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La Hunedoara Hada controlează și creierele consilierilor

Când Primarul nu-i acasă
Din cuprins liberalii nu votează
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Editorial
de Cătălin Rișcuța

Un alt fel de spirit

Dincolo de tragismul momentului, cere- 
îonia organizată la înmormântarea 
reședintelui Poloniei și a soției sale a arătat 
imii plămada din care este croit poporul 
olonez. Trăsăturile care rezultă foarte clar 
oar din simpla vizionare a ceea ce s-a petre- 
ut la Cracovia se pot defini extrem de clar: 
aspectul valorilor, demnitate, mândrie, 
noare, dârzenie, disciplină.

Totul s-a desfășurat ca într-un film re
gizat, cu o precizie de metronom, într-o 
atmosferă sobră. Toți cei prezenți au stat 
liniștiți, nu s-au îmbulzit, nu au vociferat, cu 
alte cuvinte s-au comportat civilizat în 
adevăratul sens al cuvântului. La atmosfera 
aproape ireală a contribuit arhitectura veche 
monumentală, imaginea străzilor îngrijite, fără 
gropi și gunoaie, aspectul general al fostei cap
itale medievale poloneze.

Invariabil, privitorul nu se putea opri de 
la a face comparație cu realitatea zilnică din 
România. Nici comentatorii televiziunii nu s- 
au putut abține de a evidenția toate aceste as
pecte, subliniind încă odată diferența dintre 
cele două popoare care nu se măsoară din 
păcate în unități cunoscute, ci în valori de 
spirit. întotdeauna românii au dezvoltat un soi 
de admirație pentru spiritul combativ și 
dârzenia popoarelor slave. în cazul slavilor din 

Europa Centrală (polonezi, cehi, slovaci, 
sloveni), peste „materia primă” originală s-a 
altoit catolicismul, cel care a adus „ordinea 
latină a gândului și a formei”. Așa se face că, 
fără a-și pleca fruntea au supraviețuit între sau 
în interiorul unor mari imperii, au construit 
orașe unice, adevărate capitale europene, iar 
când au fost loviți de soartă au reușit să se 
ridice din nou. Nu întâmplător au fost primiți 
în Uniunea Europeană „pe bune” în 2004. în 
aceeași seară, pe postul național de televiziune 
a fost programat un film despre tranzitarea 
tezaurului polonez prin România în momentul 
agresiunii germane din 1939.

Și iată cum, în spiritul specific, noi 
românii, n-am scăpat prilejul de a ne „lăuda” 
cu sprijinul pe care l-am dat poporului polonez 
în momente de restriște, când de fapt n-am 
făcut altceva decât ceea ce ar fi trebuit să 
facem.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Halta Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini 

Q ►DN 7 Spini - Simeria 
< ►DN 7 Mintia - Vețel 
“ ►DN7Vețel -Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș- Bej an
► Petroșani pe DN 66

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

cuv. loan Paleolavritul.

f romano-catolic
Sf. Emma, văduvă.

Rețetei lei

Ciorbă 
de salată

Ingrediente:

1 salată mare
1 ceapă
1 morcov
o mână de tăiței
2 roșii (opțional)
1/2 legătură pătrunjel
1 1 borș sau o lămâie
2 ouă
50 g costiță sau bacon

Mod de preparare:

Se taie cubulețe ceapa și 
morcovul. Se pun la fiert într-o 
oală de 51 cu 21 de apă. Când sunt 
fierte se pune fideaua.

După 10 minute (după ce s- 
a fiert fideaua) se pune salata 
tăiată fideluță. Se mai fierbe alte 
10 minute.

Se adaugă roșiile și se mai 
fierbe încă 3 minute. Când s-a 
stins focul se pune pătrunjelul.

Separat se face o omletă din 
cele 2 ouă și costița puțin prăjită. 
Se taie bucățele și se pun în 
ciorbă în ultimul clocot sau direct 
în farfurie.

Poftă bună!
X____________________________________________ '

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

\-----------------------------------------

■^Sfântul Zilei--------------------
Sfântul Teotim, episcopul Tomisului

în calendarul tomitan acest 
sfânt era prăznuit la 20 aprilie pentru 
„sfințenia și minunile sale”. Despre 
nașterea lui nu avem date certe, dar 
se cunoaște că și-a desfășurat activi
tatea la sfârșitul secolului al IV-lea și 
începutul secolului al V-lea. So- 
zomen, istoricul bisericesc, spune de
spre Teotim că era de neam scit, 
adică locuitor al Dobrogei, și că 
acesta purta părul lung, semn că el se 
ocupa cu „fîlosofia monastica”. Viața 
lui era modestă și cumpătată, iar 
virtuțile și înțelepciunea sa l-au făcut 
cunoscut chiar și în rândul barbarilor 
huni din regiunea Dunării, care îl so
coteau pe Teotim „zeul romanilor”. 
Acesta a încercat să-i câștige pentru 
credința creștină, arătându-se ospital
ier și făcându-le daruri. Barbarii au 
crezut însă că Teotim era bogat și de 
acea au plănuit să-l ia prizonier. în 
această împrejurare se va arăta darul 
facerii de minuni al Sfântului, căci 
brațul celui ce a voit să arunce asupra 
Sfântului lațul pregătit a rămas 
înțepenit în aer, fiind nevoie de 
rugăciunea Sfântului pentru a-1 elib
era pe barbar de înțepenire.

Sfântul Teotim a fost ales Epis

cop al Tomisului în jurul anilor 380- 
395, după moartea înaintașului său, 
episcopul Gherontie. în această cali
tate, el a participat în anul 400 la un 
sinod local de la Constantinopol, 
sinod care a condamnat erezia lui 
Antoin al Efesului. Acest sinod fus
ese convocat de Sfântul loan Hrisis- 
tom, cu care Teotim era în relații de 
bună prietenie, deoarece în anul 399 
Sfântul loan va trimite misionari 
pentru creștinarea „sciților nomazi de 
la Istru”, probabil la rugămintea 
Sfântului Teotim. în anul 403, Sfân
tul Teotim va fi prezent iarăși la Con
stantinopol, cu prilejul dezbaterilor 
asupra operei lui Origen. Despre ac
tivitatea literară a Sfântului Teotim 
nu cunoaștem prea multe date. Is
toricii timpului spun doar că el a pub
licat în formă de dialog și fraze 
scurte și că a scris unele omilii la tex
tele evanghelice. Din aceste precizări 
ne putem da seama însă că gândirea 
Sfântului Teotim era în consens cu 
gândirea marilor Părinți ai Bisericii 
veacului al IV-lea, supranumit „sec
olul de aur al literaturii creștine”.

De aceea, o asemenea personal
itate spirituală, stând pe scaunul epis

copal de la Tomis, a dat acestuia 
strălucire și l-a impus în lumea 
creștină, ceea ce l-a făcut și pe ier
arhul locului vrednic de prețuire în 
ochii contemporanilor săi, creștini 
sau păgâni.

HOROSCOP

Sunteți tentat să amânați o vizită 
programată pentru azi, cu riscul să 
tensionați relațiile cu partenerul de
viața. Se pare că sunteți indispus din cauz
unui eșec în afaceri. Păstrați-vă calmul și 1
mitați-vă la activități de rutină.

Sunteți foarte preocupat de pro
blemele financiare și aveți tendința să 
neglijați relațiile sentimentale. Nu 
este exclus ca partenerul de viața să 
vă reproșeze acest lucru.

Astăzi nu sunteți prea comunica
tiv și ar fi bine sa amanați întâlnirile 
de afaceri. Nu este momentul sa luați
decizii importante în domeniul pro
fesional, pentru ca riscați să fie greșite.

Aveți mari șanse de reușită în 
toate activitățile legate de cămin, cu 
condiția să vă organizați bine timpul. 
Este recomandabil sa amânați deci
ziile importante în afaceri.

Capacitatea creativă atinge o cotă 
ridicată și ar fi bine să o folosiți pen
tru rezolvarea problemelor profesio
nale și de afaceri. Relațiile
sentimentale pot fi foarte bune, dacă \ 
pâniți tentația de a-i face reproșuri persoam 
iubite.

în prima parte a zilei sunteți cu 
capul în nori. Până reușiți să reveniți 
cu picioarele pe pământ, vă sfătuim

20 aprilie
de-a lungul timpului

1653: Oliver Cromwell dizolvă "Parlamentul cel 
Lung"

1792: Franța declară război Austriei
1841: Primul roman polițist din lume a văzut lu- 

I mina tiparului: "Crimele din Rue Morgue" scris de Edgar 
I Allan Poe

1902: Marie și Pierre Curie, în laboratorul lor din 
Paris, au izolat cu succes săruri de radiu dintr-o substanță 

H minerală
1950: Echipa României se clasează pe primul loc 

■i Ia Campionatul mondial de dezlegări de probleme de șah
1992: Un mare concert în memoria lui Freddie Mer- 

kiry are loc pe stadionul Wembley în Londra
2007: Președintele României Traian Băsescu a fost 

endat

S-au născut:
1808: împăratul Napoleon al III-lea al Franței (d.

Bancurile zilei
© © ©
Doi bebeluși la creșă:

- Tu ce ești, băiat sau 
fată?

- Băiat.
- Dar de unde știi?
- Dacă iese infirmiera îți 

arăt.
Iese infirmiera, la care 

acesta își ridică păturica:
- Uite, am șosetuțe al

bastre.
© © ©
O femeie dă un anunț la 

ziar:
Schimb bărbat înaltă fide

litate pe bărbat înaltă frec
vență.

© © ©
în timpul unei dis

pute, o femeie îi spune soțu
lui ei:

1873)
1818: Heinrich Goebel, inventator de origine 

germană (d. 1893)
1879: Paul Poiret, creator de modă francez (d. 

1944)
1889: Adolf Hitler, politician german (d. 1945)
1927: Alex Muller, fizician german, laureat al Pre

miul Nobel
1974: Adrian Ilie, fotbalist și om de afaceri român 
1976: Joey Lawrence, actor

Comemorări:
1534: Elizabeth Barton, profet creștin, executată
1893: George Barițiu, mare om de cultură, 

conducător al luptei de emancipare națională a românilor 
ardeleni (n. 1812)

1912: Bram Stoker, scriitor englez (n. 1847)
1918: Karl Ferdinand Braun, fizician și inventator 

german, laureat al Premiului Nobel (n. 1850)
1982: Archibald MacLeish, poet și prozator ameri

can (n. 1892)
1992: Benny Hill, comediant britanic (n. 1924)

să fiți prudent și să nu vă implicați în 
activități importante. Aveți grijă ce spuneți!

Se pare că aveți probleme pe plan 
sentimental și deveniți irascibil. Păs- • -J 
trați-vă calmul și nu vă grăbiți să re- J 
plicați! Sfaturile prietenilor vă pot fi 
foarte utile, dacă vă temperați orgoliu» li 
căpățânarea.

Survin evenimente neașteptate 
care vă dau programul peste cap. Se 
pare că sunteți nevoit să plecați într- 
o delegație anunțată în ultimul mo
ment. Partenerul de viață este nemulțui. » 
schimbarea de program.

decizie delicată, pentru că riscați să 
vă indispuneți partenerul de viață.

în prima parte a zilei sunteți in
dispus din cauza unei decizii pripite 
luate de partenerul de afaceri în pri
vința unei investiții. Păstrați-vă cal

Din cauza dificultăților finan
ciare, sunteți tentat să renunțați la o 
călătorie în interesul familiei. Este o

mul, dacă nu vreți să complicați situația!

- Am fost nebună când 
m-am măritat cu tine!

- Știu, da', cum eram în
drăgostit la vremea aceea, 
nu am observat!

© © ©
Viața maritală e foarte 

frustrantă.
în primul an de căsăto

rie, bărbatul vorbește și fe
meia ascultă.

în al doilea an, femeia 
vorbește și bărbatul e cel 
care ascultă.

începând cu al treilea 
an, vorbesc amândoi și ve
cinii ascultă.

© © ©
- Nu am aflat ce e ade

vărata fericire decât după ce 
m-am însurat... Dar era deja 
prea târziu!

Ați făcut mari eforturi pentru a 
găsi noi surse de venituri, iar acum 
vă simțiți epuizat. Vă sfătuim să nu 
forțați lucrurile și să aveți răbdare. în
curând, un prieten vă propune o colaborare

în prima parte a zilei sunteți cam 
visător și aveți tendința să neglijați 
problemele importante pe care le

peți noi activități.
aveți de rezolvat. Nu este momentul să înc
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|& Omul de afaceri Dinu Patriciu a declarat, luni, că liberalii nu îi 
datorează lui personal bani, ci unei firme la care este acționar, 
Odyssey, precizând că problema datoriei de la prezidențiale tre
buie rezolvată între PNL și această companie.
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La Hunedoara Hada controlează și creierele consilierilor

Când Primarul nu-i acasă liberalii
nu voteaza
Consilierii PNL din municipiul 
Hunedoara nu s-au prezentat 

ieri la ședința Consiliului 
Local. Motivul a fost lipsa din 
localitate a primarului Ovidiu 

Hada și faptul că ședința a fost 
convocată reprezentanții în le
gislativul local al altor partide 

decât cel liberal.

Ieri, sala de ședințe a Consiliu
lui Local Hunedoara a fost aproape 
goală cu toate că era programată o 
ședință de Consiliu Local. Cei opt 
consilieri PNL nu s-au prezentat la 

ință în lipsa edilului. Pe lângă 
aceștia a lipsit și câte un reprezen
tant al UDMR, PC și PSD, astfel că 
cei 10 consilieri conștiincioși, 
prezenți la ședință, nu au avut cu 
cine să dezbată proiectele de 
hotărâre de pe ordinea de zi, cvoru
mul de ședință ne fiind constituit.

Proiecte amânate 
de orgoliile Iui Hada

Fotbaliștii hunedoreni vor mai 
aștepta după dotările necesare în 
Complexului Sportiv “Michael 
Klein”, care ar putea să le ușureze 
antrenamentele, iar turiștii străini, 
vor continua să se rătăcească pe 
străzile Hunedoarei, deoarece indi
catoarele trilingve de orientare 
turistică, nu vor fi amplasate nici în 
următoarea lună. Totodată, membrii 
PDL sunt nevoiți să aștepte 
următarea ședință, pentru semnarea 
contarctului de închiriere a spațiului 
de pe bulevardul Libertății - actu
alul sediu de partid. Vânzarea prin 
licitație publică a unui teren aflat în 
folosința SC Parc Industrial Hune
doara SRL și domeniul privat al 
municipiului Hunedoara, sunt pe 
același ordine de zi, în așteptarea 
deciziei aleșilor locali.

Boicotul ședinței 
de Consiliu, strategie 
liberală

Liderul consilierilor PDL 
susține că lipsa liberalilor la ședința 
de ieri a fost premeditată și stabilită 
cu câteva zile în urmă de conduc
erea județeană a partidului. “Este un 
boicot de consiliu! Știam de vineri 

că ședința nu va avea loc. Proiectele 
puse în discuție așteaptă de mai 
bine de un an, dar punerea lor pe or
dinea de zi, a fost mereu amânată. 
Consilierii PNL, nu s-au prezentat 
la ședință deoarece așa le-a fost 
impus de către Mircea Ioan Moloț, 
președintele PNL al județului Hune
doara”, a afirmat consilierul Farcaș 
Ladislau, inițiatorul unor proiecte 
care urmau a fi discutate în ședința 

de ieri.
Contactat telefonic, Moloț 

neagă orice implicare în treburile 
Consiliului Local Hunedoara și nu 
știe care este motivul absenteismu
lui în masă a consilierilor PNL: “Eu 
sunt în București de patru zile. Nu 
știu despre ce e vorba și ce sa întâm
plat la ședința de consiliu”.

Georgiana Giurgiu

Birocrație până și în medicina de familie
Programare pentru consultație cu 24 

de ore înainte sau taxe peste taxe, pen- 
★-'i orice petic de hârtie eliberat de me

dicul de familie. La asta se rezumă 
activitatea medicilor de familie din ju

dețul Hunedoara.

Nemulțumirile medicilor de familie cu 
privire la Contractul cadru propus la Casa de 
Asigurări de Sănătate au dat peste cap întreg 
sistemul medical. Nu se fac consultații gratu
ite decât pe bază de programare și nu se 
depășesc 20 de progamări pe zi.

Cei care nu prevăd din timp necesitatea 
unei consultații pot aștepta chiar și zile întregi 
până pășesc în cabinetele medicilor de fami
lie.

Există și varianta plății serviciilor med
icale, însă aceste taxe sunt exagerate: 10 lei 
taxa de consultație, 10 lei biletul de trimitere 
și 15 lei adeverința.

N-ai programare, aștepți 
sau plătești

O deveancă a simțit pe pielea ei lipsurile 
sistemului medical din România.

„Am mers astăzi (n.r. ieri) dimineață la 
medicul de familie pentru o consultație, și 
eventual un bilet de trimitere. Am aflat că am 
nevoie de programare. Deși inițial nu era 
niciun spațiu liber în agenda doctorului până 
joi, după câteva minute de discuții s-a rezol
vat pentru a doua zi. De asemenea, mi s-a co
municat că pot să plătesc consultația, dar 
trebuie să aștept până sunt consultați toți 
pacienții programați. în aceste condiții, sunt 
de acord să merg la un cabinet privat dar la 

ce doctor, când eu nu știu de ce anume 
sufăr?”, a povestit Andreea Popa.

„Nu se moare în trei zile”

. O declarație șocantă, fără nici o legătură 
cu jurământul lui Hippocrat, a venit din partea 
președintelui Asociației Medicilor de Familie 
din Hunedoara, Ana Chiș. întrebată cu privire 
la situația medicilor dar și a pacienților din 
județ, aceasta a declarat: „Dacă se prezintă la 
cabinet un pacient cu febră, dureri de caj*> sau 
alte simptome asemănătoare este considerat 
o urgență și este tratat ca atare. Sunt 
programați bolnavii cronici și acuți, în cazul 
cărora consultul nu este foarte urgent. Dacă 
te doare capul de o săptămână și tu nu te-ai 
prezentat la medic până acum, înseamnă că 
mai poți rezista încă două, trei zile; nu o să 
mori”.

Așa va fi și de acum înainte

Potrivit președintei Asociaței Medicilor 
de Familie, de acum consultațiile se vor face 
doar pe bază de programare. Cei care nu au 
programare dar doresc să fie consultați în 
aceeași zi vor plăti o taxă de 10 lei. „Vi se 
pare mult?” a întrebat Ana Chiș când s-a pus 
problema banilor. „Acest lucru s-a stabilit la 
nivel național. Iar consultațiile gratuite pe 
bază de programare sunt mult mai bune decât 
sistemul anterior. Suntem și noi oameni și nu 
putem să lucrăm până la epuizare. Pacientul 
era învățat să vină la cabinet când și de câte 
ori avea chef. Și pentru noi este greu să 
consultăm zeci de pacienți într-o zi”, a con
chis Ana Chiș.

Andreea Lazăr

t ■ M aE ML Me if i <_Jb

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari
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j Agenția Națională de Integritate (ANI) s-a autosesizat și verifică ave- 
I rea senatorului Cătălin Voicu, după ce presa a relatat despre o decla

rație a presupusului fin al acestuia, Radu Dan Floarea, care le-ar fi 
spus procurorilor că a împrumutat 500.000 de euro de la acesta.
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■
Hoți prinși la furat 

de deșeuri reciclabile

Un tânăr de 25 de ani a fost 
prins, la sfârșitul săptămânii tre
cute, în Uricani, în timp ce 
aduna materiale feroase recicla
bile, fără a avea autorizație. 
Ionel V., din comuna Slobozia 
Bradului, județul Vrancea, a fost 
amendat cu 2.500 de lei. Alți 
doi tineri au fost prinși, 
sâmbătă, în timp ce încercau să 
vândă la un centru de colectare 
a fierului vechi din Brad trei du
lapuri metalice tip fișet și o 
foarfecă de debitat table. 
Polițiștii au constatat că 
bunurile erau furate din curtea 
unei societăți comerciale. Tra
ian G. de 19 ani și Daniel G. de 
18 ani, ambii din Brad, au dosar 
de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

în Vale se practică șofatul 
fără permis

Polițiștii de la Circulație au dat 
peste 500 de amenzi în zece ore
La sfârșitul acestei săptămâni, 

în doar zece ore, polițiștii au 
reținut 12 permise de condu
cere și au dat peste cinci sute 
de amenzi. Trei șoferi au fost 

prinși conducând cu peste 120 
de kilometri la oră 

în localitate.

Peste 70 de polițiști și 12 autospe
ciale dotate cu radar au monitorizat, 
sâmbătă, traficul rutier pe șoselele din 
județul Hunedoara. Acțiunea s-a 
desfășurat în cadrul campaniei „Alege 
viața”. Valoarea totală a amenzilor apli
cate în cele zece ore de monitorizare a 
traficului rutier este de 77.470 de lei. 
Din cele 576 de sancțiuni aplicate de 
polițiști, mai bine de jumătate au fost 
date vitezomanilor. Exemple elocvente 
în acest sens sunt cazurile a doi șoferi 
din Hunedoara care circulau în locali

tatea Peștiș cu 125 respectiv 123 de 
kilometri la oră. Un alt șofer din Deva 
a fost prins de polițiști în timp ce se de
plasa în municipiul Hunedoara cu o 
viteză de 114 kilometri la oră.

Opt permise reținute 
pentru depășirea 
vitezei

„în acțiunea de sâmbătă am ales 
alte segmente de drum față de cele în 
care traficul este monitorizat în mod 
curent. Am acționat în zona Hunedoarei 
deoarece nu demult aici a fost un acci
dent mortal. Când polițiștii au ajuns la 
locul accidentului acul vitezometrului 
indica 127 de kilometri la oră. Mulți 
șoferi ne-au înjurat dar prefer să avem 
o reducere a numărului de accidente 
grave.”, a precizat Dan Micu, șeful Ser
viciului Poliției Rutiere. Opt din cele 12 
permise au fost reținute pentru viteză

de peste, 50 de kilometri la oră peste 
limita admisă, două pentru depășire 
neregulamentară, unul pentru neacor- 
darea de prioritate pentru pietoni și încă 
un permis pentru nerespectarea culorii 
roșii a semaforului.

Campania „Alege Viața” are ca 
obiectiv impunerea respectării 
normelor rutiere.

Maria But”

Duminică după amiază, 
polițiștii l-au depistat în trafic 
pe Ioan R., de 28 de ani, din 
Vulcan, care - deși nu avea per
mis de conducere - conducea 
un autoturism pe strada „Tra
ian” din localitatea Vulcan. loan 
R. are acum dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere fără 
permis auto. Polițiștii au depis
tat în trafic un bărbat care con
ducea un ATV deși permisul său 
de conducere a fost anulat. 
Daniel N. de 30 de ani se 
plimba fără nici o grijă pe strada 
Republicii din Petrila. Și în 
acest caz polițiștii au întocmit 
dosar de cercetare penală 
făptuitorului pentru conducerea 
unui autoturism pe drumurile 
publice fără a poseda permis de 
conducere.

Maria Bulz

Un bărbat a fost bătut și jefuit
în fața casei sale

Hoții au furat singurul bancomat din Romos

Un bărbat din Vulcan a fost 
atacat în fața locuinței sale de 
doi necunoscuți. Pentru a-și 

imobiliza victima, infractorii i- 
au pulverizat în față un jet de 

spray paralizant.

Incidentul a avut loc sâmbătă 
noaptea în fața blocului victimei. Dănuț 

V. de 48 de ani a fost lovit de cei doi 
necunoscuți cu pumnii și picioarele în 
zona feței și pe corp, după care unul 
dintre agresori l-a redus la tăcere 
folosind de un spray paralizant. După 
ce au pus victima la pământ cei doi i- 
au furat din buzunar portmoneul în care 
se afla suma de 150 de lei și telefonul 
mobil. Bărbatul a reușit să anunțe 
poliția abia a doua zi, deoarece se afla 
în stare de ebrietate.

în urma cercetărilor polițiștii i-au 
identificat pe Florin E. și Tiberiu P., 
ambii din Vulcan ca fiind făptuitorii 
tâlhăriei. Cei doi tineri au fost arestați 
pentru 24 de ore și urmează să ajungă 
în fața magistraților Judecătoriei 
Petroșani pentru a primi mandate de 
arestare preventivă. Prejudiciul creat de 
cei doi a fost recuperat în proporție de 
50 la sută.

Maria Bulz

Aparatul era amplasat la magazinul 
sătesc și a fost alimentat în urmă cu o zi. 
Se pare că hoții au „operat” într-o liniște 
deplină, deoarece oamenii care au casele 
în apropierea bancomatului nu au auzit 
nimic. Sistemul de alannă al bancopmat- 
ului era comun cu cel al magazinului 
sătesc și nu era conectat la nici un dis
pecerat, fapt ce le-a ușurat extrem de mult 
„munca” hoților.

Ei nu au făcut decât să smulgă sis

Trei bătăuși au devastat un bar în Petroșani
Trei membri ai unei grupări infracționale au intrat, sâmbătă noaptea, într-un bar 

din Petroșani și au distrus tot ce le-a ieșit în cale, după ce au agresat oamenii de ordin- 
și personalul de serviciu.

După ce i-au bătut pe oamenii aflați în bar și au provocat distrugeri de 15.000 de 
lei, cei trei tineri au fugit. Adalbert F. ( 28 de ani), Adrian I. (20 de ani) și Karol F. (24 
de ani) au fost găsiți a doua zi, după ce polițiștii împreună cu o grupă de mascați au 
făcut mai multe percheziții domiciliare și descinderi în locațiile unde se bănuia că s- 
au ascuns infractorii. Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale rezultă că în cursul lunii noiembrie cei trei au mai săvârșit și alte infracțiuni, 
în urma analizării dosarelor existente la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani, 
Adalbert F. și Adrian I. au fost trimiși în arestul Poliției Municipiului Deva, urmând 
să fie prezentați Judecătoriei Petroșani cu propunere de arestare preventivă pentru 29 
de zile, în timp ce Karol F. este cercetat în stare de libertate. Urmează ca procurorii să 
stabilească întreaga activitate infracțională a celor trei.

Maria Bulz

temul de alarmă, după care au tăiat pi
cioarele de fier ale bancomatului. „S-a în
tocmit un cerc de suspecți și se efectuează 
cercetări specifice. Conform legii, banca 
va fi sancționată pentru că nu a asigurat 
sistemul de alarmă corespunzător. Suma 
de bani existentă în bancomat la momentul 
jafului nu o putem divulga”, a declarat 
Adriana Voina purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara. <

Maria Bulz

ANUNȚ PUBLIC*

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC 
DAMIDA SPECIAL CONSTRUCT SRL DEVA titular 
al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
“Extragerea agregatelor minerale în scopul amenajării 
unui iaz piscicol”, situat în comuna Hărău (albia majoră 
a râului Mureț), 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.

RNP ROMSILVA- Administrația Parcului Național Retezat R.A. (A.P.N.R.), cu sediul 
în localitatea Nucșoara, nr.284, com. Sălașu de Sus, jud. Hunedoara, organizează 

în data de 3 mai 2010,ora 10, la sediul său, examen/concurs, etapa I-a, 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- relații cu comunitățile 1 post (execuție)

Această etapă (categoria „promovare”) se adresează personalului angajat deja în cadrul Regiei Naționale a 
Pădurilor- Romsilva. în cazul neocuparii postului în urma acestei etape, se va organiza o nouă etapă, deschisă 
participării oricui îndeplinește condițiile de participare, la o dată ce se va anunța ulterior pe www.retezat.ro. 
înscrierea candidaților (depunerea dosarelor în conformitate cu dispozițiile pct. 9 din anexa 11 a CCM în 
vigoare) se face la sediul APNR până cel mai târziu în data de 29.04.2010,ora 16.

Condițiile de înscriere la examen/concurs:
1. Dosarele complete depuse până la termenul specificat.

2. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
studii superioare;
fără condiții de vechime;
grad profesional minim (pentru personalul silvic): inginer silvic debutant.

Bibliografia pentru examen/concurs poate fi consultată pe www.retezat.ro.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0254/779969, 0723301096.

http://www.retezat.ro
http://www.retezat.ro


Dalai Lama ar putea face o vizită de două zile în România, în 
luna septembrie, la invitația lansată de europarlamentarul Las- 
zlo Tokes, care a anunțat că a primit confirmarea din partea li
derului spiritual tibetan pentru vizita pe care acesta o va face.
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Reforma de formă în sănătate
Ministerul Sănătății pasează 

responsabilitatea reorganizării 
sistemului sanitar administra
țiilor locale. In județul Hune
doara spitalele vor funcționa 
n continuare conform structu
rii actuale, urmând ca primă
riile care nu vor putea susține 
activitatea acestora să aplice 

strategii de restructurare. Pro
iectul de ordonanță de urgență 
lansat în dezbatere publică de 

către Ministerul Sănătății o stipulează trecerea tutu
ror unităților spitalicești în su- 
bordinea autorităților publice 
locale, dar nu prevede nici un 
fel de reorganizare a unei uni
tăți sanitare din județul Hune

doara. Prin acesta spitalele 
sunt trecute în grija autorități- 

locale, care primesc astfel o 

mai mare putere de decizie, dar 
la pachet cu problemele de re
organizare și eficientizare a 

activității.

Să se revizuiască 
primesc...

Promotorii reformei și 
descentralizării din sistemul de sănătate 
publică pornită viforos în urmă cu 
câteva luni au mai pierdut din aplombul 
inițial. Ministerul Sănătății a lansat în 
dezbatere publică un proiect de act nor
mativ potrivit căruia majoritatea spi
talelor din România urmează să treacă 
în subordinea autorităților publice lo
cale până la 1 iulie 2010. Actul norma
tiv are anexată și o listă a unităților 
sanitare publice cu paturi pentru care se 
transferă managementul asistenței med
icale către autoritățile administrației 
publice locale. Lista cuprinde 13 dintre 
cele 14 spitale din Hunedoara, cu noii 

sau vechii „șefi”, din punct de vedere 
administrativ, dar în aceeași structură 
organizatorică. Astfel, Spitalul Județean 
de Urgență Deva, sanatoriile de pneu- 
moftiziologie din Brad și Geoagiu 
rămân în subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara, iar celelalte nouă 
unități trec în administrarea consiliilor 
locale din Hunedoara, Petroșani, Lu- 
peni, Orăștie, Brad, Vulcan, Hațeg, 
Petrila și Călan. Spitalul de psihiatrie 
Zam va fi administrat, ca și până acum, 
de ministerul de resort. Proiectul 
vizează peste 85 la sută dintre unitățile 
sanitare aflate în sistemul public, re
spectiv 373 de unități din cele 435 de 
spitale din România. Ministerul 
Sănătății păstrează în propria „ogradă” 
62 de unități sanitare de interes 
național.

...dar să nu se 
schimbe nimic

Deși autoritățile medicale se află 
„în grafic” cu descentralizarea, se vede 
că măsura nu merge „în tandem” cu re
organizarea și eficientizarea activității. 
Incursiunile exploratorii făcute de di
verse comisii ale MS în județe nu s-au 
soldat și cu modificări majore ale statu
tului unor unități spitalicești. Astfel, 
vizita din urmă cu două luni a secre
tarului de stat Raed Arafat nu a adus 
modificări, așa cum s-a vehiculat, în 
modul de organizare a unora dintre 
unitățile sanitare din județul Hune
doara. Situația este explicată de direc
torul coordonator al Direcției de 
Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, 
Dumitra Ștefan: „Ceea ce s-a dat spre 
dezbatere publică este doar un proiect. 
Nu cred că decizia finală a fost luată și

ea aparține ministrului. în lista 
unităților spitalicești din județ nu au 
apărut modificări, dar este posibil să 
apară pentru că în acest sens au fost 
discuțiile cu reprezentanții ministeru
lui”.

Primarii își asumă 
noua situație, 
deși nu știu la ce 
să se aștepte

Proiectul ministerului vine în 
urma constatărilor că în sistemul de 
sănătate publică centralizarea este 
excesivă, iar managerii nu dispun de o 
autonomie reală. De asemenea, se 
consideră că nu există o implicare 
suficientă a autorităților locale în prob
lemele de sănătate. Prin măsurile de de
scentralizare se dă posibilitatea 
autorităților să intervină și să ia decizii 
în conformitate cu interesul local pen
tru asigurarea serviciilor de sănătate. 
Teoretic, noul act normativ nu creează 
noi obligații financiare consiliilor lo

cale care susțineau și până acum activ
itatea spitalelor. Nu este prea clar ce se 
întâmplă dacă unitățile sanitare nu-și 
vor putea asigura veniturile necesare 
din contractele cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate. Ministerul 
Sănătății „scapă” în acest fel de prob
lema reorganizării în vederea 
eficientizării activității, sarcină care 
cade în grija autorităților locale. Edilii 
locali sunt dispuși să-și asume noul rol, 
chiar dacă nu realizează încă ce pre
supune acesta. „Știu că centrul de 
sănătate local are probleme și nu știu la 
ce să mă aștept. Noi susținem și acum 
activitatea și am făcut demersuri către 
prefect pentru a se menține măcar 
partea de policlinică. Cert este că avem 
sau nu posibilitatea de a susține uni
tatea, nu ne putem lipsi de asistența 
medicală. Va trebui să ne organizăm în 
așa fel bugetul încât să putem acoperi 
cheltuielile de administrare, întreținere 
și reparații ale unității sanitare”, afirmă 
Filip lovănesc, primarul orașului Călan.

Nicolae Grecu

Curățenie de primăvară în comuna Ribița
Mici ccologiști de la Școala din Ribița au 

icut curățenie pe Cheile Ribicioare precum și pe 
alea Ribițci și Valea Ribicioarci. Acțiunea de 
eologizarc a zonelor dc agrement din comuna 
ibița arc loc în fiecare an și este susținută dc 
tministrația locală.

Gunoaiele lăsate în urmă dc turiști pe Valea 
ibiței. Valea Ribicioare și pe Cheile Ribițci au 
ist adunate dc elevii Școlii Generale „Preot losif 
omșa” din comuna Ribița. Din dorința dc a con- 
ibui la păstrarea unui mediu dc viață curat elevii 
olii din Ribița, în frunte cu cadrele didactice și 
■cotul paroh Alexandru Letca, s-au „înarmat” cu 
ici dc gunoi, mânuși dc unică folosință și chef 
3 muncă și au demarat ieri o acțiune dc ccolo- 

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 ia telefon: 0254/234.448.

Societate comercială din Deva 
angajează 

paznici bază piscicolă

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

gizarc. Cei 25 dc elevi participanți la această 
acțiune au reușit să strângă în câteva orc peste 35 
dc saci dc gunoi. Dc asemenea ci au recondiționat 
inscripțile troițelor din satul Ribicioara și au ame
najat spațiul din jurul acestora.

Curățenia de primăvară 
ca tradiție

Activitatea dc ecologizarc nu este prima dc 
acest fel la care elevii din Ribița participă. Aceste 
acțiuni se desfășoară în fiecare an și au ca scop 
asigurarea și păstrarea unui mediu curat precum 
și formarea unor depreinderi dc conduită civică 

și ecologică în rândul elevilor. Acțiunea din acest 
an este cuprinsă și în „Jurnalul Verde” al Școlii 
Generale „Preot losif Comșa” din cadrul concur
sului „Școli pentru un viitor verde”. Activitatea 
elevilor a fost coordonată de directorul Școlii 
Generale „Preot losif Comșa”, Ramona Clcj. Pro
gramul de ecologizarc a fost susținut dc Primăria 
Comunei Ribița prin primarul Faur Ioan ,carc a 
contribuit cu saci menajeri , mănuși și a asigurat 
transportul gunoaielor adunate dc elevi

„Asemenea activități sunt educative și 
necesare pentru a sensibiliza atât elevii cât și 
cetățenii cu privire la păstrarea curățeniei , mai 
ales în Cheile Ribicioarci - un loc dc o rară 
frumusețe și dc un pitoresc aparte - pe care l-am 
descoperit astăzi și m-a impresionat în mod de
osebit . Ar fi păcat ca astfel de locuri să fie sufo
cate dc gunoaiele turiștilor care vin în zonă sau 
ale sătenilor ”, a menționat Mariana Draia, cadru 
didactic.

„Ne bucurăm în fiecare an dc participarea 
la această activitate și suntem mândri că în urma 
noastră malurile Văii Ribicioarci rămân curate , 
fără ca privirile să ne mai fie agresate dc mor
mane de gunoaie . Cu această ocazie ne bucură și 
ieșirea în aer liber într-un cadru deosebit ”, An- 
donii Alexandra, elevă.

Irina Năstase

Miss Hunedoara 2010, 
drumul spre marea finală
Vineri 16 aprilie a avut loc la 
Club Mojo Hunedoara prima 
semifinală a concursului de 
frumusețe Miss Hunedoara 
2010, eveniment organizat de 
către President Models și Ex- 

clusivEvent, având ca scop 
alegerea primei participante 

în marea finala.

Dintre cele 14 participante la 
aceasta semifinală, câștigătoare a 
fost desemnată Oana Kis în vârstă 
de 17 ani (FOTO), elevă a Colegiu
lui Național de Telecomunicații și 
Servicii Hunedoara.

Deși a fost extrem de 
emoționată, fiind debutantă la un 
asemenea eveniment, Oana a reușit 
să devină prima hunedoreancă 
calificată pentru marea finală Miss 
Hunedoara 2010 care va avea loc 
vineri 30 aprilie tot în Clubul Mojo 
din Hunedoara.

Hunedorencele care doresc sa 
participe la Miss Hunedoara 2010 
mai au două șanse: înscrierea și par
ticiparea la a doua semifinală de 
vineri 23 aprilie din Club Mojo sau

înscrierea și participarea la Castin- 
gul Oficial de duminică 25 aprilie 
ora 15 care va avea loc la Hotelul 
Rusca Hunedoara.

Toate fetele frumoase ale 
județului Hunedoara cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 26 de ani sunt 
așteptate să se înscrie în marea 
finală, unde vor avea șansa să 
câștige unul din titlurile Miss Hune
doara 2010, Miss International 
România 2010 și unul din premiile 
totale în valoare de de 15.000 euro.



Verdictul analiștilor după trimestrul I: 
economia va crește foarte puțin

FMI, agențiile de rating și 
analiștii băncilor la unison au 
început să revizuiască în jos 
estimările privind creșterea 
economică în acest an, la 

subl%, după un prim trimes
tru slab în care datele semna
lează că România a rămas în 

recesiune.

România a început anul 2010 într- 
o atmosferă la fel de optimistă ca și 
anul trecut, când autoritățile negau 
riscul intrării în recesiune, însă ultimele 
cifre privind declinul din industrie, 
construcții și comerț pe februarie au dat 
peste cap prognozele inițiale optimiste. 
Cele mai abrupte revizuiri ale prog
nozei de creștere a economiei în 2010 
vin de la BCR/Erste și ING, care până 
de curând estimau un plus la P1B de 
1,9%, pentru ca acum să anticipeze un 
avans de numai 0,9%, cu un punct pro
centual mai slab.

Ieșirea din criză 
se lasă așteptată

Analiștii BCR apreciază că econo
mia a scăzut cu 0,5% în trimestrul I față 
de ultimul trimestru din 2009, declinul 
fiind diminuat pe seama exporturilor, 
însă atenționează că relansarea nu poate 
veni fără revigorarea cererii interne.

Și Lucian-Liviu Albu, doctor în 
economie, afirmă că trimestrul 1 a infir
mat așteptările că România iese din 
criză. "Este nevoie disperată să apară o 
creștere a cererii interne pentru că 
structura producției industriale arată că 
sectoarele orientate spre piața locală 
încă se confruntă cu contracții semni
ficative. Se pare că susținerea dată de 
cererea de export dinspre țările zonei 
euro nu este suficientă pentru acceler
area producției industriale", își justifică 
analiștii BCR revizuirea negativă a 
prognozei de PIB.

ING dă vina pe vremea proastă 
din primul trimestru, când estimează că 
economia s-a contractat cu 0,4% față de 
trimestrul IV din 2009. "Am ajustat în 
jos estimările pentru perioada care a 
mai rămas din acest an, în special pen

Cursul BNR a urcat la 4,1597 lei/euro, 
cel mai ridicat nivel din ultimele 14 săptămâni

tru al doilea trimestru, asumând o re
dresare mai lentă a economiei; modifi
carea prognozei pentru acest an este 
explicată de ajustarea pentru primul 
trimestru de la o cifră pozitivă la una 
negativă. Aceasta a condus la revizuirea 
în jos a estimării privind PlB-ul din în
tregul an, la 0,9% de la 1,9% anterior", 
afirmă analiștii ING Bank.

Nici FMI 
nu este optimistă

Marea majoritate a analiștilor eco
nomici s-au arătat dezamăgiți de cifrele 
privind producția industrială, comerțul 
și construcțiile pe februarie, care au 
continuat să consemneze scăderii.

, România a rămas în recesiune în 
pfimul trimestru, așteptările revenirii în 
teritoriul pozitiv mutându-se spre al 
doilea trimestru. "Perspectiva pentru 
comerț nu este nicidecum optimistă, 
având în vedere creșterea șomajului, 
scăderea salariilor și dinamica lentă a 
creditării pentru consum", afirmă 
analiștii BCR.

Pentru Polonia prognoza Erste 
este de 2,2%, iar pentru Ungaria de 
0,3%. Primele semnale privind modifi
carea estimărilor privind creșterea 
economică a României le-a dat FMI, 
care se pregătește să revizuiască prog
noza pe acest an la 0,8%, față de esti
marea anterioară de 1,3%. Iar aceasta 
după ce în decembrie 2009, Guvernul 
și Fondul conveneau să modifice esti
marea de creștere a PIB-ului din 2010 
de la 0,5% la 1,3%.

Jeffrey Franks, șeful misiunii de 
evaluare a FMI, a declarat recent că 
economia va înregistra o creștere 
pozitivă în al doilea semestru al acestui 
an, care va marca începutul unei 
relansări, considerând că acum "econo
mia românească este la recuperare 
intensivă".

De asemenea, Comisia Europeană 
a apreciat încă din martie că estimarea 
guvernului de creștere economică de 
1,3% este mai degrabă optimistă.

La remorca europei

Și analiștii agenției de rating Stan
dard & Poor's anticipează că economia 
României va urca în acest an cu 0,8%, 

în principal datorită cererii externe.
"Estimăm o ușoară revenire a 

economiei în 2010, în principal datorită 
revenirii anticipate a cererii externe. în 
ceea ce privește cererea internă 
anticipăm că va rămâne la un nivel 
scăzut din cauza consumului și 
investițiilor reduse în contextul 
înăspririi condițiilor de creditare și 
consolidării fiscale planificate de Gu
vern", se arată într-un raport al S&P.

Totodată, analiștii agenției de rat
ing apreciază că modelul de creștere 
economică din România s-ar putea 
schimba spre unul bazat mai puțin pe 
expansiunea creditării, comparativ cu 
anii dinainte de izbucnirea crizei eco
nomice.

Pe de altă parte, Raiffeisen Bank 
își menține prognoza de creștere 
economică de 1% pentru 2010 , consid
erând însă România rămâne dependentă 
de ceea ce se va întâmpla în economia 
zonei euro.

Pentru primul trimestru al anului, 
Raiffeisen estimează o scădere a 
economiei de -0,3 - -0,5% față de 
trimestrul patru din 2009 (date ajustate 
sezonier) și de -3% - -3,5% față de 
primul trimestru din 2009.

ING a redus estimările privind 
evoluția PIB-ului în primul trimestru al 
acestui an la -0,4%, față de ultimul 
trimestru din 2009. "Cifrele pe martie 
vor arăta probabil o îmbunătățire 
semnificativă față de cele două luni an
terioare din multe puncte de vedere, 
însă această ameliorare ar putea să nu 
fie suficientă pentru a compensa 
scăderile din primele două luni".

Cea mai pesimistă 
prognoză

UniCredit Țiriac are una dintre 
cele mai pesimiste prognoze privind 
creșterea economică din acest an, de 
0,4%. "România va ieși din recesiune 
în 2010, însă redresarea va fi marcată 
de deteriorarea condițiilor sociale, care 
vor limita consumul, în timp ce reluarea 
investițiilor va deveni vizibilă din a 
doua parte a anului."

Un semnal de alarmă nou a venit 
din zona sumelor în valută trimise de 
românii din străinătate, transferurile 
curente înregistrând în februarie un

Moneda națională și-a accen
tuat declinul de la debutul ședinței 
față de euro, astfel că BNR a 
anunțat un curs de referință cu 1,68 
bani mai mare, de 4,1597 lei/euro, 
cel mai ridicat nivel din ultimele 14 
săptămâni.

O rată de schimb superioară 
celei de luni, de 4,1679 lei/euro, a 
fost afișată de banca centrală la 8 
ianuarie. în sesiunea de vineri, BNR 
a anunțat un curs de 4,1429 lei/euro.

Pentru dolar, cursul anunțat de 
BNR a urcat cu 3,85 bani, de la 
3,0576 lei/dolar la 3,0961 lei/dolar.

deficit lunar de 20 de milioane de euro, 
în lo.cul excedentelor substanțiale de 
altă dată.

Totodată, execuția bugetară pe 
primele două luni a adus vești proaste, 
scăderea veniturilor din TVA indicând 
o cerere internă redusă.

Analiștii ING consideră că atin
gerea țintei trimestriale privind deficitul 
bugetar ar putea să fi fost obținută 
numai prin întârzierea unor plăți pub
lice.

Derapajul fiscal rămâne unul din
tre principalele riscuri pentru România, 
având în vedere rigiditatea cheltuielilor 
sociale și scăderea veniturilor bugetare, 
pe fondul performanței economice 
slabe, în opinia analiștilor.

Important e că 
cifrele nu sunt 
negative

"Nu știm ce se întâmplă în partea 
a doua anului. Mai așteptăm date până 
să putem spune cu certitudine că va fi 
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o evoluție pozitivă a PIB în acest an. 
Acum, estimările indică o creștere între 
0 și l%3dar incertitudinea aceasta în 
condițiile de criză ne împiedică să 
estimăm o cifră exactă, pentru că 
oricum este foarte probabil să fie 
încălcată. Trimestrul întâi a infirmat 
vechile așteptări că se va ieși din cr 
Totuși, așteptăm să publice Statistica 
datele oficiale", spune Lucian-Liviu 
Albu, doctor în economie.

Și anul trecut semnele de înce
tinire rapidă a activității economice au 
determinat analiștii, dar și instituțiile fi
nanciare internaționale să-și ajusteze în 
mod continuu prognozele.

BERD a remarcat într-un raport 
diferența izbitoare de peste 13 puncte 
procentuale între prognoza inițială a 
FMI care vedea o creștere economică 
de 4,5% în România în 2009, pente S 
în octombrie 2009 să estimeze o cădere 
de 8,5%l Un ecart comparabil a apărut 
și între prognozele succesive ale 
BERD, de la plus 3% la minus 8%.
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Astenia de primăvară- afecțiune sau 
strategie de marketing
Primăvara, anotimpul în care 
natura renaște nu este doar 

motiv de bucurie că am scapat 
de perioada rece de iarnă. 

Schimbarea bruscă de tempe
ratură precum și tranziția din

tre cele două anotimpuri 
afectează buna funcționare a 

organismului.

Este bine de știut că astenia de 
primăvară nu poate fi considerată o 
boală, este o tulburare de sănătate 
care apare datorită carențelor de vi
tamine și minerale din organism. 
Acest simptom primăvăratic apare 
ca urmare a faptului că funcțiile or
ganismului încetinesc în perioada 
, jtimpului rece iar odată cu insta
larea primăverii are loc și 
deșteptarea „ceasului biologic” al 
fiecărui individ. Ritmul de viață se 
accelerează iar organismul necesită 
un consum mai mare de energie. O 
contribuție majoră la instalarea 
acestei afecțiuni o are și alimentația 
nesănătoasă din timpul iernii 
deoarece în acest sezon se consumă 
mai multe alimente conservate, care 
ar un aport redus de vitamine. 
Acest lucru duce la crearea unui 
dezechilibru în organism și astfel 
apare astenia de primăvară. Pe 
lângă aportul insuficient de vita
mine și minerale, alte cauze care 

la instalarea asteniei de 

primăvară sunt lipsa exerciților fiz
ice și bolile sezoniere ca de pildă 
gripa.

Un altfel de strategie 
de marketing

Astenia de primăvară este o 
reacție a organismului perfect 
normală în perioada de primăvară, 
de asemenea ea este una temporală. 
Apariția asteniei de primăvară poate 
fi prevenită prin consumul de ali
mente bogate în vitamine și min- 
eraleffructe și legume) pe tot 
parcursul iernii.

De asemenea și exercițile fiz
ice, recomandate în tratarea asteniei 
pot fi efectuate și în lunile geroase. 
Carența de vitamine a organismului 
se tratează de medic prin recoman
darea unor suplimente nutritive.

„Astenia de primăvară este mai 
mult o strategie de marketing a 
companiilor farmaceutice decât o 
afecțiune gravă. Nimic nu te 
împiedică să consumi fructe și 
legume și să ai o alimentație 
echilibrată și în perioada iernii. 
Aceast simptom al primăverii pe 
care îl reimte organismul este nor
mal, de asemenea este și temporar. 
Oamenii trebuie să fie conștienți că 
alimentația sănătoasă poate prevenii 
o mulțime de afecțiuni chiar mai 
grave”, recomandă loan Crișan, psi
holog.

Simptome 
și tratament

Există mai multe simptome 
care indică instalarea acestei 
afecțiuni. Cele mai fregvent întâl
nite sunt stările continue de 
somnolență și oboseală precum și 
lipsa de energie și a puterii de con
centrare. De asemenea astenia de 
primăvară se manifestă prin stări de 
disconfort și iritabilitate, lipsa 
tonusului, scăderea poftei de mân
care. Astenie de primăvară 
afectează și starea psihică a per
soanei afectate și duce la apariția 
sentimetului de vinovăție, 
buimăceală uneori chiar până la 
apariția nevoi de a plânge. în acestă 
perioadă dintre anotimpuri este re
comandat consumul alimentelor bo
gate în vitamine, în mod special 
fructe și legume. Odihna și re
spectarea programului de somn sunt 
foarte importante în depășirea pe
rioadei de astenie, precum și 
exercițile fizice. Datorită carențelor 
de vitamine și minerale din corp, 
medici recomandă suplimentele nu
tritive.

Astenia de 
primăvară poate 
cauza depresia

Una din consecințele asteniei 
de primăvară este instalarea depre

g „Mediul social poate influența la rândul său intalarea as- 
teniei de primăvară. Un mediu solicitant poate duce la 
crearea unui dezechilibru al organismului. Modul de viață al 

oamenilor, care în general este unul nesănătos, precum și tendințele
de ipohondrism încurajează lansarea pe piață a unor suplimente nu
tritive intens promovate. Din perioada de iarnă corpul iese cu oarece 
carențe de vitamine care pot duce la astenie chiar până la depresie, 
dar acestea pot fi compensate prin consumul de fructe și legume, fără 
a apela la medicamente.”

loan Crișan, psiholog.

sie. Aceasta se manifestă prin pe
rioade de tristețe îndelungate, mâh
nire, lipsa stimei de sine. Instalarea 
depresiei afectează atât sănătatea 
fizică, cât și comportamentul, 
perfomanțele intelectuale și activi
tatea socială. Tratarea depresie 
implică intervenția medicului psihi

atru care stabilește tipul de medica
ment necesar pentru tratarea acestei 
afecțiuni. O altă modalitate de trata
ment este psihoterapia care ajută 
pacientul să depășească starea 
depresivă.

/ Irina Năstase

Meteosensibilitatea se tratează cu leacuri populare
Persoanele care suferă de diferite 
afecțiuni devin sensibile la schim

bările bruște de temperatură.
Afecțiunile cardiactice, reumatice 
și astmatice sunt acutizate de va- 
riațile de temperatură. Persoanele 
care resimt schimbările vremii se 

numesc meteosensibili.

Meteosensibilitatea este un 
semnal de alarmă al organismului, 
o consecință a unor dereglări, 
acumulări de toxine, tensiuni fizice 
și psihologice. Medicina nu poate 

oferii o medicație standard sau un 
tratament împotriva acestei 
afecțiuni. Singura modalitate de 
tratare constă într-un exercițiu per
manent de adaptare a organismului 
la fiecare anotimp.

în cazul cardiacilor se 
recomandă plimbări în aer liber la 
orele dimineții. De asemenea se 
recomandă o alimentație cât mai 
săracă în came, grăsimi saturate și 
alcool. Tinctura de talpa-gâștei este 
foarte eficientă drept calmant și 
vaso dilatator. Hipertensivilor li se 
recomandă ceaiuri și infuzii din 

plante diuretice adică boabele de 
ienupăr, cozile de cireșe, florile de 
soc. Acestea ajută organismul să 
mențină nivelul apei la cotele nor
male, în special în perioadele foarte 
călduroase. Anxietatea se tratează 
cu ajutorul ghizdeiului sau Lotus 
corniculatus. Din florile acestei 
plante de făneață se face o pulbere 
care se administrează de patru ori 
pe zi, în cure de minimum trei luni. 
Are efecte psiho-stabilizante, cal
mante, ajută la eliminarea stărilor 
de teamă fără motiv și 
îmbunătățește somnul. Nevralgia

sciatică este una din afecțiunile ale 
cărei declanșări sunt strict legate de 
vreme. Un tratament popular cu 
efecte foarte bune în crizele de 
sciatică este urzicarea. Aceasta.se

face cu frunze proaspete de urzică, 
aplicate direct pe pielea din zona 
dureroasă, vreme de 1-3 minute. 
După această operațiune spatele se 
acoperă cu un material călduros.

Aceasta.se
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Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat, luni că decizia 
noului președinte, Victor Ponta, de a renunța la mici și bere de 1 Mai 
și de a organiza acțiuni sociale, este foarte bună, el precizând că săr
bătoarea a implicat, potrivit tradiției, și serbări, dar și proteste.

Băsescu cheamă Guvernul Boc apără ANI
la raport
Președintele Traian Băsescu va 

avea consultări cu Guvernul, 
marți, la ora 14.00, temele de 
discuție fiind cheltuielile pu

blice din administrație, cheltu
ielile sociale, absorbția 

fondurilor de la UE, legislația 
achizițiilor publice, revizuirea 
Constituției și descentralizare, 

informează Președinția.

Potrivit unui anunț al 
Președinției, programul de marți al 
președintelui cuprinde, de la ora 
14.00, "consultări cu Guvernul, la 
Palatul Cotroceni, în temeiul art. 86 
din.Constituție".

====== >
Blue Air efectuează un zbor test, 
fără pasageri, în zona 
contaminată cu cenușă vulcanică

Compania low-cost Blue Air 
efectuează luni, pentru prima dată în 
România, o cursă test cu o aeronavă Boe
ing 737-800 Next Generation, fără 
pasageri, pentru a vedea care sunt 
condițiile de zbor în zona considerată 
contaminată de cenușa vulcanică.

Aeronava a decolat la ora 13.30 de 
pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu 
Băneasa.

"în condițiile în care spațiul aerian’ 
pe Băneasa este încă închis, zborul va fi 
executat pe propria răspundere conform 
reglementărilor de comandant-instructor 
Dan Ștefanescu, directorul de zbor al 
companiei Blue Air. Nu avem în vedere 
o anumită destinație, avionul va urca 
până la o anumită altitudine pentru a 
vedea care sunt condițiile de zbor, după 
care va coborî", a declarat Florentina 
Ivan, directorul de PR al Blue Air.

Douăzeci dintre victimele

"Temele consultării sunt 
următoarele: Reducerea cheltuielilor 
publice în administrația publică 
centrală și locală; Reducerea cheltu
ielilor sociale printr-o mai bună țintire 
a beneficiarilor sistemului de protecție 
socială; Creșterea nivelului de 
absorbție a fondurilor comunitare; 
legislația achizițiilor publice; Proiec
tul de revizuire a Constituției; Proce
sul de descentralizare", se arată în 
anunțul Președinției, difuzat luni.

Anterior, surse oficiale 
declaraseră pentru MEDIAFAX, că 
întâlnirea dintre președintele Traian 
Băsescu și reprezentanții Guvernului, 
anunțată săptămâna trecută de șeful 
statului, va avea loc marți, la ora 
14.00, la Palatul Cotroceni.

Președintele declara, lunea 
trecută, că va cheama Guvernul la 
consultări, la Cotroceni, menționând 
că va discuta despre disponibilizările 
în sistemul bugetar, pe care nu le-a 
prea remarcat, și despre fondurile pen
tru infrastructură.

El a spus că, uitându-se pe statis
tici, nu a prea văzut disponibilizările 
anunțate în sistemul bugetar.

Băsescu a menționat că se va 
mai uita pe statistici și că încă așteaptă 
ca Executivul să facă ce s-a angajat 
legat de reducerea aparatului de stat. 
"Nu am văzut disponibilizări în sec
torul bugetar, - i am uitat pe statistici", 
a spus Băsescu.

Un nor de cenușă provocat de 
erupția unui vulcan în Islanda perturbă 
traficul aerian în Europa, determinând 
închiderea spațiilor aeriene din mai multe 
state.

Spațiul aerian românesc, închis 
sâmbătă din cauza norului de cenușă, a 
fost redeschis parțial luni la ora 9.00, 
când aeroporturile din Timișoara și Arad 
au redevenit operaționale.

Premierul Emil Boc a declarat 
că este hotărât să promoveze o 
ordonanță de urgență privind 
Agenția Națională de Integri
tate (ANI), pentru a permite 
instituției să funcționeze în 

continuare, arătând că "cine 
crede că își poate bate joc de 

ANI se înșală ".

"Eu sunt hotărât să merg cu 
ordonanță de urgență. Instituția trebuie 
să funcționeze, cine cred că își poate 
bate joc de ,ea se înșală. Trebuie să 
funcționeze, pentru că este necesară 
României, românilor și în efortul de 
credibilitate cu Uniunea Europeană", a 
declarat, duminică, șeful Guvernului.

El a precizat că Guvernul așteaptă 
motivarea deciziei Curții
Constituționale în cazul ANI.

Curtea Constituțională (CC) a 
constatat că anumite prevederi ale Legii 
privind organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate sunt 
neconstituționale, inclusiv articolul 13 
care stabilește atribuțiile ANI, respectiv 
verificarea declarațiilor de avere și in
terese, controlul depunerii la termen a 
acestora, constatarea neconcordanțelor 
sau a nerespectării hotărârilor legale,

NATO invită Rusia să participe Ia proiectul
scutului antirachetă

Rusia ar trebui să se alăture 
occidentalilor și să joace un 
rol-cheie în "construirea și 
operarea" unui scut antira

chetă comun, a declarat secre
tarul general al NATO, 

Anders Fogh Rasmussen, 
citat de cotidianul britanic The 

Independent, în ediția 
electronică de luni.

constatarea incompatibilităților și se
sizarea organelor de urmărire penală, 
dar și aplicarea sancțiunilor.

Premierul Emil Boc a declarat, 
vineri, că Guvernul ar putea modifica 
prin Ordonanță de Urgență Legea ANI, 
după ce Curtea Constituțională va 
redacta motivarea deciziei de a declara 
neconstituționale mai multe articole din 
Legea privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției.

Surse oficiale au declarat anterior, 
agenției MEDIAFAX, că Guvernul 
analizează varianta promovării unei 
ordonanțe de urgență care să permită 
Agenției Naționale de Integritate să 
funcționeze în continuare conform 
cerințelor UE, pe baza motivării de

Anders Fogh Rasmussen a cerut 
ca Rusia "să devină parte din familie", 
într-o declarație făcută înaintea unei 
conferințe a NATO, care va fi 
organizată în această săptămână, dacă 
traficul aerian perturbat din cauza noru
lui de cenușă vulcanică provenit din Is
landa va permite acest lucru. Reuniunea 
va trasa viitorul Alianței, într-o lume 
marcată de amenințări diferite de cele 
din timpul Războiului Rece.

După semnarea tratatului ruso- 
american de dezarmare nucleară 

ciziei CC, dacă nu vor fi identificate 
alte soluții legale.

O altă variantă analizată de Exec
utiv este de a realiza o "mediere" între 
comisiile juridice ale Camerei 
Deputaților și Senatului și reprezentanți 
ai Guvernului, astfel încât să fie 
identificată o soluție optimă de 
operaționali zare a ANI, au adăugat 
sursele.

"în aceste condiții, ori Parlamentul 
va reglementa situația în regim 
urgență, ori se va apela la ordonanță de 
urgență", au arătat sursele citate.

Decizia Curții a fost luată mier
curi, urmând să fie motivată și 
publicată.

START , discuții confidențiale au fost 
inițiate între Moscova și Washington 
privind un nou concept al scutului 
antirachetă, a confirmat purtătorul de 
cuvânt al NATO, James Appathurai.

Potrivit lui Rasmussen, NA 
este pregătită să depună eforturi pentru 
a reduce îngrijorarea Rusiei în legătură 
cu scutul antirachetă. "Avem nevoie de 
un sistem de apărare antirachetă care 
include nu doar țările NATO, ci și 
Rusia. Un singur scut de securitate, pe 
care să îl construim împreună (...) și pe 
care să îl operăm împreună. Un scut de 
securitate care să ne protejeze pe toți", 
a declarat el.

Noul concept strategic al NATO 
este realizat de fostul secretar de Stat 
american Madeleine Albright și Grupul 
de Experți al organizației. Discuții 
inițiale vor începe în capitala estonă 
Tallinn în această săptămână, dac'* 
traficul aerian va permite acest lucru? 
Forma finală a strategiei va avea nevoie 
de acordul tuturor statelor membre, în 
cadrul unei alte reuniuni, în noiembrie.

accidentului de la Smolensk 
încă nu au fost identificate $

Douăzeci dintre cele 96 de victime ale 
catastrofei aviatice de la Smolensk încă nu 
au fost identificate, anunță Parchetul militar 
polonez. "Testele genetice continuă la insti
tutul medico-legal din Moscova pe 20 de 
cadavre încă neidentificate. Procedurile de 
identificare urmează să se încheie pe 21 
aprilie", precizează Parchetul.

Președintele Lech Kaczynski și soția 
sa au fost înhumați duminică în cripta cate
dralei Wawel din Cracovia (sud). La funer
alii au asistat aproximativ 150.000 de 
persoane. Funeraliile celorlalte victime ale 
catastrofei aviatice, inclusiv cele ale unor

oficiali politici și militari, sunt prevăzute 
pentru această săptămână. Fostul președinte 
polonez Ryszard Kaczorowski, mort în ac
cident la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat 
luni în cripta unei basilici din Varșovia. 
Potrivit unei surse apropiate de anchetă și 
citată de cotidianul polonez Dziennik- 
Gazeta Polska, înregistrările unei cutii negre 
arată că pasagerii și-au dat seama în ul
timele clipe de iminența accidentului. "Pe o 
durată de zeci de secunde se aude un zgo
mot în creștere, iar apoi un strigăt de durere 
venind din cabina pasagerilor", afirmă sursa 
citată.
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Jennifer Aniston este imaginea campaniei publicitare pentru parfumul l -olavie 
in noua campanie, actrița este fotografiată pe plaja din Cabo. Parfumul pe care-1 promo
vează va fi lansat Iu Londra, la jumătatea acestui an. urmând ca produsul să beneficieze de 
o activare in-store inedită. Lolavie este primul parfum care pourtâ semnătura actriței, deși 
piața parfumurilor care poartă amprenta celebrităților este una destul de aglomerată.

Jamie Oliver a intrat în topul celor mai bogate
persoane din Marea Britanie

Maestrul bucătar Jamie Oliver a 
ost inclus în premieră în Topul 1000 al 
elor mai bogate persoane din Marea 
Jritanie, informează mirror.co.uk.

Renumitul maestru bucătar, de- 
enit un adevărat star pe plan mondial 
u ajutorul emisiunilor de televiziune 
ulinare pe care le prezintă, este și o 
iersoană foarte generoasă, făcând 
lonații în valoare de 2,7 milioane de 
ire sterline (3,08 milioane de euro).

Jamie Oliver, în vârstă de 34 de 
ni, are o avere de 65 de milioane de 
ire sterline (74,13 milioane de euro), 
■otrivit topului realizat de publicația 
■unday Times.

iimie Oliver figurează și pe 
oziția a 22-a din topul donatorilor, 
upă ce a donat 4,2% din totalul averii 
ale.

Cea mai mare parte din aceste 
onații au fost efectuate prin inter- 
rediul fundației sale, The Jamie Oliver 
oundation. Această organizație s-a im

t amela Anderson susține închiderea 
jarcurilor SeaWorld

Actrița americană Pamela Anderson 
:-a cerut directorilor companiei Sea
world să închidă aceste parcuri de 
istracții acvatice, după ce urul dintre 
ngajații parcului din Orlando (Florida) a 
ist ucis de o orcă, în luna februarie, 
iformează femalefirst.co.uk.

Dresoarea Dawn Brancheau, în 
de 40 de ani, a fost ucisă de orca 

iliKum, în timpul unui spectacol la com- 
lexul SeaWorld din orașul american Or- 
indo. Actorul american Matt Damon și 
rezentatorul de televiziune Bob Barker 
j cerut, la puțin timp după această 
a<’edie. ca aceste parcuri acvatice să fie

plicat în pregătirea profesională a peste 
120 de tineri provenind din medii defa
vorizate, care au beneficiat de cursuri 
de pregătire în lanțul de restaurante 
non-profit Fifteen, începând din anul 
2002.

La lansarea fundației sale de cari
tate, Jamie Oliver, aflat în prezent în 
Statele Unite ale Americii, unde 
promovează un program ce le propune 
americanilor un stil de alimentație 
sănătos, a declarat: "Mă simțeam stân
jenit de succesul pe care publicul mi 1- 
a adus și m-am simțit obligat să le dau 
ceva înapoi".

Cunoscutul bucătar Jamie Oliver a 
scris numeroase cărți de bucate, a real
izat serii televizate, colaborări cu BBC 
și Channel 4, difuzate în peste 50 de 
țări. în "Happy Days with the Naked 
Chef, ca parte a unui turneu de show
uri live, Jamie a gătit în fața unor arene 
pline de fani. El a fost invitat de Tony 
Blair să gătească o cină la reședința

închise, Pamela Anderson, o înfocată 
susținătoare a drepturilor animalelor, s-a 
alăturat acestui curent de opinie și a de
clarat că balenele nu ar trebui să fie ținute 
în captivitate. Fostul star din serialul de 
televiziune "Baywatch" a declarat, în 
cadrul emisiunii găzduite de Larry King 
pe postul CNN: "Cred că nu ar trebui să 
mai existe niciun SeaWorld. E teribil. 
Balenele nu ar trebui să fie ținute în cap
tivitate. E teribil ce s-a întâmplat și nu ar 
trebui să mai existe niciun parc Sea
World". Dresoarea a alunecat mai întâi în 
delfinariu, unde a fost apoi atacată de 
orcă. "Aparent, ea a alunecat sau a căzut. 
A fost atacată într-un mod fatal de către 
animal. A fost o moarte accidentală, o 
moarte tragică", a declarat Jim Solomons, 
unul dintre anchetatorii cazului. Cu toate 
acestea, martorii, citați de canalele de 
televiziune, au relatat că balena Tilikum 
a atacat-o pe femeie când aceasta nu era 
în apă și a prins-o de talie, între fălcile 
sale, de pe marginea acvariului. Tilikum, 
care înseamnă "prieten" în limba indiană 
Chinook, este un mascul de 30 de ani și, 
totodată, una dintre vedetele de SeaWorld 
Shamu Stadium, care organizează specta
cole cu delfini, foci și aceste orei puter
nice, care pot avea până la opt metri 
lungime și cântăresc între cinci și șapte 
tone.

oficială din Downing Street 10, iar cu 
ocazia zilei de naștere a reginei Elisa
beth a Il-a, el a fost decorat cu titlul de 
Membru de Onoare al Ordinului Im
periului Britanic.

Topul 1000 al celor mai bogate 
persoane din Marea Britanie va fi pub
licat săptămâna viitoare.

Orcile sau balenele 
ucigașe sunt foarte 
buni vânători

Orca Tilikum, care este la delfinariul 
din Orlando din anul 1992, a fost 
implicată deja în două accidente grave, 
potrivit unei societăți pentru protecția an
imalelor, The Humane Society of the 
United States. în 1991, atunci când era în 
grija parcului acvatic canadian Sealand of 
the Pacific, aceasta, împreună cu alte 
două orei, au înecat un dresor tânăr, 
ținându-1 în gură sub apă, în fața specta
torilor îngroziți. în 1999, în Florida, un 
bărbat care, aparent, intrase noaptea în 
parc pentru a înota în acvariu, a fost găsit 
mort, rănile de pe corpul acestuia in
dicând că animalul l-ar fi lovit de zidurile 
piscinei, potrivit The Human Society. Or
cile sau balenele ucigașe sunt foarte buni 
vânători și se hrănesc, printre altele, cu 
foci și lei de mare. Când se află în liber
tate, ele nu atacă, în general, omul.

Pamela Anderson, în vârstă de 42 de 
ani, este actriță și fotomodel, fiind 
cunoscută în special pentru rolurile din 
serialele de televiziune "Meșterul casei", 
"Baywatch" și "V.I.P.". Ea a fost 
desemnată Playmate-ul lunii februarie 
1990 de editorii revistei Playboy.

Robbie Williams este
preferat de britanici pentru 
a interpreta imnul neoficial 
al Cupei Mondiale 2010

Robbie Williams este artistul 
preferat de britanici pentru a 
interpreta imnul neoficial al 

Cupei Mondiale 2010 din 
Africa de Sud, potrivit celui 
mai recent studiu de piață 

efectuat de compania de cer
cetări de marketing PRS for 
Music, informează female- 

first.co.uk.

Potrivit aceluiași studiu de piață, 
piesa "Three Lions" interpretată de 
trupa The Lightning Seeds reprezintă 
cel mai apreciat imn al Cupei Mondi
ale, în rândul britanicilor.

Robbie Williams, acționar majori
tar la echipa de fotbal Port Vale FC din 
Marea Britanie și fost membru al trupei 
Take That, s-a situat în fruntea acestui 
clasament, cu 36% din totalul voturilor 
exprimate. Trupa Kasabian și James 
Corden, starul serialului de comedie 
"Gavin and Stacey", au ocupat locurile 
al doilea, respectiv al treilea. Trupa pop 
Girls Aloud s-a clasat pe poziția a patra, 
iar Elton John, pe locul a) cincilea.

Această cercetare de Hiață a fost 
realizată cu ocazia lansării concursului 
"Sing Up England!", al cărui scop este 
de a identifica cel mai bun imn neofi
cial pentru Cupa Mondială de fotbal 
2010. Federația de fotbal din Marea 
Britanie a anunțat că nu va exista un 
imn oficial care să celebreze partici
parea naționalei de fotbal a Angliei la 
Cupa Mondială din Africa de Sud.

Potrivit acestui sondaj de opinie, 
66% dintre respondenți au considerat 
că este important sau foarte important 
ca naționala Angliei să aibă un imn ofi
cial care să emoționeze spectatorii. 
76% dintre cei intervievați au declarat 
că un imn entuziasmant va reuși să 
crească moralul jucătorilor britanici.

în fruntea topului celor mai pop
ulare imnuri ale Cupei Mondiale s-a 
clasat piesa "Three Lions" interpretată 
de trupa The Lightning Seeds. Pe locul 
al doilea s-a situat cântecul "World In 
Motion", al grupului New Order, iar 
podiumul a fost completat de "Vin
daloo", interpretată de Fat Les.

Locurile următoare au fost ocu- 
X____________________________________

pate, în ordine, de piesele "Back 
Home" (England World Cup Squad), 
"World At Your Feet" (Embrace), 
"We're On The Ball" (Ant & Dec), 
"Nessun' Dorma" (Luciano Pavarotti), 
"Ally's Tartan Army" (Andy Cameron), 
"This Time We'll Get It Right" (Eng
land World Cup Squad) și "Camaval de 
Paris" (Dario G).

După ce a părăsit trupa Take That 
în 1995, Robbie Williams a avut succes 
în cariera solo, reușind să vândă peste 
55 de milioane de albume pe plan mon
dial. Penultimul album solo al solistului 
britanic a fost "Rudebox", lansat în 
2006, primit cu rezerve de criticii de 
specialitate, acesta fiind, totodată, ma
terialul discografic al său cu cele mai 
slabe vânzări în Marea Britanie și cu 
mai puțin de un milion dc copii vândute 
în Statele Unite ale Americii. Cu toate 
acestea, Robbie Williams rămâne un 
cântăreț extrem dc popular: în 2006, el 
a vândut peste 1,6 milioane de bilete, 
într-o singură zi. pentru concertele pro
gramate în turneul său mondial din acel 
an.

Cântărețul britanic a trăit în ul
timii ani la Los Angeles, după ce s-a ex
ternat, în martie 2007, dintr-o clinică de 
tratare a dependenței de medicamente.

Cel mai recent album al lui Rob
bie Williams, "Reality Killed the Video 
Star", primul său material discografic 
din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 
noiembrie 2009.

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 

04 O

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.^I
Deva, Calea Zarandiilni I5O (ON7) 
(Ieșirea spre Simerta, lingă V'olvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu

Cltentii fideli primesc, 
pe bază dc bon.

Vă oferim; REDUCERE LA 7 SPAT-ARI
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLLfȚIi

SPECIFICE
• CALITATE

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

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica; 1W.00-15.IMI

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servi ci curățenie
* persoane fizice
" persone juritice

mirror.co.uk
femalefirst.co.uk
first.co.uk
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Dicționar: Iți, Str., Cra, Icar, Cleni.

Probă 

îngrădit

Creanga 

Amurg 

Seu!

Maria,...

Glasul 
ciorii

Intrare

Picat 
din cer

(17:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:36 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!
09<Xi Telejurnal
09:15 Trezirea la apel!
10; 10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 236.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Dicgo 
Bugallo

11:1$ Vedeta familiei (rcl.)
12:15 Echipa verde (2009, rel.)
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 52.) 60' 
cu Yo Won Lce, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go

14 00 Telejurnal; Sport; Meteo
1445 Pur și simplu delicios
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural) 
17.00 Atunci și Acum 
17:55 Viața și banii
18:25 Secretele dc la palat (sud-co- 

rccan serial, 2009 - 53.) 60' cu 
Yo Won Lec, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go 

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

pions League
21'40 Fotbal: lntcmazionalc Milano - 

FC Barcelona
23:50 Studio fotbal UEFA Cham

pions League

07:0b Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 54.)

08:10 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999, rcl.) Punct 
dc întoarcere cu Luca Zinga- 
retti, Katharina Bbhm, Davide 
Lo Verde, Cesare Bocci

09:55 Descoperă românii
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Bazar (documentar, rel.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Centrul dc frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 54.) cu Stefa
nia Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana Dc Sio 

17:00 Documentar
17:30 Baschet: ELBA Timișoara - 

CSU Sibiu Sferturile de finală 
ale Diviziei A

19:30 Zile de neuitat (canadian-SUA 
dramă, 2008)

21:00 D'alc lu'Mitică (reportaj) 45' 
22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Tropice amare (franccz-clvc- 

tian serial, 2007) cu Fatou 
N'Diaye, Jean-Michel Martial, 
Jean-Claude Adelin, Lea Bosco

Este momentul să faceți cunoștință cu familia Addams, o comedie 
realizată pe baza cărții Familia Addams. îi veți întâlni pe blândul 
Gomez, un împătimit al trabucelor, pe îngrozitoarea sa soție, Morticia 
și pe cei doi dracușori de copii, Wednesday și Pugsley într-o călătorie 
nesfârșită în lumea teribilului (Prima TV; 20:00; Familia Addams)
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 

AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 

CORAL, GEDIJLOTI, INADERENȚE, 
INELEGANȚA, IRA, ÎNCOLONAȚI, 

ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD

V

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5
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9 7 5 2
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Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

I 06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 Supcmanny (reality show)
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii 08:20 Sport cu Fiorentina

(matinal) 10:00 Om sărac, om bogat (român co- '0:00 Luna fermecată 09:00 Galileo
10:00 în gura presei medic - 29.) 11:15 Pagini de viață 09:30 Viceversa (reality show)
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 2:30 Pagini dc viață 10:30 Crima din vis

comedie, 1987) 1973, rel.-3716.) 14:00 Anicla (român serial, rel.) 11:30 Căminul dc 5 stele
12:00 Miami Vice (SUA film serial 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00 Camera de râs

de acțiune, 1994) 14:00 Nopți interzise (SUA dramă. 15:30 Destine furate 14:00 Neveste disperate (SUA serial
13:00 Observator 1990) 16:25 Vremea dc ACASĂ dc comedic, 2004 - 13.)
13:30 Benny Hill (englez serial, 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Maria Mercedes 15:15 Circașa dc pe tort

1969)60' cu Benny Hill, Henry 1973 - 3717.) 17:30 Povcștiri adevărate 16:15 Galileo
McGee, Bob Todd, Jackie 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 17:00 Trăsniții (serial de comedic,
Wright 17:45 Happy Hour (emisiune dc di- 19:30 Cameleonii 2007, rcl. - 33.)

14:00 Afacerea Nairobi (SUA dramă, vertisment, 2007) 20:30 Anicla (român serial, 2009) 18:00 Focus 18 90'
1984) 95' cu Charlton Heston, 19:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 19:00 Focus Sport
John Savage, Maud Adams, 20:30 Frumusețe pe muchie dc cuțit serial, 2008) cu Martin Karpan 19:30 Camera de râs
John Rhys-Davies (reality show, 2010) Elizabeth Gutierrez 20:00 Familia Addams (SUA come-

16:00 Observator 22:15 State dc România (român serial 22:30 Povcștiri dc noapte (emisiune die, 1991)
17:00 Acces Direct dc comedie, 2009 - 95.) cu dc divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (comedie, 2007 - 34.)
19:00 Observator Gheorghc Visu, Carmen Tănase, 23:30 India (brazilian-indian film se- 23:15 Bulgări dc zăpadă (SUA come
7.0:30 Film Doinita Oancea. Octavian Stru- rial dc aventură, 2009) cu Ju- die romantică, 2000) 89' cu
23:00 Observator nilă liana Paes, Mărcio Garcia, Chris Elliott, Chevy Chase,
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV Rodrigo Lombardi, Caio Blat Mark Webber, Iggy Pop

| 13:45 Clica (SUA comedie, 2008)
15:10 Curiosul George (SUA film de animație, 2006)
16:35 Belea marc în Miami (SUA comedie, 2002)

18:00 Șapte suflete (SUA dramă, 2008) cu Rosario Dawson, Will Smith 
20:00 Dacă nu mi-ar păsa (SUA thriller, 2007) cu Bill Sage, Roy Scheidcr 
21:15 Che - Partea a doua (spaniol-francez-SUA dramă biografică, 2008) cu 

Benicio Del Toro, Dcmiân Bichir, Rodrigo Santoro
23:25 Alien (englcz-SUA S.F., 1979) 117' cu Sigourney Weaver, John Hurt, 

Tom Skcrritt, Veronica Cartwright

14:15 Descoperă România (rcl.)
15:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rcl. - 11.) 
16:00 Adevărul gol-goluț (serial de comedie, 1995, rcl. - 1.) 
16:30 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rcl. - 11.) 
17:30 Spitalul dc urgență (SUA serial, N94 - 22/16.) 
18:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 2.) 
19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 12.) 
20:00 Academia de poliție III (comedie, 1986)
22:00 Austin Powers - Goldmembcr (SUA comedie, 2002)

rn
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva 12 sudor 4

cusător piese din piele și înlocuitor

Telefon: 0755.999.916

absolvent înv. preuniversitar fără
atestat prof. 10

barman 2

bucătar 2

coafor 1

dansatori 4

izolator hidrofug 2

mașinist la mașini pt. terasamenle
n

muncitor necal. la asamblarea, mon-
tarea pieselor 98

ospătar(chelner) 5

secretară I

vâtfc-xător 1

vulcanizator piese din cauciuc la
prese 1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 8

3nent vânzări 1

b..>man 3

confecfioner-asamblor art. din tex-
tile 2

croitor 2

facturist 1

electrician de întreținere și reparații
1

faianțier 1

instalator centrale termice 4

instalator încălzire centrală și gaze
1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 6

lăcătuș montator 1

Lucrător comercial 1

macaragiu

manipulam mărfuri 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonisf) 2

medic specilaist

montator subansamble 1

munc, necal.la demol. clădiri, zidă
rie. faianță, gresie, parchet

2

mun. necal. în ind. confecțiilor
9

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 1

ospătar 2

pregătitor pt.încălțăminte și articole 
tehnice din cauciuc

tăietor cu flcăra (autogen) 3

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 4

munc. necal.la demol. clădirilor, zi
dăriei, mozaic, gresie, faianță 5

tehnoredactor 1 munc.necal.în ind confecțiilor9 femeie de serviciu 1

vânzător 1

vopsitor industrial 1

zidar-pietrar ]

zidar samotor 1

zugrav-vopsitor 1

operator confecționer ind. îmbrăcă- 
minte+țesături, tricot, mat.smtetice

6

muncitor necal.în ind. confecțiilor
5

Brad sudor 10

sudor mânui acu arc electric 3
șofer de autoturisme și camioane 1

Telefon: 0755.999.923
vânzător 2

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare I

zidar restaurator 2
tehnice an determinări fizico-meca- 
nice 1

ajutor ospătar 1
Hațeg

munc. necal.în silvicultură
1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asistent social 1

bucătar 1

cameristă hotel 1

consilier/expert/inspector/referent/e
conomist in management 1

controlor calitate 1

dulgher restaurator 1

lăcătuș mecanic 1

magazioner 1

maistru industriile textilă, pielărie

mecanic auto 1

munc. necal. la ambalarea prod, so
lide și semisolide 1

munc. necal.la întreț. drumuri, șo
sele, poduri, baraje 8

munc.necal.în ind confecțiilor
14

Lupeni vânzător 2

cusător piese din piele și înlocuitor
10

Telefon: 0755.999.925
munc.necal.la amb.prod.solide și 
semisolide 10

ambalator manual 10 Petrila

Telefon: 0755.999.919 Simeria bucătar 2 Telefon: 0755.999.928

îngrijitor clădiri I

munc. necal.la întreț.drumuri, po
duri, baraje 6

vânzător 6

zidar-pietrar 3

Telefon:0755.999.921 consilier juridic 1

casier 2

drujbist 2

instalator încălzire centrală și gaze
1

Vulcan munc.necal.la demol.cladiri, zidă
rie, mozaic, faianță, gresie, parchet

Telefon: 0755.999.920

bobinator aparatj electric 1
munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15

bucătar 1 reprezentant comercial I

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

vânzător 2

electricean de întreținere și repara
ții

Orăștie

Telefon: 0755.999.922
finisor produse abrazive

izolator termic
agent securitate 25

lucrător comercial
muncitor necal. la demol. clădirilor, 
mozaic, faianță, gresie 1

măcelar programator de sistem informatic
1

magazioner
șofer autoc./mașină mare tonaj 1

lucrător comercial 2

in spec torf referent) re surse umane 
1

mașinist la mașini
pt.terasamente(ifonist) 1

muncitor necal.in silvicultură 5

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri.baraje 1

cusător piese la încălțăminte din 
cauciuc 20

inginer autovehicule rutiere
1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 2

asfalLator 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

barman

brutar 1

munc.necal.în ind.confecțiilor 1
îngrijitor animale 1

mecanic auto I

muncitor necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1 ospăta rfcheiner)

ospătar(chelner) 3 șofer de autoturisme și camioanete
1

munc.necal.la demol.zidărie, mo- 
zaic.faianță, gresie, parchet 1

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri .șosele.baraje 15

tăipuitor industrial 5
sortator produse

Călan
Aninoasa

Telefon: 0755.999.924
subinginer construcții civile, ind. și 
agricole 1 Telefon: 0755.999.927

bucătar 1

subinginer mecanic automobile
1

amhalalor manual 1

consilier financiar-bancar 1 vânzător 1
asistent personal al persoanei cu 
handicap grav I

inginer construcții civile, industriale 
și agricole

Ilia electricean în construcții 1

lăcătuș montator Telefon: 0755.999.926 mecanic utilaj I

Mică publicitate

IMOBILIARE
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

■ ■ . ■ Bl

Ofer spre închiriere apartament în Deva. ap. 2 camere, decomandat, mobi
lat, amenajat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 
150eur/lună. Tel.0729.018.866

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

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

toadresat la: Lucaci Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd.

Ofer spre închiriere apartament 3 camere. 2băi, Deva, zona Lido (Casa de
Pensii), nemobilat, centrală termică, et. 1, ocupabil imediat. Preț 
160eur/lună. Tel.0721.985.256

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

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.

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

Vând apartament 2 camere în Deva, zonă bună, spațios, 56mp, et.2, deco
mandat, ocupabil imediat. Preț39.000eurneg.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

Cumpăr spațiu în Deva lOOmp. Tel.0725.389.514.

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

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

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

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

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

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

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

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

electricean de întreținere și repara-
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, zidăriei, mozaic,faianța, 
fXVK

mecanic auto

g
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 2000-50001ci/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au-

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

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

DIVERSE
Transport zilnic de persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, An
glia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme climatizate. 
Tel.0721.285.100

Vând vacă rasa bălțată românească, 4 ani, gestantă în 41uni. Tel.0254.237.357

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.

i
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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

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

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

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

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

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

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: 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 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.

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


Etapă fără surprize 
în Liga a IV-a Hunedoara

Duel de la egal la egal, deloc amical

Nicio surpriză în etapa a 
XXIII-a a Ligii a IV-a Hunedoara. 
Primele trei clasate au înregistrat 
victorii pe linie, iar lupta pentru 
primul loc care duce la baraj 
rămâne în continuare deschisă. FC 
Hunedoara, Aurul Brad și Dacicus 
Orăștie continuă cursa în trei pen
tru un primul loc în clasament.

După incidentele din tur, FC 
Hunedoara s-a răzbunat pe Gloria 
Geoagiu, căreia i-a administrat un 
sec 4-0, scor în deplină conformi
tate cu ceea ce s-a jucat pe Sta
dionul „Michael Klein”. 
Nici principala contracandidată, 
Aurul Brad, nu a călcat strâmb în 
deplasarea de la Băcia, cu Agro-

Etapa a XXIII-a
Mureșul Brănișca Aurul Certej 4-6
Victoria Călan Minerul Teliuc 5-0
FC Hunedoara Gloria Geoagiu 4-0
Dacicus Orăștie - Inter Petrila 2 - 1
Agrocompany Băcia - Aurul Brad 1 - 3
Universitatea Petroșani Minerul Uricani 1 - 2 
Zarandul Crișcior Minerul Aninoasa I 0
Metalul Crișcior - CS Vulcan 1 0

Etapa viitoare
Sâmbătă, 24.04

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

Duminică, 25.04
Minerul Teliuc - Metalul Crișcior 

company. .Pentru a completa lupta 
la vârf, Dacicus Orăștie a trecut în 
propriul fief de Inter Petrila și 
păstrează în continuare șanse bune 
la șefia clasamentului.

O mică surpriză s-a înregistrat 
la Crișcior, acolo unde CS Vulcan 
a capotat abia a patra oară în acest 
sezon, în fața celor de la Metalul.

Etapa viitoare este din nou 
una foarte interesantă. Aurul Brad 
- Dacicus Orăștie este capul de 
afiș, urmată de Minerul Uricani - 
FC Hunedoara.

Pentru actualul lider cel mai 
convenabil scor este un rezultat de 
egalitate în meciul de la Brad, 
coroborat cu trei puncte aduse de 
la Uricani, ar lămuri în mare 
măsură numele viitoarei cam
pioane din Liga a IV-a Hunedoara.

CLASAMENT
1. FC Hunedoara 23 17 4 2 49-11 55
2. Aurul Brad 23 16 2 5 43-26 50
3. Dacicus Orăștie 23 16 1 6 70-39 49
4. Minerul Uricani 23 12 4 7 37-27 40
5. CS Vulcan 23 8 11 4 34-34 35
6. Victoria Călan 23 10 5 8 47-41 35
7. Minerul Aninoasa 23 8 8 7 28-22 32
8. Inter Petrila 23 9 3 1133-36 30
9. Zarandul Crișcior 22 7 8 7 37-33 29
10. Metalul Crișcior 23 7 6 10 20-29 27
11. Aurul Certej 23 7 4 12 51-49 23
12. Băcia 23 7 3 13 39-46 24
13. Gloria Geoagiu 22 6 6 10 25-34 24
14. Brănișca 23 6 4 13 35-58 22
15. Minerul Teliuc 23 5 5 13 22-59 20
16. Univ. Petroșani 23 3 4 16 26-62 13

Cum se face, cum nu se face, Silva 
Miracol Hărău a reușit ca prin farmec 
(să nu spunem miraculos, că e clișeu) 
să revină în fruntea clasamentului Ligii 
a V-a, seria Valea Mureșului. Nu apa 
minerală din sat are proprietățile mag
ice care i-au propulsat din nou pe cei 
din Hărău în vârf. „Vinovată” ar fi 
Comisia de Disciplină a Asociației 
Județene de Fotbal Hunedoara, care ar 
fi descoperit că la meciul de la Sântan- 
drei, Realul a deformat doar puțintel re
alitatea din teren și ar fi folosit jucători 
care nu sunt legitimați la echipa din 
satul aparținător Simeriei. Și în loc de 
un egal pur italian, Hărăul a câștigat la 
comisii trei puncte, fără să folosească 
măcar o brichetă din dotare. Și nici 
măcar Deaconu nu a fost arbitru! Dar

Rezultatele etapei a XVIII-a
CFR II Simeria - Unirea Buceș 3-1
Silva Miracol Hărău - Santos Boz 7-0 
Olimpia Ribița Real Sântandrei 5-2 
Recolta Bucurcșci Voința Vălișoara 3-2 
Unirea Șoimuș - Ponorul Vața I - 3
Sprint Luncoiu de jos și Streiul Simeria Veche au stat

1 I APA \ II IO\RI<
Unirea Buccș Unirea Șoimuș 
Ponorul Vața - Sprint Luncoiu de Jos
Santos Boz Olimpia Ribița
Real Sântandrei - Streiul Simeria Veche
Voința Vălișoara CFR Marmosim 11
Silva Miracol Hărău și Recolta Bucureșci stau

CI \SUII VI
1. Silva Miracol Hărău 15 12 1 2 53-11 37
2. Olimpia Ribița 15 12 1 2 60-24 37
3. CFR 11 Simeria 15 9 2 4 42-23 29
4. Unirea Buceș 15 7 4 4 42-24 25
5. Luncoiu de Jos 14 7 3 4 29-27 24
6. Ponorul Vața 15 8 2 5 30-27 20
7. Recolta Bucureșci 16 5 4 7 29-41 19
8. Unirea Șoimuș 14 5 2 7 26-33 17
9. Real Sântandrei 16 3 3 10 22-40 12
10. Simeria Veche 15 4 2 9 28-52 11
11. Voința Vălișoara 16 3 1 12 27-54 10
12, Santos Boz 16 2 3 11 27-59 9
Ponorul Va {a - penalizată cu 6 puncte
Streiul Simeria Veche - penalizată cu 3 puncte

tot după un model brevetat de Rapid în 
actualul sezon au luat cele trei puncte. 
Și iar s-a aprins văpaia promovării între 
Silva Miracol Hărău și Olimpia Ribița. 
Oare cine va fi mai tare? Apa minerală 
de Hărău sau spiritul olimpic din 
Ribița?

După jumătate de an s-au prins și 
cei de la AJF Hunedoara că și la 
Ponorul Vața nu e ceva în ordine. 
Luând din scoarță în scoarță meciurile 
jucate de echipa din comuna cu taraful 
binecunoscut iubitorilor de muzică 
populară, ceva nu a sunat bine la ure
chea membrilor Comisiei de Disciplină. 
Nu au falsat lăutarii, ci echipa de fotbal, 
care a abordat o partitură în câteva 
meciuri cu jucători ce nu aveau la mână

în cealaltă serie, Valea Streiului, 
aproape avem o câștigătoare. Echipa 
din Pui se dovedește a fi una de 
cocoși, care bate tot ce prinde, atât în 
propriul coteț (a se citi teren), cât și în 
cele ale vecinilor din zonă. O singură 
dată au călcat strâmb în actualul cam-

Rezultate etapa a XlV-a
Unirea G.rl Berthelot Retezatul Râu de Mori 2 - 1
Sargeția Bretea Română - Măgura Pui 0 2
Streiul Baru Mare - AS Sântămăria Orlea 5-2
Cema Lunca Cernii - Narcisa Sălașu de Sus 4 2 
Ulpia Traiana Sarmizegctusa CS Ghelari 3-0 
Dacia Boșorod a stat

Etapa viitoare
Narcisa Sălașu de Sus Streiul Baru Mare 
Dacia Boșorod - Sargeția Bretea Română 
Măgura Pui - Unirea General Berthelot 
Retezatul Râu de Mori - CS Ghelari
Cema Lunca Cernii Ulpia Tr. Sarmizagetusa 
AS Sântămăria Orlea stă 

patalamaua de interpreți de fotbal la 
Ponorul Vața. Și pentru a da o lovitură 
cruntă actelor de indisciplină în fotbalul 
sătesc, aceeași Comisiei de Disciplină 
a sancționat clubul Streiul Simeria 
Veche cu o penalizare de trei puncte. 
Cică la meciul cu Voința Vălișoara, din 
urmă cu o săptămână și jumătate, 
jucătorii din Simeria Veche au refuzat 
să se dezbrace și să intre pe teren. O fi 
fost prea frig, or fi venit jucătorii după 
un chef până dimineața ori au primit 
amenințări de cotonogeală serioasă, are 
prea puțină importanță acum. Comisia 
de Disciplină nu a ținut cont de motive 
și le-a tras simerienilor o penalizare, să 
nu li se urce și mai tare la cap aburii... 
indisciplinei.

pionat cei din Pui, fapt unic printre 
echipele hunedorene. Retezatul Râu 
de Mori și-a tăiat de tot avântul din 
clasament, în timp ce „pădurenii” din 
Lunca Cernii nu au ținut cont de nu
mele gingaș al echipei din Sălașu de 
Sus, într-un meci cu șase goluri, câte 
unul pentru fiecare petală de narcisă.

C LASAMEN I
1. Măgura Pui 12 11 0 1 46-14 33
2. Sălașu de Sus 13 8 1 4 26-22 25
3. Râu de Mori 12 8 0 4 24-13 24
4. Lunca Cernii 13 7 2 4 31-20 23
5. Sântămăria Orlea 13 6 1 6 27-27 19
6. Baru Mare 13 5 2 6 27-23 17
7. Sarmizegetusa 13 5 2 6 23-31 17
8. General Berthelot 13 5 0 8 18-36 15
9. Bretea Română 13 4 2 7 27-30 14
10. Dacia Boșorod 12 2 3 7 12-22 9
11. CS Ghelari 13 2 1 10 10-33 7
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.
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