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Editorial
de Ștefan Ciocan

Să strângem 
cureaua... 
în jurul gâtului

în România de doi ani se vorbește 
numai despre criză. Laitmotivul discur
surilor politicienilor este expresia: „Să 
strângem cureaua!” Și o strângem de 
aproape nu mai avem ce strânge, noi, mu
ritorii de rând obligați să trăim de la o lună 
la alta din salarii ridicole cumpărând 
mărfuri la prețuri uriașe în raport cu puterea 
noastră de cumpărare. Criza este doar o 
scuză pentru aceia care ascunși în spatele ei 
își rotunjesc substanțial veniturile. în 
județul Hunedoara activează nu mai puțin 
de opt deputați. Pentru aceștia sunt cheituiți 
lunar peste 220.000 de lei, adică în medie 
aproape 28.600 de lei pe cap de deputat. 
Suma nu ar fi mare dacă aleșii ar face câte 
ceva pentru electoratul care i-a trimis în 
Cameră, același electorat care trudește pen
tru un salariu minim de 600 de lei. Dar ma
joritatea deputaților nu reprezintă decât 
mâini ridicate într-o uriașă mașină de vot 
coordonată de câțiva lideri politici de la 
centru. Conform datelor publicate pe site- 
ul Camerei Deputaților cei 335 de parla
mentari au consumat în luna ianuarie, 
8.449.444 lei. Din acești bani 5.071.737 de 
lei au fost încasați de aleși pentru 
indemnizații, diurne, cheltuieli cu cazarea, 
transportul și comunicațiile. Nu cu mult 
mai puțin 6.755.415 lei au decontat 
deputății pentru întreținerea și funcționarea 
birourilor parlamentare și salariile con
silierilor. Toate aceste cifre se referă la luna 
ianuarie în care aleșii neamului au lucrat în 
plen doar patru zile și unii dintre ei cam tot 
atâtea pe comisii. în aceste condiții imag
inea anumitor deputați care se străduiesc sa
și reprezinte onorabil electoratul, 
organizând audiențe în zilele în care sunt 
prezenți în teritoriu și asigurând 
permanență la Biroul Parlamentar este se
rios știrbită de cei care folosesc sumele 
imense strict în interes personal. Angajarea 
rudelor sau chiar soțiilor la birourile parla
mentare, deconturile umflate cu chiriile sau 
cu diverse cheltuieli de întreținere și proto
col sunt doar câteva dintre sursele prin care 
„reprezentanții” electoratului mulg lunar 
sute de milioane din banii contribuabililor. 
Dacă pe lângă „aleșii poporului” lipim și 
câteva mii de directori, numiți pentru sin
gurul motiv că au avut „spate” și în nici un 
caz că s-ar pricepe la ceva, și ei încasatori 
de pomană ai banului public, avem imag
inea completă a sistemului care frânează re
forma administrativă din România. 
Indiferent cât s-ar strădui guvernul Boc să 
schimbe ceva din structura aparatului de 
stat, nu va reuși. Se va lovi permanent de 
acest sistem al cărui rotițe bine unse pun în 
mișcare mass media. Curtea 
Constituțională, Justiția și tot ceea ce poate 
sta în calea pericolului de a-și pierde ei 
privilegiile. Mașina de vot din Camera 
Deputaților ne costă totuși prea mult!
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2 Agenda
Luni, 19 aprilie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhalm
* >DN76 Luncoiu de Jos - Brad
® kDN 74 Brad - Crișcior

Q kDN 76 Brad - Baia de Criș 
< ►DN 7 Mintia -Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

Ziua Noaptea
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Petroșani

Brad

f greco-catolic
Sf. pr. m. Pafnutie; 

cuv. loan Paleolavritul.

f romano-catolic
Sf. Emma, văduvă.

Ruladă
de pui

Ingrediente:
750 g came (piept de pui dezosat), 100 
g ciuperci proaspete, 1 morcov mic, 
150 g bacon, 50 g cașcaval, 1 ou, 1 
lingură de smântână, 1 fir de ceapă 
verde, puțin mărar și pătrunjel, sare, 
piper, cimbru

Mod de preparare:
Se spală puiul, se taie pe 

orizontală astfel încât să rămână o 
bucată întreagă, dar mai subțire. Se 

„ întinde o folie de plastic pe masă și se 
pun bucățile de pui unele lângă altele. 
Se condimentează. Peste ele se pune o 
altă bucată de folie. Se bate pieptul de 
pui bine, cu ciocanul de șnițele, până 
ajunge la o grosime de 7-10 mm. Se 
aprinde cuptorul - 450°F.

Se spală și se taie foarte mărunt 
ciupercile, morcovul, jumătate din 
bacon, mărarul și pătrunjelul. Se 
amestecă cu oul bătut și smântână.

Cașcavalul se taie bețigașe și se 
pune alături de bacon. Dacă doriți 
puteți rade cașcavalul și să-1 presărați 
peste umplutură. Se scoate folia de 
deasupra puiului. Se pune pe „foaia” 
de pui baconul rămas, pe lung, dintr- 
un capat în altul. Se pune umplutura, 
acoperindu-se uniform suprafața (se 
lasă un centimetru liber pe margini). 
Se rulează.

Se pune în tavă cu puțină apă și 
2 linguri de ulei. Se dă la cuptor timp 
de o oră. Se întoarce o dată.

> Poftă bună!

< ... X

Deva ____
Astăzi, 19 aprilie 2010, se ia apa 

rece între orele 8 și 15 în Deva pe 
străzile: 22 Decembrie, cartierul 
Dorobanți, Liliacului, Bulevardul De- 
cebal, Strada Mărăști, Mărășești, 
Doja,Vânătorilor, Pescărușului, Emi- 
nescu, Horia, Avram Iancu, loan 
Corvin, Zamfirescu, lorga, Iuliu 
Maniu, Hotel Deva și la Punctele Ter
mice: 9, 9A ,9B, 5, 6, 18, 27, 28, 20E, 
35,40,43.

\-------------------------------------------1

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia -Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș- Bejan
► Banița pe DN 66-■^•Sfântul Zilei----------------------

Cuviosul Ioan de la Lavra cea Veche
Lavra Veche se numea 

locașul Cuviosului Hariton, 
care și era aproape de 
Ierusalim în pustiul Palestinei, 
deoarece se zidise înaintea 
altor lavre de Sfântul Hariton, 
precum se scrie despre ea pe 
larg în Viața lui. Deci, în acea 
veche lavră a lui Hariton s-a 
nevoit pustnicește acest Cu
vios loan, care, din tinerețe 
rănindu-se de dumnezeiască 
dragoste, s-a lipit de Dum
nezeu, după cele scrise: Iar mie 
a mă lipi de Dumnezeu bine 
este.

Și trecând cu vederea 
plăcerile lumii deșarte și mân
dria, și înstrăinându-se de pa
trie, a luat crucea vieții 
monahicești și s-a dus în țară 
străină, pentru Domnul, Cel ce 
a fost străin pe pământ, încât 
de la nașterea Sa și până la 
moarte nu avea unde să-Și

plece capul. Și ajungând la 
sfintele locuri ale Ierusalimu
lui, închinându-se Cinstitei 
Cruci și Mormântului lui Hris- 
tos Cel de viață primitor, a 
mers la lavra cea zisă mai sus, 
a Sfântului Hariton, și s-a în
vrednicit într-însa de 
dregătoria preoțească, pentru 
viața lui îmbunătățită, căci s-a 
arătat următor pustnicilor celor 
de demult, înfrânându-și pa
timile cele trupești cu mare în- 
ffânare, cu stările la rugăciune 
cele de toată noaptea, cu 
pomenirea morții, cu 
nevoințele cele de multe feluri, 
cu care și-a subțiat trupul 
foarte, încât s-a făcut înger 
pământesc în trup.

Apoi, după viața cea 
îndelungată și desăvârșită spre 
plăcerea lui Dumnezeu, s-a 
mutat către Domnul, dus fiind 
sufletul lui de mâinile sfinților

îngeri cei fără de trup în 
locașul ceresc cel neînvechit.

El este numit de alții "al 
peșterii celei vechi", în loc de 
"al lavrei celei vechi", 
deoarece lavra cea veche a Cu
viosului Hariton a fost la în
ceput o peșteră tâlhărească, în 
care, Cuviosul Hariton fiind 
legat de niște tâlhari, s-a dezle
gat prin minune, fiindcă au 
murit deodată tâlharii aceia, 
bând niște vin otrăvit de ven
inul unui șarpe.

Iar după ce s-a dezlegat, a 
aflat în peșteră mult aur și a 
făcut mai întâi o biserică în 
aceeași peșteră și a adunat 
frații, iar după aceea a zidit 
mănăstirea deasupra peșterii. 
Iar de vreme ce Cuviosul loan 
a viețuit în acea peșteră veche, 
slujind în biserică, de aceea a 
fost numit și "al peșterii celei 
vechi".
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Astăzi ești tentat să privești lu
crurile dintr-o perspectivă mai perso
nală, iar asta te va ajuta să acționezi
mult mai ușor în anumite situații. Nu ezita să
împărtășești unui prieten apropiat din expe
riențele tale personale.

în plan profesional, ai mari șanse 
de promovare și asta datorită ideilor 
geniale de care te bucuri. Nu ar fi rău 
totuși să arunci o privire retrospec
tiva asupra situației financiare

Dacă vei renunța astăzi să res
pecți chiar fiecare regulă, vei fi capa
bil să faci lucrurile mult mai eficient.
Un conflict cu o persoană din familie 
ar putea fi rezolvat dacă vei fi dispus să faci 
un compromis simplu și dacă vei avea .. 
multă răbdare.

E posibil azi să recuperezi niște 
documente sau cărți pe care le cre
deai pierdute; încearcă să reiei puțin
căutările. Acasă, au apărut brusc niște 
schimbări aparent alarmante. încearcă nu te
lași acaparat de gelozie astăzi.

Astăzi, confruntarea directă 
poate fi singura cale prin care poți re
zolva un conflict, prin urmare ape
lează la conversații corecte și 
constructive.

19 aprilie
de-a lungul timpului

1919: A apărut, la București, revista literară 
„Sburătorul", condusă de Eugen Lovinescu

1956: Actrița americană Grace Kelly se 
căsătorește cu Rainier al III-lea de Monaco

1961: Victoria de la Playa Giron a 
revoluționarilor cubanezi

1995: Clădirea federală Murrah din orașul Okla- 
■homa a fost ținta unui atac terorist. în urma explozi

ilor, au murit 168 oameni, printre care opt ofițeri 
^federali

S-au născut:
1832: Jose Echegaray, scriitor și inginer spaniol, 

'-ureat al Premiului Nobel (d. 1916)
1848: Calistrat Hogaș, scriitor român (d. 1917)
1854: Anghel Saligny, inginer român (d. 1925)
1890: Vintilă M. Mihăilescu, geograf român (d.

K)

1892: Georgi Adam jvi.'i, poet rus (d. 1972)
1917: Zven Hassel, scriitor danez
1944: loan Gliga, poet român
1947: Nicu Covaci, muzician român, Phoenix
1949: Paloma Picasso, designer spaniol, fiica lui 

Pablo Picasso

Seara o petreci în compania unei 
persoane speciale, prilej cu care ai 
șansa de a împărtăși sentimente, spe
ranțe și temeri. Nu-ți neglija respon
sabilitățile familiale astăzi.

Astăzi simți că cei din jurul tău 
profită de generozitatea ta și acest 
lucru te determină să te gândești să 
stabilești noi limite pe viitor. Acorda

Comemorări:
1824: George Noel Gordon, lord Byron, poet bri

tanic (n. 1788)
1882: Charles Darwin, naturalist-britanic (n. 

1809)
1906: Pierre Curie, fizician francez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1859)
1914: Charles Peirce, filosof, logician american 

(n. 1839)
1956: Ernst Robert Curtius, critic literar (n. 

1886)
1980: Henri Jaguier, lingvist și istoric literar de 

origine franceză (n. 1900)
1998: Octavio Paz, scriitor și publicist mexican, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1914)

Bancurile zilei
© © ©
Două blonde se plimbă 

pe stradă.
- Vezi barul ăsta? E de

schis 24 de ore pe zi!
- Ce proastă ești! E de

schis mai mult.
© © ©

- Iubitule, spune o 
blondă, azi, un coleg mi-a 
spus un banc cu blonde, de

m-am prăpădit de râs. Era cât 
pe-aci să cad din pat...

© © ©
Au ieșit blondele la 

manifestație, supărate că se 
fac bancuri pe seama lor. Pe 
pancarte scria "Nu toate 
proastele sunt blonde!"

© © ©
Cum vezi că o blondă 

ți-a trimis un e-mail? în

cutia ta poștală vei găsi un 
notebook...

© © ©
Ce face o blondă cu 

două jumătăți de foi A4? 
Puzzle.

© © ©
De ce știu blondele să 

cânte frumos? Un cap gol 
are o acustică mai bună!

© © ©
Patru blonde merg sub 

o umbrelă, dar nici una nu 
se udă. Cum se poate așa 
ceva? Nu plouă!

© © ©
O persoană se naște 

blondă sau devine blondă? 
Se acceptă ambele variante, 
e inuman să dăm vina 
numai pe părinți!

ți, așadar, ceva mai mult timp pentru a-ți re
zolva problemele personale.

Treci printr-o perioadă în care 
orice sumă de bani pare a fi câștigată 
cu mult mai mult efort decât de obi
cei. O atitudine disciplinată la locul de muncă 
pare însă să te avantajeze.

îți va fi imposibil astăzi să duci 
la final tot ce ți-ai propus, așa că re- 
laxează-te și permite-ți să mai amâni 
o parte din sarcini pe mâine. Te aș
teaptă o zi plăcută și plină de activități rela
xante.

Ferește-te de cei ce par să aibă 
convingeri extrem de puternice. Co
municarea este punctul tău forte și
ești capabil să-i convingi pe ceilalți 
să fie de acord cu punctul tău de vedere.

O exprimare sinceră și clară te 
poate avantaja enorm astăzi. Acordă- 
ți ceva timp pentru a-ți putea verifica 
situația financiară, întrucât este pro
babil să fi uitat ceva important.

Te poți bucura de un sfat bun pri
mit din partea prietenilor sau a rude
lor, precum și de respect din partea 
celor apropiați.
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Ion Simion, fostul director al Direcției Agricole, a fost 
condamnat la primă instanță în trei dosare penale pentru 
infracțiuni de corupție și abuz în serviciu. Simion a fost 
condamnat în fiecare dosar la doi, respectiv trei ani de pușcărie, 
însă poate ataca cu apel sentințele date.

Politic 3
Luni, 19 aprilie 2010

Un deputat hunedorean costa, în medie, 28.594,13 de lei pe lună

Scump domnilor... scump!
Hunedorenii trăiesc foarte bine, 
dar numai prin reprezentanții 

lor. Cei opt deputați din județul 
Hunedoara primesc lunar în 

total 228.753 de lei. în această 
sumă sunt incluse toate facilită
țile la care au dreptul „aleșiipo

porului”: indemnizație, 
cheltuieli de cazare, transport și 
diurnă, precum și costurile de 
întreținere a cabinetului parla
mentar și de salarizare a perso
nalului angajat în acesta. In 

medie, un deputat hunedorean 
ia leafa a 47 de salariațiplătiți 
cu salariul minim pe economie.

Somnul în Camera Deputaților se 
plătește foarte bine. Cel puțin asta 
rezultă din cifrele date publicității de 

ministrația Camerei, informații care 
scot la iveală sume de bani absolut 
aberante pe care le cheltuiesc aleșii 
românilor.

Unii dintre aceștia își pot justifica 
cheltuielile cu diverse deplasări sau 
acțiuni în folosul electoratului, dar cei 
mai mulți încasează banii, făcând de
conturi dubioase și angajându-și rudele 
în cabinetele parlamentare.

Pentru patru zile 
■* de muncă au încasat 

29.876 de lei
Deputatul PSD Laurențiu Nistor a 

încasat pe primele două luni ale acestui 
an 61.085 lei, în condițiile în care în

luna ianuarie Camera a lucrat doar 
patru zile pentru adoptarea Legii Buge
tului.

In lunile ianuarie și februarie, Nis
tor nu a deschis gura în plenul Camerei 
Deputaților, nici nu a depus vreo inter
pelare în folosul electoratului care l-a 
trimis în Parlament. în întreaga sa ac
tivitate, deputatul Nistor a luat cuvântul 
în plenul Camerei doar de două ori - o 
dată când a depus jurământul, și a 
susținut cinci interpelări. în Comisia 
pentru politică economică, reformă și 
privatizare, comisie în care deputatul 
PSD este membru, activitatea sa este ca 
și inexistentă, fiind un membru disci
plinat al “mașinii de vot” PSD condusă 
de deputatul Mihai Tudose. Pentru 
această activitate deputatul Laurențiu 

Nistor, ales în circumscripția Brad - 
Valea Mureșului, a fost plătit în luna 
ianuarie cu o indemnizație netă de 
4.906 lei pentru cele patru zile în care 
a fost prezent la ședințele Camerei. 
Rezultă că alesul hunedorenilor a 
primit mai mult de 1.000 de lei pentru 
fiecare zi de odihnă în fotoliile comode 
din Palatul Parlamentului.

t e lângă indemnizație pentru cele 
patru zile lucrate în luna ianuarie, Nis
tor a beneficiat și de 699 de lei diurnă 
pentru deplasare în București, (174,75 
de lei pe zi) și 840 de lei diurnă pentru 
deplasare în teritoriu. Cele trei nopți 
aferente zilelor de muncă ale deputatu
lui Nistor au costat bugetul 8.506 lei iar 
transportul prin țară - 2.287 de lei.

Pe lângă aceste sume încasate di

rect de Nistor, „visteria” statului a mai 
fost păgubită cu 10.483 de lei, bani 
cheltuiți pentru biroul parlamentar al 
deputatului. Din acești bani 4.979 lei au 
fost cheltuiți pe materiale de întreținere 
și 5.364 lei pe salariile personalului an
gajat la Biroul Parlamentar.

Cu nevasta
pe statul de plată

Nu cu mult mai activ, dar ceva mai 
“plimbăreț” și la fel de costisitor este 
deputatul PD-L (fost PNL) loan Timiș, 
ales în circumscripția Hațeg - Călan.

Deputatul, care a migrat de la lib
erali odată cu victoria lui Traian 
Băsescu în alegerile prezidențiale, a 
luat cuvântul în această legislatură de 

nouă ori și a semnat șase moțiuni, toate 
împotriva guvernului condus de Emil 
Boc, actualul său șef de partid.

Timiș a încasat în lunile ianuarie 
și februarie ale acestui an de la bugetul 
Camerei suma de 58.591 lei, echivalen
tul a nu mai puțin de 97 de salarii min
ime pe economie.

în mare parte, sumele cheltuite de 
„alesul hațeganilor” sunt structurate ca 
și cele ale deputatului Laurențiu Nistor, 
cu diferența că Timiș și-a angajat pro
pria soție la Biroul Parlamentar cu un 
salariu de 1.500 de lei pe lună. De fapt, 
totalul cheltuielilor cu personalul 
Biroului Parlamentar se ridică la 2.505 
lei pe lună.

Irina Năstase

Remorca PC caută cap-tractor PNL și PSD
Oferta Partidului Conservator sună 
mai degrabă a anunț de mică publi
citate decât a demers politic serios. 
Petru Mărginean crede că singura 

șansă a partidelor de opoziție la pri
măriile județului este aceea de a 

susține candidații comuni la viitoa
rele alegerile locale. Șefii partidelor 

vizate s-au abținut cu greu să nu 
trateze — scuzați! - la mișto oferta li

derului conservator.

Mai sunt doi ani până la alegerile locale, 
dar conservatorii hunedoreni se tem că demo- 
crat-liberalii vor câștiga primăriile din județ.

Petru Mărginean susține că influența 
membrilor PD-L asupra hunedorenilor este 
atât de mare, încât ar putea determina elec
toratul să coloreze județul în portocaliu.

„Consider că, cea mai viabilă soluție 
pentru ca PD-L să nu câștige fotoliile de pri
mar din județ este ca, la fiecare primărie, să 
existe un singur candidat susținut de PSD, PC 
și PNL. Cred că astfel voturile nu vor fi 
irosite. Ne trebuie o opoziție unită deoarece 
altfel ne vor termina”, a declarat Petru 
Mărginean la sfârșitul săptămânii trecute.

în viziunea lui Mărginean, privind 
alegerea consilierilor locali, PD-L nu este o 
amenințare, motiv pentru care fiecare partid 
poate să între în cursa electorală cu propria 
listă de consilieri.

Conservatorilor li s-a 
defectat organul ridicolului

Din nefericire pentru Mărginean, ideea 
sa nu este susținută nici de social-democrați, 
nici de liberali. Florin Cazacu, președintele 
PSD Hunedoara, nu numai că nu este intere
sat de oferta colegului de alianță, dar își și 
avertizează partenerul că, la o eventuală 

alianță electorală cu PC, toți candidații pentru 
demnitatea de primar vor fi pesediști.

„Această idee va funcționa doar sub altă 
formă: candidatul nostru să fie susținut de 
celelalte partide. Nu vom susține în lupta pen
tru primării niciun alt candidat care nu este 
membru PSD”, a declarat Cazacu.

Președintele PNL Hunedoara, Mircea 
Moloț, părea amuzat de „găselnița” lui 
Mărginean de a se conserva în „incinta” put
erii locale. „Ceea ce a declarat Petru 

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Mărginean este o părere personală a sa. Eu 
consider că sunt un politician serios și fac 
politică la modul serios... Dacă aș fi avut o 
astfel de variantă, prima dată o discutam în 
organizație și cu posibilii colegi de alianță și 
abia apoi făceam o declarație publică pe 
această temă”, a declarat, ușor ironic, Mircea 
Moloț.

Alexandru Avram



I
O femeie a fost „făcută” 

la poșetă în bar

Trei tineri au furat bani și 
bunuri în valoare de 6.000 de lei, 
dintr-o poșetă lăsată 
nesupravegheată de proprietara ei 
într-un bar din Petrila. Furtul a 
avut loc joi dimineață. Personalul 
unității a anunțat poliția care a 
reușit să îi identifice pe cei trei 
hoți. Petru P., de 22 de ani, cu an
tecedente penale, Iulian C. și 
Anca L, ambii în vârstă de 19 ani, 
sunt cercetați de polițiști pentru 
comiterea infracțiunii de furt cal
ificat, complicitate la furt calificat 
și tăinuire de bunuri furate. Prej
udiciul a fost recuperat în 
proporție de 83 la sută.

Un infractor a aterizat în 
brațele polițiștilor

Florin P., de 20 de ani din 
municipiul Petroșani, deși era dat 
în urmărire națională, nu s-a sfiit 
să se întoarcă în țară. Polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani l-au prins miercuri pe 
aeroportul „Henri Coandă” din 
București, după ce a coborât 
dintr-un avion care l-a adus din 
Italia. Bărbatul a fost dat în 
urmărire națională deoarece are 
de executat o pedeapsă cu în
chisoarea de trei ani și opt luni 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt. Mandatul a fost emis de la 
începutul lunii aprilie de 
Judecătoria Petroșani. Infractorul 
a fost trimis în Penitenciarul Ra
hova, unde își va executa 
pedeapsa.

Bărbat jefuit 
de un hoț beat

Un tânăr de 26 de ani din 
Orăștie a fost jefuit în timp ce 
mergej spre locul de muncă. Inci
dentul a avut loc pe strada 
Planelor, puțin înainte de miezul 
nopții. Victima a fost acostată pe 
stradă de un bărbat beat care i-a 
furat telefonul mobil în valoare de
500 de lei. Imediat după produc
erea furtului, tânărul a chemat 
poliția în ajutor. în scurt timp, 
hoțul a fost identificat în persoana 
lui Niculiță S., de 37 de ani.

Maria Bulz

Președintele Traian Basescu a adresat Parlamentului și Guvernului 
scrisori în care semnalează necesitatea adoptării în regim de urgență 
a Codurilor de procedură penală și civilă și a legilor de punere 
în aplicare a celor patru Coduri juridice. g

Elevii învață ce este voluntariatul
De astăzi, timp de șapte zile, în 
județul Hunedoara se desfă

șoară „Săptămâna Națională a 
Voluntariatului”, o manifes
tare în care mai multe ONG- 

uri locale împreună cu 
instituții ale statului vor desfă
șura activități de informare a 
tinerilor asupra modalităților 

de implicare în viața comunită
ții. Campania este organizată 
de „ Volsim ” în parteneriat cu 

IPJ Hunedoara.

în această săptămână voluntarii de 
la „Volsim” împreună cu polițiști vor 
vorbi liceenilor despre delicvență. „Im
plicarea instituției Poliției în activitățile 
ONG-urilor este o dovadă de susținere 
a dezideratului unei societăți civile ac
tive și realmente implicată în rezolvarea 
problemelor comunității. Ne dorim ca

tinerii implicați azi în calitate de volun
tari în proiecte noastre comune să 
devină liderii societății civile de mâine, 
cu o atitudine puternică, care să poată

susține demersurile instituțiilor statului 
pentru o societate mult mai sigură, mai 
civilizată și mai europeană.”, a precizat 
inspectorul de poliție Andrea Fieraru,

sociolog în cadrul Compartimentului 
Analiză și Prevenire a Criminalității.

Elevii vor participa 
la campania pentru 
prevenire furturilor

Liceenii de la Colegiul Național 
„Aurel Vlaicu” din Orăștie vor discuta 
cu organizatorii evenimentului despre 
prevenirea delicvenței și vor putea 
viziona un material video cu tema 
„Delincvență vs. Libertate”. Marți vor 
avea loc două ședințe de informare a 
elevilor din Simeria și Rapoltu Mar.e 
despre riscurile la care se expun <k._ f 
nu respectă legea și despre răspunderea 
penală a minorilor. La sfârșitul 
săptămânii elevii voluntari vor participa 
alături de polițiști la campania stradală 
de informare a publicului care are drept 
scop prevenirea furtului din locuințe și 
din autoturisme.

Maria Buh

Patru hoți prinși la furat
Patru persoane, dintre care 

una dată în urmărire interna
țională pentru furt calificat, au 
fost prinse de polițiști în timp 
ce furau piese metalice din in
cinta unei societăți comerciale 
situată în Deva pe strada De

pozitelor.

Furtul a avut loc joi la amiază și a 
fost sesizat telefonic la Poliție. Ajunși 
la locul comiterii infracțiunii, polițiștii 
i-au surprins în flagrant delict pe hoți 
cum scoteau din incinta societății com
erciale mai multe piese metalice.

Florin M. (de 37 de ani din mu
nicipiul Hunedoara), Daniel M. (de 33 
de ani din Deva), Bogdan G. (din 
Cârjiți) și Andrei R. (de 25 de ani din 
Simeria), toți fără ocupație, au fost duși 
la sediul Poliției Municipale Deva. 
Piesele metalice au fost înapoiate pro
prietarului.

în urma verificărilor polițiștii au 
constatat că Bogdan G. este urmărit 
național și internațional. El a fost con
damnat la sfârșitul anului trecut la patru 
ani de închisoare pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Polițiștii l-au trimis pe Bogdan G.

la Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Deva, iar ceilalți trei sunt 
cercetați în stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt calificat.

Maria Bulz

Accident spectaculos produs 
de o șoferiță beată

Joi, puțin înainte de miezul nopții, Mariana N. de 38 de ani din Petrila a produs 
un accident în care putea să își piardă viața. Șoferiță beată era cât pe ce să se 
prăbușească într-un hău de nouă metri.

Accidentul s-a produs pe șoseaua de tranzit din municipiul Petroșani, în timp ce 
automobilista se deplasa din direcția Petrila spre Livezeni. Din cauza vitezei excesive, 
șoferiță a pierdut controlul autoturismului și a ieșit în afara șoselei. Autoturismul s-a 
oprit în șanțul din partea dreaptă a direcției de mers, la o diferență de nivel de nouă 
metri. în apropierea terasamentului de cale ferată Livezeni - Petroșani. Din fericire, 
Mariana N. nu a suferit leziuni grave, iar accidentul produs de ea nu a afectat trafict^ ' 
feroviar. Sosiți la locul incidentului, polițiștii au testat-o pe femeie cu aparatul etiiotest 
care a indicat o concentrație de 0,69 mg/1 alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care 
i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Maria Bulz

ANUNȚ PUBLIC

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

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate real
iza 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 15 zile calendaristice de la • 
data prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
SC AGRO TAB COM SRL titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Balastieră 
Brănișca - Bozu”, situat în albia minoră a râului Mureș 
pe teritoriul localității Brănișca, județul Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC

S.C. MIO PRESTCONST S.R.L. cu sediul în lo
calitatea Hațeg, str. 22 Decembrie, nr. 16, jud. Hune
doara, 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 A.P.M. Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr.25, de luni până joi 
(8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

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

ANUNȚ PUBLIC

SC CORVIN FOTOVOLTAIC SRL, cu sediul în localitatea Hune
doara, str. Theodor Aman, bl. 13, ap.5, sc.l, anunță elaborarea primei 
versiuni a planului/programului PUZ - “Instalație fotovoltaică de pro
ducere a energiei electrice” în localitatea comuna Ghelari, jud. Hune
doara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de 
mediu

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate real
iza 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. Amurgului, nr.l, în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunț.



Ie Instituțiile liunedorene au coborât steaguri în berna ca 
semn de omagiu adus victimelor accidentului aviatic de la * 
Smolensk în care și-au pierdut viața 96 de persoane printre ?l
care și Președintele Republicii Polone, Lech Kaczynski.
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Programul „Rabla” a revigorat piața auto
din Hunedoara
La mijlocul săptămânii trecute 
trei societăți de tip REMAT au 
ridicat cupoanele valorice su
plimentare pentru derularea 

Programului “Rabla ”, după ce 
prima tranșă de tichete s-a 

epuizat la o lună și jumătate de 
la debutul programului.

După începutul furtunos din luna 
februarie și epuizarea tichetelor val
orice la câteva unități REMAT se poate 
A ^ne că Programul “Rabla” este un 
succes în județul Hunedoara. La în
ceputul lunii martie, în județ funcționau 
doar trei agenți economici autorizați să 
desfășoare activități de colectare și 
tratare a vehiculelor scoase din uz în 
cadrul Programului “Rabla”: la Deva, 

Hunedoara și Hațeg. Acum numărul lor 
a sporit la șapte, respectiv: trei la Deva, 
doi la Hunedoara și câte unul la Orăștie 
și Hațeg. Trei dintre unitățile colectoare 
au cerut și au primit, la jumătatea 
săptămânii trecute, câte o sută de 
tichete valorice, după ce au terminat 
distribuirea celor luate în prima tranșă. 
Voucherele au fost repartizate de 
Administrația Fondului pentru Mediu 
(AFM) pe județe în funcție de numărul 
de locuitori. Toate cele peste 50.000 de 
cupoane tipărite inițial au fost împărțite 
REMAT-urilor în aproximativ o lună, 
astfel încât s-a decis suplimentarea cu 
încă 50.000 de bonuri. în întreaga țară 
sunt 240 de unități REMAT care 
participă la program. Colectorul poate 
cere un nou lot de o sută de tichete val
orice numai după ce a eliberat către 
proprietari 80 la sută din vaucherele 
primite anterior. Firmele care solicită

noi tranșe de bonuri valorice vor fi re- 
programate începând de astăzi.

Zece mii de mașini 
noi în două luni

Reamintim că ediția din acest an a 
Programului "Rabla" a început în 18 
februarie și cuprinde câteva modificări 
față de anii trecuți. Astfel, în schimbul 
mașinii casate proprietarul primește un 
tichet valoric care poate fi vândut. 
Există posibilitatea de a folosi maxim 
trei astfel de cupoane pentru 
cumpărarea unei mașini noi. Prima de 
casare este de 3.800 lei. în primele 
săptămâni de la debutul programului s- 
au casat peste 32.000 de mașini vechi, 
cam tot atâtea cât în întreg anul 2009, 
dar pe piața auto au fost cereri doar 
pentru câteva sute de autoturisme noi. 
Autoritățile au socotit atunci că există 
încercări de speculă a cupoanelor val
orice și s-a vehiculat ideea limitării 

valabilității acestora la trei luni. Măsura 
nu a mai fost adoptată după ce numărul 
comenzilor de mașini noi a crescut. La 
două luni de la debut au fost distribuite 
deja 80.000 de vauchere și s-au 
cumpărat aproximativ 10.000 de mașini 
noi. Numărul acestora este limitat de 
încetineala cu care AFM validează 
cererile de casare, până în prezent fiind 
aprobate aproximativ 27.000 de 
solicitări. Proprietarii de mașini vechi 
le pot duce la centrele REMAT până la 
31 octombrie, iar tichetele valorice 
primite în schimb pot fi valorificate 
până la data de 23 noiembrie 2010.

Comercianții de 
mașini abordează un 
optimism moderat

Programul “Rabla” a revigorat și 
vânzările producătorilor de pe piața 
auto. „Până acum am primit 130 de 
comenzi pentru autovehicule prin pro

gramul „Rabla”. Rezultatele sunt bune, 
dar cred că s-ar mai putea îmbunătăți 
dacă ar crește numărul centrelor care 
colectează mașini. Deși unii mai 
păstrează o perioadă vaucherele, nu 
cred că autoturismele se vor ieftini în 
viitor atât timp cât constructorii 
lucrează pe producție și nu pe stoc. în 
perioada următoare ne așteptăm la o 
creștere a vânzărilor. Pentru a veni în 
sprijinul cumpărătorilor și a ne prezenta 
oferta am organizat începând de joi o 
operațiune „porți deschise”. Avem în 
această perioadă și o serie de promoții. 
Astfel, la modelele Logan și Sandero 
este o reducere de până la 300 de euro 
și o garanție extinsă la patru ani. Pentru 
mașinile Sandero produse în 2009 re
ducerea este de 1.300 euro”, a declarat 
Răzvan Dragomir - Rusu, director 
comercial la Service Autc nobile S.A. 
Deva.

Cătălin Rișcuța

Bilanț la Fisc
Direcfia Generală a Finanțelor Pu
blice a Județului Hunedoara infor

mează că în perioada ianuarie-martie 
2010, structurile cu atribuții de in

specție fiscală din cadrul fi subordi- 
nea Direcției Generale a Finanțelor 
Publice a județului Hunedoara au 
efectuat un număr total de 408 ac

țiuni de control la persoane juridice.

în cadrul inspecțiilor fiscale efectu
ate s-a avut în vedere respectarea de către 
contribuabili a reglementărilor legale 
privind stabilirea, evidențierea declararea 

și plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor 
datorate bugetului general consolidat.

De asemenea, s-a urmărit realitatea 
și legalitatea operațiunilor pentru care 
agenții economici au solicitat rambur
sarea taxei pe valoarea adăugată.

în această perioada au fost 
soluționate un număr de 142 solicitări de 
rambursare/ restituire a taxei pe valoare 
adăugată. Din suma solicitată la rambur
sare/ restituire în valoare de 6.402.000 lei, 
s-a admis la suma de 4.976.000 lei și s-a 
respins suma de 1.426.000 lei.

La nivelul județului, rezultatele în
registrate urmare verificărilor efectuate la 

persoane juridice se concretizează în 
atragerea la bugetul de stat a unor venituri 
suplimentare în sumă totală de 
22.680.000 lei.

Analizând comparativ valoarea 
sumelor atrase suplimentar la bugetul 
general consolidat în luna martie 2010 cu 
realizările lunii martie 2009 (17.928.000 
lei), se constată că înregistrăm o creștere 
a valorii acestui indicator cu 26,50 %.

La contribuabili persoane fizice s-au 
efectuat un număr de 181 acțiuni de con
trol, rezultatele acestor acțiuni fiind con
cretizate în stabilirea unor venituri 
suplimentare în sumă totală de 286.000 
lei reprezentând diferențe de impozite și 
taxe, accesorii și amenzi.

Gratuități pentru proprietarii de terenuri
din Geoagiu

O parte dintre proprietarii de terenuri 
din Geoagiu au șansa să se înscrie gratuit în 
evidențele Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliara (OCPI) Hunedoara. Norocoșii își 
pot ridica CF-urile începând cu data de 21 
aprilie 2010.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliara Hunedoara a organizat, în data 
de 14 aprilie 2010, la sediul Primăriei 
Geoagiu, o întâlnire cu proprietarii unor 
terenuri (însumând aproximativ 40 de 
hectare de teren) situate pe teritoriul admin
istrativ al orașului Geoagiu. Conducerea 
OCPI Hunedoara, reprezentată prin Lucian 
Octavian Dragomir - director general și 
Ovidiu BOTICI - inginer șef, a informat 

deținătorii terenurilor respective despre 
modalitatea de înscriere gratuita a acestora 
în evidențele de cadastru și publicitate imo
biliara. înscrierea va fi realizată în baza con
tractului de prestări servicii încheiat între 
OCPI Hunedoara și o persoana fizică 
autorizată în calitate de executant al lucrării 
(contract încheiat la finele anului 2009), 
având la bază o finanțare a Autorității 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Persoanele nominalizate 
urmează a se prezenta, în cursul acestei 
săptămâni, începând cu data de 21.04.2010, 
ia Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Oraștie, în vederea ridicării ex
trasului de carte funciara pentru informare.

Societate comercială din Deva 
angajează inginer

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

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

Societate comercială din Deva 
angajează inspector personal 

pentru întocmirea documentațiilor pentru autorizații firmă 
și puncte de lucru.

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

Societate comercială din Deva 
angajează 

paznici bază piscicolă

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

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro FSC

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 29.04.2010, ora 12, 
licitație deschisă de tip mixt pentru masă lemnoasă pe picior din producția anului 
2010. Preselecția va avea loc în data de 26.04.2010, ora 15. Preselecția și licitația 
se vor desfășura la sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista 
partizilor care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet 
la adresa: www.rosilva.ro. După licitație, precum și în intervalul 30.04.2010 
-07.05.2010, vor avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase 
nevalorificată prin licitație. Condițiile de admitere la negociere sunt aceleași ca la 
licitație. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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„Țărăncuțele” din Băcia au „luat fața”
orășencelor la dans modern
Balul de la țară bate discoteca 
de la oraș, aceasta ar putea fi 

concluzia de la finalul concur
sului de dans modern „Ritm 
XXI”, desfășurat sâmbătă la 

Hunedoara.

Sfârșitul de săptămână al elevilor 
de gimnaziu din Hunedoara a fost unul 
plin de mișcare și emoții. După mai 
multe săptămâni de repetiții, copiii au 
putut să dovedească măiestria lor în 
dans, în cadrul concursului “Ritm 
XXI”.

Șase trupe de dansatoare de la 
școlile din Hunedoara, Băcia și Petrila, 
au participat la cea de-a noua ediție a 
concursului de dans modem județean 
“Ritm XXI”, organizat, vineri, la 
Clubul Copiilor din municipiu Hune

Orice dar este o bucățică de suflet
Elevii din Simeria au orga
nizat un spectacol caritabil 

pentru Bogdan Ciot, băiatul 
care va fi suspus unei inter

venții chirurgicale săptă
mâna viitoare.

Spectacolul „Orice dar, o 
bucățică de suflet” a fost organizat 
de elevii Școlii Generale nr 2 din 
Simeria în parteneriat cu Asociația 
Mara Maria.

Mici artiști din Simeria au 
pregătit publicului momente artis
tice deosebite, de la dansuri popu
lare și dansuri modeme până la 
piese de teatru.

Elevilor li s-au alăturat 
îndrăgiți artiști locali de muzică 
populară care au susținut un mo
ment folcloric.

De asemenea, a fost organizată 
și o expoziție cu vânzare în care au 
fost prezentate obiecte artizanale și 
de decor realizate tot de elevii din 
Simeria.

Nici mamele elevilor nu au 
rămas indiferente acestei cauze no
bile Fie au prvyâtit diverse sorti

doara. Prezența școlilor participante a 
fost redusă în comparație cu anii trecuți 
chiar dacă, anul acesta, regulamentul 
permitea și participarea băieților în con
curs. Modificările nu au avut efectul 
scontat de organizatori pentru că și de 
această dată echipele prezente au avut 
în componența lor doar fete. Con
curentele au reușit să impresioneze 
membrii juriului prin atitudinea lor, 
chiar dacă emoțiile au provocat mici 
desincronizări.

Emoții 
în ritm de dans

Fiecare echipă formată din cinci - 
șapte fete a prezentat câte un dans la 
alegere, pe ritmuri de house, dance, 
disco sau dans majorette, fiind puternic 
aplaudate de susținătorii prezenți la 
eveniment. Profesorii coordonatori ai■

mente de prăjituri care au fost 
scoase spre vânzare.

„Orice dar, o bucățică de su
flet” este cel de-al cincilea spectacol 

fiecărei grupe de dansatoare au fost la 
rândul lor cuprinși de emoții, încura
jând micuțele dansatoare până în ul
timul moment.

Pentru a mai scăpa de tensiunea 
acumulată, în pauza de final a concur
sului, echipele concurente au dansat la 
un loc, trecând, astfel, mai ușor peste 
timpul în care juriul a hotărât ordinea 
clasamentului.

Felele de la Băcia 
s-au clasat 
pe primul loc

Cele mai hotărâte să câștige 
această competiție au fost trupele de 
dans din Petrila și Băcia care au fost și 
câștigătoare a primelor două locuri în 
concurs, locul trei fiind ocupat de 
elevele Școlii Generale Numărul 8 din 
Hunedoara. Conștiincioase, cu 
costumații adecvate stilului de dans 
ales, fetele de la Băcia au impresionat 
prin modestie, simplitate și bun gust. 
“Nu ne-am așteptat să câștigăm locul 
întâi la acest concurs. Am considerat că 
avem șanse destul de mici de câștig, dar 
se pare că echipele școlilor din oraș au 
fost mai puțin pregătite decât noi”, au 
spus micuțele învingătoare.

La finalul concursului toată lumea 
a avut de câștigat. Echipele care nu s- 
au clasat pe podium au primit mențiuni, 
felicitări și multe încurajări din partea 
juriului format din personalități locale 
de specialitate.

Georgiana Giurgiu

pentru a oferii tânărului Bogdan 
Ciot șansa de a avea o viață 
normală.

lrina Năstase

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/


Luna pădurii s-a încheiat,
plantările continuă
Vineri s-a încheiat, oficial, 

,,Luna Pădurii” dar în jude
țul Hunedoara operațiunile 
te împădurire nu sunt finali- 
rjate decât pe circa 40 la sută 
lin suprafața prevăzută pen
tru anul 2010. Vremea nefa

vorabilă și zăpada care 
f. oistă în câteva zone din 
letezat și munții Șureanu au 
,lucrat” sporadic programul 

de împădurire.

e
„Am plantat câțiva copaci alături de angajații Ocolului 
Silvic Baia de Criș. Nu este primul pom pe care-1 plantez dar 
la fiecare copac pus în pământ simt o senzație aparte. Puietul 
'''mține în el semeția copacului falnic de mai târziu. Avem nevoie de 

h ..dure așa cum avem nevoie de aer curat și de apă nepoluată și cred 
că trebuie să o exploatăm rațional, compensând campaniile de tăiere 
prin cele de plantare. Voi reveni pe Dealul Sanatoriului să văd cum vor 
crește arborii plantați de mine.”

Dorin Gligor, suprefectul județului Hunedoara

Reprezentanții Direcției Sil
vice au marcat încheierea acțiunii 
numită generic „Luna Pădurii” 
plantând arbori pe Dealul Sanato
riului din municipiul Brad.

Alături de silvicultori a fost și 
subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor.

în acțiunea organizată de 
Ocolul Silvic Baia de Criș au fost 
plantați paltini de munte pe o 
suprafață de patru hectare.

Mulți voluntari 
la plantat arbori

Timp de o lună Direcția 
Silvică Hunedoara a coordonat 
plantarea puieților în zonele desti
nate reîmpăduririi.

La acțiuni au participat, 
alături de silvicultori, numeroși 
voluntari, polițiști, elevi, 
reprezentanți ai presei și chiar 
personalități aflate la conducerea 
județului.

„Principalii noștri „colabora
tori” au fost elevii care au partici

pat cu mult entuziasm la acțiunile 
de plantare. Dar și mulți 
reprezentanți din instituții au ținut 
să dea o mână de ajutor. Cu 
scuzele de rigoare dacă nu-i voi 
menționa pe toți pot să-i amintesc 
pe reprezentanții Poliției Județene, 
ai Jandarmerie, ai Inspectoratului 
Școlar și ai Prefecturii în persoana 
subprefectului Dorin Gligor”, a 
declarat directorul Direcției Sil
vice Hunedoara, Emil Ignat.

Termenul 
de finalizare 
a plantărilor 
este 5 mai

Șeful silvicultorilor hune- 
doreni precizează că în zonele de 
munte încă nu s-au încheiat 
împăduririle.

„Sunt zone în care nu am 
putut încheia campania de 
împăduriri din cauza vremii. La 
Ocoalele Silvice Petroșani, 
Retezat, Pui, Grădiște și Geoagiu 
am avut, până de curând, zone 
înzăpezite. Anul acesta ne-am pro
pus să împădurim 185 de hectare 
și până acum am finalizat lucrările 
pe circa 40 la sută din această 
suprafață. Până în cinci mai vom 
finaliza acțiunile de plantare pe în
treaga suprafață” a precizat Ignat.

Irina Năstase

Copii au fost principalele ajutoare ale silvicultorilor 
la plantat arbori

g
„Este îmbucurător faptul că tinerii vin de bună 
voie și chiar cu entuziasm la acțiuni de plantare a arbo
rilor. Am colaborat foarte bine cu școlile din județ și sper 
că și în perioada următoare să conlucrăm în acțiuni de conștien

tizare și educație în ceea ce privește importanța arborilor pentru 
mediu. Pădurea nu trebuie numai plantată, ea trebuie și păstrată 
curată.”

Emil Ignat, directorul Direcției Silvice Hunedoara

sloția primarului Devei a fost implicată 
ntr-un accident rutier
ivia Muntean, soția primaru- 
ui Devei a fost victimă a unui 
ccident rutier care s-a produs 
âmbătă la amiază pe DN7, în 

apropierea căii ferate. 
Autoturismul condus de soția 
rimarului, oprit în apropierea 
iii ferate, a fost lovit din spate 

și proiectat într-un alt 
autoturism.

în accident au fost implicate trei 
itovehicule, aflate într-o coloana care 
aționa la trecerea la nivel cu calea 
rată. Mașina Liviei Muntean afost 
vită de o altă mașină al cărei șofer nu 
păstrat distanța regulamentară. Auto- 
rismul „primăriței” a fost proiectat în 
tul care se afla în fața și era condus de 
femeie de 57 de ani din Câmpia 

arzii, județul Cluj. Potrivit fluxului de 
iri al IPJ Hunedoara, „în urma acci- 
mtului a rezultat rănirea gravă a Lau- 
i S. de 34 de ani, din Deva”, pasager

aflat în mașina Liviei Muntean. Pri
marul Mircia Muntean spune, însă, că 
accidentul nu a fost atât de grav pe cât 
reiese din nota informativă a Poliției. 
„Din fericire soția mea nu s-a lovit 
deloc, iar prietena ei s-a accidentat 
puțin la nas. Amândouă sunt bine”, a

Ceferiștii s-au întrecut 
pe terenul de fotbal

Reprezentanții Regionalelor CF Timișoara și Oradea s-au întrecut sâmbătă 
într-un turneu de fotbal la care a mai fost invitată și o echipă de amatori formată 
din foști jucători de fotbal din zona Brad care au activat la diverse echipe de divizia 
B, C și Campionatul Județean. „A fost mai mult decât un turneu de fotbal. A fost o 
întâlnire între prieteni și totdeauna astfel de evenimente sun plăcute” a declarat di
rectorul Diviziei Patrimoniu din cadrul Regionalei CF Timișoara, organizatorul 
evenimentului.

Turneul de fotbal s-a încheiat cu victoria reprezentanților Regionalei Oradea, 
echipă formată de fapt de jucători din Cluj, care au reușit să câștige ambele jocuri 
disputate în compania echipei din Brad și a celei din Timișoara. Pe locul secund s- 
a clasat echipa timișoreană în timp ce invitații au ocupat „un onorant loc trei” cum 
a precizat în glumă organizatorul turneului.

Irina Năstase

precizat Mircia Muntean.
Ioan M., de 30 de ani, din Deva, 

șoferul care a provocat accidentul, are 
dosar de cercetare penală pentru 
vătămare din culpă.

Maria Bulz
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ANI ia la control Situația traficului aerian în Europa rămâne,
parlamentarii în continuare, cenușie

160 de deputați și senatori sunt 
verificați, în prezent, de Agenția 
Națională de Integritate. Asta după ce 
inspectorii ANI au descoperit anumite 
inadvertențe în declarațiile lor de avere. 
Dosarele lor riscă însă să fie închise și 
uitate odată cu declararea legii ANI 
neconstituțională.

Agenția Națională de Integritate a 
deschis dosare după ce inspectorii s-au 
autosesizat din presă sau au fost făcute 
plângeri privind falsuri sau contracte 
atribuite pe interese. Toate urmau să fie 
finalizate și trimise justiției, în situația 
în care se găseau probleme.

în verificare se aflau și șase 
miniștri. în cazul lor, anchete n-au fost 
finalizate, iar dosarele urmau ori să fie 
clasate, ori să fie trimise la parchete și 

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

Cuplul Kaczynski
a fost înmormântat duminică 
la Cracovia

Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, și soția sa, Maria, au fost 
înmormântați duminică la Cracovia, în cursul unei ceremonii de la care au lipsit 
mulți lideri politici, care nu au reușit să ajungă în Polonia din cauza perturbării 
traficului aerian în Europa.

Președintele american, Barack Obama, a anunțat sâmbătă că nu va asista la 
funeraliile cuplului prezidențial din cauza închiderii spațiului aerian, afectat de 
un nor de cenușă vulcanică. Cancelarul german, Angela Merkel și președintele 
francez, Nicolas Sarkozy, au anunțat de asemenea că nu vor participa la funeralii, 
la fel ca și alți lideri și monarhi.

Mai mulți lideri din Europa Centrală și de Est au venit cu mașina sau trenul, 
printer care și președintele României, Traian Băsescu.

Bazilica Notre Dame din Cracovia este cunoscută pentru pentru ornamentele 
sale în lemn sculptat, capodoperă a artistului secolului al XV-lea Veit Stoss (Wit 
Stwosz în poloneză). Slujba funerară urmează să aibă loc la ora locală 14.00 
(15.00, ora României), însă în bazilică vor putea intra numai familia și prietenii 
apropiați ai cuplului prezidențial, precum și liderii polonezi și delegațiile străine.

Sute de mii de persoane, dintre care 40.000 s-au aflat în centrul istoric al 
orașului, au putut urmări ceremoniile pe ecrane uriașe amplasate în exteriorul bis
ericii.

După slujbă, sicriele au fost transportate pe afeturi de tun către catedrala 
Wavel, panteonul personalităților țării, iar cortegiul funerar a plecat la ora 15.30, 
ora locală, către catedrală.

După un concert la bazilică, oaspeții străini au mers, la rândul lor, la Wavel 
pentru a asista, la ora 16.30 (17.30, ora României), la o ceremonia liturgică în 
memoria președintelui Kaczynski și a soției sale, celebrată de arhiepiscopul Cra
coviei, Stanislaw Dziwisz.

După ceremonie, sicriele au fost coborâte în criptă și plasate într-un sarcofag, 
în timp ce 21 de salve de tun au adus un ultim omagiu președintelui Kaczynski.

instanțe. Până în prezent, nouă foști sau 
actuali miniștri au fost deferiți justiției.

Există și primari anchetați în 
prezent. 74, dintre care dosarele a 34 
sunt încheiate. Mulți dintre acești edili 
au fost suspendați din funcții după ce 
au fost declarați incompatibili.

Deoarece toți funcționarii intră în 
competența ANI, n-au scăpat nici con
silierii. 460 consilieri locali și 114 con
silieri județeni au intrat în atenția 
Agenției. Jumătate dintre ei au fost 
învinovățiți de fals sau incompatibili
tate.

De asemenea, șapte judecători ai 
Curții Constituționale sunt verificați 
pentru inadvertențe în declarațiilor de 
avere. Dosarele lor urmau să fie final
izate.

Traficul aerian european a rămas 
perturbat și duminică, după ce sâmbătă au 
fost anulate aproape 17.000 de zboruri, 
iar norul de cenușă eliberat în atmosferă 
de vulcanul islandez Eyjafjoll își continuă 
deplasarea deasupra continentului.

Numeroase state europene au 
anunțat, duminică, noi măsuri de 
restricționare a traficului aerian sau pre
lungirea închiderii spațiului aerian, după 
cum urmează:

AUSTRIA: spațiul aerian a rămas 
închis până duminică la ora 12.00 GMT

ȚĂRILE BALTICE: spațiul aerian 
al Letoniei și Estoniei a rămas închis până 
duminică, la ora 12.00 GMT.

BELARUS: mai multe zboruri au 
fost anulate, iar altele înregistrează în
târzieri. Autoritățile au impus sâmbătă 
restricții de zbor în spațiul aerian.

BELGIA: spațiul aerian a rămas 
închis până duminică, la ora 12.00 GMT.

BOSNIA: spațiul aerian este închis 
începând de sâmbătă, ora 06.00 GMT.

BULGARIA: Bulgaria a închis 
spațiul aerian începând de duminică, ora 
6.00 GMT.

CEHIA: închiderea spațiului aerian 
a fost prelungită până luni, la ora 10.00 
GMT.

CROAȚIA: spațiul aerian a fost în
chis sâmbătă, la ora 00.00 GMT

DANEMARCA: spațiul aerian va 
rămâne închis cel puțin până luni, la ora 
00.00 GMT

ELVEȚIA: spațiul aerian este în
chis până duminică, la ora 12.00 GMT

FINLANDA: zborurile comerciale 
sunt suspendate până luni, la ora 15.00 
GMT.

FRANȚA: cele trei aeroporturi de 
la Paris și cel din nordul Franței vor 
rămâne închise până luni, la ora 6.00 
GMT. Aeroporturile din Bordeaux și 
Grenoble sunt închise de sâmbătă, ora 
14.00 GMT, iar cele din Nisa și Marsilia, 
de duminică, de la ora 4.00 GMT.

Eurolines a suplimentat cursele de autocar
Compania de transport Eurolines a 

suplimentat cursele de autocar din Româ
nia către Marea Britanie, Austria, Italia,

GERMANIA: închiderea spațiului 
aerian a fost prelungită până duminică, la 
ora 18.00 GMT. Toate aeroporturile 
internaționale sunt închise, iar compania 
Lufthansa și-a anulat toate zborurile până 
duminică, la ora 12.00 GMT.

IRLANDA: spațiul aerian, re
deschis parțial vineri, a fost închis din 
nou, până duminică la ora 12.00 GMT. 
Compania Ryaniar a anulat toate 
zborurile în Europa de Nord și țările 
baltice, cel puțin luni, la ora 12.00 GMT.

ISLANDA: aeroporturile rămân de
schise

ITALIA: spațiul aerian va fi închis 
în nordul Italiei, cel puțin până luni, la ora 
6.00 GMT.

MAREA BRITANIE: spațiul aer
ian a fost închis până duminică, la ora 
18.00 GMT.

REPUBLICA MOLDOVA: 
închiderea spațiului aerian a fost 
prelungită până duminică, la ora 15.00 
GMT, iar toate cursele aeriene de pe aero
portul din Chișinău au fost anulate, 
potrivit ProTV Chișinău.

OLANDA: spațiul aerian va 
rămâne închis cel puțin până duminică, la 
ora 12.00 GMT.

POLONIA: spațiul aerian rămâne 
închis până la noi ordine, inclusiv la Cra
covia, unde sunt așteptate duminică 80 de 
delegații străine care vor participa la fu
neraliile președintelui Lech Kaczynski. 
Zborurile companiei LOT au fost anulate 
până luni, ora 12.00 GMT.

ROMÂNIA: Guvernul a decis ca 
întregul spațiu aerian pe teritoriul 
României să fie închis începând de 
sâmbătă, ora 18.00 (15.00 GMT), până 
cel puțin duminică la prânz.

RUSIA: spațiul aerian rămâne de
schis, însă cursele către nordul și vestul 
Europei au fost anulate. Aeroportul din 
Kaliningrad, enclavă rusă aflată între 
Polonia și Lituania, a fost închis tempo
rar.

Spania, Germania, Elveția, Belgia și Un
garia, după ce spațiile aeriene ale mai 
multor state europene au fost închise din 
cauza norului de cenușă vulcanică.

"începând cu această seară 
(sâmbătă, n.r.), ora 22:00, vor pleca auto
care spre Londra, Bruxelles, Viena, Bu
dapesta, Frankfurt și Munchen", a 
declarat pentru MEDIAFAX directorul 
general al Eurolines, Dragoș Anastasiu.

Autocarele vor pleca din București 
și vor trece prin majoritatea orașelor din 
România.

"începând de mâine dimineață se 
suplimentează curse și spre Italia, Spania, 
Elveția, Berlin și Hamburg. Se vor lua 
aceleași măsuri și pentru cursele spre 
România, având în vedere că ne așteptăm

SCANDINAVIA: Compania SAS e 
anulat toate zborurile în Scandinavia k 
sfârșitul acestei săptămâni, cu ex«, Jțiî 
câtorva curse interne în nordul Norvegiei 
SAS a anulat deja peste 630 de zboruri jo 
și 730 vineri, din cauza închiderii aproape 
complete a spațiului aerian al țăriloi 
nordice și al mai multor state europene.

SERB1A/MUNGENEGRU 
BOSNIA: Spațiul aerian al Serbiei 
Muntenegrului și o parte din cel bosniac 
sunt închise începând de sâmbătă, or; 
14.00 GMT.

SLOVENIA: spațiul aerian a tos 
închis "până la noi ordine", iar compani; 
Adria Airways a anulat toate cursele.

SLOVACIA: spațiul aerian a fos 
închis începând de vineri, de la ora 13.0'. 
GMT.

SPANIA: 11 aeroporturi, printn 
care se numără și cel din Barcelona, ai 
fost închise duminică dimineață. O parti 
a spațiului aerian spaniol fusese închis: 
sâmbătă după-amiază, când compani; 
Iberia a anulat toate zborurile europene 
cu excepția celor către Portugalia,^ Au 
Italiei, Grecia și Turcia.

UCRAINA: majoritatea aeropor 
turilor, inclusiv cel din Kiev, au fost în 
chise sâmbătă.

UNGARIA: spațiul aerian a fos 
închis până duminică, ora 10.00 GMT.

ca situația să rămână neschimbată ct 
puțin pentru primele zile ale săptămân 
viitoare, iar ulterior să existe problem 
importante de capacitate ale cursele 
aeriene", a mai spus Anastasiu.

Guvernul a decis ca întregul spați 
aerian pe teritoriul României să fie închi 
începând de sâmbătă, ora 18.00, până c< 
puțin duminică, la ora 12.00.

Aproape 100 de curse aeriene din : 
spre România au fost anulate vineri, i; 
sâmbătă încă 270. Unele curse pe calc 
ferată au fost suplimentate.

Un nor de cenușă provocat 0 
erupția unui vulcan în Islanda perturb 
traficul aerian în Europa, determinân 
închiderea spațiilor aeriene din mai mul' 
state.«1
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Merșullajoaleîăîn tințu I nojUji poate provoca c^anc^z.
Mersul la toaletă în timpul nopții și aprinderea unui bec electric pentru câteva 
secunde sunt dăunătoare sănătății și pot duce la declanșarea cancerului, potrivit 
unui studiu recent. Acești doi factori pot să declanșeze anumite modificări ale 
metabolismului care se fac vinovate cu apariția cancerului.

Monden 9
_ Luni, 19 aprilie 2010

timona Pătruleasa nu poate deveni mamă
lin cauza stresului
Citim mereu că stresul ne afectează pe toți, dar 
nu ne dăm seama cât de mult Frumoasa Si

mona Pătruleasa s-a convins de acest lucru pe 
pielea ei. Prezentatoarei TV i s-a recomandat 

fertilizarea in vitro.

Deja a trecut ceva vreme de când vedeta încearcă să îi 
ăruiască soțului ei un copil. Din păcate, până acum nu a 
:ușit să rămână însărcinată, așa că a decis să ceară ajutor de 
pecialitate. Vineri, soția omului de afaceri Sabin Ivanof a 
izitat un centru medical, ca să vadă dacă tratamentul de șase 
île, pentru stimularea ovarelor, a avut efect. Se pare însă că 
accesul a fost doar parțial, iar medicii i-au recomandat 
runetei ca, la șansele de 20-25% pe care le are, mai bine să 
ig( ^nseminare in vitro la o clinică din străinătate.

O decizie va fi luată de cuplu, probabil, după cele zece 
ile de concediu pe care și le-a luat bruneta. Ea a plecat în 
acanță cu soțul ei, ca să scape de stresul din România. Pen- 
u că, potrivit medicilor, tocmai această presiune psihică 
ermanentă ar fi determinat infertilitatea vedetei. Să sperăm 
ă, deși o săptămână și jumătate înseamnă puțin, va fi timp 
jficient pentru ca Simona Pătruleasa să își revină și să își 
ideplinească visul de a deveni mamă.

Presupusa „soție secretă” 
a lui Michael Jackson
nu va primi nici un ban

Sir Elton John nu a renunțat la ideea

Femeia care a pretins că a 
fost soția secretă a lui Mi
chael Jackson nu va primi 

niciun ban din averea staru
lui, conform unor noi docu
mente oficiale citate de situl 

tmz.com.

în luna decembrie, Shellie Doreen 
Smith a înaintat unui creditor o cerere 
cu proprietățile lui Michael. Ea a 
pretins că s-au căsătorit în anii *70 în 
New York. Conform documentelor ci
tate de TMZ , Curtea care 
supraveghează cazul proprietăților lui 
Michael a respins ieri cererea lui Shel
lie pentru ajutor de nuntă.

Shellie Doreen Smith susține că a 
fost măritată în anii '70 cu starul pop, 
dar nu își aduce aminte exact data. 
Shellie Doreen Smith a completat acte 
legale obscure prin intermediul cărora 
pretinde bani din moștenirea lui 
Michael Jackson, cerând ajutor de

că ceremonia a fost drăguță și s-a 
desfășurat la un hotel din New York, 
singurii martori fiind angajații hotelu
lui.

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

Institutul de Medicină Legală din 
Los Angeles a stabilit că moartea lui 
Michael Jackson a fost provocată de o 
supradoză de propofol, un anestezic 
puternic, în combinație cu alte două 
sedative, administrate starului pentru a- 
1 ajuta să adoarmă.

de a avea un copil
Niciodată nu este prea târziu să devii părinte. La 

acest lucru s-a gândit anul trecut și Sir Elton John, 
când a vrut ca împreună cu partenerul lui, David 

Furnish, să adopte un copil din Ucraina.

însă, cântărețul, în vârstă de 63 de ani, a mărturisit că 
ani de-a rândul a crezut că este prea bătrân ca să mai poată 
avea grijă de un micuț. „Am spus asta până la un punct: «Sunt 
prea bătrân ca să adopt». Apoi m-am gândit: „Știi ceva, Elton, 
nu ești prea bătrân. Ești foarte tânăr în suflet. Ai făcut tot ce 
ai putut în carieră, singurul lucru care nu l-ai făcut este să fii 
un părinte bun”, a mărturisit starul.

Deși adopția micuțului Lev a fost refuzată din cauza 
orientării lui sexuale, interpretul nu a renunțat la gândul de a 
avea un copil, pentru că simte că doar așa viața lui va fi 
completă. „Cred că viața înseamnă să studiezi, să încerci să 
înveți puțin mai mult, să te schimbi și să gândești că un copil 
este cireașa de pe tort”, a completat vedeta.

nuntă. Smith a declarat pentru tmz.com

Danny Glover a fost arestat 
pentru că a protestat

Actorul Danny Glover a fost reținut 
de poliție, vineri, la Gaithersburg, în 
statul american Maryland, în timp ce par
ticipa la un protest al angajaților com
paniei franceze Sodexo.

Actorul american, cunoscut din 
seria de filme "Armă mortală”, a fost are
stat împreună cu alte 11 persoane, în timp 
ce participa la o manifestație a angajaților 
companiei Sodexo, care furnizează ser
vicii în domeniul alimentației. Salariații 
acuză compania de condiții grele de 
muncă și de faptul că nu le permite for
marea unui sindicat.

Servicii profesionale de curățenie: I
■ curățenie de întreținere zilnică
- curățenie'generaiă periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti

, - curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

î

Luis Miguel a contractat 
o infecție

Veste șoc pentru 
admiratoarele lui Luis 
Miguel. Cântărețul 
mexican se află în stare 
critică la centrul med
ical Cedars-Sinai, din Los Ange
les, după ce a făcut o infecție în 
urma unei operații estetice.

Despre câștigătorul premiu
lui Grammy și fostul iubit al 
cântăreței Mariah Carey, în vârstă 
de 40 de ani, se crede că a con
tractat virusul în timpul unei pro
ceduri de liposucție, pe care a 
facut-o sâmbătă.

Se pare că infecția i s-a ex
tins și la alte organe, dintre care 
plămânul este cel mai afectat. 
Deși medicii încă mai fac 
cercetări pentru a găsi antibioticul 
care poate să-i salveze bolnavului 
viața, familia starului speră ca 
acesta să se recupereze până pe 
19 aprilie, când va împlini 40 de
ani.

Glover a fost reținut, punându-i-se 
cătușe, după ce a trecut de banda de mar
caj pusă de poliție la sediul companiei.

"Ne aflăm azi aici pentru a spune

«NU» condițiilor de muncă și salariilor 
deplorabile ", a spus Danny Glover la 
manifestația care a reunit 300 de per
soane, printre care muncitori plătiți cu 
ora, studenți și chiar sindicaliști din 
Franța și Marea Britanie.

Protestatarii spun că 16 angajați 
Sodexo au fost disponibilizați după ce au 
încercat să formeze un sindicat, însă 
reprezentanții companiei susțin că nu au 
nimic împotriva acestui lucru.

"Este o corporație mondială cu re
sponsabilitate globală și o să-i tragem la 
răspundere", a mai spus actorul, care a 
jucat, recent, în mega-producția "2012".

Pe de altă parte, reprezentanții com
paniei spun despre manifestațiile îm
potriva sa, care au avut loc la 11 sedii 
Sodexo din SUA, că sunt orchestrate de 
Service Employees International Union 
(SEIU) pentru publicitate și că majori
tatea participanților nu sunt angajați ai 
companiei.

Danny Glover și celelalte 11 per
soane reținute au fost duși la o secție de 
poliție din apropiere și eliberați după 
încheierea protestului.

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE 

- Persoane fizice - 
1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 25 lei 
6 luni - 50 lei 

12 luni -100 lei

O
Abonamentele se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale din județ;

- la sediul redacției din Deva, 
str. Mărăști, bL D 4, sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101
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BIL, ACAȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV, 
ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

>D, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.
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TV/?1 TV^2
02:00
07:30
08:00

09:00
09:15

'0:10

11:15
12:15

12:45

14:00
14:45
15:30
17:00
17:55
18:25

19:40
20:00
21:10
23:00
23:10

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Prima parte
Telejurnal
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 235.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Diego 
Bugallo
Ediție epecială (rel.) 
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

rccan serial, 2009, rel. - 51.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
Kronika (magazin cultural) 
Știi sport?
Echipa verde (2009)
Secretele de ia palat (sud-co- 

rccan serial, 2009 - 52.) 60' cu 
Yo Won Lec, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go
Sport
Telejurnal; Meteo
Gala Premiilor UNITER

]io7?iF

08:00
99:00
10:00
10:15

I
10.45
12:00
12:45
14:30 

j 15 00
16:00

17:00
18:00

18:10

18-40

19:15

21:00

Filler UNITER 22:00
Gala Premiilor UNITER 23:10

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 53.)
Muzică și muzichic
Videoterapia (rel.)
Telejurnal
Berlin, Berlin (german serial,

2002 - 74.)
întâlnire pe 2
Telejurnal; Sport
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 53.)
Elisa (italian serial, 2003 - 52.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 74.) cu Felicitas 
Woll, Sandra Borgmann, Jan 
Sosniok, Matthias Klimsa
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 224.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999) Punct de 
întoarcere cu Luca Zingaretti, 
Katharina Bohm, Davidc Lo 
Verde, Cesare Bocci
Arena Leilor (reality show, 

2010)
Ora de știri (show de întâlniri)
Replay

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 

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

12:00 Miami Vice (SUA film serial 
de acțiune, 1994)

13:00 Observator
14:00 Odihnește-te în pace, dnă Co

lumbo (SUA polițist, 1990) 120' 
cu Peter Falk, Helen Shaver, Ian 
McShane, Edward Winter

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: FC Timișoara - CFR 

Cluj
22:30 Studio sportiv
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

In-B* Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Serviți, vă rog!
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3715.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Prințul deșertului (italian-ger- 

man mini-serial, 1989, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3716.)
<7:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ultimul samaritean (SUA film 

de acțiune, 1991) 105' cu Bruce 
Willis, Damon Wayans, Halle 
Berry, Chelsea Field

22:15 State de România (român serial 
de comedie, 2009 - 94.) cu 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea, Octavian Stru
nită

23:30 Știrile Pro TV

I 07:30 împreună pentru totdeauna
08:45 Cameleonii
10:00 Luna fermecată
11:15 Pagini dc viață
12:30 Pagini de viață
14:00 RBD, familia (mexican serial)
15:15 Rețeta de ACASĂ
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna
19:30 Cameleonii
20:30 Aniela (român serial, 2009) 
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

22:30 Poveștiri de noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Mârcio Garcia, 
Rodrigo Lombardi, Caio Blat

07:00 Supemanny (reality show)
98:20 Sport cu Fiorentina
09:00 Galileo
09.30 Viceversa (reality show)
10:30 Lupta cu secundele
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate (SUA serial 

de comedie, 2004 - 12.)
15:15 Circașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
<6:15 Galileo
17:00 Trăsniții (serial dc comedic, 

2007, rel. - 32.)
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009) 90'
22:15 Trăsniții (serial dc comedie, 

2007-33.) 45'
23:15 Pe tărâmul făgăduinței (SUA 

dramă, 1994) cu Robert Bene- 
detti, Wayne Brady. Bill Coates

linjSk 14:35 Nunta lui Oii (român film dc scurt metraj, 2009)HDISf 1^:00 Jumper (SUA S.F., 2008)
16:25 Fiecare vede altceva (SUA thriller, 2008)

17:55 Jean-Philippe (francez comedic, 2006)
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 6.)
20:50 Ziua Independenței (SUA film dc acțiune, 1996)
23:15 Plictisit de moarte (SUA serial de comedic, 2009 - 7.) Sperma furată 

cu Jason Schwartzman, Zach Galifianakis, Ted Danson, Heather Bums

13:00 ACASĂ în bucătărie (emisiune dc divertisment, rel.)
14:15 Lumea PRO CINEMA (rel.)
14:45 Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, rel. - 10.)
15:30 Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/15.)
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 1.)
17:00 Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 -11.)
18:00 Dcpcndcnți dc dragoste (SUA comedie romantică, 1997)
20:00 Prestigiul (SUA-cnglcz dramă, 2006)
22:45 Umbrele trecutului (gcrman-SUA thriller, 2005)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

medic specilaist

>eva confecționer-asamblor 
textile

art. din
2

elefon: 0755.999.916 croitor 2

isolvent înv. preuniversitar fara cusător piese din piele și înlocui-
estat prof. 10 tor 21

;ent comercial 1 facturist 1

nbalator manual 2 fasonator mecanic( cherestea) 1

trman 2 instalator centrale termice 4

lafor l instructor auto 1

in sa lori 4 instructor școlar-auto 1

rector vânzări 1 lăcătuș mecanic 7

;stionar depozit 1 lăcătuș montator 1 •

spector coordonator asigurări macaragiu 2

o ®rofiig î I

anipulant mărfuri 1 manipulant mărfuri 1

1

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

3

uncitor necal. la asamblarea, 
ontarea pieselor 17

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

izolator termic 1

păta rf chelner) 3

tiser 3

fer autoturisme/mașini de mare 
naj 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
5

ospătar 1

patiser 1

lunedoara
paznic 1

elefon: 0755.999.917 pregătitor piese încălțăminte 1

ent securitate I pregătitor pt. încălțăminte si arti
cole tehnice de cauciuc 6

ent vânzări I

1 »

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

sudor 6

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

magazioner 1

muncitor necal. ladcmol.clă- 
dirilor,mozaic, faianță, gresie

1

lăcătuș mecanic 3

tăietor cu flcăra (autogen) 3

tractorist 1

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

vânzător 1
reprezentant comercial 1

secretară
zidar-pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 3
zugrav-vopsitor 1

lăcătuș montator

subingincr mecanic automo
bile 1

10

Petroșani
Lupeni

Telefon: 0755.999.918
Telefon: 0755.999.919

agent securitate 1
îngrijitor clădiri 1

asistent social 1
munc. necal.la demol. clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

1
bucătar 1

camerisată hotel 1
tâmplar universal 1

vânzător 5
dulgher (exclusiv restaurator)

3 zidar-pietrar 3

dulgher restaurator i Vulcan
fierar betonist 3

gestionar depozit 1
Telefon: 0755.999.920

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

bobinator aparatj electric 1

bucătar 1

lucrător comercial 1

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

confecționer-asamblor articole 
textile 5

mecanic auto 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

finisor produse abrazive 1

Mică publicitate

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

5

șofer autocamion/mașină
marc tonaj 1

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

zidar rosar-tencuitor 2

Ilia

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 5

Brad

șofer de autoturisme și camioane
1

Telefon: 0755.999.923

Simeria
ajutor ospătar 1

Telefon:0755.999.921
cusător piese din piele și în
locuitor 10

casier 2
lucrător comercial 2

drujbist 2
muncitor necal.în silvicultură

5
instalator încălzire centrală și 
gaze 1

manipulant mărfuri 1

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

1

munc. necal.în silvicultură
2

munc.necal.in ind confecții-
lor 5

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor 1

sudor 10

vânzător 2

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

bucătar 2

muncitor necal.la demolare
zidărie,clădiri, mozaic 1

muncitor necal. laamb. prod, 
solide și semisolide 1

femeie de serviciu 1

Telefon: 0755.999.926

Petrila

Telefon: 0755.999.928

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15

ospătar(chelner)
inginer autovehicule rutiere

1 muncitor radioclectronist
1

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1

tălpuitor industrial 5 îngrijitor animale 1
vanzator I

reprezentant comercial 1

vânzător 2

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 1

cusător confecții industriale 
din blană 2

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc. necalla demol. cladiri- 
lor.zidăric, mozaic, faianță, 
gresie,parchet 1

Aninoasa

bucătar 1

director societate comercială
1

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

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual 1

ospătar(chclner) 1
asistent personal al persoanei 
cu handicap grav 1

fasonator mecanic (cheres
tea) 1

șofer dc autoturisme și ca
mioane 1

mecanic utilaj 1

inginer construcții civile, in
dustriale și agricole 4

sortator produse 2
muncitor necalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie 7

5 IMOBILIARE & g*DFERTE DE SERVICII

ind urgent la preț de criză casă'la Ribița la 6km de Brad, 2 camere, bucă- 
rie. hol, grădină 850mp.Preț 30.OOOeur neg și în 2 rate. Tel. 0751.176.178

fer spre închiriere apartament în Deva. ap. 2 camere, decomandat, mobi- 
t, amenajat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 

(lună. Tel.0729.018.866

Sc 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

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

ând apartament cu 2 camere în Deva, et.l, 56mp, bloc cărămidă. 
+0725.389.514

fer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido (Casa de 
:nsii), nemobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 
>0eur/lună. Tel.0721.985.256

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umane-salarizare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007
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ind apartament 3 camere, decomandat. 71 mp, centrală termică, zona Băl- 
scu, parter. 65.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 0753.023.082.

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

ind apartament de lux nefinisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 
p, 2 băi, centrală termică, 2 balcoane, mansardă. 68.000 euro negociabil. 
:1: 0724. 523.827, 0753.023.082. g DIVERSE

«nd garsonieră în Deva, Al Crișului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, nego- 
ibil.

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.

ind apartament 2 camere în Deva, zonă bună, spațios, 56mp, et.2, deco- 
indat, ocupabil imediat. Preț 39.OOOeur neg.și în 2 rate. Tel.0751.176.178

3 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

impar 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)

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

himb casă în comuna Ilia cu ap.în Simeria sau alte variante. Tel. 
22.544.156

Vând set de sfeșnice de sticlă din 3 buc., nefolosit, preț 401ei,neg. 
Tel.0254.228.748

ind casă 2 camere, bucătărie, baie, curte mare, vița de vie, pomi fructiferi, 
tc. 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.

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

tmpăr apartament 2 camere în Deva. Pot oferii 17.000eur. 
1.0728.049.989

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

tmpăr spațiu in Deva, zonă bună, suprafață mazim 120mp. 
1.0732.727.786

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

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

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

impăr garsonieră în Deva, exclus Micro. Tel. 0728 049 989
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 Ia redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mail și 
la chioșcul de la intrarea in 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 in ediția de miercuri, cel de marți - in 
ediția de joi, cel de miercuri - in ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate in ziarul de luni.

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

yahoo.com
yahoo.com
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Minerul Lupeni - Gaz Metan 
CFR Craiova 1-0

Mureșul Deva - Fortuna Covaci 2-1

Partidă tensionată în Valea Jiului, 
acolo unde oficialii Minerului au început 
să se comporte ca pe vremea când Miron 
Cozma făcea legea și în fotbalul din zonă. 
Președintele Consiliului de Administrație 
al Minerului, Mircea Ciriperu, a văzut 
roșu în fața ochilor, în minutul 40, când 
centralul Dragoș Istrate a acordat 
oaspeților o lovitură de pedeapsă, ce-i 
drept, foarte ușor. Stewarzii l-au ținut cu 
greu pe Ciriperu, care l-a caracterizat la 
final pe central drept „un labagiu”. Hoto- 
boc a apărat penalti-ul executat de

Campioana egalurilor 
nu se dezminte __

Din 21 de meciuri disputate în actu
ala stagiune, CFR Marmosim Simeria a 
terminat la egalitate nu mai puțin de nouă. 
Trupa antrenată de Mirel Biriș a pus capăt 
procentajului de sută la sută reușit de lid
erul Pandurii II târgui Jiu în acest retur, 
în seria C5, din Liga a 111-a. Pandurii II - 
CFR Marmosim a fost derby-ul rundei, 
însă s-a încheiat nedecis. înaintea etapei 
de vineri, gorjenii au acumulat maxim de 
puncte în acest retur, reușind să fie lideri 
detașați. Puteau continua seria succeselor, 
dacă ar fi marcat cel puțin odată în poarta 
simerienilor. Și au avut ocazia, inclusiv 
din penalti. în minutul 55 Iancău are o 
intervenție hazardată, arbitrul Mocean 
indică punctul cu var, dar același Iancău 
își răscumpără greșeală și parează lovi
tura de pedeapsă. CFR Marmosim a în
ceput o serie de meciuri dificile, care vor 
continua în etapa intermediară de marți 
cu un joc contra celor de la Național 
Sebiș.

Rioșanu și gazdele au scăpat cu fața 
curată. în minutul 60, Mircea Gheorghe 
l-a învins pe Râmniceanu, cu un șut de la 
20 de metri, aceasta fiind unica reușită a 
meciului. Ocazii au mai fost de ambele 
părți, însă nici Yuki și nici Gideon nu au 
reușit să își treacă numele pe lista marca
torilor. Minerul învinge, evadează din 
zona periculoasă a clasamentului, până pe 
locul nouă, dar retrogradarea nu este 
jucată.

Un mic pas în direcția cea bună. 
Asta au reușit jucătorii Mureșului 
Deva prin victoria de sâmbătă cu 
Fortuna Covaci. Devenii au urcat 
din nou deasupra pozițiilor retro

gradatele.

Meciul dintre Mureșul și Fortuna 
putea avea o cu totul altă turnură, dacă 
oaspeții ar fi reușit să înscrie în debutul 
meciului, pe care l-au dominat copios. 
Străuț, Ganea și Dîrvaru s-au lovit de 
un Marcel Moldovan în zi de grație.

Ocaziile ratate de Fortuna în 
primele minute, s-au răzbunat în minu
tul șase. „Torpilă” marca Tâmovean, de 
la peste 25 de metri, mingea sare exact 
în fața portarului Smaranda și intră în 
plasă. Jucătorii echipei din Covaci s-au 
prăbușit psihic și au fost aproape să mai 
încaseze încă un gol cel puțin, dacă 
Furdean sau Bajko Bama, în două rân
duri, nu ratau bune ocazii de a majora 
diferența. Nici Marcel Moldovan nu a 
șomat.

Portarul Mureșului s-a remarcat 
din nou la lovitura liberă executată 
„parșiv” de Lungu sau la lovitura de 
cap a lui Suciu, scoasă miraculos de sub 
transversală. Prima repriză a fost 
echilibrată și cu multe, foarte multe

Știința Petroșani a înregistrat cea de- 
a patra înfrângere din Divizia Națională, 
iar antrenorul Alexandru Lupu s-a arătat 
foarte supărat pe elevii săi. Ultima înfrân
gere înregistrată de „studenți” a fost la 
Iași, cu scorul 31-12, după ce la pauză a 
fost egalitate, 12-12. „Mie îmi este foarte 

ocazii de a se marca. Devenii au mai 
ratat în două rânduri prin Grigoruță, la 
una dintre oportunități mijlocașul de- 
vean reluând din foarfecă, dar 
Smaranda a avut o intervenție pe 
măsura execuției. în repriza secundă, 
devenii și-au impus jocul. Bajko a mai 
ratat o ocazie monumentală, pentru ca 
apoi Tâmovean să reușească de la circa 
20 de metrii ceea ce colegul său din 
atac nu a reușit din careul mic al For
tunei.

Tâmovean a profitat de o bâlbâială 
a fundașilor centrali ai timișenilor, l-a 
văzut pe Smaranda ieșit dintre buturi și 
l-a executat cu un lob precis. Petresc a 
fost și el aproape de a marca exact în 
același mod ca și tâmovean, dar mingea 
a căzut pe plasa porții lui Smaranda, 
transformat din nou în spectator.

Ceea ce părea o victorie simplă, s- 
a transformat pe final într-un joc cu 
emoții. Suciu a profitat de neînțelegera 
jucătorilor de bandă dreaptă ai Devei, a 
preluat mingea și și-a folosit viteza în 
duelul cu Dosan, reușind să trimită 
mingea în colțul lung al porții devene.

Deși au atacat și cu portarul 
Smaranda în ultimele secvențe ale 
meciului, jucătorii din Covaci au trebuit 
să sew recunoască învinși.

Știința pierde și la Iași
clar că jucătorii mei nu pot duce la bun 
sfârșit un meci. Rezistăm o repriză, după 
care cădem. Cred că lipsa de concentrare 
și de experiență își spune din nou cuvân
tul. Nu îmi rămâne decât să aștept meci
urile de acasă, unde ne descurcăm mai 
bine. Sincer mă așteptam să câștigăm

Gheorghe Barbu 
aruncă bomba

La conferința de presă d^ ■ 
meci, antrenorul Gheorghe Barbu a de 
onat „bomba”. Tehnicianul hunedon 
nilor a spus că are cunoștință că uni 
dintre jucătorii săi de bază, fără însă < 
1 nominaliza, a fost contactat „să o las 
mai moale” în jocul cu Fortuna Covac 
de către cineva din Timișoara. Fotba 
istul a raportat antrenorului faptul că 
fost contactat, însă Gheorghe BarKi 
lăsat să se înțeleagă că nu ar fi l £ 
singular la acest joc, ci doar că este sii 
gurul despre care are cunoștință.

acest meci sau măcar să luăm punctul 
bonus. Este păcat, pentru că am pierdut 
câteva jocuri împotriva unor echipe care 
nu ne erau superioare”, a spus Lupu. 
Punctele Științei la Iași au fost reușite de 
către Ivan și Cojocaru, câte două eseuri, 
plus Iepure, o lovitură transformată.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante
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