nivel de 
județ. Totuși acordeonul și saxofonul au 
ocupat un loc deosebit în sufletul 
cântărețului, ba chiar, în lipsa lor a 
încercat să creeze instrumente cu care 
să cânte. „în școala militară cântam la 
solzi de pește. Participam la toate 
evenimentele muzicale cu solzii mei. 
Era ceva inedit, stârnea curiozitatea, 
zâmbete și aplauze. Ce poate fi mai 
îmbucurător pentru un artist?”, își 
amintește cu drag Constantin.

în anul 1992 a revenit la prima pa
siune a cântului ca solist vocal. Și-a 
împrospătat repertoriul și încet - încet a 
început să câștige aprecierea 
ascultătorilor din județul Hunedoara. 
Spectacolele alături de artiști ca Lenuța 
Evsei, Nelu Ban Fântână sau Eugen 
Mihăilă l-au făcut să se gândească mai 
mult la ceea ce îl pasionează - la fol
clorul din zona Certejului.

Constantin Bălțatu pregătește un 
album de muzică populară prin care 
este hotărât să scoată în evidență toată 
munca lui de până acum ca artist. 
Cântărețul asigură că versurile și linia 
melodică vor fi pe gustul tuturor iubito
rilor de grai și tradiție românească, dar 
albumul va fi dedicat în special unicu
lui său fiu, Alin, care din păcate s-a dus 
pe tărâmul sfânt la vârsta de 20 de ani...

înălțatul steagului
Constantin Bălțatu își amintește cu mare drag despre sărbătorile satului 

din vremea tinereței sale. înălțarea steagului este unul dintre obiceiurile foarte 
dragi inimii lui.

De sărbătorile pascale, bărbații tineri din sat se adună la.biserică în prima 
zi de Paști, se roagă și cântă alături de preot. în semn de cinstire pentru Fiul 
Lui Dumnezeu, junii înalță un steag cu însemnele sfintei cruci și chipul Mân
tuitorului lisus. Preotul dă consimțământul purtătorilor steagului Să meargă 
din casa în casă și să ducă vestea cea mare a învierii. Bărbații sunt îmbrăcați 
în straie populare. Una din regulile de bază este ca mesagerii învierii să fie fe
ciori cu armata făcută. Așa era atunei. Astăzi nu se mai ține cont de această 
regulă, pentru că armata nu mai este obligatorie. Acum băieții de toate vârstele 
se îmbracă făloși în costumul popular și cu steagul într-o mână și oul în cealaltă 
merg prin sat cântând Hristos a înviat.

Odată cu plecarea de la biserică, preotul invită localnicii să ia parte la pe
trecerea populară care ține până în a treia zi de Paște.
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Un echivalent feminin pentru Viagra ar putea intra ui curând pe piață pen
tru a le ajuta pe femei să tși crească apetitul sexual, spun oamenii de știință. 
Pfizer spune că pastila, chemată momentan UK-414,49, va crește doar apeti
tul sexual, fără să afecteze dorința sau starea emoțională.

Mama președintelui Lech Kaczynski 
încă nu știe că fiul ei a murit

Mama președintelui polonez 
Lech Kaczynski nu știe, la cinci zile 
de la prăbușirea aeronavei 
prezidențiale, că fiul său a murit, a 
declarat miercuri eurodeputatul 
Adam Bielan, un colaborator 
apropiat al fraților Kaczynski.

"Mama sa nu știe nimic încă", a 
declarat Bielan pentru postul de tele
viziune TVN 24 "în timp ce 
președintele o vizita în fiecare zi la 
spital".

Jadwiga Kaczynska, în vârstă de 
84 de ani, este internată de mai mult 
de o lună în spital și se află într-o 
stare de sănătate "gravă", potrivit 
medicilor săi.

După accident, "Jaroslaw 
Kaczynski petrece zilnic mai multe 
ore la spital alături de mama sa. 
înainte, aceștia se duceau cu schim
bul", a declarat Bielan.

Tabloidul polonez Super Ex
press, care l-a citat pe Bielan, afirmă 
că mama președintelui polonez l-a în
trebat pe Jaroslaw dacă Lech s-a în
tors. Potrivit cotidianului, el le-a 
interzis angajaților spitalului să o in
formeze pe Jadwiga Kaczynska de
spre accident.

Concediile medicale vor fi 
verificate acasă cu poliția

Numărul zilelor de concediu 
medical va fi redus de la 45 la 30 iar 
angajații care-și iau concedii med
icale vor fi verificați cu poliția. O 
ordonanță de urgență adoptată mier
curi înăsprește condițiile pentru 
angajații care vor să-și ia concedii pe 
caz de boală. Vor fi mai aspru 
pedepsiți și medicii care dau nejusti
ficat concedii medicale.

într-un fel, mama fraților 
gemeni i-a salvat viața lui Jaroslaw 
Kaczynski, născut cu 45 de minute 
înaintea fratelui său.

în ultimele săptămâni, ei au 
venit pe rând pentru a o veghea la 
marginea patului. Jaroslaw nu a putut 
să se deplaseze sâmbătă la Katin la 
comemorarea a 70 de ani de la 
masacrarea ofițerilor polonezi, pentru 
că mergea Lech.

Președintele și soția sa au murit 
sâmbătă din cauza prăbușirii aeron
avei prezidențiale în localitatea 
Smolensk din vestul Rusiei, alături 
de numeroși reprezentanți politici și 
militari polonezi.

Aceștia urmau să participe la 
ceremoniile de comemorare a 70 de 
ani de la masacrarea a 22.000 de 
ofițeri polonezi de către polița 
sovietică.

Cuplul prezidențial va fi înmor
mântat duminică în cripta catedralei 
Castelului Wawel din Cracovia, fosta 
capitală a Poloniei, în prezența unor 
lideri din lumea întreagă, dintre care 
președintele american Barack Obama 
și cel rus Dmitri Medvedev.

Polițiștii vor verifica dacă cei 
aflați în concedii medicale se află la 
domiciliile lor și au nevoie cu 
adevărat de concediu

La solicitarea concediului, asig
uratul va da o declarație pe propria 
răspundere în care va indica adresa la 
care va putea fi găsit. în cazul în care 
angajatul nu este găsit acasă, se va în
tocmi un proces verbal, iar de a doua 
zi concediul nu va mai fi plătit.

Potrivit hotărârii adoptate de 
Guvern, numărul zilelor acordate 
angajaților pentru concediu medical 
va fi redus de la 45 la 30. Ministrul 
Sănătății a explicat că prin noua 
măsură se limitează folosirea în mod 
abuziv a concediilor medicale. Anul 
trecut au fost eliberate 2,7 milioane 
de concedii medicale. Adică unul din 
doi angajați și-a luat concediu med
ical anul trecut.

_____ __________________________/

Cifra de școlarizare: Aceleași locuri în grădinițe, 
cu 31.000 locuri mai puțin în gimnaziu

Guvernul a aprobat, în ședința de 
miercuri, cifrele de școlarizare pentru anul 
școlar și universitar 2010-2011, datele 
arătând că în grădinițe vor fi 660.000 de 
locuri, la fel ca în acest an, în schimb la 
gimnaziu și liceu vor fi în total cu 31.000 de 
locuri mai puțin.

Potrivit cifrei de școlarizare pentru 
anul 2010-2011 aprobate de Guvern, în 
grădinițele de stat vor fi 660.000 de 
locurilor, iar în învățământul liceal, clasa a 
IX-a, învățământ de zi, 210.000 de locuri, 
se arată într-un comunicat de miercuri al 
Ministerului Educației, Cercetării, Tinere
tului și Sporturilor (MECTS).

în anul școlar 2009-2010, cifra de 
școlarizare pentru învățământul liceal, clasa 
a IX-a, a fost de 221.000 de locuri.

Numărul elevilor în clasele V-VIII, 
învățământ de zi, a fost stabilit la 930.000, 
față de 950.000 în anul școlar 2009-2010. 
Pentru învățământul postliceal de zi și seral 
sunt alocate 14.732 de locuri în anul școlar 
2010-2011.

Pentru studii universitare de 
rezidențiat vor fi 3.000 de locuri, iar pentru 
studii de doctorat au fost stabilite 3.500 de 
locuri, cu 500 mai multe decât în anul 2009- 
2010.

în învățământul universitar, stabilirea 
cifrei de școlarizare pentru ciclul de licență 
a avut la bază, între altele, numărul estimat 
al absolvenților de liceu cu diplomă de ba
calaureat din promoția 2010 și din 
promoțiile anterioare și propunerile înain
tate de către universități, în funcție de ca
pacitatea de școlarizare, a precizat MECTS.

Astfel, pentru studiile universitare de 
licență (anul I) s-au alocat 62.600 de locuri, 
pentru masterat au fost repartizate 35.500 
de locuri (la fel ca în anul 2009-2010), iar 
pentru doctorat numărul locurilor a ajuns la 
3.500 (cu 500 mai mult).

Cifrele de școlarizare pentru anul 
școlar și universitar 2009-2010 în 
învățământul preuniversitar de stat au fost, 
în învățământul preșcolar - 660.000 locuri, 
în învățământul primar - 900.000 locuri și

$
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în gimnazial - 950.000 locuri.
Reprezentanții Ministerului Educației 

anunțau, anul trecut, că în anul școlar 2009- 
2010 cifra de școlarizare pentru 
învățământul liceal va crește cu 72.000 de 
locuri, ajungând la 221.000. Pentru 
învățământul postliceal, numărul locurilor 
finanțate de la bugetul de stat pentru 2009- 
2010 a fost de 17.625.

în ceea ce privește învățământul supe
rior, în anul academic 2009-2010 au fost 
finanțate de la bugetul de stat 62.600 de 
locuri pentru studii universitare de licență 
(anul I), cu 500 mai mult decât în 2008- 
2009, precum și 35.000 de locuri pentru 
studii de masterat, cu 1.000 mai mult.

"Cifrele de școlarizare dimensionează 
sistemul național de învățământ în funcție 
de o serie de indicatori specifici pentru 
fiecare ciclu de învățământ în parte. Se are 
în vedere faptul că instituțiile de învățământ 
trebuie să funcționeze astfel încât, prin cal
itatea serviciilor, să răspundă așteptărilor 
publice", a precizat MECTS în comunicatul 
de miercuri.

Potrivit sursei citate, pentru 
învățământul preuniversitar de stat, prop
unerile pentru cifrele de școlarizare se 
bazează pe proiectele înaintate de către in
spectoratele școlare și sunt fundamentate pe 
evoluția demografică a populației de vârstă 
preșcolară și școlară, pe capacitatea liceelor 
de a răspunde solicitărilor, pe opțiunile 
elevilor și părinților, pe studiile privind 
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evoluția în perspectivă a pieței muncii, re
spectiv tendințele privind dezvoltarea 
regională și a zonelor în care se află unitățile 
de învățământ.

Numărul de locuri pe....ti 
învățământul de artă și sportiv a fost corelat 
cu performanțele realizate în acest domeniu.

"Aprobarea acestei hotărâri permite 
accesul absolvenților unui anumit nivel de 
pregătire/calificare către un nivel superior 
de învățământ și stabilirea echilibrată a 
numărului de locuri pentru anii I de studii 
în învățământul liceal și universitar. Docu
mentul se bazează pe tendințele de - 
voltare socială, economică, a progn, 
ocupării forței de muncă pe regiuni de dez
voltare, în concordanță cu evoluțiile 
mobilității la nivel european, precum și 
modul optim al organizării formațiunilor de 
preșcolari, elevi și studenți pentru anul 
școlar/universitar 2010-2011", se mai arată 
în comunicatul citat.

Totodată, Ministerul Educației 
menționează că propunerile pentru studiile 
universitare de masterat și doctorat au avut 
în vedere creșterea numărului de locuri pen
tru programele de master, mesajele proven
ite din mediul economic și social, 
stimularea implicării comunității acadea 
în prospectarea cererilor sociale și econom
ice de calificări universitare, în organizarea 
fluxurilor studențești și a programelor de 
studii în funcție de aceste cereri.
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Misterul “Armatei celor 12 maimuțe" W afli intre trecut fi viitor. intre luciditate ți 
nebunie, intre vis fi realitate. Acțiunea filmului are loc in anul 2035 când omeni
rea subzistă intr-o dezolantă lume a morții, urmare a distrugerii in proporție de 
99% a populației Pământului. fAntenal; 22:30; Armata celor 12 maimuțe)

07:00 Telejurnal; 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 - 236.)
11:15 Garantat 100% (talk show, rcl.) 
12:15 Ochiul magic (rcl.) 38'
12:45 Secretele dc la palat (sud-co- 

rccan serial. 2009, rel. - 50.)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:00 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:35 Parlamentul României (2008)
16:30 M.A.l. aproape de tine
17:00 Lcomania
17:50 SupcrFotbal - Magazin UEFA 

Champions League
I î.25 Secretele de la palat (sud-co- 

rccan serial. 2009 -51.) 60' cu 
Yo Won Lcc, Kil-Kang Ahn 

j 19:40 Sport
• 20:00 Telejurnal: Meteo

■10 O dată-n viață (emisiune de di-
• vertisment)
■ 23:00 CSI - Crime și investigații 
} (SUA-canadian film serial dc
, acțiune. 2000 - 14.) 45' cu Wil-
1 liam L. Petersen. Marg Hclgcn-

berger. Jorja Fox, Gary Dourdan
2 23:55 Cluj Fashion Week

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 52.)

08:10 Moștenire cu bucluc (SUA co
medie, 1996, rcl.)

09:50 Poate nu știai
10:00 Telejurnal
10:15 Bazar (documentar, rcl.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc (magazin cul

tural, rcl.)
13:15 Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
14:30 Utopia (2008) 15’
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 52.) cu Stefa
nia Sandrclli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio

17:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

17:15 învingătorii
17:30 Baschet
19:30 Șansă și neșansă
20:30 Pescar hoinar
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)

21:30 Lex ct Honor
22:00 Ora dc știri (show de întâlniri) 
23:05 Lupta pentru viață (englez se

rial documentar, 2007)

17:55
19:30
20:00
20:50
22:30

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009)
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
10:00 în gura presei 10:00 Șampanie cu cianură (SUA po-
11:00 Familia Bundy (SUA serial de lițist, 1983, rcl.)

comedie, 1987) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
12:00 Bun dc cinste (rcl.) 1973, rel.-3714.)
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
14:00 Benny Hill (englez serial, 

1969)
14:00 Divcrtis - Land of Jokes (emi

siune dc divertisment, 2010,
14:30 Să te prezint părinților (cmi- rcl.)

siunc dc divertisment, rel.) 15:00 Divertis - Serviciul Român de
16:00 Observator Comedie (emisiune dc divcrtis-
17:00 Acces Direct ment, 2010, rcl.)
19:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
20:30 Yakuza (SUA film dc acțiune, 

2005) 97' cu Matthew Davis, 
Steven Seagal, Takao Osawa.

1973 -3715.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralec Beli, 
Don Diamont

Eddie George 17:00 Știrile Pro TV
22:30 Armata celor 12 maimuțe 

(SUA film de aventură fantas-
17:45 Happy Hour (emisiune dc di

vertisment, 2007)
tică, 1995) 123' cu Bruce Wil- 19:00 Știrile Pro TV
iis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, 
Christopher Plummer

20:30 Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010)

12:50 Dădaca McPhee (englez comedie dc familie, 2005) 97' 
14:30 Shine a Light (SUA-cnglcz film-concert, 2008) 122' 
16:30 Cu toții la surf! (SUA film de animație, 2007) 88' 

Hancock (SUA acțiunc-comcdic, 2008) 92' cu Will Smith 
Filme și vedete
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 5.) cu James Badge Dale 
Legendă vic (SUA film dc acțiune, 2007) 100' cu Will Smith 
Carantina (SUA horror, 2008) cu Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, 

Johnathon Schaech. Steve Hams

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

08:45 Cameleonii (rel.)
10:00 Luna fermecată (2007) 
11:15 Pagini dc viață (2006) 
12:30 Pagini dc viață (2006) 
14:00 Aniela (român serial, rcl.) 
15:15 Rețeta dc ACASĂ 
15:30 Destine furate (2007) 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Sărmana Maria (1996) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 împreună pentru totdeauna

(mexican serial dc dramă, 2008) 
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
20:30 O nouă iubire (SUA dramă ro

mantică, 2006)
22:45 Cuibul dc vipere (brazilian se

rial dc comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos. Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximcnes

07 00 Camera dc râs
07:30 Autoforum
08:00 Nimeni nu-i perfect (10.)
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Tarzan (SUA serial desene ani

mate, 2001 - 13.)
09:30 Regele Șaman (japonez serial 

de desene animate, 2003)
10:00 Galileo (rcl.) 45'
10:30 Mergi pe mâna mea (rel.) 
13:00 Camera dc râs
14:00 Neveste disperate (10.)
16:00 Crăciunul pe strada Chestnut 

(SUA comedie, 2006) 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Circașa de pe tort
20:30 Romy și Michelle: Anii tinere

ții (SUA comedie, 2005)
22:30 In afara legii (SUA film dc ac

țiune, 1993) 85’ cuJcffWin- 
cott, Gary Hudson, Ari Barak, 
Krista Errickson

19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 10.) cu Lorenzo Crcspi 
20:00 Superman (cnglcz-SUA aventură S.F., 1978)
22:45 Marea depravare (SUA comedie, 2004) 89' cu Tracey Ullman, Johnny 

Knoxville, Selma Blair. Chris Isaak 

13:00 ACASĂ în bucătărie (emisiune dc divertisment, rcl.) 
14:15 Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005, rcl. - 9.) 
15:30 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990, rel. - 119.) 
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 20.) 
17:00 Joc, barmanul din Tokyo (SUA thriller, 1949)

07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
07:55 Semne (reportaj, 2007)
08:20 Spectacolul lumii
08:55 Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Chinei Trans
misiune directă de la Shanghai 

10:15 Desene animate - Clubul Dis
ney

11:00 Hannah Montana (6.)
12:00 Vedeta familiei
13:00 Ediție cpccială Rodica Culccr 

in dialog cu Jerzy Buzek.
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo

X £20 Ne vedem la TVR! (talk show. 
2007) 50' Prima parte

15:05 Andografia săptămânii
15:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Partea a doua
16:30 MioritzaNiuz
17:00 Călător pe viață
'7:30 TelcEnciclopcdia (1965)

:30 Tezaur folcloric
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Fata dc la magazin (SUA-cn- 

glcz-clvctian comedie roman
tică. 2005) 99' cu Claire Danes, 
Jason Schwartzman. Steve Mar
tin. Bridgcttc Wilson

22:55 Familia Simpson (SUA serial 
dc desene animate, 1989 - 9.)

23:55 Cluj Fashion Week

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 ABC... Dc cc? )
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pc contrascns
10:30 Zon@ IT (2007, rel.)
11:00 Rugby: Dinamo - CSM Știința 

Baia Marc
13:00 între cer și pământ (2008, rcl.) 
13:35 Atenție, se cântă!
15:00 Natură și aventură 25'
15:30 Zestrea românilor
16:00 Lumea dc aproape
16:30 Bugetul meu (reportaj, rcl.) 
17:00 Timpul chitarelor
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 1.) cu 
Veronica Pivctti, Enzo Dc Caro, 
Paolo Conticini, liana Occhini 

19:00 Documentar
19:30 Arena Leilor (rcl.)
20:30 M-am săturat! (SUA serial dc 

comedie, 1997 - 17.) 30' cu An
thony Cistaro, Norm Crosby, 
Victor Raidcr-Wcxlcr, Christop
her Rich

21:00 Polițist prin timp (SUA film 
serial dc acțiune, 1997 - 2.) 45' 
cu Ted King, Don Stark, Cristi 
Conaway Kurt Fuller

22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Matadorul (SUA-gcrman-irlan- 

dez acțiunc-comcdic, 2005) 93' 
cu Pierce Brosnan, Greg Kin- 
near. Hope Davis. Adam Scott

2K3

07:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV 07:30 împreună pentru totdeauna O^iOO Camera dc râs
09:00 Ncatza, vecină! 10:00 Cc sc întâmplă, doctore? (mexican serial dc dramă, rcl.) 08:00 Tarzan (SUA serial desene ani-
10:00 Beethoven (2007) 90' 08:45 Cameleonii (rcl.) mate, 2001 - 14.)
10:30 101 dalmațicni (SUA serial 10:30 Frumusețe pc muchie dc cuțit 10:00 Luna fermecată (2007) 08:30 Regele Șaman (japonez serial

desene animate, 1997) (reality show, 2010, rcl.) 11:15 Pagini dc viață (2006) dc desene animate, 2003)
11:00 Familia Bundy (rcl.) 12:00 Pro Motor (emisiune sportivă, 12:30 Pagini dc viață (2006) 09:00 Shinzo
12:00 Benny Hill (1969) 2007) 13:30 Terra Nostra (1999) 09:30 Autoforum
12:30 Felicia 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Destine furate (2007) 10:30 Imobiliare Blitz
13:00 Observator 13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 16:25 Vremea dc ACASĂ 11:00 Sport, dictă și o vedetă (2008)
13:30 Râul ucigaș (SUA film dc ac- York (SUA serial, 2007, rel. - 16:30 Maria Mercedes (1992) 11:30 Căminul dc 5 stele

țiunc, 1994) 23.) cu Blake Lively, Leighton 18:30 împreună pentru totdeauna 12:30 Gala dc aur a circului din
16:00 Observator Mccstcr, Chacc Crawford, Ed (mexican serial dc dramă, 2008) Monte Carlo
16:30 Săptămâna financiară Wcstwick 19:30 Cameleonii (mexican film se- 14:00 Schimb dc mame (rcl.) 90'
17:00 Fotbal: FC Timișoara - CFR 14:00 Dansez pentru tine (emisiune rial dc acțiune. 2009) cu Anais, 16:15 Mondenii Show (rcl.) 105'

Cluj concurs, 2010, rcl.) Mariluz Bermudez, Lili Bril- 18:00 Focus 18 90’
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV lanti, Eduardo Câccrcs 19:00 Focus Sport
20:30 în puii mei! (emisiune de di- 20:30 Ochi dc vultur (SUA dramă, 20:30 Mama vitregă (SUA comedie, 19:30 Circașa de pc tort (reality

vertisment, 2010) 2008) cu Shia LaBeouf, Mi- 1998) 124' cu Susan Sarandon, show, 2008) 60'
21:50 Pâine și circ (talk show, 2010) cheile Monaghan, Billy Bob Julia Roberts, Ed Harris 20:30 Furtună, peripeții și... dragoste

60' Thornton, Rosario Dawson 23:15 Cuibul dc vipere (brazilian se- (SUA film romantic, 1999) 106'
22:45 Ghinionistul (SUA comedie, 23:00 Acasă printre cei curajoși (SUA rial de comedic, 2006) 45' cu cu Sandra Bullock. Ben Affleck,

1996) 92' cu Adam Sandler, film dc acțiune. 2006) 106’ cu Lazaro Ramos. Daniel de Oli- Maura Tierney, Steve Zahn
Christopher McDonald, Julie Samuel L. Jackson, Jessica Bici, vcira. Carolina Dieckmann, Ma- 22:30 Cronica dc 10 ani (emisiune dc
Bowen. Frances Bay 50 Cent, Christina Ricci riana Ximcnes divertisment. 2010) 75’

12:00 Belea marc în Miami (SUA comedic, 2002) 85'
13:25 Bolt (SUA film dc animație, 2008) 96'
15.00 Pantera Roz 2 (SUA comedic, 2009) 92'

16:30 Ceva nou (SUA comedie. 2006) 99' cu Sanaa Lathan, Simon Baker 
18:10 Eu și monstrul meu (SUA-cnglcz aventură, 2007) 112' cu Alex Etcl 
20:00 Plictisit dc moarte (SUA serial dc comedic, 2009 - 7.) Sperma furată 
21:00 Mă dau în vânt după cumpărături (SUA comedie râmantică, 2009) 
22:45 Supcr-răi (SUA comedie, 2007) 114' cu Jonah Hill, Christopher 

Mintz-Plassc. Michael Cera, Seth Rogen

15:15
15:45
16:45
18:45

19:45

22:00

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 15.) 
Bărbații, un rău necesar (SUA serial dc comedie, 2006 - 9.) 
Ferma veselă (SUA comedie, 1988) 101 cu Chevy Chase 
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 17.) cu Chad Mi

chael Murray, James Lafferty, Hilaric Burton, Sophia Bush 
Prizonieri în paradis (SUA acțiunc-comcdic, 1994) 107' cu Nicolas

Cage, Richard B. Shull, Jon Lovitz, Dana Carvcy
California Drcamin' (Nesfârșit) (român dramă. 2007) 155' cu Armand 

Assantc, Jamie Elman, Răzvan Vasilcscu, Maria Dinulescu

/TV^2
;_____________ 1____ _ __ _____________

T 10 Universul credinței
0‘*.00 Desene animate

- Clubul Disney
09:55 Formulai:

Marele Premiu al Chinei 
Transmisiune directă dc la 
Shanghai

12:00 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008)
14:00 Telejurnal;

Sport:
Meteo

14:20 Miezul zilei (magazin dc diver
tisment)

15:20 Teatru: "Cum vă place" de Wil
liam Shakespeare

16:35 Filmoteca veseliei: "Un orfelin 
iubea o orfelină"

17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di
vertisment) Prima parte

18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di

vertisment) Partea a doua
19:25 Tragerile Jockcr, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Omologarea Trage

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo
2L10 Războiul sexelor pc Wall 

Street (SUA comedie, 1996) 
109' cu Whoopi Goldberg, 
Dianne Wiest, Eli Wallach, Ti
mothy Daly

23:10 Garantat 100% (talk show) 45'
ehhmbhwmrmmbmh

07:00 Popasuri folclorice (2008, rcl.) 
08:00 Natură și aventură (rd.) 25' 
08:30 Dincolo dc hartă (rcl.) 45' 
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pc... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rcl.)
12:00 Piatra magică (australian film , 

1999-26.)
12:35 H...ora prichindeilor
13:35 Micul șantajist (SUA comedie, 

1994)
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
16:00 Atlas
16:30 Aromânii
17:00 Muzică și muzichic
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial dc comedie. 2005 - 2.) cu 
Veronica Pivctti, Enzo Dc Caro 

9:00 Campionii
19:30 Vidcotcrapia Prezintă Marius 

Bodochi și Olimpia Mclintc 
20:30 M-am săturat! (SUA serial dc 

comedie, 1997 - 18.) 30' cu An
thony Cistaro,"Norm Crosby, 
Victor Raidcr-Wcxlcr

21:00 Eureka (SUA serial dc aven
tură S.F., 2006 - 12.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson. Joc Mor
ton

22:00 Ora de știri (show dc întâlniri) 
23:10 Păsăn moarte

07:00 Observator
09:00 Ncatza, vecină!
10:00 Jack Hunter și Steaua Paradi

sului (SUA aventură, 2008, rcl.)
12:00 Xcna: prințesa războinică 

(SUA film serial, 1995)
13:00 Observator
13:30 Benny Hill (1969) 60' cu 

Benny Hill, Henry McGee
14:00 Ghinionistul (SUA comedic, 

1996, rcl.) 92' cu Adam San
dler, Christopher McDonald, 
Julie Bowen, Frances Bay

16:00 Observator
16:30 în puii mei! (emisiune dc di

vertisment, 2010, rcl.)
17:45 Divcrtis Mali (emisiune dc di

vertisment)
19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Orașul groazei (SUA film dc 

acțiune. 1999) cu Gary Daniels

07:00 Știrile Pro TV
10.IM' După 20 de ani (talk show)
1 i )0 Robbcrsonii și poliția (SUA co

medie, 1994)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV
14:00 Prințul deșertului (italian-gcr- 

man mini-serial, 1989) 100' cu 
Rutger Hauer, Carol Alt, Omar 
Sharif, Elliott Gould

16:15 Handbal: Oltchim - Gyor
18:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Divcrtis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010)
21:30 Divcrtis - Serviciul Român dc 

Comedie
22:30 Legături riscante (SUA-cana- 

dian-german thriller, 1995) 86' 
cu Rebecca Dc Momay, Antonio 
Banderas, Dennis Miller, Len 
Cariou

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

08:45 Cameleonii (rcl.)
10:00 Rețeta dc ACASĂ 
11:15 Pagini dc viață (2006)
12:30 Pagini dc viață (2006)
13:30 Terra Nostra (1999)
15:30 Destine furate (2007)
16:25 Vremea dc ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (1992) 
18:30 împreună pentru totdeauna

(mexican serial dc dramă, 2008)
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial dc acțiune, 2009)
20:30 Nopți albe în Seattle (SUA co

medie romantică, 1993) 105' cu 
Tom Hanks, Mcg Ryan, Bill 
Pullman, Ross Malinger

22:45 La naiba, să PovcȘtim!
23:45 Cuibul dc vipere (brazilian se

rial dc comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos. Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann

07:00 Camera dc râs
08:00 Tarzan (15.)
08:30 Regele Șaman (japonez serial 

dc desene animate, 2003)
09.00 Shinzo
09:3(1 Casă, construcție și design 
1030 Camera dc râs
11 :00 Gala dc aur a circului din 

Monte Carlo (rcl.)
12:00 Levintza prezintă
12:30 Cine știe...câștigă! (rcl.) 60'
13:30 Fermier. Caut nevastă! (rel.)
15:00 Cronica Cârcotașilor (rel.) 165' 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Circașa dc pe tort (reality 

show, 2008) 60'
20:30 Schimb dc mame
22:00 Lupta cu secundele (canadian- 

SUA film dc acțiune, 2002) 91' 
cu Judge Reinhold, Penelope 
Ann Miller, Timothy Busficld. 
Jeff Ballard

13:25 Chrissa nu se dă bătută (SUA film dc familie, 2009)
14:55 Elizabeth: Epoca dc Aur (englez dramă, 2007) 114'
16:45 Acceptat (SUA comedie. 2006) 90' cu Justin Long

18:20 Mariaj dc Vcgas (SUA comedie romantică, 2008) 99’
20:00 Numere fatale (australian film , 2009) 121' cu Nicolas Cage
22:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 5.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzcllo, Jon Seda, Scott Gibson
22:55 Janosik: O poveste adevărată (poloncz-slovac-cch dramă, 2009) 140' 

cu Vaclav Jirâcek, Michal Zcbrowski, Ivan Martinka, Sarah Zoe Canncr

13:15
15:30
16:00
17:00
19:00 Ruleta destinului (SUA serial. 200) - 18.) cu Chad Mi

Pnzomcri in paradis (SUA acțiunc-comcdic, 1994, rcl.) 
Lumea PRO CINEMA
Bărbații, un rău necesar (SUA serial dc comedie, 10.) 55' 
Văduva neagră (SUA polițist, 1987) 98'

chael Murray, James Lafferty, Hilaric Burton, Sophia Bush
20:00 Toate pânzele sus - "întâlnire în Atlantic"
22:00 Mireasa însângerată 2 (canadian-SUA-italian dramă, 1993)270' cu

Carol Alt, Michael Ontkcan, Eli Wallach. Justin Louis
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Români în Cupa Hopman

Integrante

Rebus

-

Dicționar: Cea, Str., Enot, liă, Rebo, iască, Tep

Selenar? (...)

Ce fac 5 olteni într-o barcă spartă? Stufoase

-Mai fac o gaură

I

Hoinar

Cristal

A facilita

Pus la 
răcoare

Boala 
ovinelor

Casă de 
copii

Du
blate!

Măgar

Pârghie

Buna!

Beretă

Aleargă 
pe șine

Ambalaj 
pentru 

scrisori

Mijloc de 
transport 
în comun

Dat pe 
buze 

Produs 
lactat

Pana de 
lemn 
Ființă

(Continuați textul folosind 
soluția marcată de raster)

In vecii

Despot
Crina 
Jurcă

Prima 
lună 

Izolată
I Eșuat

Tăiat ia 
chirurg

Ceas

Tont
Em

brioni
Măsuri 

de teren 
Haltă în 

Sălaj
Din Italia

In stare

Elan!

Aduse!

Pasan 
de curte

Conser- 
vant 

Trag în 
extremei

Frânghie 
la pescuit

rââH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 A
5 T
6 A
7 u
8

9

10

Introduceți In grila de mai sus următoarele cuvinti 
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAF 

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUȘI, BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE 
IN, INSTALAȚIE, IJE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂCANIT, PĂSĂRAR 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, VF. 
Petru ARDELEAN - ARA

3 ii cl ok ii
8 4 9 6 3 1 5

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

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

8 1 4 3 7
2 1 6 3 4 9

Viorel Naghi - Vladimiresc
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva confectioner-asamblor ari. din secretară 1

agent vânzări 1

Telefon: 0755.999.916

absolvent înv. preuni verși tar fara
atestat prof. 10

agent comercial 1

ambalator manual 2

barman 2

coafor 1

dansatori 4

director vânzări 1

gestionar depozit 1

inspector coordonator asigurări
1

izolator hidrofug 2

TKti.^xjiant mărfuri 1

muncitor necal. la asamblarea,
mun tarea pieselor 17

ospătarfchelner) 3

patiser 3

șofer autoturisme/mașini de mare
LiXU) 1

'tor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

textile 2

croitor 2

cusător piese din piele și înlocui
tor 21

facturist 1

fasonator mecanic( cherestea) 1

instalator centrale termice 4

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 7

lăcătuș montator 1

macaragiu 2

maistru industrie textilă, pielărie
1

manipulant mărfuri 1

medic specilaist 1

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

3

mun. necal. în ind. confecțiilor
5

ospătar 1

patiser 1

paznic 1

pregătitor piese încălțăminte 1

pregătitor pt. încălțăminte si arti
cole tehnice de cauciuc 6

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

sudor 6

tăietor cu flcăra (autogen) 3

tractorist 1

vânzător 1

zidar-pietrar 1

zugrav-vopsitor 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent securitate 1

asistent social 1

bucătar 1

camensală hotel 1 

dulgher (exclusiv restaurator)
3

dulgher restaurator I

fierar betonist 3

gestionar depozit 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

lucrator comercial 1

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente(îfonist) 2

mecanic auto 1 

munc. necal. la ambalarea prod, 
solide și semisolide 1

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

munc. necal.la întreț. drumuri,
șosele, poduri, baraje 1

reprezentant comercial 1

secretară 1

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

îngrijitor clădiri 1

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

1

tâmplar universal 1

vânzător 5

zidar-pietrar 3

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bobinator aparatj electric 1

bucătar 1

confecționer-asamblor articole 
textile 5

electricean de întreținere și repa
rații 1

finisor produse abrazive 1

izolator termic 1 

magazioner 1

munc. necal.ia demol. clădirilor, 
zidăriei, mozaic, gresie, faianță

5

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 5 

șofer de autoturisme și camioane
1

Simeria

Telefon:0755.999.921

casier 2

drujbist 2

instalator încălzire centrala și 
gaze 1

manipulant mărfuri 1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1 

reprezentant comercial 1

vânzător 2

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 1

cusător confecții industriale
din blană 2 

muncitor nccal. la demol.clă- 
dirilor,mozaic, faianță, gresie 

1

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

cusător piese din piele și în
locuitor 10 

lucrător comercial 2 

muncitor nccal.în silvicultură
5

muncitor nccal.la asambla
rea, montarea pieselor

1

ospătar(chclncr) 1

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1 

director societate comercială
1

fasonator mecanic (cheres
tea) 1

inginer construcții civile, in
dustriale și agricole 4

lăcătuș mecanic 3

lăcătuș montator 10

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

munc.necal.în ind confecții
lor 5 

muncitor nccal. la asambla
rea, montarea pieselor 1

sudor 10

vânzător 2

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

bucătar 2 

inginer autovehicule rutiere
1

îngrijitor animale 1

munc. necalla demol. clădiri
lor,zidărie, mozaic, faianță, 
gresie,parchet 1

munc.necal.la spargerea și tă
ierea materialelor de con
strucții 2

ospătari chelner) 1

șofer de autoturisme și ca
mioane 1

sortator produse 2

subinginer mecanic automo
bile 1 

zidar rosar-tencuitor 2

Ilia

Telefon: 0755.999.926

femeie de serviciu 1 

munc. nccal.în silvicultură
2

muncitor necal.la demolare
zidărie,clădiri, mozaic 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

muncitor nccal. la amb. prod, 
solide și semisolide 1 

muncitor radioclectronist
1

vanzator 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual 1

asistent personal al persoanei 
cu handicap grav 1

mecanic utilaj 1

muncitor nccalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie 7

t

Mică public rate

fTM
IMOBILIARE g

Vând urgent la preț de criză casă la Ribița la 6km de Brad, 2 camere, bucă
tărie, hol, grădină 850mp.Preț 30.000eur neg și în 2 rate. Tel. 0751.176.178

Ofer spre închiriere apartament în Deva, ap. 2 camere, decomandat, mobi
lat, amenajat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 
1 «Oeur/lună. Tel.0729.018.866

Se caută tâmplari pentru munca în Germania. Se cere experiență in lucrul 
cu pal. Informații la tel. 04915772126594

Vând SEAT MARBELLA 850cmc, a.f.1987, consum mic, r.t. 15.12.2011, preț 
600 eur și OPEL ASTRA CARAVAN combi 200 cmc, a.f.1994, r.t. 15.12.2011 
preț 2300eur , ambele în stare buna de funcționare. Toate taxele la zi. 
Tel. 0254.221.254, 0720.528.350

Vând apartament cu 2 camere în Deva, et. 1, 56mp, bloc cărămidă. 
Tel.0725.389.514

Ofer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido (Casa de
Pensii), nemobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 
160eur/lună. Tel.0721.985.256

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

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 apartament de lux nefinisat, 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. g DIVERSE

Vând garsonieră în Deva, Al Crișului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, nego
ciabil.

Vând cățel doberman 150 ron buc., 4 căței ciobănesc german la 150 
ron buc. Trei căței cane corso, masculi, 100 ron buc. Tel. 0743.832.083.

Vând apartament 2 camere în Deva, zonă bună, spațios, 56mp, eL2, deco
mandat, ocupabil imediat. Preț 39.000eur neg.și în 2 rate. Tel.0751.176.178

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

Vând mașină pentru scris “President” , fax, trening Adidas, pantofi 
sport marca Adidas nr.42, mașina de spălat îndesit cu 200ron, aragaz 
Zanussi cu 200ron, mobilă bucătărie albă, cu blat chiuvetă, baterie cu 
800ron. Tel. 0743.832.083

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.I-CP 122, Deva, Jud. Hd.

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umanc-salarizare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007 TALON DE MICA PUBLICITATE

Cumpăr spațiu în Deva lOOmp. Tel.0725.389.514. Donez câine lup (german ciobănesc), femelă, 2,5 luni, cuminte, ju
căușă. Loc. Ilia, tel.0757.533.889.

(text maxim 50 de cuvinte)

Cumpăr apartament 3 camere în Simeria, exclus parter, exclus intermediari, 
,fer 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 set de sfeșnice de sticlă din 3 buc., nefolosit, preț 401ei,neg. 
Tel.0254.228.748

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

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 Germania. Tel: 0723.911.241.

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

.. Prenume.......

.....Nr...... Bl.
Județul...........

Sc..... Ap. ...

nr................................
..... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Vând apartament 2 camere, parter, în Simeria, bine întreținut, totul conto- 
izat, preț foarte bun. Tel.0254.219.421, 0747.059.237

Lumpăr apartament 2 camere în Deva. Pot oferii 17.000eur. 
Iel.O728.O49.989

Sumpăr spațiu în Deva, zonă bună, suprafață mazim 120mp. 
fel.0732.727.786

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

Jurfțpăr garsonieră în Deva, exclus Micro. Tel. 0728 049 989 

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

Semnătura

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.

I

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare im
pecabilă. Preț 200 lei. Tel. 0722.252.603.

■■

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: ia primul stand de ziare din 
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 fi publicate în ziarul de luni.

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 let

yahoo.com
yahoo.com


„Dacii liberi” vin la Deva Au mai rămas 12
după puncte

Trei meciuri importante rețin 
atenția în etapa cu numărul 24 din liga 
secundă, seria a doua. Mureșul Deva - 
Fortuna Covaci și Arieșul Turda - FC 
Silvania sunt duelurile pe viață și pe... 
salvarea de la retrogradare. în partea 
superioară a ierarhiei U Cluj primește 
vizita celor de la Dacia Mioveni.

„Dacii liberi”, așa cum sunt 
porecliți jucătorii formației din Covaci 
vin la Deva după puncte. în tur, Fortuna 
a defilat pe lângă un Mureșul hipnotizat 
parcă de priveliștea izlazului care se 
întinde în apropierea terenului din Co
vaci. 2-0 scurt, unul dintre goluri fiind 
marcat de atacantul hunedorean Suciu, 
a fost prima victorie în liga secundă a 
elevilor lui Remus Steop. Jocul hune- 
dorenilor scârțâie, dovadă fiind meci
urile cu FC Bihor sau FC Baia Mare. 
Fortuna e însă pe o pantă ascendentă, 
mai ales că în runda trecută a reușit să 
revină dc la 0 - 1 și să câștige cu Arieșul 
Turda, altă echipă care tremură în sub
solul clasamentului. Gheorghe Barbu 1- 
a pierdut pe Cristi Zaiați pentru acest 
retur, plus că pe lista fundașilor in
disponibili ar putea trece și Ionel Câm- 
peanu, care nu s-a antrenat de câteva 
zile. Fortuna Covaci a făcut în retur mai 
multe puncte decât Mureșul Deva, dar 
timișenii au câștigat un joc la „masa 
verde”. Cu toate acestea, fără puncte 
aduse de pe terenul adversarilor „dacii” 
din Covaci sunt liberi să retrogradeze. 
După ultimele două meciuri pe care 
timișenii le-au susținut, antrenorii ad
versarilor au fost demiși sau au demi
sionat. S-a întâmplat după meciurile cu 
LI Cluj și Arieșul Turda, când Viorel

Hizo și Marin Tudorache au plecat de la 
cele două formații. La Mureșul este însă 
cel mai longeviv antrenor din liga 
secundă, Gheorghe Barbu fiind la al pa
trulea an la cârma Mureșului, trei în liga 
secundă și unul în Liga a IlI-a.

Arieșul Turda are un nou antrenor 
în persoana lui Dorel Mureșan. Acestuia 
îi revine delicata misiune de a salva 
fosta câștigătoare a Cupei României de 
la retrogradare, iar primul pas trebuie 
făcut contra celor de la Silvania Șimleul 
Silvaniei. Chiar și un egal ar fi fatal tur- 
denilor, care la minus 14 în clasamentul 
adevărului și cu meciuri în ultimele 
zece etape împotriva primelor șapte 
echipe din clasament, sunt aproape 
condamnați.

U Cluj vrea să facă rocada în 
clasament cu Dacia Mioveni, dar acest 
lucru nu se poate realiza decât dacă 
„șepcile roșii” înving în partida de 
sâmbătă. Cum FCM Târgu Mureș are 
pauză forțată, iar UTA s-a împiedicat de 
FC Baia Marc în restanța dc miercuri, 
clujenii văd din nou luminița de la 
capătul tunelului pentru o eventuală 
promovare în Liga I.

Minerul Lupeni revine în 
competiție după două săptămâni de 
pauză forțată. Petre Gigiu și-a chinuit 
elevii cu două antrenamente zilnice, 
plus un cantonament înaintea meciului, 
iar rezultatul este așteptat după ultimul 
fluier al arbitrului, la jocul de sâmbătă, 
în Valea Jiului vine Gaz Metan CFR 
Craiova, o echipă foarte imprevizibilă, 
capabilă să învingă orice adversar, dar 
și să capoteze lamentabil cu formații net 
inferioare.

Doar 12 jucătoare mai are în lot 
Cetate Deva, dintre care trei sunt por
tari. Problemele de sănătate sunt prin
cipala cauză, dar cu cinci etape 
înainte de finalul sezonului, aproape 
că nu mai contează.

Cetate nu mai poate prinde 
oricum un loc de cupe europene, iar 
despre retrogradare nici nu poate fi 
vorba.

„Mergem în actuala formulă 
până la finalul campionatului. Nici 
dacă aș vrea să concediez jucătoare,

Liga a IV-a
Etapa a XXIII-a

Mureșul Brănișca-Aurul Certej
Victoria Călan - Minerul Teliuc
Zarandul Crișcior- Minerul Aninoasa 
Dacicus Orăștie — Inter Petrila 
Agrocompany Băcia — Aurul Brad 
FC Hunedoara - Gloria Geoagiu 
Universitatea Petroșani - Minerul Uricani

Duminică, 18.04
Metalul Crișcior - CS Vulcan

CLASAMENT
1 FC Hunedoara 22 16 4 245 11 52
2 Aurul Brad 22 15 2 5 40 25 47
4 CS Dacicus Orăștie 22 15 1 668 38 46
3 Minerul Uricani 22 11 4 7 35 26 37
5 CS Vulcan 22 8 11 3 34 23 35
6 Minerul Aninoasa 22 8 8 6 28 21 32
7 Victoria Călan 21 9 5 7 40 37 32
8 Inter Petrila 22 9 3 10 32 34 30
9 Zarandul Crișcior 21 6 8 7 36 33 26
10 Agrocompany Băcia 22 7 3 12 38 43 24
11 Aurul Certej 22 6 4 13 45 45 22
12 Metalul Crișcior 22 6 4 10 19 29 22
13 Gloria Geoagiu 20 5 6 9 23 29 21
14 Minerul Teliuc 22 5 5 12 22 54 20
15 Mureșul Brănișca 21 5 4 12 27 50 19
16 Univer. Petroșani 21 3 4 14 24 58 13

nu aș putea, pentru că nu mai am cu 
cine să joc după aia”, a declarat Mar
ian Muntean, care nu a renunțat la 
ideea de a ieși din handbal.

In runda următoare Cetate va 
juca cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, dar 
patronul echipei nu speră la prea 
multe.

„Ei merg pe toate planurile în 
acest an. Nu vor veni să facă simplu 
act de prezență, așa cum s-ar crede”, 
a mai adăugat acesta.

„Dezertări” anunțate
la Știința Petroșani

Deși a fost lăudată ca fiind o echipă cu potențial, care are în 
componență aproape jumătate jucători sub 19 ani, Știința Petroșani 
este în pericol să piardă... studenți. Jucători de bază, Gigi Militaru, 
Radu Dragomir și Daniel Cojocaru, au transmis conducerii clubului 
că sunt cu bagajele făcute la ușă, iar în vară vor părăsi Petroșaniul cu 
destinația... Olanda. Cei trei rugbiști vor să renunțe la sportul 

balonul oval pentru a pleca 
muncească pe bani mai mulți în 
„țara lalelelor”. Cum și Ovidiu 
Henteș a plecat chiar înainte de 
prima etapă, la muncă în Anglia, 
aproape un sfert din 15-le de bază 
al Științei ar dispărea chiar la 
jumătatea sezonului. Jucătorii nu 
pot fi acuzați însă de nimic, 
deoarece își rup oasele pe sume 
cuprinse între 9 și 13 milioane de 
lei vechi.
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Fabrica de mortare uscate
ți adezivi Hunedoara.

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea
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LEMNTEX 
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parchet din lemn de lap, 
paltin sau frasin.
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