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Elevii hunedoreni preferă 
liceele teoretice
Asta reiese din studiul efectuat la nivel 
județean privind preferințele școlare ale 
absolvenților de clasa a VII l-a.
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Știrea zilei
de Andreea Lazăr

Oancea vrea să-și 
mazilească colegii de 
partid aleși în CL Deva

Scandalul dintre primarul Devei, Mircia 
Muntean, și președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț, produce victime co
laterale. După ce a obținut sancționarea politică 
a lui Florin Oancea printr-o decizie dictată de la 
Centru, primarul Mircia Muntean riscă să își 
piardă consilierii fideli care au votat mazilirea 

viceprimarului.
Reuniți ieri seară în cadrul unei ședințe de 

partid, membrii Biroului Politic Județean (BPJ) 
al PNL Hunedoara au luat în discuție retragerea 
sprijinului politic pentru consilieri locali PNL 
Deva care „au trădat” interesele partidului, 
votând alături de aleșii opoziției. Mai exact, cei 
care au votat propunerea primarului Mircia 
Muntean de schimbare din funcție a vicepri
marului Florin Oancea riscă să își piardă man
datul de consilier. „Fiecare dintre participant și-a 
spus părerea despre acest lucru. E greu să dai un 
pronostic, dar cel mai probabil vor exista unele 
consultări și cu președintele partidului, Crin An
tonescu, pe această temă”, au declarat surse in
terne din BPJ al PNL. Potrivit acelorași surse, 
Antonescu ar urma să vină la Deva în cursul 
săptămânii viitoare. Sancționarea consilierilor 
locali ai Devei, se pare că a fost pusă pe ordinea 
de zi ca urmare a inițiativei formulate de fostul 
viceprimar Florin Oancea, care se bucură de spri

jinul „necondiționat” al șefului de la județ. De 
altfel, mai multe voci din partid spun că Florin 
Oancea nici nu a participat la dezbaterile 
colegilor din organizația județeană. De aseme
nea, Oancea și-a închis telefoanele și nu a putut 
fi contactat pentru a da unele lămuriri în legătură 
cu acest nou episod din scandalul care macină de 
câteva luni filiala hunedoreană a Partidului 
Național Liberal.

Consilierii locali liberali, în frunte cu pri
marul Mircia Muntean și viceprimarul Cosmin 
Costa au așteptat cu sufletul la gură semnale din 
partea participanților la ședința BPJ. Nici aceștia 
nu au fost prea vorbăreți, preferând să păstreze 
comentariile pentru momentul în care BPJ va lua 
o hotărâre în privința lor.

Până la încheierea ediției, nu s-a luat o de
cizie clară în urma consultărilor care au avut loc 
între membrii Biroului Permanent Județean al 
PNL.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 687 Cristur - Hunedoara
► DN687 Hunedoara - Hășdat 
►DN 66 Călan - Băcia
► DN 7 Mintia - Vețel
►DN 7 Vețel - Leșnic

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

f greco-catolic
Sf. ep. m. Ianuarie și cei 

împreună cu el; Sf. pr. m. 
Teodor din Perga Pamfiliei

f romano-catolic
Sf. Anselm, ep. înv.

Cartofi 
cu brânză 
și cârnați 
la cuptor

Ingrediente:

500 g cartofi
100 g smântână
100 g brânză telemea
100 g cașcaval
100 g cârnați
1 -2 ouă
piper

Mod de preparare:

Se fierb cartofii tăiați ron
dele de 1 cm cu un vârf de sare.

Se dau prin răzătoarea 
mare brânza și cașcavalul.

Câmații se taie felii și se 
amestecă cu brânza, cașcavalul, 
smântână și ouăle.

într-un vas se pun cartofii 
și se toarnă amestecul deasupra. 
Se dă la foc mediu 30 de 
minute.

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 Ianuarie Episcopul și cei împreună cu dânsul

Dioclețian și Maximian, păgânii 
împărați, mâniindu-se asupra creștinilor, 
Ianuarie episcopul a fost prins și dus 
înaintea ighemonului Campaniei, Timo- 
tei. Acesta, silindu-1 în multe feluri spre 
închinarea la idoli, cu îmbunări 
amăgindu-1 și cu îngroziri înfri-cosându- 
1, după ce l-a văzut neclintit în credința 
creștină, rămânând ca un stâlp, a poruncit 
să-l arunce spre ardere, într-un cuptor 
încins. Și a fost sfântul nevătămat, ca 
altădată cei trei tineri în cuptorul Ba- 
bilonului. După ce a ieșit din cuptor, au 
văzut toți, ca nici de hainele lui nu s-a 
atins focul și se mirau foarte tare.

Iar ighemonului părându-i-se ca 
episcopul creștinilor s-a păzit întreg de 
foc cu puterea vrăjilor, de mai mare 
mânie s-a umplut și a poruncit ca atât de 
mult să-l întindă pe mucenic, încât să se 
dezlege încheieturile din alcătuirile lor, și 
așa întins să-l bată fără milă. Aceasta 
făcându-se, atât de mult l-au bătut, până 
ce tot trupul lui s-a sfărâmat, încât se 
vedeau oasele goale și pământul s-a 
umplut de sânge. La o înfricoșătoare 
priveliște ca aceasta au mers și doi 
clerici: Faust diaconul și Desiderie 
citețul, și stăteau în mulțime, privind la 
pătimirea sfântului episcop.

Și păgânii i-au cunoscut că sunt 
creștini, deoarece pe de o parte aceia se 
bucurau cu duhul de vitejeasca lui

răbdare, iar pe de alta plângeau pentru 
chinurile cele cumplite ce i se dădeau, 
căci și vinele sfântului se vedeau cur
mate. Deci, păgânii i-au prins pe amân
doi, pe Faust și pe Desiderie și, legându-i 
împreună cu Sfântul Mucenic Ianuarie 
episcopul, i-au dus după ighemon în 
cetatea Putioli. Și acolo i-au aruncat în 
temniță. Și erau închiși pentru Hristos în 
temnița aceea Proclu și Sosie, diaconii 
cetății Putioli, și doi oameni simpli, Eu- 
tihie și Acution, osândiți spre mâncarea 
fiarelor.

Apoi, în ziua următoare au fost 
scoși toți la priveliște, împreună cu epis
copul, și au fost dați la fiare. Iar Dum
nezeu, Care se preamărește în sfinții Săi, 
a astupat gurile fiarelor la acea priveliște, 
ca altădată în groapa în care a fost arun
cat Daniil, încât nici una din fiare nu s-a 
atins de vreun mucenic, ci toate, schim- 
bându-și cruzimea cea firească în 
blândețe de oaie, au mers și au căzut la 
picioarele sfântului episcop. O minune ca 
aceea mai presus de fire, i-a adus pe toți 
cei ce priveau în mirare și spaimă.

însă ighemonul, socotind și această 
dumnezeiască putere ca vrăjire 
creștinească, gândea cum să dea pierzării 
desăvârșite pe arhiereul lui Dumnezeu și 
pe cei împreună cu el. Astfel, tulburându- 
se cu mintea, deodată a orbit și cu ochii 
cei trupești, orb fiind de demult cu ochii

cei sufletești, și căuta un povățuitor, 
pipăind pereții. Iar după ce arhiereul și 
mucenicul lui Hristos, Ianuarie, fiind fără 
răutate, s-a rugat pentru acel vrajmaș al 
său, pentru ighemonul Timotei, acela 
îndată a văzut trupește, dar nu și 
sufletește. Iar oamenii care priveau spre 
toate acele minuni, au crezut în Hristos, 
fiind la număr cam cinci mii. însă 
nemulțumitorul și împietritul la inimă 
ighemon, care din orbire se luminase cu 
rugăciunile mucenicului, nu numai că n- 
a cunoscut adevărul, ci mai mult a înneb
unit. Și în loc să aducă laudă adevăratului 
Dumnezeu, lui Hristos, Domnul nostru, 
el îl hulea: Iar pentru întoarcerea către El 
a poporului cel atât de numeros, 
îndrăcindu-se de mânie, a poruncit ca să 
taie cu sabia pe sfinții mucenici.

Și astfel, arhiereul iui Dumnezeu 
Ianuarie, sfințitul mucenic, cu ai săi 
împreună pătimitori: Faust, Proclu și 
Sosie diaconii, Desiderie citețul, Eutihie 
și Acution, au luat cununa mucenicească, 
fiind uciși cu sabia, afară din cetatea Puti
oli. Iar trupurile sfinților le-au adunat 
câte unul cetățile cele dimprejur, 
străduindu-se fiecare cetate, ca să aibă pe 
mijlocitorul său către Dumnezeu. Trupul 
Sfințitului Mucenic Ianuarie l-au luat 
napolitanii și, ducându-1 cu cinste în 
cetate l-au pus în biserica lor.

HOROSCOP

Ești motivat de un plan nou, de 
perspectivă, ce va consuma rezervele 
tale de energie pe o perioadă mai 
lungă de timp. Poate va dura o săptămâni 
până când se va materializa sau poate te v< 
copleși câteva luni de acum încolo, dar ești 
exact ce aveai nevoie.

Tu dai randament maxim atunci 
când ai un nou vis de împlinit iar cel 
care se clădește acum sub ochii tăi te
dinamizează la maximum. Ai toate mijloacek 
să-l vezi realizat.

Pui punct foarte abrupt unei si
tuații, spre dezamăgirea unor per
soane care așteptau mai mult de la 
tine. E decizia ta cât se poate de
tranșantă, pentru că nu mai ai de câștiga* ni- 
ciun avantaj din a continua această situ*. /.

Poate alții depindeau de decizia 
ta de a continua, dar pe tine nu te mai 
ajută la nimic, ca atare doar interesul 
tău primează. Dacă tu consideri că e
mai bine să așa, fă cum crezi de cuviință.

Te cam îndoiești de direcția pe 
care o ai în față și te gândești dacă nu 
cumva există o variantă mai bună de
atât. Ba da, există, dar e cam târziu
să mai schimbi sensul acum, în ultima clipă.

încearcă să rămâi fidel sensului 
ales, pentru a nu consuma inutil re
zervele de energie pe care le-ai inves

21 aprilie
de-a lungul timpului

1864: Alexandru Ioan Cuza sancționează Codul 
Penal care intra în vigoare în anul 1865

1877: Pe toată lungimea graniței dunărene, artileria 
turcă bombardează malul românesc: Brăila, Calafat, 

> | Bechet, Oltenița și Călărași
1918: Primul război mondial: Baronul Manfred von 

j Richthofen, cunoscut drept „Baronul roșu" a fost ucis 
fntr-o confruntare aviatică

1944: Femeile din Franța și-au câștigat dreptul de 
» vot

1992: Se semnează, la București, Tratatul germano- 
®român privind cooperarea prietenească și parteneriatul 
" în Europa

1995: Exploratorul Teodor Gh. Negoiță devine 
Îrimul român care atinge Polul Nord, în cadrul unei 

spediții ruse de cercetare.

S-au născut:

1652: Michel Rolle, matematician francez (d. 1719) 
1849: Oskar Hertwig, citolog german (d. 1922) 
1864: Max Weber, economist și sociolog german 

(d. 1920)
1015; Anthony Quinn, actor de film american de 

origine mexicană (d. 2001)
1931: Alexandru Balaban, inginer chimist, 

vicepreședintele Academiei Române din 11 aprilie 1995
1963: Tatiana Stepa, compozitoare și interpretă 

româncă de muzică folk (d. 2009)

Comemorări:

1142: Pierre Abelard, filosof francez (n. 1079)
1736: Eugen de Savoia, feldmareșal al Sfântului 

Imperiu Roman (n. 1663)
1882: Vasile Conta, filosof și poet român (n. 1845) 
1971: Nicolae Bagdasar, filosof român (n. 1896) 
1984: Marcel Iancu, pictor, arhitect și eseist origi

nar din România (n. 1895)

tit anterior. Lasă noua idee pe 
altădată, pentru că se va mai ivi o ocazie de i 
o pune și pe aceasta în practică, dar nu acum

Prietenii îți sunt aproape sufle
tește, sunt pe aceeași lungime de undă 
și problemele tale devin și ale lor. 
Există un schimb reciproc de emoții.
pentru că cei care țin la tine cu adevărat voi
rezona imediat la nevoile tale.

Nu trebuie să le spui ce ai ceva 
pe suflet celor de acasă, pentru că ei 
vor fi alături de tine chiar și fără să 
fie nevoie de cuvinte. Prezența unui 
anumit prieten, îți ridică moralul.

Ești cam agitat și conduci agre
siv, ceea ce îți poate cauza unele 
probleme la drum, mai ales dacă tu 
ești la volan. Veștile care sosesc de 
departe te irită.

Bancurile zilei

Momentan pleci la drum cu un 
sentiment de insatisfacție, ori pentru 
că sunt deplasări obligatorii, dar pe 
care nu le dorești, ori pentru că nu se 
defașoară în cele mai bune condiții.

© © ©
Un bărbat vine la doctor 

și îi mărturisește că are 
probleme cu potența. Doc
torul îi zice:

- Asta nu mai e în zilele 
noastre o problemă! Toc
mai s-a scos pe piață un 
nou medicament, Viagra, 
care pune capăt tuturor 
problemelor de acest gen.

Doctorul îi prescrie 
pilula și omul nostru 
pleacă. După câteva luni, 
doctorul se întâlnește pe 
stradă cu pacientul:

Domnule doctor, 
medicamentul dv. e o min
une! Vă mulțumesc din su
flet! E minunat!

- Mă bucur să aud asta, 
zice doctorul. Ce părere are

soția dv. despre asta?
- Soția?! întreabă uimit 

omul nostru. Păi de atunci 
n-am mai dat pe acasă...

© © ©

Janos și Ana serbau 10 
ani de căsnicie. La un mo
ment dat, se ridică Janos să 
țină un toast.

- Ridic acest pahar pen
tru cei 10 ani de când tră
iesc cu nevasta meu!

Ion, prietenul cel mai 
bun, îl corectează:

- A mea, băi, nevasta 
mea, așa-i corect.

- Taci, bă Ioane, cu a ta 
trăiesc numai de 2 ani!

© © ©

Dai de un noroc chior exact când 
aveai mai mare nevoie de o interven
ție divină. Apare persoana potrivită 
pentru a echilibra o situație din care 
cineva are de suferit.

Ai parte de ajutorul cuiva de de
parte, chiar în momentele în care te 
așteptai cel mai puțin la o rezolvare

Dacă ai avut răbdare acum ai primit răsplata.
pozitivă a celei mai complicate probleme.
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rârgul de duminică într-o piață ca o groapă de gunoi
■'osta piață a rușilor, de lângă 
imitirul Bejan, funcționează 
n regim de târg de vechituri, 
omercianții de ocazie își vând 
mărfurile printre gunoaie și 
âini vagabonzi în condițiile în 
are administratorii pieței per
cep atât taxă de intrare cât și 
axă de tarabă. Autoritățile lo
cale și sanitare nu au habar 
espre condițiile în care se des
fășoară comerțul în târgul de 
vechituri și nu au luat până 
acum măsuri prin care să
^e administratorii să igie- 

tizez.e piața, cu atât mai mult 
cu cât aici se vând și produse 

alimentare.

Din Piața Rușilor, de unde devenii 
impărau cam tot ce producea fosta 
:onomie sovietică, a rămas doar am- 
i’' x Mutată în urmă cu câțiva ani din 
>Cu. unde este amplasat supermarketul 
rident, piața mai funcționează doar 
iminica în regim de târg de vechituri, 
ostele chioșcuri s-au transformat în 
iăpost pentru boschetari, care și-au 
nenajat din pături și haine vechi 
rlcușuri călduroase. Nici câinii 
igabonzi, gunoaiele și noroiul nu 
psesc din peisaj.

De toate
și pentru toți 
o zi pe săptămână

Duminica, încă de la primele ore 
le dimineții vânzătorii de ocazie cât și 

„vânătorii de chilipiruri” invadează 
efectiv târgul. La poartă o doamnă 
amabilă, angajată probabil de admin
istratorii pieței, rupe bilete de intrare. 
Accesul în târgul de vechituri costă 50 
de bani. încă de la intrare, printre 
maldăre de gunoaie și câini vagabonzi, 
vânzătoarele tuciurii cu fuste colorate 
își expun marfa pe pături, pe fostele 
tarabe sau chiar pe capota mașinilor. 
Mărfurile expuse spre vânzare acoperă 
o gamă largă de produse. De la mu- 
linete, pantofi uzați, monede vechi sau 
jucării până la casetofoane și telefoane 
de ultimă generație. Toate acestea pot 
fi achiziționate la prețuri de nimic. Mai 
mult, în cazul în-care un produs are un 
preț mai piperat se practică și metoda 
negocierii. Vânzătorii ambulanți sunt 
deschiși la orice ofertă din partea 
cumpărătorilor. Adesea de fac și trocuri 
pentru diferite mărfuri. Iar dacă clientul 
resimte oboseală și chiar foame după o 
dimineață de cumpărături se poate opri 
să guste un mic și să soarbă o bere, în 
aceleași condiții insalubre.

Comercianții 
nemulțumiți 
de condițiile oferite

Condițiile insalubre în care 
funcționează piața din Bejan îi 
nemulțumește până și pe comercianți. 
Aceștia plătesc doi lei pentru o ’arabă 
sau un spațiu în care să-și etaleze 
marfa. „Astea nu sunt condiții. E miz
erie peste tot și nimeni nu face curat. 
Fiecare vine și vinde ce are pe acasă. 
Oamenii mai vin se uită, uneori 
cumpără. Nu avem ce face, astea sunt 
condițiile din ziua de azi”, mărturisește 
Alghin Jurjea, un comerciant din piața 
Bejan. Clienții, amatori de chilipiruri

caută printre vechituri lucruri ieftine și 
folositoare. De multe ori pleacă de la 
piață fără nimic în sacoșă. La rândul lor 
clienții sunt nemulțumiți de condițiile 
mizere din piața de la Bejan.

Administratorii 
nu sunt de găsit

Societatea Publiserv Goscom SRL 
are în administrare atât piața de la 
Bejan cât și alte două piețe din Deva, 
respectiv piața Dacia și piața din Micro
15. Administratorii piețelor nu au putut 
fi găsiți până la închiderea ediției. 
Reprezentanții administrației locale 
sunt mulțumiți de modul în care este 
administrată piața de vechituri. „Piața 
de la Bejan nu este lăsată la voia 
întâmplării. Știu că pentru acel spațiu s- 
a depus un proiect pentru accesarea 
unor fonduri europene. Nu ține de 
primărie administrarea pieței”, a de

clarat Cosmin Costa, viceprimarul 
Devei. Nici reprezentanții Direcției de 
Sănătate Publică nu au cunoștință de 
condițiile în care funcționează piața de 
la Bejan. „Este prima dată când aflu de
spre această piață și de faptul că se 
comercializează în special produse ali
mentare. Este o problemă majoră. Con
sider acest telefon drept o sesizare în 
ceea ce privește condițiile de 

funcționare ale pieței. Voi desemna o 
echipă care să meargă duminică să con
state neregulile de acolo și vom aplica 
sancțiuni pe măsură”, a spus Valeria 
Andreescu, director al departamentului 
Sănătate și Control din cadrul Direcției 
de Sănătate Publică Hunedoara.

Irina Năstase

scandalul cu terenul de pe Dealul Paiului revine în atenția aleșilor deveni
’’ovestea terenului vândut de Primărie 
a un preț mult sub valoarea de piață a 
reaprins spiritele în ședința de ieri a 
Consiliului Local Deva. Aprobarea 

’’lanului Urbanistic Zonal pentru con
struirea unor locuințe în zona Zăvoi și 
nularea contractului de vânzare-cum- 
părare pentru terenul destinat con
strucției de locuințe au fost motivele 
pentru care Consiliul Local Deva s-a 

divizat în două tabere.

Șapte consilieri locali ai municipiu- 
li Deva au propus pe ordinea de zi a 

ședinței de ieri un proiect de hotărâre prin 
care să se constate nulitatea contractului 
de vânzare-cumpărare a unui teren din 
zona Zăvoi, contract încheiat în urmă cu 
patru ani între Primăria Deva și firma 
Sanca. S.R.L. Terenul cu o suprafață de 
122.354 de metrii pătrați a fost vândut la 
prețul de 1,2 euro/ mp. Una din condițiile 
stipulate în contract era ca, în termen de 
36 de luni, Sanca. S.R.L să finalizeze 
lucrările de construcție a locuințelor so
ciale. Vânzarea terenului a făcut obiectul 
cercetărilor penale declanșate de 
procurorii DNA, aleșii locali fiind 

cercetați pentru efectuarea de operațiuni 
comerciale dezavantajoase în urma căreia 
a fost adus un prejudiciu Consiliului 
Local de peste două milioane de euro. în 
luna octombrie a anului trecut, dosarul in
strumentat de DNA a fost soluționat cu 
neînceperea urmăririi penale.

Propunerile consilierilor 
au fost respinse

La finele anului trecut, Sanca SRL a 
solicitat Primăriei o autorizație pentru 

construcție, deși perioada în care trebuiau 
efectuate lucrările a trecut fără ca firma 
să-și îndeplinească obligațiile prevăzute 
în contract. Consilierii locali Anca Mer- 
mezan, Robert Dobrean, Florin Ghergan, 
Ovidiu Moș, Florin Oancea, Ferdinant 
Pogoșan și Nicolae Țonea au solicitat re
punerea părților în situația anterioară 
încheierii contractului de vânzare- 
cumpărare. Hotărârea nu a primit vot fa
vorabil din partea celorlalți consilieri. 
Unul din motivele invocate de cei care 
sunt pentru continuarea contractului este 
acela că societatea nu și-a putut îndeplinii 

obligațiile din cauza cercetării făcute de 
DNA. Ei sunt de părere că termenul de re
alizare a lucrărilor ar trebui prelungit cu 
timpul pierdut cu ancheta DNA.

Un al doilea motiv pentru care 
rezilierea contractului nu este oportună 
ține de lipsa fondurilor necesare pentru 
preluarea în posesie a terenului.

Acest lucru ar implica restituirea 
banilor plătiți de Sanca S.R.L, sume care 
nu sunt prevăzute în bugetul pe anul 
acesta.

Irina Năstase

Copiii necăjiți primesc 
oachete cu alimente 
ie la Crucea Roșie

Aproximativ 40 de copii din municipiul Deva, 
irovenind din familii cu probleme sociale deosebite, 
'or beneficia de pachete cu alimente colectate de 
îrucea Roșie, filiala județului Hunedoara.

Acțiunea se înscrie în campania „Banca de Al- 
mente”, iar beneficiarii sunt elevi de la Liceul de 
Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță”. Ei vor 
irimi pachete care conțin un litru de ulei, două kilo
grame de făină, un kilogram de orez, două pungi de 
iaste făinoase și două conserve.

Pachetele vor fi distribuite astăzi cu ajutorul 
ilevilor voluntari coordonați de un profesor. '

Maria Bulz

Bursa locurilor 
de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forțelor de Muncă (AJOFM) Hunedoara 
organizează, vineri, bursa locurilor de 
muncă.

Acțiunea se va desfășura în rețeaua 
teritorială a agenției, respectiv în Deva, 
Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, 
Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Brad, 
Ilia și Petrila, între orele 9 și 13. 
Paxticipanții la bursă vor primii oferta 
locurilor de muncă disponibile în județ 
precum și o serie de informații de interes 
public. De asemenea, agenții economici 
din județ își pot depune ofertele locurilor 
de muncă vacante.

Jt 9 i
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Apărătorii celor 11 persoane acuzate de furtul și traficarea brățărilor dacice din aur masiv au făcut 
apel la decizia Tribunalului Hunedoara. în primă instanță, aurarii au fost condamnați la pedepse cu 
închisoarea între șase și 12 ani. Primul termen al procesului va avea loc în 13 mai în luna decembrie 
a anului trecut magistrații au stabilit că pagubele produse de cei 11 se ridică la 6,6 milioane de euro.

Procesul “brokeriței” a fost suspendat
Accident mortal pe DN7

Un bărbat a murit ieri 
dimineață în urma unui acci
dent rutier care a avut loc pe 
DN7 la intrarea în localitatea 
Zam. Angelo B. de 39 de ani 
din Câmpulung se deplasa cu 
autoturismul din direcția 
Arad-Deva. Șoferul a pierdut 
controlul volanului din cauza 
oboselii și a intrat pe con- 
trasens, unde s-a tamponat 
frontal cu un autotractor con
dus regulamentar de un 
cetățean turc. în urma im
pactului, Angelo B. a murit. 
Cetățeanului turc i s-a în
tocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de 
ucidere din culpă.

O femeie a fost 
accidentată grav

Procesul Adrianei Constantin, 
brokerul acuzat că a înșelat 

271 de oameni, provocând pa
gube de două milioane de 

euro, a fost suspendat pe o pe
rioadă nedeterminată. Ieri 

magistrații Tribunalului Hu
nedoara au decis ca dosarul să 
ajungă pe masa judecătorilor 
de la Curtea Constituțională. 

Instanța va decide dacă 
Adriana Constantin va fi elibe

rată sub control judiciar sau 
mandatul de arestare îi va fi 

prelungit.

Decizia instanței a venit ca urmare 
invocării excepției

depusă
de 
de

a
neconstituționalitate 
apărătorii SSIF Broker S.A. Cluj

Napoca, firmă implicată în proces ca 
parte civilă. Avocații motivează cererea 
prin faptul că societatea nu și-ar fi putut 
exercita dreptul la apărare încă de la în
ceputul procesului. „Este arsenalul 
obișnuit de tergiversare a procesului, o 

copie a dosarului FNI. Cu cât se amână 
mai mult procesul, cu atât șansele de' a 
ne recupera banii sunt mai mici”, au de
clarat, revoltații, cei câțiva păgubiți 
prezenți în sala de judecată.

Și avocații victimelor sunt

dezamăgiți de suspendarea procesulu 
„Bănuiesc că amânarea procesului n 
va fi pe o durată mai mare de șase Iun 
Invocarea procedurii d
neconstituționalitate este la limita legi, 
Se folosește o procedură legală î 
scopul tergiversării procesului. E ce 
mai bună metodă de a trage mâța d 
coadă. După părerea mea procedurii 
nu vor putea fi considerat' 
neconstituționale”, a precizat avocatu 
Andrei Guga.

Brokerul Adriana Constantin s> 
află în arest preventiv la Penitenciaru 
Aiud din luna septembrie a anului tre 
cut. în calitate de director al S.C. SSI1 
Broker SA, femeia încheia contracte di 
intermediere pentru clienții săi . 1< 
spunea că le investește banii pe piața di 
capital, fără ca acest demers să se în 
tâmple în realitate.

Maria Bui.

pe trecerea de pietoni

Ieri, o femeie a fost grav 
rănită în urma unui accident 
care s-a produs pe o trecere de 
pietoni situată pe strada 1 De
cembrie din Simeria. Maria C. 
a fost lovită de un autoturism 
condus de Nicolae P. de 61 de 
ani. Femeia care era angajată 
în trecerea străzii nu a fost 
observată de șoferul care a 
acroșat-o cu autoturismul. 
Victima a fost transportată în 
stare gravă la spital.

Trei persoane au dosare 
penale pentru că au furat 

benzină

Trei tineri, printre care un 
adolescent în vârstă de 16 ani, 
au fost prinși de polițișt luni 
noapte în timp ce furau 
benzină din rezervorul unui 
autoturism parcat pe o stradă 
din Lupeni. Făptașii au dosare 
de cercetare penală întocmite 
de polițiștii din cadrul Poliției 
municipiului Lupeni, pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt 
calificat.

Administrator acuzat 
de evaziune fiscală

Maria B. de 47 de ani este 
cercetată penal de polițiștii 
Serviciului de Investigare a 
Fraudelor Hunedoara. Femeia 
este acuzată că în calitate de 
administrator al unei societăți 
comerciale din Deva a efectuat 
operațiuni comerciale în val
oare de aproximativ 155.800 
lei pe care nu le-a înregistrat în 
evidența contabilă a societății. 
Astfel, ea a prejudiciat bugetul 
de stat cu suma de 50.100 lei. 
Polițiștii i-au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de evaz
iune fiscală.

Maria Bulz

\ .......

Școala „Andrei Șaguna” a prins locul trei
la concursul „Made for Europe”

Două eleve ale Școlii Europene 
„Andrei Șaguna” din Deva au ocupat 
locul trei al podiumului la concursul 
„Made for Europe” care are drept scop 
promovarea României și a valorilor 
românești. La competiție au participat 
elevi din peste o sută de școli din țară.

Elevele Elena Mihăiasă și An
dreea Popa, reprezentantele școlii „An
drei Șaguna”, au participat la 
competiție cu portofoliul intitulat 
„Steluțe Europene în Eter” și cuprinde 
un calendar de perete și un ghid culinar. 
Calendarul confecționat de cele două 
eleve are pe fiecare filă câte un desen 
cu tematică ecologică, iar ghidul culi
nar cuprinde 21 de rețete adunate de la 
bunici. „Prin proiectele de parteneriat 
european școlile românești contribuie, 
an de an, la promovarea imaginii țării. 
Invitația de a participa la o competiție 
națională a produselor realizate în 
cadrul proiectelor finanțate prin pro

Razie în cartierul „Sașa” din Petroșani
O amplă desfășurare de forțe a avut 

loc în cartierul de țigani „Sașa” din 
Petroșani. Forțele de ordine i-au căutat pe 
hoții care au furat șine de cale ferată și 
cupru. Cu această ocazie a fost prins un 
bărbat care a furat mai multe bunuri dintr- 
un tren de marfă care circula pe ruta Curtici 
- Calafat.

Scopul descinderii a fost de a identi
fica și a aduce în fața autorităților per
soanele care fură părți componente ale 
vagoanelor de marfă, șină de cale ferată, 
funii din cupru și bunuri care se transportă

O deveancă a câștigat olimpiada de română
Delia Nicula a obținut locul întâi la 

Olimpiada națională de Limbă, Comunicare 
și Literatură română „Ionel Teodorescu”, 
eveniment ce a avut loc la Iași în perioada 
14-17 aprilie 2010.tânăra olimpică este 
elevă a Colegiului Național „Decebal” din 
Deva. De asemenea, elevele Iulia Mihuleț 
și Diana Gheorghe au obținut premiul trei, 
respectiv prima mențiune.

Daniela Teodoru și Nicoleta Nicula, 
dăscălițele care s-au ocupat de fete, și Florin 
Ilieș, directorul școlii, sunt mândrii de 
performanța elevelor. „în acest Colegiu este 
o tradiție să avem olimpici de nivel național 
și internațional la Limba și literatura 

grame comunitare se derulează în 
fiecare an sub coordonarea Ministerului 
Educației. Competiția își propune să 
deschidă cu generozitate multiple per
spective care se adresează atât școlilor 
cu experiență ui domeniu, cât și celor 
aflate la început de drum”, a precizat 
Alina Tarnu, coordonatorul proiectului.

Premiantele 
țintesc mai sus

Școala „Andrei Șaguna” a partici
pat și la celelalte ediții ale concursului, 
ocupând începând cu anul 2007 locurile 
întâi și doi. „Concursul a fost bine or
ganizat, iar concurența foarte mare. Am 
avut multe emoții, dar am câștigat din 
nou un premiu pentru școala noastră. 
Ne-am făcut și prieteni noi din diferite 
județe. Anul viitor țintim locul I, așa 
cum a reușit să-l obțină prietena noastră

cu vagoanele de marfă. Mare parte din com
ponentele furate servesc la dirijarea și sem
nalizarea traficului feroviar. în urma 
descinderii polițiștii l-au prins pe S.S.V., un 
bărbat de 30 de ani, care, în urmă cu patru 
zile, a furat dintr-un container aflat în 
componența unui tren de marfă cinci cutii 
de viteză pentru autoturisme. Cercetările 
sunt continuate de polițiști, urmând a fi 
identificate și alte persoane care au comis 
infracțiuni de acest gen.

Maria Bulz

română. Acești copii fac cinste școlii și 
județului, demonstrând că pasiunea dublată 
de muncă este o premisă a succesului”, a 
spus Florin Ilieș.

Georgiana Giurgiu

Ioana acum 3 ani.", a spus Elena 
Mihăiasă. La sfârșitul competiției copiii 
au făcut schimb de rețete.

„Concursul a fost o ocazie de a 
afla activități ale elevilor în alte 
proiecte europene, de a cunoaște per
soane noi, de a simți emoțiile unei 
competiții de talie națională. De aseme

Un scandalagiu a fost amendat de jandarmi
Florin B. de 24 de ani a făcut 

scandal într-un imobil situat pe strada 
Viitorului din Lupeni. Incidentul a 
avut loc luni. Jandarmii au intervenit 
pentru a-1 calma pe bărbat, în urma 

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și COMUNA DOBRA titular 

al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acor
dului de mediu pentru obiectivul “Modernizare drum comunal DC 134; DN 68A 
- Dobra, Fagetel ”, situat în comuna Dobra, j ud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
SC CASITO TRANSIMPEX SRL cu sediul în localitatea Valea Nandrului, 

nr.6, comuna Peștișu Mic, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Stație de sortare spălare agregate 
minerale de râu”, situat în localitatea Călan, str.Braniștei, f.n., jud.Hunedoara.

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

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

nea, acest concurs m-a făcut să fi ■' 
mai mandră de faptul că sunt eleva . .e 
școli europene. Personal, pot spune ci 
a fost o experiența plăcută ș; 
educativă", a povestit Andreea Popa.

Maria Bul,

unei sesizări telefonice. Florin B. a 
fost amendat cu 500 de lei pentru tul
burarea liniștii și ordinii publice.

Maria Bulz



Proba de competențe digitale a examenului de 
bacalaureat se va desfășura normal, joi, în 750 de 
centre dintr-un total de 886 anunțate pentru acest test.
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Jara în care diplomele “curg” pe bandă rulantă
Conform clasamentului Shan
ghai, nici o universitate din

România nu se situează printre 
wimele 500 de universități ale 
urnii, în timp ce în același cla- 
ament se regăsesc trei univer
sități din Polonia și două din 
Jngaria. Interesant este faptul 

că, în timp ce universitățile 
particulare din Occident se 
află în topul mondial, în Ro- 
nănia în cea mai mare parte a 
nstituțiilor de învățământ par
ticular diplomele se dau... pe 

bandă rulantă.

Cât despre studenții acestor 
acuități, aceștia sunt mulțumiți că școala 
u cerc de la ei decât să-și achite taxele.

“Ad Astra” 
dă verdictul... 
insuficient

Studiul „University Ranking”,dat 
mblicității a realizat topul pentru anul 
:009 al universităților din România. 
\cest clasament cuprinde ierarhie 
;enerală, respectiv departajare pe 
lomcnii științifice, care reflectă 
iregătirca și performanța științifică a 
:adrelor didactice ale universităților.

„Calitatea învățământului superior

Etnomuzicologul Emilia Comișel a plecat
într-o “lume” mai bună
A fost cel mai conștiincios etno- 

muzicolog român contempo- 
■an. Un nume de rezobnanță în 

istoria muzicii naționale și inter
naționale, Emilia Comișel, s-a 

dus în lumea celor drepți, la vâr
sta de 97 de ani. Duminică, 18 

aprilie, cercetătoarea a plecat de 
pe această lume, dar a lăsat ro
mânilor o zestre inestimabilă.

Născută la data de 28 februarie 
1913, într-o familie cu șase copii și cu de
osebit respect pentru lumea sunetelor, 
Emilia Comișel este fiinca renumitului in
stitutor, dirijor și profesor de muzică Ghe- 
orghe Comișel, alături de care și-a început 
studiile muzicale, care mai apoi au fost 
continuate la Liceul de fete "Despina 
Doamna” din Ploiești. La Academia 
Regală de Muzică și Artă Dramatică din 
București, i-au fost profesori maeștri ai 
muzicii și pedagogiei muzicale naționale: 
Ioan D. Chirescu, Alfonso Castaldi, Alfred 
Alessandrescu, George Breazul, Constan
tin Brăiloiu, Dimitrie Cuclin, Ștefan 
Popescu și Paul Jelescu. 

este unul din cei mai importanți factori 
care determină dezvoltarea economică a 
unei țări, mai ales în contextul în care, pe 
plan global, cunoașterea capătă o valoare 
din ce în ce mai mare față de munca brută 
sau capitalul material. Pe de altă parte, 
peste jumătate din studenții români cred 
că diplomele lor nu au valoare, iar presa 
a semnalat multe cazuri de corupție și 
nepotism în universități, precum și atitu
dini retrograde ale unor universitari față 
de criterii de evaluare recunoscute pe plan 
internațional. Este evidentă performanța 
extrem de slabă a universităților private 
și a unora din universitățile de stat 
înființate după 1989, care arată că din 
păcate aceste universități continuă să 
ofere diplome pe bandă rulantă fără să 
ofere și o pregătire adecvată studenților 
lor. Universitatea Spiru Haret, de exem
plu, având peste 950 de cadre didactice, 
a publicat doar un singur articol de spe
cialitate în decurs de un an”, se arată în 
Studiu.

Am întâlnit 
și studenți fericiți

La nivelul județului Hunedoara, 
există mai multe filiale ale unor 
universități particulare. Unele dintre aces
tea sunt cunoscute ca fiind deosebit de... 
ușoare.

„îmi plătesc taxa semestrială și de 
examene nu-mi fac probleme. Noi 
primim niște teste-grilă care au vreo 200 
de întrebări. Marea majoritate a

A iubit pădurenii
Culegerile de folclor, studiile ei 

științifice sau lucrările didactice sunt re
cunoscute și apreciate în întraga lume. 
Emilia Comișel și-a dedicate întraga viață 
cercetărilor din domeniul folclorului 
românesc, a cules zeci de mii de melodii, 
iar ținutul pădurenilor a fost una din 
temele preferate pentru cercetările ei. 
Peste 150 de melodii pădurenești au avut 
cinstea de a fi publicate în diferite culegeri 
de specialitate în cei peste 30 de ani în 
care Emilia a fost profesor la catedra de 
folclor a Universității Naționale de 
Muzică din București.

AIn atenția 
întregii lumi

Activitatea ei a fost răsplătită cu pre
miul Academiei Române și a reușit să 
smulgă Marele Premiu al Uniunii Com
pozitorilor și Muzicologilor din România. 
Emilia Comișel s-a ocupat de publicarea 
operelor complete și a unei monografii 
dedicate mentorului său, etnomuzicologu- 
lui Constantin Brăiloiu, cu care colabora 

studenților nu învață nimic, dar vin 
înainte de examen și un coleg, care a 
făcut testele, ne dictează răspunsurile. 
Apoi intră în sală și primesc examenul pe 
calculator. Iar de aici lotul ține de... 
viteză. Practic, trebuie să cauți, contra 
timp, printre testele gata rezolvate, 
întrebările pe care le ai la examen. Sin
gura problemă este ca cel care a rezolvat 
testele să o fi făcut bine. Că în rest... e ca 
și luat”, povestește F.Ș., student în anul II 
la Unversitateâ Spiru Haret.

îmi trebuie diploma

Marta este studentă în anul III la 
Finanțe-Bănci. „Fac facultatea pentru că 
am nevoie de diplomă. E bine aici (la par
ticular n.r) că nu trebuie să-ți bați capul 
cu școala. Plătești și ai grijă să te învârți 
de testele rezolvate. E adevărat că sunt 
câțiva care chiar învață. Și care probabil 
au nevoie să și știe ceva. Ăștia sunt 
„vânați” de colegii care nu știu nimic dar 
au nevoie de rezultatele testelor. Cât de
spre supraveghetorii din sală, ăștia sunt 
așa, de decor”, spune Marta.

Cât te costă să știi

Și dacă, la noi, facultățile particulare 
scot absolvenți cu studii superioare pe 
bandă rulantă, în Occident facultățile par
ticulare sunt cele mai „tari” din lume. Și 
acolo plătești bani grei, dar ești pregătit... 
ca la carte. Spre exemplu, taxa de studii 
la Harvard (cea mai bună facultate din 

încă din vremea studenției. Pe plan inter
national cercetătoarea a fost aleasă ca 
membru în Consiliul Internațional de Fol
clor Muzical la Londra, a făcut parte din 
Societatea Internațională de Muzicologie 
din Elveția și Societatea Internațională de 
Antropologie din Paris.

Ce spun artiștii 
hunedoreni

„Emilia Comișel a fost o nestemată 
pentru folclorul românesc. A iubit tradiția 
românească și a sprijinit mereu tinerele 
talente. A trăit, văzut și cercetat viața și 
tradițiile, așa cum nimeni altu nu a faut-o 
până acum. Va rămâne mereu un mesager 
al românilor prin lucrările ei etnografice 
și culegerile folclorice. Eu am cunoscut-o 
pe Emilia Comișel în 1980 la etapa 
națională a festivalului - concurs 
«Cântarea României», unde mi-a acor
dat nota maximă și mi-a spus: «într-o zi 
vei ajunge profesor de muzică 
folclorică...». Nu am crezut-o, dar s-a 
adeverit și de 30 de ani sunt la catedra de 
canto - popular”, a afirmat lea Pop, profe
sor de conto -muzică populară, la Școala 
Populară de Arte din Deva.

Dumnezeu să îi lumineze calea și să 
o primească în rândul îngerilor!

Georgiana Giurgiu

lume), în SUA, ajunge la 25.000 de euro, 
cu tot cu asistența sanitară oferită de uni
versitate. Tariful scade însă cu mai bine 
de 50 la sută în anii trei și patru de studii. 
Harvard este însă scumpă. în mod nor
mal, un an de studii într-o universitate 
americană poate ajunge și la aproximativ 
12.000 de euro.

Cine dorește să studieze la Oxford

Topul mondial al Universităților
1. Harvard UniversityUS
2. Yale UniversityUS
3. University of CambridgeUK
4. University of OxfordUK
5. California Institute of Technology 
(Caltech)US

Topul 20 al facultăților românești
1. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj
2. Universitatea din București
3. Universitatea Transilvania, Brașov
4. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceva
5. Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
6. Universitatea Petre Andrei, Iași
7. Academia de Studii Economice, 
București
8. Institutul Teologic Romano-Catolic, 
București
9. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Iași
10. Universitatea Româno-Americana, 
București

Elevii hunedoreni preferă
liceele teoretice

Majoritatea absolvenților de gimnaziu 
din județ vor să-și continue studiile la licee 
teoretice. Asta reiese din studiul efectuat de 
Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Hunedoara (CJAPP) cu 
privire la preferințele școlare ale 
absolvenților de clasa a VIII-a. Elevii care 
optează pentru licee teoretice provin din 
zonele Deva, Ilia, Hațeg, Simeria și Brad. în 
ceea ce privește profilele la care aceștia 
doresc să studieze, în topul preferințelor se 
află „mecanica”, urmată de „mate-info” și 
filologie. Formarea unei culturi generale și 
accesul spre orice facultate sunt principalele 
avantaje pe care elevii hunedoreni le-au iden
tificat în ceea ce privește liceele teoretice. Cei 
mai mulți dintre aceștia consideră că aici, deși 
se învață mai multe materii, se pune un accent 
mai mare pe limbile străine. „în ceea ce 
privește liceele teoretice, există și o migrație 
mai mare a elevilor, în special din zonele ru
rale, înspre orașe. Un motiv al migrației este 
că unele sate sunt mai apropiate de municipii, 
unde și oferta educațională este mai bogată și 
naveta se face mai ușor”, a declarat psiho
logul Dan Oltean, coordonatorul CJAPP 
Hunedoara.

Liceele tehnologice 
nu prea au căutare

Dacă în anii trecuți, liceele tehnologice 
se numărau printre preferințele absolvenților 
de gimnaziu, prin școlile de arte și meserii 
sau cele profesionale, odată cu dispariția lor 

(Marea Britanie) trebuie să plătească o 
taxă compusă, atât către universitate, cât 
și către facultatea pe care o urmează. 
Potrivit site-ului oficial al Oxford Univer
sity, taxa către universitate, în anul aca
demic 2006-2007, a fost de 4400 de euro. 
Taxa către facultăți oscilează între 2600 
și 6500 de euro.

6. Imperial College LondonUK
7. UCL (University College LondonjUK
8. University of ChicagoUS
9. Massachusets Institute of Technology
(Minus
10. Columbia UniversityUS

11. Universitatea Tehnică, Cluj
12. Universitatea Petru Maior, Târgu- 
Mureș
13. Universitatea tehnică Gh Asachi, Iași

14. Universitatea de Vest, Timișoara
15. Universitatea din Craiova
16. Universitatea Politehnică, Timișoara
17. Universitatea de Nord, Baia-Mare
18. Universitatea din Bacău
19. Institutul Teologic Baptist, București
20. Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești

a scăzut și interesul elevilor pentru acest tip 
de învățământ. Deși este printre puținele care 
îți asigură învățarea unei meserii încă de pe 
băncile școlii, liceul tehnologic nu mai are 
atât de mulți aspiranți. Printre dezavantajele 
acestui tip de învățământ, elevii spun că se 
numără opțiunile mai restrânse în ceea ce 
privește facultățile care pot fi urmate ulterior, 
precum și carențele privind formarea culturii 
generale.

Studiul a fost realizat de Centrul 
Județean de Asistență Psihopedagogică 
Hunedoara pe un eșantion de 3.808 elevi din 
întreg județul.

Andreea Lazăr

Opțiuni elevi pe filiere Nn opțiuni

Teoretic 1869
Tehnologic 1724
Vocational 215

Total 3808
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Țara Hațegului - leagănul creștinismului
în România
Nu este întâmplător faptul că 
unele dintre cele mai vechi bi
serici creștine din România se 
găsesc în țara Hațegului. Dez

voltarea spirituală a acestei 
zone este o continuare a civili
zației romane din zona centru
lui administrativ al provinciei 
Dacia. în Țara Hațegului pe o 
rază de câțiva zeci de kilometri 

se înghesuie o mulțime de 
obiective creștine deosebit de 

atractive pentru pelerini.

Bisericile construite înainte de 
secolul al XIV -lea sunt unicate din 
punct de vedere al vechimii și al stilului 
arhitectonic, majoritatea dintre acestea 
fiind înălțate pe ruinele unor temple ro
mane.

Bisericile medievale
- o atracție pentru 
pelerini

între punctele de atracție ale Țării 
Hațegului sunt nenumăratele relicve ale 
începutului ortodoxiei în spațiul româ
nesc. "Bisericile de la Sântămăria 
Orlea, Ostrov, Colț, Strei și mai ales cea 
de la Densuș depășesc ca importanță 
spirituală mănăstirile Moldovei, pentru 
că atestă vechimea credinței ortodoxe 
pe meleagurile românești", afirmă pro

fesorul Dorin Alicu cercetător la
Muzeul Transilvaniei din Cluj. Conti
nuitatea vieții spirituale a oamenilor din 
aceste locuri stă la originea unei 
civilizații unice în spațiul actual al 
României. După retragerea Aureliană, 
la poalele Retezatului a rămas, se pare, 
un puternic centru cultural și religios, 
format din populația romană și cea 
autohtonă. Numai așa este explicabilă 
adevărata erupție de credință întâlnită 
pe aceste meleaguri la sfârșitul secolu
lui al XII-lea, când familii înstărite din 
regiune, cnezi și voevozi locali cti
toresc primele lăcașuri sfinte, unele 
chiar pe locul unor temple romane.

Un puternic centru 
spiritual

Călătorul care coboară din Retezat 
prin Gura Zlata spre Hațeg întâlnește în 
cale Schitul Retezat, ctitorie nouă, a ac
tualului Episcop de Vârșeț, Daniil 
Partoșanu, legat de aceste locuri din 
vremurile când a slujit la Biserica din 
Densuș și a fost duhovnic măicuțelor de 
la Mănăstirea Prislop. Construit în 
1999, într-un răstimp de doar cinci luni, 
micuța biserică se continuă aproape 
firesc cu semeția crestelor care urcă 
spre cer ca o punte între schit și Dum
nezeu. Simplitatea bisericii și a 
călugăriței care veghează asupra ei 
contrastează cu opulența vilelor apărute 
pe valea Râului Mare, ca o pată a vieții 
cotidiene efemere. în biserica nouă, 
poate fi admirată o icoană lucrată de 
Părintele Arsenie Boca, mentor al cti
torului schitului Daniil Partoșanu și 
foarte legat de Mănăstirea Prislop, unde 
este de altfel înmormântat.

Primele biserici 
ortodoxe

între două brațe de râu, care 
coboară din Retezat, în 1284 exista deja 
satul Ostrov, atestat prima dată prin bis
erica sa, construită pe ruinele unei

așezări romane care avea menirea de a - 
păzi drumul lui Traian, ce unea Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa cu Sarmizege- 
tusa Regia. La 1360, aici este cunoscut 
primul protopop din istoria românilor, 
Petru de Ostrov, care era și președintele 
camerei juzilor. în această biserică avea 
loc judecarea celor care comiteau 
delicte, având pe lângă menirea sacră, 
religioasă, și rol de tribunal, cea mai 
veche instanță de judecată cunoscută în 
România. Biserica a fost construită din 
pietre romane, și pavată cu cărămidă 
romană. La intrarea în biserică se 
păstrează o icoană foarte frumoasă 
„Hodighiatria - Icoana maicii Domnu
lui îndrumătoarea”, una dintre cele mai 
frumoase picturi medievale din țară, 
fiind din păcate destul de afectată de 
timp și răutățile oamenilor. Unul dintre 
clopotele bisericii datează de la 1643, 
fiind cel mai vechi din Transilvania. în 
biserică se află câteva morminte ale 
familiei cneazului de Ostrov, ctitor al 
lăcașului de cult. Gardul care 
împrejmuiește biserica și cimitirul sat
ului este făcut din stele funerare ro
mane. Pe unele dintre acestea se pot citi 
și acum inscripții latine.

Noi suntem 
urmașii Romei

Cnejii din țara Hațegului, de orig
ine română, au avut un rol important în 
construirea bisericilor și mănăstirilor 
din zonă. Prima mănăstire din țară se 
pare că a fost ctitorită de cneazul

Cânde, lângă una dintre cetățile sale 
aflate la poalele Retezatului. 
Mănăstirea și cetatea Colț sunt încon
jurate de fascinante povestiri și un mis
ter aparte. Castelul, subiect al 
romanului "Castelul din Carpați" al lui 
Jules Verne, avea rol de refugiu, a fost 
construit în jurul anului 1280. în prejma 
anului 1310, la poalele stâncii unde se 
afla castelul, cneazul Cânde ridică Bis
erica Mănăstirii Colț. De la început, 

biserica a fost ortodoxă.
Același lucru se poate spune de

spre biserica reformată din Sâtntămăria 
Orlea, care a fost ridicată de familia 
cnejilor Cândea, maghiarizați ulterior 
sub numele de Kendefi. Construcția a 
fost realizată la sfârșitul secolului XIII 
în stil romanic. Inițial biserica a for' 
ortodoxă ulterior, după maghiarizarea 
familiei Cândea aceasta a devenit 
catolică iar mai târziu reformată. în in
teriorul bisericii se află un ansamblu de 
pictură murală formată din trei straturi 
realizate în trei etape succesive: primul, 
aparținând chiar etapei construirii bis
ericii; al doilea, opera a unui pictor 
peregrin originar din sud-vestul penin
sulei Balcanice, datat printr-o inscripție 
la 1311, al treilea strat reprezentat de 
picturile din altar, datorate, se pare unui 
pictor local și de cele de pe pereții de 
sub tribună, datorate unui pictor pere
grin de formație occidentală, datând 
probabil din perioada anilor 1400.

Continuitatea romană în spațiul 
Țării Hațegului este dovedită și de Bis
erica din Densuș. Se pare că, la origini, 
această biserică a fost un templu roman 
închinat zeului Marte, construit în sec
olul II.

Andreea Demian
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Corina Oprișiu, prima femeie viceprimar
din istoria Devei
Ambiția, conștiinciozitatea și 

perseverența sunt principalele 
atuuri ale unei femei de ca
rieră. O femeie mereu impli
cată în ceea ce întreprinde și 

care și-a croit o carieră de suc
ces este Corina Oprișiu, vice- 

primarul Devei.

Corina Oprișiu și-a început cariera 
L sfârșitul anilor 80, odată cu ab
solvirea Institutului Politehnic Cluj 
Napoca, secția Construcții Căi Ferate, 
Drumuri și Poduri. Mărturisește că 
prima opțiune a sa a fost facultatea de 
matematică, dar și-a dat seama pe par
curs că nu i s-ar fi potrivit o carieră de 
cadru didactic. Din dorința de a fi 
aproape de familie și casă, a optat pen- 

meseria de inginer constructor căi 
ferate. „Pe vreme aceea se făceau 
repartițiile aproape de casă. Bunicii mei 
au lucrat la CFR, iar Simeria este un 
punct feroviar important. După ce am 
absolvit, într-adevăr, am fost repartizată 
la Simeria”, ne-a spus Corina Oprișiu. 
După absolvire a ocupat postul de șef 
district la Simeria, iar după aceea cel de 
responsabil cadastru la Deva.

Experiența din SUA 
i-a schimbat 
perspectiva 
asupra vieții

în 1997 viața i-a oferit o altă 
rspectivă. A aplicat la Loteria Vizelor 

r ~ntru Statele Unite ale Americii și a 
reușit să obțină drept de rezidență în 
„țara tuturor posibilităților”. Aplecat în 
SUA doar împreună cu fiul său, restul 
familiei nedorind să emigreze. Despre 
experiența din State, Corina Oprișiu 
spune că este una care a marcat-o și 
totodată una care i-a schimbat perspec
tiva de viață. „Când am ajuns în State 
am avut, pot spune, un șoc. A fost pen
tru prima dată când, practic, am transpi
rat muncind fizic. Primele două luni am 
muncit în bucătăria unui restaurant. în 
același timp m-am orientat spre a găsi 
o firmă prin intermediul căreia să mă 
Dot întoarce în România fără a pierde 
rezidența”, a adăugat Corina Oprișiu. 
Despre oamenii cu care a interacționat

Trucuri de înfrumusețare la domiciliu
Femeile se pot bucura de un ten 

frumos și sănătos și îngrijindu-se la 
domiciliu.

Măștile faciale pot fi preparate și 
în bucătărie. Astfel tenul uscat poate fi 
hidratat cu ajutorul unei măști pe bază 
de gălbenuș de ou. Gălbenușul se 
întinde pe față și se lasă să acționeze 20 
de minute.

Masca se scoate prin tamponare 
cu un șervețel îmbibat în ulei de 
măsline iar apoi se clătește cu infuzie 
de mușețel. Aspectul unsuros al tenului 
gras poate fi estompat în urma aplicării 
unei măști preparate dintr-un gălbenuș 
de ou, câteva picături de zeamă de 
lămâie și glicerină. După aplicarea 
măștii tenul se clătește cu infuzie de 

în vremea cât a locuit în SUA, 
proaspătul viceprimar al Devei spune 
că sunt foarte deschiși și încrezători. De 
asemenea, oricui i se oferă posibilitatea 
de a promova, indiferent de sex sau 
vârstă. Astfel, prin intermediul unei 
firme importatoare de piese auto pentru 
General Motors, Corina Oprișiu a 
revenit în țară în anul 2000, pentru a 
căuta o societatea în vederea unei 
colaborări. „Am avut șansa să mă pot 
întoarce în țară datorită acestei firme. 
Dar dacă familia mea ar fi fost de acord 
să emigreze împreună cu mine în SUA 
nu m-aș mai fi întors. Din această 
experiență am învățat că, pentru a te fo
caliza asupra carierei și pentru a reușii, 
nu este niciodată prea târziu.”, a spus 
Corina Oprișiu.

S-a implicat 
în politică din 
dorința de a schimba 
ceva în societate

încă din 1994 Corina Oprișiu și-a 
dezvoltat propria afacere în domeniul 
căilor ferate, afacere pe care o 
administrează și în prezent. în anul 
2006 și-a început cariera politică, în 
partidul condus de Teodor Stolojan, 
PL-D. „Este ușor să stai pe margine și 
să critici ce fac alții. Mi-am dat seama 

„Corina Oprișiu este o persoană foarte serioasă, preocupată de 
activitatea pe care o face. Eu o cunosc ca fiind serioasă atât în mediu 
privat cât și în mediul politic. Pe viitor îi doresc mult succes.”

Viorel Arion, deputat PD-L

mușețel. Fructele și legumele proaspete 
au proprietăți benefice pentru toate 
tipurile de ten.

Hidratarea feței se poate face 
acasă cu ajutorul măști de pepene, 
struguri care are și proprietăți calmante, 
castraveți sau caise. Pistruii pot fi 
estompați prin aplicarea unei măști de 
fragi sau căpșuni. Aceasta se obține 
prin strivirea câtorva fructe. Sucul 
rezultat se aplică pe tenul curățat în pre
alabil. După 15 minute se spală fața cu 
apă călduță.

De asemenea petele de pe față trec 
dacă se aplică o mască preparată din o 
lingură de tărâțe de grâu, o lingură suc 
de căpșuni și un albuș bătut. Se ține 15 
minute ancii se clătește cu ană caldă 

că din exterior nu pot face multe lucruri 
și de aceea am ales să mă implic în 
politică. Doresc să mă implic mai mult 
și în societatea civilă. Nu am reușit 
până acum, dar sper în continuare că 
voi reuși, altfel nu m-aș mai implica”, 
mărturisește Corina Oprișiu. în PL-D a 
câștigat șefia organizației municipale 
Deva. Despre această perioadă spune 
că a fost una extraordinară în care a 
urmat mai multe cursuri de pregătire și 
formare ca om politic. De asemenea, 
susține că nu ar fi reușit fără ajutorul 
care i-a fost acordat de regretatul om de 
afaceri Marin State, o persoană căreia 
îi este recunoscătoare și în prezent. 
„Șansa mea s-a numit Marin State. El a 
văzut în mine un potențial și a avut în
crederea că pot fi un om politic. Dacă 
nu aș fi fost numită președinte al 
organizației municipale Deva, la fuzi
unea cu PD, nu aș fi reușit să ajung 
unde sunt acum. Această „contopire” 
nu m-a bucurat la început. Am crezut că 
vom fi tratați ca ruda săracă, dar din 
fericire acest lucru nu s-a întâmplat”, 
mărturisește Oprișiu.

„Oportunitatea 
înseamnă șansă, 
înseamnă să fi omul 
potrivit la locul 
potrivit”

Femeie dinamică și ambițioasă, 
Corina Oprișiu a decis să urmeze o a 
doua facultate. în 2009 a absolvit cur
surile postuniversitare economice cu 
specializarea management financiar 
contabil. în perioada imediat următoare 
Corina Oprișiu a obținut o bursă 
europeană pentru cursuri MBA la Lon
dra. Pe tot parcursul carierei sale s-a 
bucurat de sprijinul familie. în anumite 
situații, mărturisește Oprișiu, spre de
osebire de SUA în România a simțit că 
este privită altfel pentru simplul fapt că 
este femeie. Fapt care nu a descurajat- 
o nici o clipă. Alegerea sa în funcția de 
viceprimar al municipiului Deva o
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 „încurajez femeile să se implice în politică. Să nu mai stea pe 

margine și să se implice din interiorul jocului. Consider că de la o 
anumită vârstă trebuie să faci ceva pentru propria persoană. Nimic 

nu este mai groaznic ca sentimentul de a fi o femeie inutilă. De aceea consider 
că cea mai bună modalitate este aceea de a te menține mereu ocupat.”

consideră o șansă de a putea realiza 
ceva mai mult în interesul cetățenilor. 
„Nu mă consider o persoană norocoasă. 
Viața mi-a oferit mai multe șanse pe 
care am știut să le valorific. Oportunis
mul nu mi se pare un defect. Oportuni
tatea înseamnă șansă, înseamnă să fii 
omul potrivit la locul potrivit”, a con
chis Corina Oprișiu.

lrina Năstase

„Mă bucur pentru
Corina Oprișiu, 

dar mă bucur și pentru 
Deva. Cred că o femeie se poate im
plica cel puțin la fel de energic în problemele comunității ca și un bărbat. 
Spiritul gospodăresc și interesul pentru amănunte le fac pe femei mult mai 
pragmatice decât pe noi bărbații. Din acest punct de vedere Corina Oprișiu 
este o femele care merită să i se acorde încredere.”.

Dorin Oliviu Gligor, 
subprefect al județului Hunedoara.

Tratamentele faciale 
mențin tenul curat și tânăr 
mai multă vreme

Pielea este dovada vie a trecerii 
timpului. Factorii nocivi precum 
soarele afectează tenul femeilor. Există 
însă metode care ajută pielea- să 
rămână suplă o perioadă mai 
îndelungată. Saloanele de cosmetică 
sunt un aliat puternic al femeilor în 
lupta împotriva îmbătrânirii. în sa
loanele din Deva servicile oferite de 
acestea rezolvă problemele oricărui tip 
de ten, de la cel gras până la cel uscat 
și sensibil, de aceea tot mai multe 
femei apelează la ajutor profesional. 
Tratamentele faciale diferă în funcție 
de tipul de ten al clientei. Pentru fe
meile cu tenul uscat cosmeticienele 
folosesc produse îmbogățite cu oxygen 
și ingrediente naturale de hidratare. 
Pentru tenul gras se folosesc produse

Corina Oprișiu

cosmetice pe bază de extract de lotus, 
vitamina C și ceai alb. De asemenea se 
pot trata problemele tenului acneic. 
Cremele și loțiunile folosite conțin 
substanțe antiseptice și aminoacizi cu 
proprietăți antibacteriene. „Noi 
efectuăm tratamente pentru toate 
tipurile de ten. De asemenea și trata
mente antiîmbătrânire, împotriva 
cearcănelor, de întreținere a tenului, de 
curățire, masaj cosmetic. Avem clien
tele casei care vin lunar pentru trata
ment. Clientele noastre sunt de toate 
vârstele, de la adoleșcente care vin să- 
și trateze probleme acneice până la 
femei mai în etate, pentru tratamente 
anti îmbătrânire”, a spus Luci Oană, 
cosmeticiană.
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Compania Blue Air va fi sancționată din cauză că la bordul aerona
vei care a efectuat, luni, o cursă test, fără pasageri, s-au aflat și zia
riști, acest lucru nefîind permis, a declarat secretarul de stat în 
Ministerul Transoorturilor, Marin Anton.
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Erupția vulcanului islandez 
s-a intensificat

Costuri de personal tăiate prin concedieri
pe final de an

Erupția vulcanului islandez Ey- 
jafioll s-a intensificat luni, tri
mițând un nou nor de cenușă 

spre Marea Britanie, au anun
țat, luni seară, autoritățile aero

nautice britanice.

"Erupția vulcanului în Islanda s-a 
intensificat și un nou nor de cenușă se 
răspândește în sud și în est, în direcția 
Marii Britanii", au declarat serviciile 
naționale de trafic aerian (NATS), care 
gestionează spațiul aerian britanic.

"Ultimele informații furnizate de 
serviciile meteorologice arată că 
situația se înrăutățește în unele zone”, 
a declarat NATS, într-un comunicat.

Aeroporturile scoțiene vor fi de
schise marți, începând cu ora 06.00 
GMT (09.00, ora României), așa cum

Proiect de lege vizând 
dărâmarea gardului 
Parlamentului

Președintele Camerei Depu- 
taților, Roberta Anastase, a 
declarat, luni, că va depune, 
în două săptămâni, un pro

iect de lege care să vizeze dă
râmarea gardului 

Parlamentului, menționând 
că oamenii trebuie să aibă 

acces la clădirea 
Legislativului

Anastase a adăugat că și 
președintele Senatului, Mircea 
Geoană, a spus că va susține un 
astfel de proiect.

"Domnul Geoană a anunțat 
astăzi (luni, n.r.) că susține proiec
tul meu de dărâmare a zidului 
Parlamentului și a spus și dânsul 
ce am spus și eu de atâtea ori că 
nicăieri în Europa nu există ziduri 
în jurul Parlamentului", a precizat 
Anastase.

Ea a arătat că oamenii trebuie 
să aibă acces la clădirea Parla
mentului și, din acest motiv, tre
buie dărâmat gardul din fața 
Parlamentului.

întrebată dacă dărâmarea 
acestui gard a fost propusă de 
Adrian Năstase, în urmă cu câțiva 

s-a anunțat anterior luni, dar situația 
privind aeroporturile din Irlanda de 
Nord este incertă.

Un culoar de spațiu aerian supli
mentar ar putea fi deschis marți, în
cepând cu ora 12.00 GMT (15.00, ora 
României), exceptând regiunile merid
ionale, unde se află și principalele aero
porturi din Londra.

"Situația ar urma probabil să se 
schimbe în cursul nopții" de luni spre 
marți, potrivit autorităților aeronautice.

Conform ultimelor evoluții, 
"condițiile pe care se lucrează se 
schimbă rapid și într-un mod dinamic", 
au declarat autoritățile aeronautice.Un 
comitet de criză, Cobra, prezidat de 
prim-ministrul Gordon Brown, s-a re
unit luni seară pentru a analiza ultimele 
informații privind norul de cenușă care 
se îndreaptă către Marca Britanic, a de
clarat un purtător de cuvânt.

Spațiul aerian britanic este închis 
începând de joia trecută (11.00 GMT, 
14.00, ora României) și această 
interdicție a fost prelungită de mai 
multe ori, blocând mii de pasageri în 
străinătate.Marea Britanie a fost una 
dintre primele țări care și-au închis 
spațiul aerian în urma erupției vulcan
ului islandez Eyjafjoll.

Gordon Brown a anunțat anterior, 
în cursul zilei de luni, trimiterea unor 
nave de război pentru a-i repatria pe 
cetățenii britanici care au rămas blocați 
în străinătate.

ani, Roberta Anastase a declarat: 
"Nu, dânsul (Adrian Năstase - 
n.r.) l-a construit, nu a propus 
dărâmarea lui".

Anastase speră ca prop
unerea ei legislativă să fie 
susținută și de Adrian Năstase și 
să aibă din ce în ce mai mulți 
adepți.

Roberta Anastase a precizat 
că proiectul de lege se află "în 
construcție, din punct de vedere 
tehnic".

"Sper ca într-o săptămână - 
două să pot să-l depun", a adăugat 
Anastase.

Premierul Boc i-a prezenta 
președintelui Băsescu un ra
port cu evoluția cheltuielilor 

publice în perioada 2008—2010 
și intenția Guvernului de a re
duce în acest an cheltuielile de 
personal cu 5% față de 2009, 
în principal prin concedieri în 
intervalul septembrie-decem- 
brie, în întreaga administrație.

Reducerea de cheltuieli cu person
alul bugetar va continua și anul viitor, tot 
cu 5%, atât în administrația centrală, cât 
și cea locală, operațiune prin care pon
derea salariilor bugetarilor să scadă de la 
peste 9% dm PIB la 8,7% din PIB.

Diminuarea de cheltuieli a rezultat 
din discuția de luni scara dintre premierul 
Emil Boc și miniștri, organizată la o vilă 
de protocol înaintea întâlnirii de marți cu 
președintele Traian Băsescu, au declarat 
surse participante la discuție.

Premierul și miniștrii au analizat 
date comparative privind evoluția cheltu
ielilor publice și reducerile de personal în 
perioada 2008-2010, concluzia fiind că au 
fost realizate economii mai mult din elim
inarea unor posturi bugetate și mai puțin 
din reduceri efective de angajați

"Prin înțelegerea cu FMI s-a con
venit să avem o reducere a cheltuielilor 
cu personalul bugetar de 5% în acest an 
și încă de 5% anul viitor. Au fost analizate 
punct cu punct toate reducerile de cheltu
ieli care trebuia făcute la nivelul minis
terelor, cu accent pe ministerele 
comasate, precum cele pentru Turism și 
Economie. O analiză comparativă 2008- 
2010 privind cheltuielile publice și reduc
erile de personal, din care a rezultat că au 
fost realizate economii și prin 
disponibilizări de angajați, dar mai mult 
prin eliminarea unor posturi bugetate", au

Transport cu taxiul Viena-Paris 
la prețul de 500 de euro sau Viena-Oslo 
începând de la 1.000 de euro

Călătorii blocați în aeroportul de la 
Viena au primit luni oferte de a ajunge la 
destinație cu mașina, pentru sume destul de 
naicate, după paralizarea traficului aerian 
în numeroase țări europene.

în sălile de așteptare ale aeroportului 
din capitala austriacă, unde sute de pasageri 
sperau în sfârșit să găsească un loc într-un 
avion, odată cu redeschiderea spațiului aer
ian austriac luni dimineață, numeroși șoferi 
le propuneau turiștilor nefericiți sau oame
nilor de afaceri curse cu mașina către 
destinațiile dorite.

Astfel, un traseu Viena-Paris era oferit

arătat sursele.
Până la sfârșitul lunii iunie vor fi 

adoptate în acest sens standardele de cost 
în administrația locală, pentru a fi efectu
ate disponibilizări.

O variantă suplimentară avută în 
vedere de Guvern pentru reducerea chel
tuielilor este "eficientizarea" costurilor cu 
prestațiile sociale, prin direcționarea aces
tora cu precădere către persoanele care au 
nevoie de sprijinul statului.

Săptămâna trecută, surse oficiale au 
declarat, că Secretariatul General al Gu
vernului a cerut miniștrilor date privind 
numărul bugetarilor concediați, iar 
răspunsul primit a fost că foarte multe 
posturi tăiate erau vacante, motiv pentru 
care fiecare membru al Cabinetului tre
buie să prezinte, în trei săptămâni, o nouă 
organigramă, mult mai redusă.

Guvernul s-a'angaja' .n negocierile 
cu FMI pentru acordarea tranșelor III și 
IV din împrumut să reducă în 2010 chel
tuielile de personal cu 0,2% din PIB prin 
disponibilizări în sectorul public.

în discuția de luni seara, premierul 
și miniștrii au discutat și despre absorbția 
fondurilor comunitare, concluzia fiind, 
potrivit surselor participante la întâlnire, 
că sunt înregistrate întârzieri care impun 
o nouă modificare a legislației achizițiilor 
publice, în vederea reducerii duratei între 

la prețul de 500 de euro. O suprataxă era 
cerută în cazul opririlor turistice dorite.

Pentru Viena-Oslo, cu mașina, prețul 
varia între 1.000 și 10.000 de euro, în 
funcție de suplimente, cum ar fi o noapte la 
hotel, opriri turistice sau solicitarea mai 
multor șoferi.

Alți prestatori de astfel de servicii se 
plimbau luni printre pasagerii companiilor 
aeriene, oferindu-le "un tarif fix pentru toate 
destinațiile din Europa", plecând în general 
de la 4.000 de euro.

în ceea ce privește mașinile de 
închiriat, agențiile de pe aeroportul din 

momentul contractării și cel al execuției.
Guvernul consideră în continuare \ 

procedurile pot fi accelerate prin taxa ue 
timbru calculată la valoarea contractului 
impusă firmelor care contestă rezultatul 
unei licitații, deși Comisia Europeană 
apreciază că această taxă poate împiedica 
accesul liber la justiție.

Miniștrii au reclamat faptul că nu 
pot plăti echipele de management care 
participă la implementarea efectivă a 
proiectelor finanțate din fonduri l 
deoarece nu mai au o bază legslativă, 
după intrarea în vigoare a Legii 
salarizării.

Membrii Guvernului au discutat și 
despre procesul de descentralizare, pre
mierul Emil Boc cerând miniștrilor să re
specte termenele stabilite.

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

Pe de altă parte, președintele « 
adresat Parlamentului și Guvernului 
scrisori în care semnalează necesitatea 
adoptării în regim de urgență a Codurilor 
de procedură penală și civilă și a legilor 
de punere în aplicare a celor patru Coduri 
juridice.

Viena puteau să răspundă cererii luni. Un 
angajat al uneia dintre aceste agenții și-a ex
primat regretul față de lentoarea cu care le 
sunt retumate automobilele închiriate.

"Din cele 150 de mașini care ar fi tre
buit să ajungă în ultimele zile, nu am nici 
30. Iar acest lucru se întâmplă în timp ce 
toată lumea spune că această poveste cu 
norul de cenușă ne permite, nouă, agențiiloi 
de închiriere, să facem afacerea secolului! 
Dar uită că mașinile mele se află acum în 
Polonia sau în altă parte până în Portugalia 
și că nu știu cum să le aduc înapoi", s-a 
plâns el.



(gol
Cele mai multe mămici iți petrec cea mai mare parte a timpului făcând curățenie sau schim
bând scutece. Dar Christina Aguilera spune că se simte mai sexy după ce i-a dar naștere lui 
Max în 2008. "Acum știu să-mi apreciez corpul și mă simt bine în pielea mea. Sunt mai ma
tură, mai înțeleaptă și știu mai multe lucruri decât știam la 20 de ani", spune Aguilera.
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Concertul AC/DC va putea fi urmărit
și din curtea Palatului

Conducerea Camerei Deputaților 
a aprobat amplasarea a două tribune a 
câte 2.500 de locuri fiecare, pentru 
showul AC/DC din 16 mai, în curtea 
Palatului. Organizatorii au solicitat ca 
accesul publicului să fie permis între 
orele 12:00 și 23:00.

Concertul AC/DC se anunță a fi 
unul de proporții, la fel ca și bugetul de 
care dispune. Peste 2,5 milioane de 
dolari au fost alocate show-ului incen
diar al trupei pe care românii o așteaptă 
de mai bine de 36 de ani. Asta pentru 
că, pe 16 mai, pe scena uriașă din Piața 
Constituției, australienii vor avea o 
locomotivă care va lua foc.

’ Show-ul va dispune de aceeași 
constucție care, anul trecut, a fost 
utilizată pe stadionul Wembley. La 
București, scena va fi amplasată chiar 
în fața Casei Poporului unde va fi 
transportată cu nu mai puțin de 28 de 
tirun.

Costurile întregii producții se 
ridică la impresionanta sumă de 2,5 

'ioane de dolari. Suma este una

fabuloasă pentru un an de criză, în care 
sponsorii nu se grăbesc să vină cu bani. 
Dar atunci când AC/DC se află în plin 
turneu prin Europa, nu poți să stai pe 
gânduri, și-au spus organizatorii, care 
acum își pun speranța în vânzarea celor 
60.000 de bilete.

Pentru un bilet aproape de 
AC/DC, românii au plătit 265 de lei , 

acestea epuizându-se la scurt timp de la 
punerea în vanzare. Au mai rămas 
bilete la VIP de 477 de lei și la catego
ria Normal Circle. Atenție, însă. 
Primele 20.000 de bilete din această 
categorie, care au un preț promoțional 
de 127,2 lei, sunt în curs de epuizare. în 
curând, un astfel de tichet va costa 
148,4 lei.

Jennifer Aniston
debutează ca regizor 
de lungmetraje

Jennifer Aniston a anunțat că va 
regiza în curând primul ei lungmetraj, 
actrița americană mărturisind că 
lucrează deja la "un proiect secret", 
informează contactmusic.com.

Jennifer Aniston, care și-a 
dobândit celebritatea grație serialului 
de televiziune "Prietenii tăi/ Friends", 
a mărturisit că speră la o "renaștere" 
a carierei sale de la Hollywood și că 
decizia ei a fost influențată de succe
sul regizoral al actriței Drew Barry
more, autoarea comediei de succes 
"Dă-i bătaie/ Whip It!", lansată pe 
marile ecrane în 2009.

"Am un proiect în derulare, pe 
care îl voi regiza. După ce ai făcut 
destul de multe filme ajungi să te în
trebi: «Ce urmează?». Am ajuns într- 
un moment în care, din punct de 
vedere al creativității, vreau să merg 
într-o direcție nouă", a mărturisit 

A

actrița americană.
Acesta nu va fi primul exercițiu 

de regie al actriței Jennifer Aniston, 
ea fiind coregizoarea scurtmetrajului 
"Room 10", în care au jucat Robin 
Wright Penn și Kris Kristofferson.

Jennifer Aniston a devenit 
celebră datorită rolului Rachel Green 
din serialul de televiziune "Prietenii 
tăi/ Friends", care i-a adus un premiu 
Emmy și un Glob de Aur. Ea a mai 
jucat în comediile "Dumnezeu pentru 
o zi" (2003), "Rutina, bat-o vina" 
(1999), "Surpriză: Vine Polly!" 
(2004) și "Despărțiți, dar împreună" 
(2006). în ultimii ani, actrița a avut o 
tentativă de a juca și în alte genuri de 
filme, precum thriller-ul "Fără con
trol" (2005), după care a revenit la 
stilul comediilor romantice, jucând în 
"Eu și Marley" (2008) și în "Despre 
bărbați și nu numai..." (2009).

Gerard Depardieu se declară un om fericit
Este unic, emblematic pentru 
cinematografia franceză și ce

lebru pentru că nu-și pune 
lacăt la gură. Gerard Depar

dieu, căci despre el este vorba, 
declară un om fericit. Cum 

a reușit acest lucru? Simplu: 
„Mi se rupe de ce cred oamenii 

despre mine’'.

Starul din Hexagon, care 
mează pentru „Small World” 

alături de actrița de origine română 
Alexandra Maria Lara și le dă 
emoții germanilor să nu o trans
forme și pe aceasta într-o 
gurmandă, nu suportă ipocrizia și 
nu are complexe. Este o adevărată 
bombă calorică, a fost numit al
coolic...

„Mă simt complet fericit! Cin
ematografia îmi dă ce se mănânc, 
îmi fumez țigările, îmi beau vinul, 
nu merg la școală și consum came 
de porc: ce-ar putea fi mai bun decât 
asta?”, a declarat, cu umor, interpre

tul lui Cyrano de Bergerac, partener 
cu Isabelle Adjani în „Mammuth”, 
film ce va rula în Franța de pe 21 
aprilie.

„Sunt oameni care își pierd 
timpul făcând sport, ținând regim... 
Am făcut și eu asta, am descoperit 
că te îmbătrânește. Cine, la 60 de 
ani, mai aleargă după frumusețe? 
Dar frumusețea... ea aleargă după 
mine! De ce naiba ne interesează 
cum arătăm fizic? Nu voi face o 
cursă dezlănțuită după frumusețea 
eternă de care nu-mi pasă! Nu, nu 
am acestă apăsare. Nu am probleme 
de imagine”, a subliniat Gerard De
pardieu.

Un mare actor care a reușit să 
reziste luând viața așa cum e. Cu 
necazuri, cu bucurii, cu construcții 
care mereu se prăbușesc și trebuie 
ridicate din nou. A mers mai de
parte. Și a dat lumii mai mult decât 
majoritatea „chipurilor frumoase” 
care au invadat ecranele. Pentru că 
a trăit. Din plin.

Soțul lui Fergie
vrea șapte urmași

Ajuns la 37 de ani, Josh 
Duhamel arde de nerăbdare să 
devină tătic și visează cu ochii 
deschiși la o familie numeroasă. 
Asta și pentru că partenera lui de 
viață, Fergie, nu este nici ea chiar 
la prima tinerețe - are 35 de 
primăveri.

„Toată viața am iubit copiii. 
M-aș mulțumi cu unul, dar cu 
vreau șapte!”, anunță actorul din 
seria „Transformers” și din 
comediile romantice „Iubire la 
Roma” și „O vedetă în casa 
noastră”.

De cealaltă parte, există 
probleme. Deși recunoaște că își 
dorește, la rândul ei, să devină 
mămică, Fergie nu ascunde faptul 
că, momentan, cariera este 
prioritară familiei.

„Vreau copii, dar nu acum. 
Cândva, în viitor, dar doar după ce 
voi termina turneul, pentru că nu

pot sări pe scenă dacă sunt
însărcinată”, a fost reacția compo
nentei Black Eyed Peas.
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Alcatraz- închisoarea de maximă securitate, recent redeschisă și do
tată cu aparatură de supraveghere de ultimă oră. Toată lumea se stră
duiește să nu ajungă acolo. însă Donny Johnson, o minte criminală 
prin excelență, a adunat un comando tocmai pentru a se infiltra în 
Alcatraz. (Pro TV; 20:15; Pe jumătate mort)
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Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

Sport
Telejurnal; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Baycm Munchcn - 

Olympiquc Lyonnais
Studio fotbal UEFA Cham

pions League

97:00

•18:10

17:00

<8:00

18.15

18:45

19:15

21:00
21:30
22:00
23:10

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 55.)
Zile de neuitat (canadian-SUA 

dramă, 2008, rel.)
Poate nu știai
Telejurnal; Sport
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 75.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
ZonțaJ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 55.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003- 1.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 75.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 225.)
Sunetul și liniștea (canadian- 

neo-zeelandez film biografic, 
1993) cu John Bach, Ian Ban- 
ncn, Brenda Frickcr
Bazar (documentar, rel.)
Bugetul meu (reportaj)
Ora dc știri (show dc întâlniri) 
Audiții pe Broadway (SUA 

dramă muzicală, 1985) 113' cu 
Michael Douglas, Alyson Reed, 
Vicki Frederick, Yamil Borges

06:00 Observator 09:00 Știrile Pro TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 Supcmanny (reality show)
08:00 "Ncatza cu Răzvan și Dani 99:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii (mexican film se- 08:20 Sport cu Fiorentina

(matinal) 10:00 Nopți interzise (SUA dramă. rial de acțiune, 2009, rel.) 09:00 Galileo
ld:00 în gura presei 1990, rel.) 10:00 Luna fermecată (serial) 99:30 Viceversa (reality show)
11:00 Familia Bundy (SUA serial dc 11:00 Apropo TV (emisiune de diver- 11:15 Pasiune (dramă, 2007 - 1.) 10:30 Crima din vis ( dramă, rel.)

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, tisment, rel.) 12:30 Pasiune (dramă, 2007) 13:00 Camera de râs
Katey Sagal, Christina Apple- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Aniela (român serial, rel.) 14:00 Neveste disperate
gate, David Faustino 1973, rel.-3717.) 15:15 Rețeta de ACASĂ 15:15 Cireașa de pe tort

12:00 Miami Vice (SUA film serial 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Destine furate (SUA serial) 16:15 Galileo
dc acțiune, 1994) cu Don Job- 14:00 Comoara lui Da Vinci (SUA 16:25 Vremea dc ACASĂ 17:00 Trăsniții
nson, Philip Michael Thomas, thriller de acțiune, 2006) 16:30 Maria Mercedes (serial) 18:00 Focus 18 90'

13:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport Cu: Geanina
14:00 Film (rel.) 1973-3718.) 16:30 împreună pentru totdeauna Varga, Dragoș Gostian
16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 19:30 Cameleonii 19:30 Cronica Cârcotașilor (emisiune
17:00 Acces Direct 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 20:30 Aniela (român serial, 2009) de divertisment) 165'
19:00 Observator vertisment, 2007) 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 22:15 Trăsniții (serial dc comedie,
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) cu Martin Karpan, 2007 - 35.) 45'

concurs) 20:15 Pe jumătate mort (gcrman-SUA Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA
22:00 Plasa de stele (emisiune de di- film dc acțiune, 2002) cu Steven rona. Jose Guillermo Cortines serial polițist, 2003 - 5.) 60' cu

vertisment, 2010) Seagal, Morris Chestnut 22:30 Poveștiri dc noapte Mark Harmon, Sasha Alcxan-
23:00 Observator 22:15 State dc România (român serial 23:30 India (serial dc aventură, 2009) der, Michael Weatherly, Pauley
23:45 Un Show Păcătos (emisiune dc dc comedic, 2009 - 96.) cu Juliana Paes, Mârcio Garcia, Pcrrcttc

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV Rodrigo Lombardi, Caio Blat

HB© 11:25 Șapte suflete (SUA dramă, 2008)
13:25 Băiatul în pijama vărgată (cnglcz-SUA dramă, 2008)
15:00 Aventurile lui Rocky și Bullwinkle (comedie) 

Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009) cu Steve Martin, Jean Reno 
Shine a Light (SUA-cnglcz film-concert, 2008) 
Numere fatale (australian film de acțiune, 2009) 
Pacific (SUA mini-serial, 2010-6.)
Citește și arde (SUA polițist, 2008) cu John Malkovich, George Cloo

ney, Brad Pitt, Frances McDormand

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

Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 12.) 
Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/16.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 3.) 
Dc-a regăsirea (SUA comedie, 1952) 
Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 13.) 
Dublă identitate (SUA serial polițist, 2006 - 3.) 
Seinfeld (SUAscrial dc comedie, 1990- 121.) 
Crocodilul (SUA thriller, 2007) 100' cu Michael Madsen, Peter Tuins- 

tra, Sherry Phungprasert, Elizabeth Healey



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva
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Telefon: 0755.999.916
facturist 1

electrician de înlreținere și reparații
absolvent înv. preuniversitar fără 1
atestat prof. 10

faianțier 1
barman 2

cusâior piese din piele și înlocuitor

bucătar 2
instalator încălzire centrală și gaze

1coafor 1

dansatori 4 instructor auto 1

izolator hidrofug 2 instructor școlar-auto 1

mașinist la mașini pt. terasamente lăcătuș mecanic 6

lăcătuș montator 1
muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 98 Lucrător comercial 1

ospâtarfchelner) 5 macaragiu 2

seo^tară 1 manipulant mărfuri 1

vânzător 1 mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 2

vulcanizator piese din 
prese

cauciuc la
1 medic specilaist 1

Hunedoara montator subansamble 1

Telefon: 0755.999.917
munc. necal.Ia demol. clădiri, zidă
rie, faianță, gresie, parchet

2

agent securitate 8
mim. necal. în ind. confecțiilor

9' vânzări 1

barman 3 munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor I

conrecționer-asamoior an. ain tex
tile 2 ospătar 2

croitor 2 pregătitor pt.încălțăminte și articole 
lehnice din cauciuc 6

sudor 4 munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 4

tăietor cu flcăra (autogen) 3
operator confectioner ind. îmbrăcă- 
minte+țesături, tricot, mat.sintetice 

6
vânzător 1

vopsitor industrial 1
sudor manulacu arc electric 3

zidar-pielrar 1
zidar restaurator 2

zidar samotor 1

Lupeni
zugrav-vopsitor 1

Petroșani Telefon: 0755.999.919

Telefon: 0755.999.918
îngrijitor clădiri 1

munc. necal.ia întreț.drumuri, po
duri. baraje 6asistent social 1

bucătar 1 vânzător 6

cameristă hotel 1 zidar-pielrar 3

consilier/expert/inspector/referent/e 
conomisl în management 1

Vulcan

controlor calitate 1 Telefon: 0755.999.920

dulgher restaurator bobinator aparatj electric 1

lăcătuș mecanic 1 bucătar 1

magazioner 1 confecționer-asamblor articole tex
tile 5

maistru industriile textilă, pielărie
1 electricean de întreținere și repara

ții 1
mecanic auto 1

finisor produse abrazive ]
munc. necal. la ambalarea prod, so
lide și semisolide 1 izolator termic 1

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

lucrător comercial 1

măcelar 1
munc.necal.în ind confecțiilor

14 magazioner 1

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

tehnoredactor 1 munc.necal.in ind confecțiilor 9 femeie de serviciu 1

O Mică publicitate

muncitor necal.in ind. confecțiilor
5

Brad sudor 10

șofer de autoturisme și camioane 1
Telefon: 0755.999.923

vânzător

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

IMOBILIARE
k g

tehnicean determinări fizico-meca- 
nice 1

ajutor ospătar 1
Hațeg

munc. necal.în silvicultură
1

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
Simeria

inspectorțreferentjresurse umane 
] bucătar Telefon: 0755.999.928

Telefon:0755.999.921 1 ucrâtor comerci al 2 consilier juridic 1
asfaltator I

casier 2
mașinist la mașini
pt.terasamente(ifonisf) 1

cusător piese la incălțăminte din 
cauciuc 20

drujbisl muncilor necal.în silvicultură 5 inginer autovehicule rutiere
1

instalator încălzire centrală și gaze
I

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

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

barman

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

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

»uiid apartament cu 2 camere în Deva, et.l, 56mp. bloc cărămidă. 
Tel.0725.389.514

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

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

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. Preț 39.000eur neg.și în 2 rate. Tel.0751.176.178

Vând urgent apartament 4 camere în Dorobanți, 2 balcoane,2 băi, confort 
j, 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

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, gTesie, parchet

1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 2

brutar 1

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

mecanic auto 1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15

muncitor necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1 ospâtarfchelner)

ospătarțchelner) 3

reprezentant comercial 1

vânzător 2

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 25

muncilor necal. la demol. clădirilor, 
mozaic, faianță, gresie 1

programator de sistem informatic
1

șofer autoc./mașină mare tonaj I

OFERTE DE SERVICII
EaL. -

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar

consilier financiar-bancar 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole

lăcătuș montalor 10

șofer de autoturisme și camioanele
1

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

munc.necal.la întreț.drumuri.po- 
duri.șoselc.baraje 15

sortator produse 2

subinginer construcții civile, ind. și 
agricole 1

subinginer mecanic automobile
1

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

electricean în construcții 1

mecanic utilaj

electricean de întreținere și repara
ți I

muncilor necalificat la demolarea 
clădirilor, zidăriei, mozaic.faianta, 
gresie

mecanic auto

AUTO

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

Vând SEAT MARBELLA 850cmc. a.f. 1987, consum mic. r.t 15.12.2011, prc| 
6(X) cur 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

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

g DIVERSE

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.

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

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

Vând ciobănesc german 2 luni -1 OOron, doberman 4 luni-150ron, vând casă 
com. Ilia sau schimb ap.în Simeria sau Deva; vând aragaz Zanussi-200ron, 
combină frigoriftcă-200ron, mașină de-spălat automată lndesit-200ron. Tel. 
0743.832.083

Vând vacă rasa bălțată românească, 4 ani, gestantă în 41uni. 
Tel.0254.237.357 (text maxim 50 de cuvinte)

TALON DE MICA PUBLICITATE

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. Im
port Germania. Tel: 0723.911.241.

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

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

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

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

Semnătura

.. Prenume.......

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

Sc..... Ap. ..

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de Ia 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.

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

yahoo.com
yahoo.com
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Meciuri de șase puncte
Echipele hunedorene din liga 
secundă joacă meciuri foarte 
importante pentru evitarea 

retrogradării, în etapa inter
mediară de astăzi. Mureșul 

Deva se deplasează la FC Sil- 
vania, iar Minerul Lupeni 

evoluează pe terenul celor de 
la FC Baia Mare.

Cu încă trei puncte agonisite 
după meciul cu Fortuna Covaci, de
venii privesc mai liniștiți spre clasa
ment, dar nu au scăpat deloc de griji. 
Mai ales că acum urmează din nou un 
joc cu o contracandidată la evitarea 
retrogradării, FC Silvania Șimleul 
Silvaniei. Echipa din Sălaj a schimbat 
de sâmbătă și până acum antrenorul. 
Dacian Nastai, omul cu care Silvania 
a promovat din Liga a IH-a, a fost 
demis pentru rezultatele catastrofale 
din retur. Practic, gazdele de mâine 
au jucat cinci meciuri în retur și le-au 
pierdut pe toate, iar acest lucru nu 
avea cum să nu se lase cu măsuri. Da
cian Nastai a plătit cel mai scump, 
fiind înlocuit cu Marius Pașca după 
etapa a XXIV-a. Victoriile cu Jiul și 
FC Drobeta nu contează, pentru că 
toate echipele vor învinge la același 
scor, mai devreme sau mai târziu. 
Menținerea în liga secundă a celor de 
la FC Silvania atârnă de un fir de ață 
sau mai bine zis de Mureșul Deva. Ar 
fi timpul ca elevii lui Gheorghe 
Barbu să câștige un joc în deplasare, 
mai ales că în tur FC Silvania s-a 

impus la Deva, cu 2 - 0. Miza par
tidei este una de șase puncte. Un suc
ces sub „Măgură” este o gură imensă 
de oxigen pentru deveni, în timp ce 
sălăjenii au acumulat deja un pasiv de 
minus zece la adevăr, periculos de 
aproape de locurile retrogradante.

Tot de șase puncte a caracterizat 
antrenorul Petre Gigiu meciul pe care 
Minerul Lupeni îl dispută la Baia 
Mare. „Ne așteaptă un meci greu, un 
joc de șase puncte aș putea spune și 
sper să nu venim cu mâna goală. De
plasarea este una lungă și obositoare, 
dar am încredere în jucătorii mei”, a 
afirmat antrenorul, care se arată de
osebit de optimist. Tehnicianul de pe 
banca Lupeniului susține că echipa sa 
va acumula 43 de puncte la finalul se
zonului, un total care îi permite să se 
claseze în prima jumătate a ierarhiei 
din seria a doua a ligii secunde. Asta 
înseamnă încă 17 puncte în 10 etape, 
în condițiile în care „Minerii” mai 
trebuie să joace cu UTA, U Cluj sau 
Dacia Mioveni.

Trei meciuri în șapte zile
Cetate Deva are un program 

foarte încărcat în următoarea 
săptămână. Deși nu le-a mai 

rămas să joace decât pentru orgo
liu, handbalistele hunedorene 

joacă în interval de o săptămână 
cu trei dintre 

cele mai bune echipe din 
Liga Națională.

Supercampioana Oltchim Râmnicu 
Vâlcea poposește la Deva, în drumul spre 
câștigarea Ligii Campionilor. Meciul nu 
mai are niciun fel de miză pentru cele 
două echipe. Oltchim a câștigat matem
atic al 16-lea titlu de campioană, iar 
Cetate nu mai are șanse de a prinde un loc 
de cupă europeană la finalul campionat-
ului. Apoi urmează două partide cu HCM

Cupa Liceelor, 
faza zonală

Două săli de sport din județul 
Hunedoara vor fi, în acest sfârșit de 
săptămână, gazdele turneelor finale de 
la Cupa Liceelor.

Parchetul nou din Sala Spor
turilor este suprafața aleasă pentru 
turneul zonal la fotbal masculin. Cam
pioanele din județele Hunedoara, 
Arad, Timiș și Caraș Severin vor juca, 
sâmbătă și duminică, pentru stabilirea 
învingătoarei, cea care va obține 
biletele pentru faza următoare din 
Cupa Liceelor.

Partidele sunt programate să 
înceapă sâmbătă, de la ora 9. Același 
lucru se va întâmpla la Hunedoara, în 
sala de sport a Liceului „Traian 
Lalescu”, dar de data aceasta este 
vorba de handbal masculin.

Roman, respectiv HC Zalău, la interval 
de câteva zile. „Federația nu a ținut cont 
de dorința noastră, deși suntem club or
ganizator, programând meciul joi, în loc 
de miercuri.

Asta înseamnă că vineri dimineață 
echipa se urcă în autocar, facem o de
plasare de câteva sute de kilometrii, pen
tru că sâmbătă dimineața avem meci cu 
Romanul. Ne întoarcem de la Roman și 
joi avem din nou meci, acasă, cu Zalăul”, 
a afirmat patronul lui Cetate, Marian 
Muntean.

Pentru iubitorii handbalului mai co
mozi, care nu vor face deplasarea până la 
Sala Sporturilor, partida dintre Cetate și 
Oltchim este transmisă în direct, pe 
Digisport. Intrarea la meci costă 10 lei.

Juniorii hunedoreni, record de eficacitau
Juniorii lui FC Hunedoara sunt la câteva 

goluri distanță de a stabili un record de eficac
itate. Fotbaliștii pregătiți de Claudiu Toader 
mai au 16 goluri până la cota 200! Adică exact 
atâtea câte au marcat în ultimul meci, contra 
celor de la Gloria Geoagiu.

Scorul de 16-0 înregistrat în ultimul joc 
nu trebuie să mai surprindă, din moment ce FC 
Hunedoara a repurtat două victorii în actualul 
campionat în care au marcat peste 20 de goluri, 
contra celor de la Băcia și Certej!

Jucătorii antrenați de Claudiu Toader, 
dintre care mulți se pregătesc cu echipa de se
niori, au o medie de fix opt goluri pe meci. Pe 
lângă cel mai bun atac, FC Hunedoara are și 
cea mai „betonată” defensivă, cu numai nouă 
goluri primite în 23 de etape.

Și totuși, în ciuda acestor cifre impresio
nante, juniorii hunedoreni au numai patru 
puncte avans față de urmăritoarea Real Sport 
Deva, adică o victorie în plus, cele două 
formații neavând rival, a polul opus se află ju
niorii lui Agrocompany Băcia, care mai au 
puțin și ajung la cifra de 200 de goluri... în
casate.

Rezultate juniori I .iga a IV-a 
Etapa a XXII l-a

Real Sport Deva - Aurul Certej 3 - 1
FC Hunedoara - Gloria Geoagiu 16 0
Universitatea Petroșani - Minerul Uricani 0 - 1 
Victoria Călan - Minerul Teliuc 2 3
Zarandul Crișcior - Minerul Aninoasa 2-3 
Dacicus Orăștie - Inter Petrila 5 1
Agrocompany Băcia - Aurul Brad
Metalul Crișcior - CS Vulcan 1 2

<1 \s \M> x 1
1. FC Hunedoara 23 22 0 1 184-9 88
2. Real Spori Deva 23 21 0 2 97-24 84
3. Aurul Brad 23 17 2 4 83-23 70
4. Minerul Uricani 23 16 3 4 69-20 67
5. CS Vulcan 23 13 3 7 51-33 55
6. Minerul Teliuc 23 11 2 10 75-58 46
7. inter Petrila 23 11 1 11 68-61 45
8. U Petroșani 23 10 4 9 45-40 44
9. Dacicus Orăștie 23 8 4 11 58-79 36
10. Zarandul 23 8 2 13 39-52 34
11. Aninoasa 23 8 2 13 47-78 34
12. Victoria Călan 23 7 3 13 45-54 31
13. Aurul Certej 23 7 3 13 40-102 31
14. Gloria Geoagiu 23 4 0 19 25-98 16
15. Metalul Crișcior 23 3 3 17 20-62 ••
16. Agrocompany 23 1 2 20 23-176
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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