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Galacticele 
au „coborât” în Deva

O Sfântul Gheorghe 
în tradiții și datini

Mureșul pierde 
pe mâna arbitrului

w ►:
Proiectul noii legi a 
pensiilor. Cine câștigă, 
cine pierde?
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„Curat murdar, 
coane Fănică!”
Profesorii au făcut grevă pe ici-pe 
acolo, dar nu prin părțile esențiale

Știrea zilei
de Nicolae Grecu

CNH nu-și va plăti 
niciodată datoriile 
către buget

Cel mai mare datornic al statului Compa- 
îia Națională a Huilei (CNH) Petroșani nu-și 
/a plăti niciodată datoriile către buget, iar 
XNAF trebuie să execute silit toate activele 
țajate, a declarat ieri ministrul Economiei, 

Adriean Videanu. „Unele companii nu-și vor 
putea plăti niciodată datoriile. CNH nu are 
această posibilitate (...). Acum restructurăm 
serviciul datoriilor”, a afirmat Videanu. 
Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli al 
CNH, datoriile companiei ar putea crește în 
acest an cu 28 la sută, la 4,11 miliarde de lei, 
de la 3,2 miliarde de lei în decembrie. CNH 
aflată în subordinea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Mediului de Afaceri este cel mai 
mare datornic către bugetul de stat. Ministrul 
a mai adăugat că Agenția Națională de Admin
istrare Fiscală (ANAF) va trebui să execute 
acele active care sunt gajate deja, iar Minis
terul va răscumpăra o parte dintre aceste în 
vederea integrării în cele două societăți ener
getice, Electra și Hidroenergetica. „ANAF să 
execute activele gajate deja. Vom răscumpăra 
unele active de la stat și le vom integra în cele 
două societăți energetice”, a spus Videanu.

Electra va fi formată prin comasarea celor trei 
complexe energetice din Oltenia - Turceni, 
Rovinari și Craiova, Nuclearelectrica, Soci
etatea Națională a Lignitului Oltenia și sucur
salele Hidroelectrica din Vâlcea, Sibiu și 
Târgu Jiu. Hidroenergetica va fi formată prin 
transformarea Hidroelectrica în societate 
națională și va păstra filialele Hidroserv 
Bistrița, Slatina, Porțile de Fier, Curtea de 
Argeș, Sebeș, Hațeg și Cluj, și va prelua, inte
gral sau parțial, și patrimoniul CNH Petroșani. 
Totodată, din Hidroenergetica vor mai face 
parte Electrocentrale Deva, Electrocentrale 
București, Electrocentrale Paroșeni și Ter- 
moserv Paroșeni, toate filiale ale Termoelec
trica. Electrocentrale Paroșeni și Termoserv 
Paroșeni vor fi însă incluse în societatea 
națională la o dată ulterioară, pentru ca acestea 
să poată obține un împrumut în vederea 
finanțării unor investiții de mediu.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN 687 Cristur - Hunedoara
►DN 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călan - Băcia
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—^-Sfântul Zilei |g HOROSCOP
ț greco-catolic

Sf. Mare Mucenic Gheorghe

ț romano-catolic
Ss. Gheorghe, Adalbert, ep. m

Rețtf zilei

Prăjitură 
pentru cafea

Ingrediente:
110 g margarină, 175 g zahăr, 1 

linguriță esență de vanilie, 3 ouă, 250 
ml smântână, 250 g făină, 1 linguriță 
bicarbonat, 1 linguriță praf de copt, 85 
g margarină, 200 g zahăr maro, 2 
lingurițe de scorțișoară, 1 cană de 250 
ml cu nuci tăiate bucățele.

Mod de preparare:
Se amestecă primele 3 ingredi

ente, într-un castron. Se adaugă ouăle 
și se amestecă cu mixerul încă 3 
minute sau mai mult. Se adaugă și 
smântână și se amestecă până se 
încorporează.

Se adaugă făina amestecată cu 
praful de copt și bicarbonatul. Se dă 
drumul la cuptor Ia 174°C (350°F).

într-un alt castron se amestecă 
bine cele 80 de grame de margarină cu 
zahărul maro și scorțișoara. Se adaugă 
nucile tăiate bucățele.

Aveți nevoie de o formă de chec 
lungă sau o formă ca cea din imagine 
cu diametrul de 10”. Se unge bine cu 
grăsime. Se pune jumătate din aluat, 
apoi jumătate din amestecul cu nucă, 
cealaltă jumătate de aluat peste care se 
pune amestecul cu nuca rămas. Se dă 
lâ cuptor aproximativ 40 de minute. 
După ce s-a scos din cuptor se lasă 10 
minute să se răcorească și se scoate din 
formă. Se lasă să se răcească.

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 Mare Mucenic Gheorghe,

Minunatul acesta, vestitul și marele 
Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea 
împăratului Dioclcțian, s-a născut în Ca- 
padochia, fiu al unor părinți creștini și 
învățat, din tinerețe, în dreapta credință. 
Rămas fără de tată din copilărie, Sfântul 
s-a mutat, cu maica sa, din Capadochia 
în Palestina, fiind cu neamul de acolo și 
având acolo multe averi și moșteniri. 
Ajuns la vârsta desăvârșită și fiind fru
mos la chip și viteaz în luptă, prin 
osteneală, pricepere și destoinicie, 
tânărul Gheorghe s-a făcut prețuit și, 
îmbrățișând slujba armelor, în scurtă 
vreme a cucerit cele mai mari cinstiri, 
până și dregătoria de conducător de

purtătorul de biruință (+ 303)
oaste, în garda împăratului.

Se știe că, deși era păgân, împăratul 
Dioclețian, până la anul 303 nu a luat nici 
o măsură împotriva creștinilor. Această 
stare de lucruri a îngăduit creștinilor 
vrednici să urce până la cele mai înalte 
slujbe în împărăție. în anul 303 însă, din 
îndemnul ginerelui său Galeriu, pe care 
Dioclețian l-a luat ca însoțitor la domnie, 
a aprins prigoana împotriva creștinilor.

Cunoscând, deci, decretul de prigo
nire împotriva creștinilor, îndată Gheo
rghe s-a înfățișat singur înaintea 
împăratului Dioclețian și, înaintea în
tregii curți împărătești, a mărturisit de
schis că este creștin și că înțelege să 
slujească în oastea împăratului, ca ucenic 
al lui Hristos. Uimit de această 
mărturisire și îndemnat de Galeriu, 
Dioclețian a dat poruncă să fie dus în 
temniță și pus la chinuri, ca să se lepede 
de credință. Și a fost trecut prin toate 
vămile muceniciei, loviri cu sulița, bătăi 
la tălpi, lespezi de piatră pe piept, chinul 
la roată, groapa cu var, încălțăminte cu 
cuie, băutură otrăvită, bataia cu vine de 
bou și multe altele. Toate acestea le-a în
durat Sfântul Gheorghe cu bărbăție stând 
tare în credință.

Deci, cei de față, văzând chinurile 
de moarte prin care trecea Sfântul Gheo

rghe și că rămâne viu și nevătămat, mulți 
dintre ei s-au lepădat de idoli și au venit 
la credința în Hristos, slăvind cu un glas 
pe Dumnezeul creștinilor. Mai mult, în 
vremea ținerii lui în temniță, Sfântul 
Gheorghe, atingându-se de un mort, 
acesta a înviat. însăși împărăteasa 
Alexandra, soția lui Dioclețian, văzând 
acestea, a mărturisit credința ei în Hris
tos.

în cele din urmă, împăratul a încer
cat să-1 înduplece cu onoruri și cu 
făgăduințe, dar Sfântul a ales să rămână 
pentru totdeauna cu Hristos. în fața aces
tei mărturisiri și, văzând că toate 
încercările lui sunt zadarnice, Dioclețian 
a dat poruncă să li se taie capetele, și 
Mucenicului și împărătesei Alexandra.

Deci, ostașii i-au scos afară din 
cetate, dar, pe drum, înainte de a ajunge 
la locul de tăiere, împărăteasa, slăbind cu 
trupul, și-a dat duhul. Iar, când au ajuns 
la locul hotărât, Sfântul și-a ridicat glasul 
și s-a rugat cu căldură, mulțumind lui 
Dumnezeu pentru toate binefacerile 
primite. Astfel, rugându-se, cu bucurie și- 
a plecat capul sub sabie și a fost tăiat, în 
ziua de 23 aprilie, păzind până la capăt 
credința fără prihană și luând cununa cea 
neveștejită din mâna lui Hristos, Domnul 
său.

în perioada curentă veți fi mai 
mult interesați de gospodărie decât 
de partenerul de cuplu. Profesional,
până în 29 mai, aspectele indică succes, iar 
până în 31 mai, planeta Marte încă vă va mai 
susține oferindu-vă energie și spirit de iniția
tivă.

Vă dedicați trup și suflet aspecte
lor profesionale și bine faceți pentru 
că aveți parte de sprijin de la plane
tele Marte si Mercur.

Mercur, planeta voastră guverna
toare, vă sprijină la tot pasul, dar mai 
ales acolo unde aveți nevoie de pute
rea cuvântului. în sfera sentimentală
se poate spune că vă veți distanța de partener 
datorită împrejurărilor. -x

Chiar dacă în această săptămână 
veți tinde să fiți mai mult raționali 
decât sentimentali încă veți mai be
neficia de sprijinul planetei Venus
care promite o perioadă favorabilă în sfera
sentimentală.

Din punct de vedere moral stați 
excelent și tindeți să vă înțelegeți 
bine cu toată lumea. încercați, totuși, 
să nu faceți excese sentimentale și 
evitați pe cât se poate gelozia.

Profesional vorbind se întrevăd 
numai succese, însă pe alocuri și mici 
piedici menite să vă încurce puțin so
coteala. Totuși, se anunță o săptă

23 aprilie
de-a lungul timpului

1400: A început domnia lui Alexandru cel Bun, 
■ în Moldova (1400- 1432)

1880: Guvernul României a hotărât înființarea 
L Direcției Princiare a CFR cu sediul în București

1962: încheierea cooperativizării agriculturii, 
; .proces început în martie 1949 și care, teoretic, tre

buia să se realizeze pe baza liberului consimțământ 
/ al țăranilor

1971: Rolling Stones lansează albumul 
► „Sticky Fingers"

1985: Compania Coca-Cola a anunțat schim- 
1 barea rețetei de producere a băuturii răcoritoare

2003: La Beijing se închid toate școlile pentru 
tdeuă săptămâni din cauza virusului SARS

S-au născut:
1564: William Shakespeare, poet, dramaturg englez 

(dată incertă) (d. 1616)
1858: Max Planck, fizician german, laureat al Pre

miului Nobel (d. 1947)
1894: Gib Mihăescu, scriitor român (d. 1935)
1918: Maurice Druon, scriitor francez (d. 2009)
1921: Edmond Deda, compozitor român
1950: Geo Costiniu, actor român
1958: Thomas Csinta, profesor și jurnalist de 

investigație francez de origine română, stabilit în Franța 
(Paris)

Comemorări:
1616: William Shakespeare, dramaturg și poet en

glez^. 1564)
1851: Constantin Daniel Rosenthal, pictor și 

revoluționar român (n. 1820)
1979: Maurice Clavel, dramaturg și ziarist francez 

(n. 1920)
1986: Otto Preminger, regizor de origine austriacă 

(n. 1906)

mână favorabilă negocierilor, întâlnirilor de
tot felul și tot acum există șanse de izbândă în
ceea ce privește tranzacțiile.

Sunteți mai creativi ca niciodată 
și acest lucru se va observa din plin la 
locui de muncă. Debordați de energie 
iar ideile voastre sunt luate în consi
derare.

Vi se oferă o nouă șansă de a vă 
găsi perechea potrivită la sfârșitul 
acestei luni, iar pentru cei ce și-au 
găsit-o deja, luna iunie le va aduce 
mai multă armonie în cuplu.

Mercur vă susține proiectele 
profesionale, iar din punct de vedere 
financiar se anunță cheltuieli pentru 
achiziționarea unor lucruri necesare 
pentru casă.

le Bancurile zilei

Sănătatea vă dă bătăi de cap, dar 
și dacă problemele persistă, încercați 
să evitați, dacă se poate, intervențiile 
chirurgicale. Familia vă va susține și

- Iertați-mă, Sir, dar cred 
că vă caută cineva la 
telefon...

- Cum adică "crezi", 
John, mă caută sau nu mă 
caută?

- Să vedeți, Sir, când am 
ridicat receptorul, o voce de 
femeie mi-a spus:

- Tu ești tâmpițelul meu, 
pleșuv și idiot?

© © ©
- Sir, Sir! vine John ți

pând, au intrat hoții în biblio
tecă!

- Da? spune Sir, și ce ci
tesc?

© © ©
- John, spune Sir, care 

citea ziarul, pe acoperiș cir
culă tramvaie?

- Nu, Sir?! Dar de ce în
trebați?

- Uite, aici scrie că un 
tramvai a călcat un homar...

© © ©
Lordul își întreabă vale

tul:
- John, nu s-a întors încă 

soția mea de la partida de că
lărit?

- încă nu, Sir, dar cred că

trebuie să vină. Calul s-a în
tors de o jumătate de oră...

© © ©
Un evreu merge la măce

lărie:
- Dați-mi un kg din peș

tele acela.
- Dar acela nu e pește, e 

came de porc.
- Eu nu te-am întrebat 

cum se numește peștele acela!

chiar veți încerca să petreceți mai mult timp 
alături de cei dragi.

Situația sentimentală se va îmbu
nătății pentru că acum veți fi dispuși 
să faceți compromisuri. Urmează o
perioadă favorabilă pentru cumpărături.

Sfârșitul acestei luni vă predispune la tot
felul de neînțelegeri în familie însă 
relația de cuplu se poate îmbunătății 
considerabil. La serviciu graba strică
treaba.
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Primanil municipiului Petroșani a devenit tată. Soția sa, 
deputatul de Hunedoara, Monica lacob Ridzi a adus pe lume 
un băiețel. Conform surselor medicale din spitalul în care a 
avut loc nașterea atât mama cât și copilul sunt în stare bună.
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Galacticele au „ coborât ” în Deva

Cetate Deva - Oltchim Râmnicu Vâlcea 29 - 37
Cel mai important eveniment 
al zilei de ieri a fost meciul de 
handbal feminin dintre fina
lista Ligii Campionilor, Olt

chim Râmnicu Vâlcea și 
Cetate Deva. Mai mult decât 
un meci de handbal, partida 
disputată în Sala Sporturilor 
din Deva s-a dovedit a fi un 

eveniment monden. Ca dovadă 
și numeroasele fețe „simandi
coase” care au ținut să vadă 

„Galacticele” de la Oltchim și 
să fie văzuți de publicul nume

ros adunat în tribune.

Cu mâna pe titlul de campioană și 
cu gândul la finala Ligii Campionilor 
de peste două săptămâni, Oltchim 
" "'mnicu Vâlcea a trebuit să treacă și 
r -Ste halta numită Cetate Deva. In fața 
supercampioanei s-a aflat o formație 
hunedoreană care a avut în lot numai 11 
jucătoare, dintre care trei portari, astfel 
că duelul era inegal și în ceea ce 
privește nu doar valoarea indiscutabilă 
a celor două echipe, ci și numeric. în 
tabăra vâlceană, antrenorul Radu Voina 
nu a menajat niciuna din piesele grele, 
probabil pentru a nu-și ieși din formă 
până la marea finală cu Viborg. A 
revenit și Valentina Ardean Elisei, 
■" ^rtivă care a ratat mare parte a acestui 

sezon din cauza unei grave accidentări. 
La fix pentru a avea câteva jocuri în pi
cioare înainte de examenul de maturi
tate cu cel mai bogat club de handbal 
din lume.

Cronică cu ochii 
spre tribună...

Că a fost meciul sezonului în 
handbalul devean, s-a cunoscut după 
numărul mare de spectatori care au 
umplut Sala Sporturilor. Biletele au în
ceput să se vândă la ora 15, când câteva 
zeci de amatori erau deja la coadă. O 
oră mai târziu, 400 de bilete, adică o 
treime din capacitatea sălii, au fost deja 
vândute. Și pentru că a fost meci de 
gală, s-a cunoscut și după ținuta pa
tronului echipei Cetate, Marian 
Muntean. Acesta a renunțat la trening 
și adidași pentru un costum și cămașă a 
la Gigi Becali. Sala s-a umplut de pub
lic cu circa o jumătate de oră înaintea 
începerii meciului, dar nu a lipsit nici 
VIP-urile. Ca să se facă remarcat din 
mulțime, micuțul președinte al Consil
iului Județean a ținut să ofere flori 
jucătoarelor rezolvându-și astfel prob
lema de vizibilitate. în sală au mai fost 
prezente persoane publice care însă au 
asistat mult mai discret la joc. Primarul 
Mircia Muntean a fost însoțit de un 
grup de consilieri devotați. De aseme
nea, au fost remarcați în tribunele Sălii 
Sporturilor subprefectul Dorin Gligor 
și deputatul Viorel Arion.

... și cu fața Ia joc

Doar ceva mai mult de 15 minute 
a rezistat Cetate în fața jucătoarelor de 
la Oltchim. Radu Voina a rulat mereu 
hanbalistele pe care le-a avut pe bancă, 
iar la Oltchim oricând rezervele pot 
intra în locul titularelor. După cinci 
minute echilibrate, în care au jucat de 
la egal la egal, 4-4, campioana a în
ceput să își regleze din mers 
combinațiile din ofensivă. Contraat
acurile au fost o armă letală pentru 
echipa vizitatoare, care a punctat de 
fiecare dată prin Ada Nechita. La linia 
de nouă metri Patricia Vizitiu, apoi 
Szucs și Pidpalova au aruncat cu 
ușurință de câte ori au avut ocazia, iar 
pivotul Ionela Stanca a fost de neoprit. 
O foarte bună replică a dat-o și celălalt 
pivot, Vîrtic, ținută mai-mereu de trei 
jucătoare pe semicerc. Cetate a egalat 
la nouă în minutul 15, după care sala a 
ovaționat-o pe Valentina Ardean Elisei, 
la primul ei joc după accidentarea care 
a împiedicat-o să joace la Campionatul 
Mondial din decembrie, din China. 
Apoi campioana a luat avans pe tabela 
de marcaj, pe fondul unor greșeli 
copilărești în atac ale lui Cetate. La 
pauză a fost 20-14 pentru Oltchim, iar 
cei peste o mie de spectatori nu au re
gretat că au plătit 10 lei pe biletul de in
trare.

După pauză, antrenorul Radu 
Voina a rămas fidel aceleiași tactici

adoptată în primul mitan. Rând pe rând, 
jucătoarele de pe bancă au intrat pe 
teren. Acest lucru nu a influențat prea 
mult diferența de pe tabela de marcaj. 
Oltchim nu s-a putu distanța la o 
diferență mai mare de cinci, șase goluri, 
însă e adevărat că nici nu a forțat. Sub 
comanda noului antrenor, Liviu 
Andrieș, Cetate a arătat că știe scheme 
de joc sau cel puțin le-a învățat între 
timp. Handbaslitele devence s-au 
autodepășit, iar Carmen Cartaș î-a 
arătat selecționerului Radu Voina că e 
o soluție pentru echipa națională. Și 
chiar pentru Oltchim, tehnicianul cam
pioanei nefiind nevoit să apeleze la 

soluții de import gen Pidpalova sau 
Szucs pentru linia de nouă metri. în 
minutul 52, Cetate s-a apropiat la trei 
goluri, 28-31, scor pe care puțini l-ar 
fi bănuit înaintea începerii meciului. 
Simplu foc de paie, căci peste cinci 
minute Oltchim avea din nou șase 
goluri avans, 35 -29. Cetate nu a mai 
fost în stare să mai marcheze o singură 
dată, să atingă numărul de 30 de goluri 
marcate în poarta campioanei, o 
premieră în istoria clubului hune- 
dorean. A mai marcat în schimb 
Oltchim, de două ori, iar Radu Voina s- 
a declarat mulțumit.

Războiul din PNL continuă

Liberalii deveni contaatacă
Mircia Muntean și cei opt consi
lieri locali ai PNL Deva a căror 

excludere din partid a fost votată 
la ultima ședință a Biroului Teri
torial Județean Hunedoara acuză 

conducerea liberală că a luat o 
decizie în disperare de cauză.

Conflictul dintre cele două tabere 
PNL-iste a luat amploare odată cu 
schimbarea din funcție a viceprimarului 
Florin Oancea și pare a nu se mai 
sfârșească. După ce membri Biroului 
Teritorial Județean au decis, luni seara, 
excluderea din partid a consilierilor lo

g
„Sunt de zece ani în partidul PNL și nu credeam că voi ajunge să văd 
cum se ia o decizie atât de imorală și incorectă. Sunt sătul de vorbe iar până 
acestea se corelează cu faptele trece multă vreme. Trăiesc un sentiment 
amar când văd că lucruri din fosta dictatură persistă între oameni cu idei 

liberale. Mai vreau să adaug că nu a existat nici o hotărâre prin care să ni se comunice 
că nu avem voie să numim un viceprimar din alt partid. Este o atitudine incalificabilă 
a unui om care practică un populism ieftin crezând și susținând că în 5 sau 6 luni va 
ajunge primarul Devei. Deva trebuie să meargă înainte, iar proiectele viabile să fie 
votate”

Danii Lazăr, consilier PNL Deva

B „Uneori natura personală îmbracă și opțiuni politice. Este o
greșeală excluderea celor opt consilieri. Ceilalți membrii PNL, aflați 

?l de cealaltă baricadă, întrebați-vă cine sunt? Un primar care în 2008 nu
ar fi avut nici o șansă la alegerile locale fără sprijinul nostru și un fost 

coleg, viceprimar, care în 2008 nu a avut nici o acțiune în campanie. Nu ne-a in
format nimeni că nu avem voie să facem alianță cu cineva de la PD-L și am făcut 
asta ca urmare a disensiunilor și a dezordinii create de Oancea. Și aceste disensiuni 
începute în urmă cu trei luni continuă și în prezent.”

Marcel Nicolae Morar, consilier PNL Deva

cali deveni, tabăra adversă a ripostat 
ieri, într-o conferință de presă. Mircia 
Muntean susține că decizia schimbării 
din funcție a fostului viceprimar este 
una dată la nivel central. Liderul liber
alilor deveni mai spune că „pedeapsa” 
dată de Moloț nu este decât „o prop
unere de excludere care își va urma cur
sul statutar” și care nu are fundament 
deoarece din partea Biroului Politic 
Central nu a fost redactată nici o 
hotărâre prin care să fie interzisă nu
mirea unui viceprimar din alt partid.

Irina Năstase

B „Biroul Teritorial
Județean PNL a aprobat 
în disperare de cauză, cu
o majoritate fragilă, des

tituirea consiliului local ai Devei. 
Este o măsură pripită luată de o 
conducere subțire și
neexperimentată. Constat cu sur
prindere că este un fel de „Taxa 
Mazăre” pusă pe transhumanța 
oilor lui Moloț prin municipiul 
Deva. Trecerea proiectelor 
înseamnă dezvoltare și vom arăta 
în continuare că primarul și con
silierii locali lucrează pentru 
cetățenii Devei.”

Mircia Muntean, președinte 
interimar PNL Deva

„Vina care ni se 
impută este nu că am 
votat excluderea lui 

Oancea, ci că am votat pentru nu
mirea Corinei Oprișiu în funcția de 
viceprimar. Ce crimă oribilă am 
comis? Ar trebui să o excludem pe 
Mermezan de la PRM sau pe 
Pogacșan de la UDMR și să 
călcăm în picioare sute de cetățeni 
care se află în spatele acestor con
silieri? Consiliul Local trebuie să 
funcționeze. Au fost două 
nominalizări din rândul partidului 
nostru dar aveam nevoie și de alt 
partid pentru ca să funcționeze 
acest Consiliu Local”

Ioan David, 
consilier PNL Deva

„Membrii Biroului
Politic Teritorial să se uite în 
oglindă și să-și analizeze cu 
conștiință votul dat pentru

s
excluderea noastră. Nu a fost dată nici 
o hotărâre prin care să se interzică nu
mirea unui viceprimar din alt partid. 
Vor să ne excludă pentru că suntem in
comozi și nu ne-am lăsat umiliți de 
Oancea. Votul nostru a fost secret. Pe 
ce bază au stabilit că eu personal am 
votat excluderea sau pentru alegerea 
altui viceprimar?”

Nicolae Dorin Oană, 
consilier PNL Deva

■ „Un aspect tehnic aș 
vrea să menționez: ex- 

l>l cluderea lui Oancea s-a 
făcut prin vot secret, fără 

unanimitate. Este imposibil să 
fim acuzați că am votat pentru 
excluderea lui. Nu există probă 
care să demonstreze. în final nu 
contează adevărul, ci faptele 
demonstrate.”

Sandu Simion Borbeanu, 
consilier PNL Deva
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Curtea Constituțională (CC) apreciază că obligația de a se publica declarațiile de 
avere, precum și cea de a trimite aceste documente la ANI încalcă dreptul la viață 
privată, potrivit motivării deciziei prin care mai multe articole ale legii ANI au 
fost declarate neconstitutionale.

Celebrul criminal Beniamin Jian a ajuns din nou
Razie în Uricani

Un bărbat care are de făcut 
trei ani de închisoare pentru 
comiterea infracțiunii de lovituri 
cauzatoare de moarte a fost de
pistat miercuri, în urma unei 
razii a polițiștilor în Uricani, 
Toader I. de 51 de ani a fost 
trimis de în Penitenciarul Bârcea 
Mare pentru a executa pedeapsa. 
Totodată au mai fost găsiți Bog
dan T„ de 20 de ani, din comuna 
Berlești, județul Gorj, și Adrian 
M., de 20 de ani, din Uricani, 
care în urmă cu o săptămână au 
furat o roata de la un autoturism. 
Prejudiciul a fost recuperat.

Patru clujeni sunt acuzați 
de tăiere ilegală de arbori 

și furt

Patru persoane din comuna 
Poieni, județul Cluj, sunt acuzate 
că au tăiat ilegal arbori. Radu J. 
Alexandru R., Dănuț M. și Mar
ius G. au tăiat 34 de molizi, cu 
un volum de 60 de metri cubi de 
lemn din locul denumit „Podul 
Lăncii” din comuna Pui. Ei au 
fost văzuți, miercuri, de lancu V. 
care a anunțat poliția. Arborii 
care valorează 220.000 de lei au 
fost transportați în localitatea 
Sebeș unde urmau să fie 
prelucrați. Pe numele lor 
polițiștii au întocmit dosar penal.

Evaziune
de 3.000.000 de lei

Administratorul unei 
societăți comerciale care a înreg
istrat operațiuni comerciale fic
tive în evidențele contabile este 
acuzat de evaziune fiscală. In 
acest fel Gabriel C., de 42 de ani, 
din Craiova, județul Dolj, a 
diminuat impozitele și taxele la 
bugetul de stat cu aproximativ 
3.000.000 de lei. Polițiștii Servi
ciului de Investigare a Fraudelor 
Hunedoara i-au întocmit admin
istratorului dosar de cercetare 
penală.

Dosar penal pentru 
consum de alcool la volan

Joi dimineață în jurul orei 
5, Gheorghe S. din Deva a fost 
prins băut în timp ce conducea 
un autoturism pe Bulevardul De- 
cebal. în urma testării cu 
aparatul etilotest s-a constatat că 
șoferul avea o concentrație de 
0,54 mg/1 alcool pur în aerul ex
pirat.

Tânărul a fost condus la 
Spitalul Județean Hunedoara - 
Deva unde i s-au recoltat probe 
biologice de sânge pentru sta
bilirea alcoolemiei.

Gheorghe S. are dosar de 
cercetare penală pentru conduc
erea unui autovehicul pe dru
murile publice sub influența 
băuturilor alcoolice.

Maria Bulz

în fața judecătorilor
Ieri, la Tribunalul Hunedoara a 

avut loc primul termen al procesului 
prin care Beniamin Jian contestă exe
cutarea pedepsei. Beniamin Jian este 
omul care într-o singură zi a ucis cinci 
persoane. Inițial ucigașul a depus cer
erea la Tribunalul București, însă 
aceasta a fost declinată în favoarea Tri
bunalului Hunedoara. Beniamin Jian a 
fost citat din Penitenciarul Aiud. în tim
pul procesului el a declarat că nu el este 
cel care a depus respective solicitare la 
Tribunal. Prin urmare instanța a respins 
cererea cu drept de recurs în termen de 
zece zile.

Palmares infracțional 
impresionant 
“câștigat” în 26 de ani

Palmaresul infracțional impresio
nant, l-a propulsat pe Beniamin Jian în 
postura de lider al celor mai bestiali 
criminali români. De menționat că, 
până la el, primele două locuri în topul 
celor mai fioroși asasini din istoria 
României au fost deținute, în ordine, de 
Ion Râmaru (din Corabia, jud. Olt) și 
Ștefan Pascu (din București), între cei 
doi existând multe asemănări, mai ales

„ Curat murdar, coane Fănică! ”
Profesorii au făcut grevă pe ici - 
pe acolo, dar nu prin părțile esențiale
Peste șase mii de cadre didac
tice din județul Hunedoara au 
protestat alături de colegii lor 
din întreaga țară. Unitățile de 

învățământ au fost închise ieri, 
singurii care totuși au mers la 
școală au fost elevii claselor a 

XlI-a, care susțin proba de 
competențe digitale de la baca
laureat Insă, după programul 

grevei.

Potrivit liderului sindicatului din 
învățământul preuniversitar, Paul Rusu, 
greviștii au o singură nemulțumire: 
legea educației. „în județul Hunedoara 
sunt 180 de unități școlare. în toate 
unitățile școlare se desfășoară grevă, în 
momentul de față nu se desfășoară 
niciun fel de activități didactice. în 
privința evaluării competențelor digi
tale, 27 de licee evaluează astăzi (n.red. 
ieri) dar după grevă, iar în patru dintre 

în ceea ce privește modul de operare, 
cruzimea de care au dat dovadă și 
numărul victimelor înregistrate. Jian s- 
a născut la 14 martie 1954, în Deva, 
județul Hunedoara, ultimul domiciliu 
avându-1 în localitatea Subcetate, orașul 
Hațeg. Are o fiică, Diana Elena Jian, 
dintr-o căsătorie anterioară. Beni a fost 
condamnat, prima oară, în anul 1972, la 
patru ani de închisoare, pentru tentativă 
de omor.

A doua oară a fost condamnat, în 
1975, la șase ani de închisoare, pentru 
săvârșirea următoarelor infracțiuni: 
dezertare din armată, uzurpare de 
calități oficiale și înșelăciune. Cea de-a 
treia condamnare a suferit-o în 1980, 
pentru înșelăciune în dauna avutului 
public, falș privind identitatea, port ile
gal de decorații, nerespectarea regimu
lui armelor, alegându-se cu doi ani de 
închisoare. în același an, 1980, a mai 
fost condamnat la doi ani de închisoare 
pentru săvârșirea acelorași infracțiuni, 
în 1981 suferă o altă condamnare, de 
1,6 ani, pentru furt în dauna avutului 
particular și nerespectarea regimului 
armelor. Tot în 1981 capătă, la dosar, un 
an de închisoare pentru înșelăciune. în 
1982, tot pentru înșelăciune, i se 
adaugă 3,6 ani.

licee nu există programată această 
probă,” a declarat Paul Rusu, lider SIP 
Hunedoara.

Fără probleme 
majore

Potrivit inspectorului școlar gen
eral, Alexandru Lăutaru, cele patru 
unități școlare în care nu s-a susținut 
proba de Bacalaureat sunt dispersate în 
județ, astfel încât nu s-au creat prob
leme majore. „Este vorba despre un 
centru în Deva, unul în Lupeni, unul în 
Călan și unul la Prislop, în zona 
Hațegului, la seminarul teologic. Deci 
nu există nici un fel de problemă pentru 
că erau un număr total de 810 candidați 
înscriși în toate cele 35 de centre. Cele
lalte patru implică un număr de 85 de 
elevi care vor fi reprogramați până 
marți,” a declarat Alexandru Lăutaru 
Inspector General IȘJ Hunedoara.

Se strâng semnături 
împotriva 
ministrului educației

Prin școlile hunedorene circulă, de 
câteva zile, un tabel în care cadrele di
dactice trebuie să semneze dacă sunt 
sau nu de acord cu demiterea ministrul 
educației și a întregului său cabinet. 
Surse din învățământul hunedorean 
susțin că majoritatea profesorilor 
doresc o nouă conducere la Ministerul 
Educației, motiv pentru care au semnat 
tabelul, încrezători într-o schimbare în 
bine a actualei situații educaționale.

Andreea Lazăr

Jian i-a împușcat 
pe toți cei care 
i-au ieșit în cale

în 1983 este condamnat pentru 
aceeași infracțiune, la cinci ani. Tot în 
1983 este semnalată, în dosar, tot pen
tru înșelăciune, o condamnare de 3,6 
ani. în 1987 primește opt ani de în
chisoare pentru săvârșirea altor 
infracțiuni: uzurpare de calități oficiale, 
fals, uz de fals, înșelăciune în dauna 
avutului public și luare de mită. Beni
amin Jian a mai fost condamnat, în 
1989, la cinci ani de închisoare și, în 
1991, la patru ani de închisoare. în 

Programul „Rabla” ia avânt
Ministrul Mediului a anunțat că a propus Guvernului o a doua suplimentare 

a numărului de tichete valorice în cadrul programului „Rabla”. Potrivit ministrului, 
până acum au fost distribuite colectorilor de mașini vechi 94.000 de vauchcre și> 
s-au casat deja 63.000 de rable, de două ori mai mult decât în întreg anul trecut. 
Mai bine de jumătate dintre cupoanele care au ajuns la beneficiari au fost deja uti
lizate pentru achiziționarea unui număr de 11.000 de mașini noi. Datorită succe
sului înregistrat de program, este necesară o nouă tipărire de bonuri valorice, peste 
cele 110.000 de tichete deja emise.

Cătălin Rișcuța

Tragedie pe calea ferată
O femeie a fost lovită ieri de un tren accelerat care circula pe direcția Craiova 

- Cluj-Napoca. R. Margareta, de 52 de ani, din Luduș, județul Mureș, a fost 
omorâtă în apropierea stației Livezeni. Tragedia a fost anunțată Poliției T.F. 
Petroșani de impiegatul de mișcare în stația C.F.R. Petroșani. Trupul neînsuflețit 
al femeii a fost transportat la morga Spitalului Municipal Petroșani pentru efec
tuarea necropsiei. Polițiștii nu au suspiciuni pentru comiterea vreunei fapte penale, 
iar în urma accidentului nu au fost înregistrate întârzieri ale trenurilor.

Maria Bulz

Societate comercială din Deva 
angajează inginer

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

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

Societate comercială din Deva 
angajează inspector personal 

pentru întocmirea documentațiilor pentru autorizații firmă 
și puncte de lucru.

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

Societate comercială din Deva 
angajează 

paznici bază piscicolă

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

prezent, este condamnat pe viață, fiind 
arestat pe data de 7 martie 1995, pent' 
comiterea următoarelor infracțiuni? 
omor deosebit de grav, lipsire de liber
tate și nerespectarea regimului armelor 
și munițiilor. în ziua de 6 martie 1995, 
ora 14, s-a deplasat în satul Sârbi, 
spunându-i lui Gheorghe Pop să îi îm
prumute o armă de vânătoare. Cu arma 
respectivă și cu muniția aflată în dotare 
i-a împușcat mortal pe Marin Gherasim 
Sicoe (cumnat), loan Tuhuț (vecin , 
cumnatului), Gheorghe Pop (omul care 
i-a împrumutat arma), Florian Faur 
(presupus amant al soției sale) și Emilia 
Deac (portar la firma unde lucra soția 
lui Jian).

Maria Bulz



[g
Ambasadorul Republicii Ungare la București, Fiizes Oszkâr. a declarat 
joi în timpul unei vizite în judelui Alba că Ungaria este in continuare 
împotriva proiectului minier de la Roșia Montană, pentru că nu are 
încredere în tehnologia folosită în cadrul acestuia. j
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Sfântul Gheorghe în tradiții și datini
Sfântul Gheorghe (Sângiorz - 23 
aprilie) și Sfântul Dumitru (Sâ- 

medru - 26 octombrie) sunt sfinți 
de o mare importanță în calenda
rul pastoral, deoarece între Sân

giorz și Sâmedru este vara 
pastorală, iar între Sâmedru și 
Sângiorz, iarna pastorală. De 

aceea, în ziua de Sfântul Gheor
ghe unul dintre cele mai cunos

cute obiceiuri este alegerea 
ciobanilor cărora li se dau în pri

mire oile până la sărbătoarea 
Sfântului Dumitru. De asemenea, 

\e alege locul unde se va face 
strunga sau stâna, se aleg mieii 
din oi, sunt pregătite oile pentru 
primul muls, se face primul caș.

Dc sărbătoarea Sfântului Gheorghe 
sunt legate multe tradiții, obiceiuri și 
superstiții. Se zice că odată, stând Sfântul 
Gheorghe rezemat de un stâlp demult uscat, 
acesta a înverzit. De aceea au adus oamenii, 

oua sfântului, o brazdă verde în stâlpul 
porții, cu mare petrecere. In unele zone oa

menii aduc câte un pom verde pe care-1 pun 
înaintea casei și, dacă se prinde, se spune că 
Sfântul Gheorghe l-a dat. Se pun în prag 
brazde verzi în care se înfig crengi de salcie, 
ca să știe morții de venirea Sfântului Gheo
rghe cu primăvara. Dacă vreme de o zi se 
păstrează verzi, se zice că anul are să fie 
vesel și oamenii sănătoși. în această zi este 
bine ca la ferestre și uși să se pună ramuri 
de salcie. La biserici se împarte liliac, iar în 
unele regiuni, leuștean, pentru a păstra 
sănătatea oamenilor și animalelor pe tot 
timpul anului și pentru a-i feri de rele.

Ursitul din cofă

Aceasta zi este una prielnică și pentru 
a se face farmece de dragoste. în ajunul zilei 
de Sfântul Gheorghe fetele de măritat cre
deau că își pot vedea ursitul dacă priveau, 
într-o cofă plină cu apă. în dimineața zilei 
de sărbătoare fetele puneau în mijlocul dru
mului brazde verzi, împodobite cu coronițe, 
pentru a observa care fecior va călca peste 
ele. Dacă flăcăii ce le erau dragi nu călcau 
pe coronițe, fetele credeau că în acel an se 
vor mărita. Brazdele și coronițele erau 
păstrate peste an, pentru a fi folosite ca 
remediu la diverse boli sau pentru a se face 
cu ele farmece de dragoste. în trecut, fetele 

obișnuiau să semene usturoi în această zi, 
pe care-1 păstrau până în anul viitor. 
Mâncând usturoiul semănat cu un an 
înainte, ele credeau că vor fi înzestrate cu 
toate virtuțile și că se vor căsători în cel mai 
scurt timp. în zori dc zi, înainte de a se scu
tura rouă, fetele mergeau pe furiș în pădure, 
în locuri ferite și îndepărtate, pentru a 
culege ciuperci și mătrăgună, pe care le 
aduceau acasă și Ie puneau în pod sau sub 
streașină, în credința că aceste plante mirac
uloase le vor aduce pețitori bogați. Fetele 
care voiau să fie iubite semănau busuioc în 
zorii zilei. Apoi udau semințele cu apă 
adusă într-un vas nou, de la izvor. Când 
busuiocul era înflorit fetele se duceau la 
horă purtând acest simbol al iubirii în păr.

Noaptea în care
„ard” comorile

în dimineața zilei de Sfântul Gheo
rghe și flăcăii plecau la cules de „iarba fi
arelor”, considerată o plantă miraculoasă, ce 
putea să sfărâme lacătele și lanțurile sau 
putea să le confere calități miraculoase.

în această zi gospodarii dau foc 
gunoaielor și vechiturilor din gospodării. 
Cenușa de la foc se amestecă foarte bine cu 
untură cu care se ung ușile și ferestrele gra

jdurilor pentru a-i împiedica pe strigoii care 
intră la animale în această noapte să le fure 
mana. Bărbații nu ieșeau în această zi în sat 
cu capul descoperit pentru că puteau fi 
prinși de „strigoaie”, fermecați și 
transformați în cai. Nimeni nu avea voie să

doarmă în această zi deoarece se credea că 
acel care încălca interdicția avea să fie som
noros întregul an. Se mai spune că de Sfân
tul Gheorghe ard comorile în păduri sau pe 
dealuri și cine le vede noaptea luminând, 
ziua le poate găsi.

Legenda Sfântului Gheorghe La mulți ani, Gheorghe!
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul 

dintre cei mai cunoscuți și onorați sfinți ai 
creștinismului. C a foate acestea, istoria vieții sale 
este foarte puțin cunoscută și multe legende 
avându-1 ca erou au apărut de-a lungul timpului. 
El este sărbătorit atât de ortodocși, cât și de 
catolici, imaginea sa fiind întotdeauna asociată cu 
' .ejia nemărginită și credința în biserica creștină 
până la sacrificiul suprem.

în credința populară Sfântul Gheorghe este 
asociat cu omorârea balaurului. în iconografie, 
Sfântul apare cel mai ades călare pe un cal, 
străpungând cu sulița un balaur. Este vorba despre 

egendă care datează din secolul al XII-lea. Se 
povestește cum un balaur imens și feroce a apărut 
lângă cetatea Selena din Lybia. Locuitorii îi ofer
eau zilnic oi pentru a-i potoli foamea, iar când nu 
au mai avut oi, balaurul a cerut pe fata

împăratului. Atunci a apărut un viteaz creștin care 
s-a luptat cu balaurul și l-a răpus. După ce a 
străpuns balaurul cu sulița tânărul a dus-o pe 
prințesă la palatul împăratului, care i-a oferit mâna 
ei și jumătate din împărăție. Viteazul a refuzat 
spunând că mai are multe alte lucruri de îndeplinit 
în lupta sa pentru apărarea bisericii și ajutorul 
săracilor și nedreptățiților. Apoi le-a spus că nu
mele lui este Gheorghe și a plecat.

Imaginea Sfântului luptând cu balaurul a 
rămas în amintirea oamenilor ca model de curaj în 
lupta cu diavolul. Mai este reprezentat într-o 
mantie roșie, culoarea martirilor, dar și ca 
războinic pedestru sau ca tribun militar în 
veșminte patriciene, cu o diademă metalică pe 
cap, cu o platoșă sub mantie, ținând o cruce în 
mâna dreaptă și o sabie în mâna stângă.

Dintre toți sfinții din lumea creștină, puțini se 
bucură de faima Sfântului Gheorghe, prăznuit la 23 
aprilie. Numele Gheorghe provine dir lir îba greacă 
și înseamnă „agricultor”. Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe este un exemplu de bărbăție și curaj fiind 
multă vreme ocrotitorul oștirii române. Câteva 
localități din țară îi poartă numele și foarte multe 
biserici sunt ridicate în cinstea lui. Dintre localități 
amintim Sfăntu Gheorghe, Gheorghieni, Sângeorgiu 
de Pădure, Sîngeorz-Băi, Streisângeorgiu, Giurgiu, 
Ghergani, Gănești. Al treilea braț al Dunării, în 
Deltă, se numește Brațul Sfântului Gheorghe. Mulți 
oameni, bărbați și femei, îi poartă numele. Gheorghe 
este pe locul doi în topul celor mai frecvente 
prenume masculine românești, peste 720.000 de 
bărbați fiind botezați după Sfântul Gheorghe. Printre 
personalitățile care au purtat sau poartă numele se 
numără: Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi. George

Barițiu, George Topârceanu, George Călinescu, 
George Enescu, dar și cântărețul Gheorghe Turda, 
naistul Gheorghe Zamfir sau fostul fotbalist Gheo
rghe Hagi.

De Sfântul Gheorghe își sărbătoresc onomas
tica toți cei ale căror nume derivă din numele Ghe
orghe: Gelu, Geluța, Geluțu, Geo, George, Georgel, 
Georgescu, Georgeta, Georgi, Georgiana, Geta, 
Gheorghieș, Gheorghina, Gheorghiță, Gheorghițoiu, 
Gheorghiu, Gherghina, Gigi, Gina, Iordache, lorga, 
Iorgu, Jorge, Jorj. Transformări în timp ale lui Ghe
orghe sunt și Gane, Ghica, Gherguș, Goga, Gogea, 
Giurea, Giurcă, Giurgiu, Iurașcu, lurie, Iureș, Juga, 
sau Gorea. Numele apare în toate limbile, în diverse 
forme precum: la spanioli are forma Jorge, la al
banezi Giergi, la italieni Giorgio sau Gina, la unguri 
Gyuri, Gyorgy sau Gyorok, la ruși Gheorghi, Egor 
sau Iurii.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara anunță publicul in

teresat despre:
1. Depunerea solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul;
“Buncăr var CL 70 și buncăr filler”, situată în localitatea Chișcădaga, 

jud.Hunedoara”, aparținând SC CARMEUSE HOLDING SRL.
2. Decizia etapei de încadrare a proiectului este de a urma procedura 

simplificată de avizare, fără acord de mediu și fără realizarea evaluării impactului 
asupra mediului.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului pro
pus, pot fi consultate la sediul ARPM Timișoara, str.Amurgului, nr. 1, jud.Timiș, 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara și la SC CARMEUSE HOLDING SRL în fiecare zi, între orele 9 
- 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul ARPM Timișoara, 
str.Amurgului, nr. 1, jud.Timiș, în termen de 5 zile lucrătoare de la aparția 
anunțului, începând cu data de 23.04.2010

ANUNȚ PUBLIC
9

SC JOINT SYSTEMS SRL, cu sediul în lași, str.l.Creangă, nr.94, jud.Iași; 
SC FERART SRL, cu sediul în Deva, str.Depozitelor, nr.2B; jud.Hunedoara și 
SC EUROCONS EXPERT SRL, cu sediul în Deva, str.Depozitelor, nr.2B/2, 
jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUZ - 
“Construire centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice pentru con
versia energiei solare, construcție anexe, împrejmuire, utilități - parcelele: 2, 3 
și 4” în localitatea Ulieș, comuna Gurasada, jud.Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

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

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

ANUNȚ 
PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC
9

MAGLAS CORNEL ȘI SC 1NDACO HOLDING SA, cu sediul în locali
tatea Pricaz, jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/progra- 
mului PUD - “Zona construcții locuințe” în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, 
jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de 
mediu.

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

Comentariile și sugesti ile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str.Amurgului, nr. 1, jud.Timiș, în termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
9

A.P.M. Hunedoara și SC DEVA GOLD SA Certeju de Sus, în calitate de 
beneficiar, anunță publicul interesat că în cadrul etapei de încadrare privind proiec
tul “Cale de acces și foraje geotehnice” în extravilanul satului Hondol, comuna 
Certeju de Sus - cariera Coranda - , s-a luat decizia parcurgerii procedurii sim
plificate de avizare deoarece nu este necesară efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, conform procedurii aprobate prin Ord.860/2002 cu modificările 
și completările ulterioare.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, 
pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, în zilele de luni - joi, între orele 8 și 16.30 și vineri între orele 8 
- 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, Deva, 
str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, timp de 5 zile lucrăioare de Ia publicarea 
anunțului.

SC CILINDRUL SA cu 
sediul în localitatea Călan, 
str.Fumalistului, nr. 17J,
jud.Hunedoara, anunță
depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Top
itorie piese feroase și ne
feroase”, situat în localitatea 
Călan, str.Fumalistului, nr.l7J, 
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 ter
men de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului:



Primul hotel
pentru „fumătorii de canabis”

Cătălin Botezatu 
a scos-o pe Liuba la mail

Hotelul Normandie din Los 
Angeles a devenit, începând de 
marți seară, primul spațiu de 
cazare din Statele Unite ale 

Americii care s-a autoprocla- 
mat "hotel pentru fumătorii de 
canabis".Creatorii săi au de

clarat că în hotelul Normandie 
clienții "nu vor mai avea ne
voie să pună prosoape sub uși 
pentru ca fumul să nu iasă pe 

hol".

"Este logic. Ne aflăm într-un oraș 
mare. Aveau nevoie de mine, iar eu 
aveam nevoie de o schimbare", a de
clarat, pentru Los Angeles Times, Den
nis Peron, creatorul acestui proiect și un 
militant pentru folosirea marijuanei în 
scopuri medicale, o procedură 
autorizată în statul american California.

Construit în anii 1920, hotelul 
Normandie se află în centrul cartierului 
coreean din metropola califomiană și a 
funcționat până marți seară ca un hotel 
obișnuit.

Fumătorii de marijuana care vor să 
se cazeze la hotel Normandie din Los 
Angeles trebuie să plătească pentru 
două nopți suma de 420 de dolari. Pen
tru această sumă, ei "nu vor mai avea 
nevoie să pună prosoape sub uși pentru 
ca fumul să nu iasă" din cameră pe hol 
, alertându-i astfel pe vecini, a explicat 
Dennis Peron.

Dennis Peron nu a precizat, însă,

dacă hotelul furnizează "iarba" sau dacă 
oaspeții trebuie să vină cu propriile lor 
rezerve de canabis.

Richard Eastman, însărcinat cu 
activitățile de promovare a hotelului, a 
declarat: "Uitați Amsterdamul. Ne 
aflăm la intersecția străzii nr.6 cu strada 
Normandie. Nu vei avea nevoie de 
pașaport ca să mergi în Normandia. Nu 
vei avea nevoie de bilet de avion ca să 
ajungi în Normandia. Toate drumurile 
duc către Normandia. Cu metroul, cu 

autobuzul, cu taxiul, noi suntem în cen
trul universului".

In noiembrie, locuitorii statului 
California se vor pronunța, în cadrul 
unui referendum, asupra unei legi 
privind legalizarea utilizării marijuanei 
în scopuri recreative. Promotorii acestei 
inițiative consideră că noua lege va 
ajuta statul California, al cărui deficit 
este imens, să colecteze sume mai mari 
din impozite.

Cătălin Botezatu și-a ajutat 
partenera de dans să se relaxeze timp 
de câteva ore înaintea duelului de la 
"Dansez pentru tine", difuzat vineri, 
la Pro TV, celebrul designer învitând- 
o pe Liuba la un mail.

"Liuba și fetița ei nu au fost până 
acum la un mail și m-am gândit că le- 
aș face o mare bucurie să le duc la 
magazine, să ne jucăm, să petrecem 
puțin timp împreună în afara sălii de 
repetiții, ca să se mai relaxeze și ele. 
Am încercat pentru câteva ore să con
sider că ele sunt familia mea, pentru 
că până la urmă Liuba face parte deja 
din viața mea. Nu am crezut că voi fi 
în stare să vibrez la problemele unui 
om pe care nu-1 cunosc, însă în 
această emisiune mi-am dat frâu liber 
emoțiilor, am plâns, mi-am arătat 
slăbiciunile, însă așa am simțit să fac, 
nu îmi este rușine", povestește de- 
signerul, care îndeamnă telespecta
torii să o ajute pe Liuba să ofere 
familiei sale o viață decentă trimițând 
sms la 1276, cu textul "Catalin".

După relaxare, Cătălin și Liuba 
s-au întors în sala de antrenamente, 
unde și-au luat de la capăt coregrafi- 
ile, prizele și toate problemele care 
apar de obicei la repetițiile îndelun
gate de dans.

"Ieri, am stat pe perfuzii 
jumătate de zi, mi-a fost rău, pentru 
că nu pot să dorm de la emoții, de la 
oboseala, de la stres. Ca să nu pierd 
prea mult timp, am repetat coregrafi- 
ile cu branula la mână. Oricum, sunt 
bandajat la picioare, la mâini, nu mai

contează ce mă doare, dorința de a 
ajunge cât mai departe este mai 
puternică decât orice durere", 
mărturisește Cătălin Botezatu, can * 
susține că această săptămână este c<. / 
mai grea de până acum, pentru că are 
de învățat nici mai mult, nici mai 
puțin decât patru dansuri. Botezatu a 
slăbit 11 kg de când a început canton
amentul "Dansez pentru tine".

Cătălin și Liuba dansează pentru 
ca aceasta să poată spera într-o viață 
mai bună. Casa i-a ars din temelii, 
mătușa ei a murit în incendiu, frate' 
ei bolnav de schizofrenie are nevoie 
lunar de un tratament costisitor, mama 
ei este pensionară cu un venit minim 
din care abia își poate duce zilele, iar 
fiica ei este la începutul vieții și are 
nevoie de o educație bună, chiar dacă 
tatăl nu-i mai este alături. Pe lângă 
toate acestea, Liuba, singura care 
întreține familia, trebuie să se 
îngrijească de toate cheltuielile casei, 
precum și de mâncarea tuturor de zi 
cu zi.
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Drăgan Muntean,
o legendă a județului Hunedoara

“Ca toți oamenii, avea locul lui 
drag, pe care-l cânta mereu și 

îl purta oriunde prin lume. 
Acasă pentru Drăgan Mun
tean era Ținutul Pădurenilor 

Hunedoarei, acolo păstra 
■iane dragi și din preaplinul 

sufletului său le dăruia și al
tora. Dar într-o zi de Sf. Ghe- 
orghe, oamenii de la munte 

și-au lăsat satele și au coborât 
în Deva. Cu basmale albe de 

doliu, cu brad falnic împodobit 
după datina pentru cei care 

oleacă prea tineri, cu cântecele 
lor de îngropăciune, care vin 
din vremi de departe... ”, spu

sa Marioara Murărescu în 
urmă cu câțiva ani, pe blogul 

unei folcloriste, despre Drăgan 
Muntean.

Un om blând, cu suflet mare, 
era Drăgan Muntean și tot așa 

i rămas în inimile celor care l-au 
cunoscut și i-au iubit muzica.

Născut în Ținutul Pădurenilor, 
in satul Poienița Voinii, se poate 
spune că Drăgan cânta dintot- 
ieauna. Prima data când a urcat pe 

o scenă a fost la vârsta de zece ani, 
într-un spectacol comunal, fiind tot 
atunci remarcat de un profesor din 
Ghelari și îndemnat să urmeze o 
școală de muzică. Debutul propriu 
zis l-a avut abia la începutul anilor 
’80, însă cariera sa muzicală 
numără peste 20 de ani. A încântat 
publicul cu cântecele lui peste tot pe 
unde a umblat. Deși s-a stins din 
viață în urmă cu opt ani, cei care 1- 
au cunoscut încă îl mai plâng.

“Un om modest
cu suflet mare”

Asta a răspuns coregraful și re
alizatoarea TV de emisiuni fol
clorice, Elis Ursu la întrebarea: 
Cum a fost Drăgan? Cu lacrimi în 
ochi, Elis Ursu a povestit despre 
copilăria lor împreună, fiind colegi 
de școală și despre activitatea 
culturală ulterioară.

“Drăgan a fost un om modest și 
cu mult bun simț. A așteptat întot
deauna să i se descopere talentul 
fără a profita de el. Avea un respect 
deosebit pentru cei mai în vârstă, 
dar și pentru reprezentanții 
autorităților publice. Am fost colegi 
la școala de muzică. îmi amintesc 
de el că era un elev foarte silitor. 
Noi mai chiuleam de la ore, așa cum 
fac mai toți elevii, dar pe el nu am 
putut niciodată să-l convingem să 
vină cu noi. Mai târziu am devenit 
chiar colegi de ansamblu”, 
povestește Elis Ursu.

Ținutul Pădurenilor, 
reflectat în 
cântecele sale

îndrăgostit de ținuturile natale, 
Drăgan Muntean a evidențiat acest 
lucru și în repertoriul său. Artistul 
s-a bucurat de o deosebită popular
itate într-o carieră care a durat 20 de 
ani. Timp de aproximativ doi ani, 
Drăgan a fost directorului Ansam
blului “Ciocârlia”, însă dorul de 
pădureni l-a făcut să se reîntoarcă 
acasă.

Printre cântecele sale cele mai 
cunoscute se numără “De-aș avea 
mândră să-mi placă”, “Feciorii din 
poieniță”, “Nici un dor nu-mi vine 
greu”, “Sara bună, bade Ioane” sau 
“Eu cânt pădurenilor”. Aceste cân
tece le lipsesc atât colegilor regre
tatului artist, cât și spectatorilor.

“A fost un solist extraordinar. 
Am iubit melodiile lui. Le ascult și 
acum și îmi dau lacrimile când mă 
gândesc că nu mai este”, a povestit 
deveanul Andrei Cânda.

Un sfârșit... 
neașteptat

Drăgan Muntean s-a stins din 
viață în anul 2002, la vârsta de 47 
de ani. Plecase de acasă, de la 
Leșnic cu câinele la doctor iar pe 
drum i s-a făcut rău. A tras pe 
dreapta mașina și...acolo a rămas. 
A fost găsit de un echipaj de poliție 
care a anunțat Ambulanța. Drăgan 
s-a stins după opt zile, în data de 20 
aprilie. “La înmormântarea sa a 
plâns cerul odată cu noi. Când au 
scos sicriul cu trupul lui Drăgan de 
la Poștă (acolo a fost depus), deși 
era o zi noroasă, a trăsnit brusc. 
Apoi, când a pornit cortegiul fu
nerar spre Casa de Cultură, a în
ceput o ploaie torențială. Noi aveam 

pregătit totul pentru slujbă pe pla
toul Casei de Cultură, însă am fost 
nevoiți să așezăm sicriul pe scenă. 
Am mers lângă sicriu și m-am uitat 
la Drăgan. Se vedea pe chipul său 
că este liniștit. Și apoi, nu pot să îmi 
explic, dar dintr-odată a ieșit soarele 
și nu mai era nicio urmă de ploaie. 
A vrut să mai urce o dată pe scenă”, 
povestește cu lacrimi în ochi Elis 
Ursu.

în memoria lui Drăgan 
Muntean, începând din anul 2003, 
la Deva se organizează un spectacol 
omagial. De asemenea, festivalul 
inițiat de Drăgan în comuna Ghelari 
este continuat, anual, de Consiliul 
Județean și are loc în fiecare vară, 
pe Dealul Cornetului.

Andreea Lazăr

Proiectul noii legi a pensiilor. Cine câștigă, cine pierde?
- Interviu cu senatorul PD-L de Hunedoara, Dorin Păran -

Rep.: De ce o reformă a pensiilor, domnule 
senator?

Dorin Păran: Legea pensiilor propusă de 
Guvernul României se bazează, pe principiul 
contributivității, pensia va fi în funcție de salar, 
nu de sporuri și privilegii.

In acest moment, la noi în țară se plătesc 10 
miliarde euro pentru pensii, adică 8% din pro
dusul intern brut (PIB), iar deficitul asigurărilor 
sociale este de 1,5 miliarde euro, în mod concret, 
cele 10 miliarde nu se colectează în totalitate de 
la angajat și anagajator, ci se colectează și de la 
bugetul statului.

Dacă statul trebuie să pună de la el banii 
pentru pensii, atunci rămânem fără fonduri pen
tru școli, spitale, biserici, drumuri etc.

Trist este faptul că raportul dintre pensionari 
și angajați este de 0,98 (pensionari) la unu (con
tribuabil), practic fiind aproape egalitate.

Rep Care ar fi, domnule Păran, urmările 
continuării actualului sistem al pensiilor?

Dorin Păran: Pot să vă spun, la modul cel 
mai limpede, că dacă continuăm în ritmul acesta 
și nu facem o schimbare a sistemului de pensii 
riscăm o situație complicată, fără ca țara să se 
mai poată dezvolta economic.

De exemplu, Banca Mondială a prezentat 
recent un studiu în care spune că dacă rămânem 
la raportul actual dintre pensionari și angajați, 
până în 2040 cheltuiala cu pensiile va fi de aprox
imativ 12% din PIB, în concluzie, o să avem din 
ce în ce mai puțini bani.

Rep.: Din punctul d-voastră de vedere, cine 
câștigă și cine pierde de pe urma reformării sis
temului de pensii?

Dorin Păran: Guvernul Boc și-a asumat, în 
mod clar, promovarea legii pensiilor și este per
severent cu acest proiect.

Cetățenii trebuie să știe că nu se 
recalculează toate pensiile, ci se recalculează 
doar pensiile speciale - cele ale parlamentarilor, 
militarilor, magistraților și a altor categorii de 

pensionari privilegiați.
Referitor la militari, aș face o precizare 

necesară cu exemple concrete.'
Dintre militari, doar un segment redus va fi 

afectat. Avem 13.000 de cadre militare pension
ate cu o pensie mai mică de 1.000 lei. Apoi, avem 
45.000 de pensionari din sistemul militar cu pen
sii între 1.000, respectiv 2.000 lei și mai avem 
16.000 de pensionari militari cu pensii între 
2.000 și 3.000 lei. Aceste trei categorii de pen
sionari militari nu vor fi afectate de prevederile 
noii legi a pensiilor, pentru că nu vor pierde nici 
un leu din pensie, în schimb, cei care au pensii 
peste 3.000 lei vor intra în grila de recalculare 
(numărul acestora fiind înjur de 2.000 de per
soane).

în concluzie, într-adevăr vor pierde pension
arii cu pensiile de zeci și sute de milioane, dar nu 
va pierde omul care are pensie de 700,1.000 sau 
2.000 lei. Important este ca lucrurile să se echili
breze din acest punct de vedere.

http://glasulhuneduarci.blogapot.com
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Circulația rutieră prin Defilul Jiului nu va mai fi închisă de joi, așa 
cum anunța Centrul Infotraflc al Poliției Române, restricțiile ur
mând să fie aplicate de la începutul lunii mai, a declarat șeful Admi
nistrației Drumurilor Naționale din Gorj, Dumitru Leuștean.

Bancnota de 100 de dolari Guvernul susține eliminarea comisionului
are o nouă față de rambursare anticipată

Guvernul Statelor Unite a prezentat 
miercuri, la Washington, noul design al 
bancnotei de 100 de dolari, care 
înglobează tehnologie avansată pentru 
combaterea falsificării și va intra în 
circulație din luna februarie a anului vi
itor, se arată într-un comunicat al 
autorităților din SUA. "La fel ca în cazul 
redesenărilor anterioare ale bancnotelor 
americane, această hârtie încorporează 
cea mai bună tehnologie disponibilă, pen
tru a ne asigura că suntem cu un pas 
înaintea falsificatorilor", a declarat secre
tarul general al Trezoreriei Statelor Unite, 
Timothy Geithner, în comunicatul trans

Vor fi mai puțini turiști
pe Valea Prahovei de 1 Mai

Hotelierii de pe Valea Prahovei au 
oferte turistice speciale pentru week- 
end-ul de 1 Mai, care includ o noapte 
de cazare gratuită sau masă festivă, însă 
deși prețurile sunt aceleași ca și anul 
trecut proprietarii unităților de cazare 
spun că nu se așteaptă la un grad de 
ocupare mai mare de 60%.

Hotelierii și proprietarii de vile și 
pensiuni din stațiunile prahovene au 
scos la vânzare oferte speciale pentru 
week-end-ul de 1 Mai.

Potrivit lui Paul Popa, de la Cen
trul de Informare Turistică de la Sinaia, 
multe hoteluri au oferte care includ trei 
nopți de cazare, însă turiștii plătesc 
doar pentru două nopți de cazare, 
prețurile variind, în funcție de condiții, 
între 250 și 380 de lei de persoană pen
tru pachetul turistic. Oferta include mic 
dejun și masă festivă de 1 Mai.

Paul Popa a declarat, joi, că mulți 
dintre hotelieri se așteaptă ca gradul de 
ocupare a locurilor de cazare să nu 
depășească 60 la sută, având în vedere 
faptul că 1 Mai este în zi de week-end, 
iar în aceste condiții turiștii nu vor ben
eficia de o zi liberă in plus.

"Mulți vor prefera, probabil, să 
^meargă la iarbă verde, la grătar, fără să 

mis de Departamentul Trezoreriei, Con
siliul de Guvernatori al Sistemului Fed
eral Reserve și Serviciul Secret american.

La rândul său președintele Federal 
Reserve, Ben Bernanke, a afirmat că 
vechile bancnote nu vor ieși din circulație 
odată cu lansarea noului design, 
programată pentru 10 februarie 2011. 
"Când noul design va fi lansat, pe 10 feb
ruarie 2011, cele aproximativ 6,5 mil
iarde de bancnote vechi de 100 de dolari, 
aflate deja în circulație, vor rămâne în 
circulație. Utilizatorii monedei americane 
trebuie să știe că nu vor fi nevoiți să 
schimbe vechile bancnote de 100 de 
dolari pe unele noi, atunci când acestea 
vor intra în circulație" , a arătat el.

Dintre numeroasele îmbunătățiri ale 
noului design, cele mai importante sunt 
banda 3-D de securitate și "clopotul din 
călimară". Noua bandă de securitate 
conține imagini cu clopote și bancnote de 
100 de dolari care se schimbă între ele 
odată cu înclinarea bancnotei, iar holo
grama "clopotul din călimară" reprezintă 
un clopot care își schimbă culorile, apare 
și dispare într-o călimară din cupru, de 
asemenea la înclinarea hârtiei.

plătească și cazare” a spus reprezentan
tul Centrului de Informare Turistică de 
la Sinaia.

Și hotelierii din Bușteni au oferte 
speciale pentru week-end-ul de 1 Mai.

Dinu Vlad, purtător de cuvânt al 
Primăriei Sinaia, a declarat că cea mai 
scumpă ofertă pentru această perioadă, 
de 700 de lei de persoană pentru trei 
nopți de cazare cu mic dejun și cină 
festivă incluse, este într-un hotel de trei 
stele, iar cea mai ieftină este într-o pen
siune de trei margarete, unde pentru o 
noapte de cazare turiștii plătesc 80 de 
lei, fără a beneficia și de alte servicii in 
afară de cazare.

Executivul va adopta proiectul de act 
normativ propus de către Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorului 
(ANPC) privind eliminarea comisionului de 
rambursare anticipată a creditelor bancare, in
clusiv pentru împrumuturile cu garanție 
imobiliară, a anunțat, joi, premierul Emil 
Boc. "Un proiect la care în calitate de prim- 
ministru țin foarte mult, datorită faptului că 
va avea un efect ce va fi resimțit de sute de 
mii de români și este în fundamentul lui 
corect, îl constittuie propunerea legislativă 
elaborată de ANPC, cu sprijinul Consiliului 
Concurenței, propunere care vizează elim
inarea comisionului de rambursare anticipată 
a creditelor bancare. Ne propunem să 
adoptăm această propunere care prevede 
eliminarea comisionului de rambursare 
anticipată a creditelor bancare, extinzând 
eliminarea comisionului de rambursare 
anticipată atât asupra creditelor cu garanție 
imobiliară, cât și asupra acelora fără acest tip 
de garanție", a spus Boc, la prezentarea ra
portului de activitate al Consiliului 
Concurenței.

El a apreciat că acest proiect de elim
inare a comisionului de rambursare

Bilanțul cutremurului din China a ajuns
la 2.183 de morți

Bilanțul cutremurului înregistrat în 
nord-vestul Chinei săptămâna trecută a 
ajuns la 2.183 de morți și 84 de dispăruți, 
a anunțat agenția China Nouă.

Precedentul bilanț provizoriu al 
cutremurului care a zguduit podișul ti- 
betan se ridica la 2.064 de morți și 175 de 
dispăruți.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,9 
grade pe scara de moment a provocat și 
rănirea a 12.135 de persoane, dintre care 
peste 1.000 grav, a adăugat agenția 
oficială, miercuri seară, citând serviciile 
de urgență. Cutremurul a afectat prefec

anticipată, având ca fundament o inițiativă 
europeană care este adaptată specificului 
economiei naționale, va stimula creșterea 
concurenței în sistemul bancar și va avea 
efecte pozitive asupra tuturor românilor care 
au contractat credite bancare și care astfel vor 
ajunge să beneficieze de dobânzi mai reduse 
și nu vor mai fi "captivi" unui credit nefavor
abil timp de 20 ani.

Consiliul Concurenței a anunțat, la în
ceputul anului, că va discuta cu Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorului 
despre lărgirea ariei de aplicare a directivei 
Comisiei Europene privind rambursarea 
anticipată a creditelor la bănci, cu eliminarea 
sau limitarea comisoaneior pentru toate 
tipurile de împrumuturi cu dobândă variabilă. 
"Vrem să limităm aplicarea acestui comision 
de rambursare la toate creditele cu dobândă 
variabilă cu sau fără garanție imobiliară. Di
rectiva europeană se referă la creditele de 
consum fără garanție imobiliară de până la 
75.000 euro", a declarat atunci președintele 
Consilului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Președintele Asociației Române a 
Băncilor, Radu Ghcțea, aprecia însă atunci că 
nu este momentul pentru eliminarea sau re

tura Yushu, din provincia îndepărtată 
Qinghai, populată aproape în totalitate de 
membri ai etnici tibetane, și a lăsat Iară 
locuințe peste 100.000 de persoane.

Dar în pofida șanselor reduse de 
găsire a unor supraviețuitori, căutările 
continuau joi, la opt zile de la producerea 
cutremurului.

Eforturile de salvare au fost îngre
unate de temperaturile scăzute, altitudine 
și alunecările de teren provocate de sutele 
de replici ale seismului.

China a decretat o zi de doliu 
național miercuri, în memoria victimelor.

ORASTIE 

ducerea comisioanelor de rambursar 
anticipată pentru toate tipurile de credit și c 
prioritatea trebuie să fie implementarea Di 
rectivei CE, care prevede pentru bănc 
obligația limitării comisionului de rambur 
sare anticipată pentru creditele de consum ne 
garantate, cu valori între 200 și 75.000 d 
euro. în prezent, fiecare bancă din Români 
fixează nivelul comisionului de aplicare pen 
tru diversele categorii de credite. începând ci 
luna iunie 2010, comunitatea bancară v; 
limita la 1% comisionul de rambursan 
anticipată pentru creditele de consum ne 
garantate, cu valori cuprinse între 200 ș 
75.000 de euro, potrivit unei directive . 
Comisiei Europene.

Directiva 2008/48/CE prevede c. 
obligația băncii dc limitare a comisionului di 
rambursare anticipată nu este aplicaț,,,'\ îi 
privința contractelor de credit garantă»- ci 
ipoteca asupra unui bun imobil sau garanți 
similare, a contractelor de credit pentri 
dobândirea/păstrarea proprietății unui imobi 
sau a celor a căror valoare este mai mică d 
200 de euro și, respectiv, mai marc de 75.001 
dc euro.
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OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni -100 lei

O
Abonamentele se pot face:

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

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

sau 0354/882.101

os O

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Ileva, Calea Zarandulni 150(l>N‘7)
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvr>)

V

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicl curățenie 
u persoane fizice 
* persone jurltlce

Client ii fideli primesc, 
pc bază dc bon, 

LA7SPĂIĂRI 
IJNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminiut OțMMMS.M

Telefon: 0761 - 973.940



John Travolta interpretează extraordinar rolul anchetatorului mili
tar Paul Brenner, ce trebuie să dezlege misterul morții unei fru
moase doamne ofițer. Fiica generalului este un thriller ce te va ține 
cu sufletul la gură (Vineri, Prima TV; 22:30; Fiica generalului) E M Program tv 9
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22:30

r TV/?1 / tv'Tz
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Centrul dc frumusețe (italian
07:30 La puma oră serial, 2001 - 57.)
08:00 Trezirea la apel! 08:10 Sunetul și liniștea (canadian-
09:00 Telejurnal nco-zcclandcz film biografic,
09:15 Trezirea la apel! 1993, rel.)
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 00:50 Poate nu știai

nian serial, 2008 - 240.) 10:00 Telejurnal
11:15 Garantat 100% (talk show, rcl.) 

45'
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 77.)
12:15 Ochiul magic (rcl.) 38' 10:45 întâlnire pe 2 (emisiune dc di-
12:45 Secretele dc la palat (sud-co- vertisment, 2009)

rccan serial, 2009, rel. - 55.) 12:00 Telejurnal
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 12:45 Doi care doinesc
14:45 Pur și simplu delicios 13:15 Zestrea românilor
15:00 Tribuna partidelor parlamcn- 14:30 Utopia (2008)

tare 15:00 împreună în Europa
15:35 Parlamentul României (2008) 16:00 Centrul dc frumusețe (italian
16:30 M.A.I. aproape de tine serial. 2001, rcl. - 57.)
17:00 Leomania 17:00 Asul din mânecă (SUA dramă,
17:50 SupcrFotbal - Magazin UEFA 2003 - 3.)

Champions League 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
18:25 Secretele dc la palat (sud-co- mânia

rccan serial, 2009 - 56.) cu Yo 
Won Lcc, Kil-K.ang Ahn, Tae-

18:15 Berlin, Berlin (german serial, 
2002, rcl. - 77.)

woong Eom, Hyun-jung Go 18:50 Miracole (italian serial dc
.^•40 Sport dramă, 2007 - 227.)
20:00 Telejurnal; Meteo 19:30 Șansă și neșansă
21:10 O dată-n viață 20:30 Pescar hoinar
23:00 CSI - Crime și investigații 21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver

(SUA-canadian film serial dc 21:30 Lex ct Honor
acțiune, 2000 - 15.) 45' cu Wil- 22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri)
liam L. Petersen, Marg Hclgen- 
berger, Jorja Fox, Gary Dourdan

23:05 Războiul frunzei dc coca Ger
mania, 2008

19:30
20:00
20:55

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 J Supcmanny (reality show)
j 10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii 08:20 Sport cu Florentina

11:00 Familia Bundy (SUA serial de 10:00 Crimă cu oglinzi (SUA-englez 10:00 Luna fermecată 09:00 Focus Monden (emisiune dc
comedie, 1987) polițist, 1985, rel.) 11:15 Pasiune (dramă. 2007) divertisment, 2009, rel.)

12:00 Bun de cinste (show, rel.) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 12:30 Pasiune (dramă, 2007) 09:30 Viceversa (reality show)
13:00 Observator 1973, rel.-3719.) 14:00 Anicla (român serial, 2009, 10:30 O viață mai bună
14:00 Benny Hill (englez serial, 13:00 Știrile Pro TV rel.) 13:00 Camera dc râs

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 14:00 Divertis - Land of Jokes (emi- 15:15 Rețeta dc ACASĂ 14:00 Neveste disperate
McGee, Bob Todd, Jackie siune dc divertisment, 2010, 15:30 Destine furate (SUA serial, 16:00 Ultima dorință (SUA-croat ac-
Wright rel.) 2007) tiunc-comcdic, 2001)

14:30 Să te prezint părinților (cmi- 15:00 Divertis - Serviciul Român dc 16:25 Vremea dc ACASĂ 18:00 Focus 18 90'
siune de divertisment, 2009, Comedie (emisiune dc divertis- 16:30 Maria Mercedes 19:00 Focus Sport Cu: Gcanina
rel.) ment, 2010, rel.) 17:30 Poveștiri adevărate Varga, Dragoș Gostian

16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 împreună pentru totdeauna 19:30 Circașa dc pe tort
17:00 Acces Direct 1973 - 3720.) cu Heather Tom, 19:30 Cameleonii (mexican film se- 20:30 Cei mai buni dintre cei mai
19:00 Observator Christel Khalil, Lauralec Beli, rial dc acțiune, 2009) buni 3 (SUA film dc acțiune,
20:30 Fotbal Liga 1 Don Diamont 20:30 Versuri pentru Angelina (aus- 1995)90' cu Phillip Rhec,
22:30 Misiune la mare adâncime 17:00 Știrile Pro TV tralian comedie romantică. Christopher McDonald, Gina

‘(SUA film de acțiune, 1997)87' 17:45 Happy Hour (emisiune dc di- 1998) Gcrshon, Mark Rolston
cu Michael Dudikoff, Frederic vertisment, 2007) 22:30 Cuibul dc vipere (brazilian se- 22:30 Fiica generalului (SUA-gcr-
Forrest, Reiner Schone, Cathe- 19:00 Știrile Pro TV rial dc comedie, 2006) 45' cu man thriller) cu John Travolta,
rine Bell 20:30 Dansez pentru tine (emisiune Lâzaro Ramos, Daniel dc Oii- Madeleine Stowe, James Crom-

concurs, 2010) veira, Carolina Dicckmann well, Timothy Hutton

P.S. Te iubesc (SUA comedie, 2007)
Comoara Națională 2: Cartea secretelor
Fiul lui Rambow (franccz-cnglez-gcrman comedie)

13:45
15:50
17:55

Filme și vedete
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 6.)
Fiecare vede altceva (SUA thriller, 2008) 90' cu Dennis Quaid, Mat

thew Fox, Sigourney Weaver, Forest Whitaker
Apel nepreluat (japoncz-SUA-gcrman horror, 2008) 87' cu Shannyn 

Sossamon, Edward Bums, Ana Claudia Talancon. Azura Skye

13:00 ACASĂ în bucătărie (emisiune de divertisment, rcl.)
14:15 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rcl. - 14.) 

i 15:30 Seinfeld (SUA serial de comedic. 1990, rcl. - 123.)
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedic, 1995 - 5.)
17:00 Drumul spre Bali (SUA comedie, 1952)
19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 15.)
20:00 Superman 2 (cnglez-SUA film de aventură fantastică, 1980)
22:45 Jackass 2 (SUA comedic, 2006) cu Johnny Knoxville, Bam Margcra, 

Stcve-O. Chris Pontius

ZTV/?1
07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
07:55 Semne (reportaj, 2007)
08:25 Spectacolul lumii
09:00 Desene animate
09:55 Schițe muzicale
10:00 Arca lui Noc
10:30 Eu, tu, noi (rcl.)
11:00 Hannah Montana
12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa ne privește (magazin 

cultural)
14:00 Telejurnal; Sport: Meteo 

<i4:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 
t 2007) 50' Prima parte 
15:05 Andografia săptămânii
15:20 Ne vedem la TVR! (talk show,

2007) 50' Partea a doua
16:30 Mioritza Niuz Cu: Daniel Min

ciună
17 00 Călător pe viață
• 7:35 TclcEnciciopcdia (1965)

!ti Tezaur folcloric (emisiune de 
divertisment)

! 19:40 Sport
j, 20:00 Telejurnal; Meteo

21:10 Angclc și lupii (francez dramă, 
î 2008) 106' cu Laetitia Casta,

Jean-Paul Rouvc, Stefano Ac- 
corsi, Michel Galabru 

j 23:00 Familia Simpson (SUA serial
dc desene animate, 1989 - 11.) 
20'

07:00
08:00
09:00
09:35
10:30
11:00

13:00
13:35

15:00
15:30

16:00

19:00
19:30

20:30

21:00

22:00
23:10

Popasuri folclorice (2008, rcl.) 
ABC... Dc ce?
Atenție... copii
Liber pe contrascns
Zon(o) IT (2007. rcl.)
Rugby: Dinamo - Steaua - Ști

ința Petroșani
între cer și pământ (2008, rcl.) 
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor (documen

tar)
Gimnastică Campionatul Euro

pean de la Birmingham, finalele 
masculine, pe echipe
Documentar
Arena Leilor (reality show, 

rcl.)
M-am săturat! (SUA serial dc 

comedie, 1997 - 19.) 30' cu An
thony Cistaro, Norm Crosby, 
Victor Raidcr-Wcxlcr, Christop
her Rich
Polițist prin timp (SUA film 

serial dc acțiune, 1997 - 3.) 45' 
cu Ted King, Don Stark, Cristi 
Conaway Kurt Fuller
Ora dc știri (show dc întâlniri)
Povestea lui Wendell Baker 

(SUA comedie, 2005) 95' cu 
Luke Wilson. Owen Wilson. 
Seymour Cassel, Eddie Griffin

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Beethoven
10:30 101 dalmațieni
11:00 Benny Hill (englez serial, 

1969)
12:00 Film 100%
12:30 Felicia
13:00 Observator
13‘30 Din. .’o de ceruri
16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Marco Polo (SUA aventură, 

2007) cu lan Somcrhaldcr, 
Brian Dcnnchy, Alan Shearman, 
Christian Lee

19:00 Observator
20:30 în puii mei!
21:50 Pâine și circ (talk show, 2010)
22:45 Austin Powers și Organizația 

Secretă (SUA-gcrman comedie. 
1997) 94' cu Mike Myers, Eli
zabeth Hurley, Michael York, 
Mimi Rogers

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce sc întâmplă, doctore?
10:30 Frumusețe pe muchie de cuțit 
12:00 Pro Motor
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007, rcl. - 
24.) cu Blake Lively, Leighton 
Mecster, Chace Crawford, Ed 
Wcstwick

14:00 Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Triplu X (SUA-cch film dc ac

țiune, 2002) 124' cu Vin Diesel, 
Samuel L. Jackson, Asia Ar- 
gento, Thomas lan Griffith

23:15 Eu sunt sfârșitul (SUA film de 
acțiune, 2007) 90' cu Mark Da- 
cascos, Geoff Meed, Jennifer 
Lee Wiggins, Ryan Lloyd

07:30 împreună pentru totdeauna
08:45 Cameleonii
10:00 Luna fermecată
11:15 Pasiune (dramă, 2007)
12:30 Pasiune (dramă, 2007)
13:30 Terra Nostra
15:30 Destine furate
16:25 Vremea dc ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
18:30 împreună pentru totdeauna 

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

rial dc acțiune. 2009) cu Anais, 
Mariluz Bermudez, Lili Bril- 
lanti, Eduardo Caceres

20:30 Ai grijă cc-ți dorești! (SUA co
medie dc familie, 2009) 88' cu 
Billy Unger, Ariel Winter, Pauly 
Shore, Dylan Cash

22:15 Cuibul dc vipere (brazilian se
rial de comedic, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel dc Oli
veira, Carolina Dicckmann, Ma 
riana Ximcncs

11:55 Ziua Independenței (SUA film dc acțiune, 1996)
16:15 Șapte suflete (SUA dramă, 2008)
18:20

20:00
:00

21:30
21

23:20

Mireasa e iubita mea! (SUA-cnglez comedie, 2008) 
Cum să reușești în America (SUA serial, 2010 - 1.)
Stand-Up Cafe (serial dc comedie, 2008 - 1.) 30'
Frații Bloom (SUA comedie, 2008) 113' cu Adrien Brody, Mark Ruf- 

falo, Rachel Wcisz, Rinko Kikuchi
Un tren numit Darjeeling (SUA aventură, 2007) 91' cu Owen Wilson, 

Adrien Brody, Jason Schwartzman, Amara Karan

11:45 Entertainment News (25.) 
12:45
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
22:00

07:10 Universul credinței
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:55 Schițe muzicale

* 10:00 Spune-mi ce te doare (emi
siune dc divertisment) 

10:40 Ca la carte
11:30 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Miezul zilei (magazin de diver

tisment)
15:20 Teatru: Cum vă place
16:35 Filmoteca veseliei: "Un orfelin

iubea o orfelină"
17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di

vertisment) Prima parte
18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di

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

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

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo
21:10 Totul despre băieți (cnglcz- 

SUA-franccz-gcrman film ro
mantic, 2002) 97' cu Hugh 
Grant, Toni Collette, Nicholas 
Hoult, Rachel Wcisz

23:00 Garantat 100% (talk show) 45'

07:00 Popasuri folclorice (2008, rcl.)
08:00 Natură și aventură (rcl.) 25'
08:30 Dincolo dc hartă
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rcl.)
12:00 Piatra magică
12:35 H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
13 Vi Viva Cuba! (franccz-cubancz 

drama, 2005)
15:00 Poate nu știai
15:15 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002, rcl.)

15:45 Gimnastică Campionatul Euro
pean de la Birmingham, finalele 
masculine, pe aparate

19:30 Vidcotcrapia Prezintă Marius 
Bodochi și Olimpia Melinte 

20:30 M-am săturat!
21:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 13.) 60' cu 
Colin Ferguson, Sălii Richar
dson, Jordan Hinson, Joc Mor
ton

22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri)
23:10 Soțul nostru italian (italian co

medie romantică, 2004) 90' cu 
Maria Grazia Cucinotta, Chcvy 
Chase, Brooke Shields, Jennifer 
Macaluso

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Marco Polo
12:00 Xcna: prințesa războinică 

(SUA film serial dc aventură)
13:00 Observator
13:30 Benny Hill
14:00 Kazaam (SUA comedie, 1996) 

90' cu Shaquille O'Neal, Fran
cis Capra, Ally Walker, James 
Acheson

16:00 Observator
16:30 în puii mei!
17:45 Divertis Mall (emisiune de di

vertisment)
19:00 Observator
£0:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Străin la ușa ta (australian-neo- 

zcclandcz-SUA thriller dc ac
țiune, 2001) 98' cu Radha 
Mitchell, Josh Lucas, Barry 
Watson, Kevin Anderson

16:50
18:20
20.00
21:45
22:35

07:00 Camera de râs
08:00 Tarzan (SUA serial desene ani

mate, 2001 -21.)
08:30 Regele Șaman (japonez serial 

dc desene animate, 2003)
09:00 Hulk
09:30 Autoforum
10:30 Camera dc râs

jll 1:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dictă și o vedetă (2008) 
12:00 Căminul dc 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
14:00 Schimb dc mame
16:15 Mondenii Show
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Circașa dc pc tort
20:30 Satul (SUA thriller, 2004) 108' 

cu Joaquin Phoenix, William 
Hurt. Sigoumcv Weaver, Bryce 
Dallas Howard

22:30 Cronica dc 10 ani (emisiune dc 
divertisment, 2010) 75'

sok

Superman 2 (aventură fantastică, 1980. rcl.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 16.) 
Bărbații, un rău necesar (SUA comedie, 2006 -11.) 
Trei într-un show (SUA muzical. 1955) 
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 19.) 
Contract cu moartea (SUA thriller, 2007)
A fost sau n-a fost? (român comedie, 2006) cu Mircea Andrccscu, Teo

dor Corban, Ion Sapdaru, Cristina Ciofu

'07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 dc ani (talk show)
11:00 Prieteni pc viață
13:00 Știrile Pro TV
13:05" Apropo TV
14:00 Prințul deșertului (italian-ger- 

man mini-serial, 1989)
15:00 Naufragiatul (SUA aventură, 

2000) 138' cu Tom Hanks, 
Helen Hunt, Nick Searcy, Chris
topher Noth

18:00 România, te iubesc! (magazin 
cultural, 2008)

19.00 Știrile Pro TV
20:30 Divertis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010)
21:3<l Divertis - Serviciul Român de 

Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010)

22:30 O noapte la McCool's (SUA 
comedie, 2001) 89' cu Matt Dil 
Ion, Liv Tyler, John Goodman, 
Michael Douglas

07:30 împreună pentru totdeauna 
08:45 Cameleonii
10:00 Rețeta dc ACASĂ - Retrospec

tivă
11:15 Pasiune (dramă, 2007)
12:30 Pasiune (dramă, 2007)
13:30 Terra Nostra
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Cameleonii
20:30 Jurnalul unei dădace (SUA co

medie, 2007) 106' cu Scarlett 
Johansson, Chris Evans, Laura 
Linney, Donna Murphy

22:45 La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009)

23:45 Cuibul de vipere (brazilian se
rial dc comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dicckmann, Ma
riana Ximcncs

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

dc desene animate, 2003)
09:00 Hulk
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Camera dc râs
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa
12:00 Lcvintza prezintă
12:30 Cine știc...câștigă!
13:30 Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009, rcl.) 90'
15:00 Cronica Cârcotașilor
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Circașa dc pe tort
20:30 Schimb dc mame
22:00 Din lumea dc dincolo (SUA 

thriller, 2004) 87' cu Annc 
Hcchc, Jonathan LaPaglia, Eva 
Longoria, Kathleen Quinlan

12:10 Cele șase soții ale lui Henry Lcfay 
13:45 Scooby Doo - Misterul începe 
15:05 Dcspărțiți, dar împreună (comedie romantică)

Jumper (SUA S.F., 2008)
Wall-E (SUA film dc animație, 2008) cu Ben Burtt, Elissa Knight 
Yes Man (SUA comedic, 2008) cu Jim Carrey, Zooey Deschanel 
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 6.)
Miami Vice (SUA film dc acțiune, 2006) 132' cu Colin Farrell, Gong 

Li, Jamie Foxx, LuisTosar

12:30
13:30

16:00
17:00
19:00
20:00
22:15

Ruleta destinului (SUA serial, 2001, rcl. - 19.)
Trei într-un show (SUA muzical, 1955, rcl.) cu Jack Lem

mon, Betty Grable, Marge Champion, Gower Champion 
15:30 Lumea PRO CINEMA
Bărbații, un rău necesar (SUA serial dc comedie, - 12.) 
Aventurile lui Felicity (SUA film de familie, 2005) 
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 20.)
Miss Litoral (român film , 1990) 
întoarcere din india (SUA-israclian film romantic, 2002)
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Dicționar: Kaki, Oca, Nil
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(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)
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preoți
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H A se 
: zbenaui

Soli din 
cer 

Glas 
pe lac

Artistă V

însu
flețiri
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Teol

Instituție 
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însemnate

Metru

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

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

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

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

A obținut un rol în versiunea Cashback, iai 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
juca în filmul Baywatch.
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Soare 
antic 
ladă!

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte:
ABIL, ACÂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SAR^ 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.
Petru ARDELEAN - ARAI

Raluca 
Neagu

Andreea 
Raicu 
Acut!

Con
structor
A păzi

Avantaj

Viorel Naghi - Vladimiresc

textile 
Tras la 
poartă

4 2 6 5 1
8 6 5 2 9 3 4

7 3 9 4 6
6 5 4 3 8 1
3 7 9 5
2 8 1 5 7 9 3
7 8 3 4 1 5 9

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
>eva 12 sudor 4

sător piese din piele și înlocuitor

elefon: 0755.999.916

'solvent înv. preuni verși tar fără
:stat prof. 10

rman 2

câtar 2

a for 1

nsatori 4

ilator hidrofug 2

așinist la mașini pt. terasamente
2

uncitor necal. la asamblarea, mon-
.ea pieselor 98

pătar(chelner) 5

c re tară 1

nzăior 1

Icanizntor piese din cauciuc la
ese 1

lunedoara

elefon: 0755.999.917

ent securitate 8

en* vânzări 1

n._.» 3

nfecționer-asamblor ari. din tex-
2

ritor 2

facturist 1 tăietor cu flcăra (autogen) 3

electrician de întreținere și reparații
1

faianțier 1

instalator centrale termice 4

instalator încălzire centrală și gaze
1

vânzător 1

vopsitor industrial 1

zidar-pietrar b

zidar samotor 1

zugrav-vopsi tor 1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 6

lăcătuș montalor 1

Lucrător comercial 1

macaragiu 2

manipulant mărfuri I

mașinist la mașini pl. terasamente 
(i fon ist) 2

medic specilaist 1

montator subansamhle 1

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

2

mun. necal. în ind. confecțiilor
9

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 1

ospătar 2

pregătitor pt.încălțăminte și articole 
tehnice din cauciuc 6

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asistent social 1

bucătar 1

cameristă hotel 1

con s i I ie r/expert? i n s peci o r/r e fe re n t/e 
conomist în management 1

controlor calitate 1

dulgher restaurator 1

lăcătuș mecanic 1

magazioner 1

maistru industriile textilă, pielărie
1

mecanic auto 1

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

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

munc.necal.în ind confecțiilor
14

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 4

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

operator confec|ioner ind. îmbrăcă- 
minte+țesături. tricot, mat.sintetice

6

muncitor necal.în ind. confecțiilor
5

șofer de autoturisme și camioane 1
sudor manulacu arc electric 3

tehnicean determinări fizico-meca
nice ]zidar restaurator 2

Lupeni vânzător 2

Telefon: 0755.999.919 Simeria

îngrijitor clădiri 1 Telefon:0755.999.921

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

casier 2

drujbist 2
vânzător 6

instalator încălzire centrală și gaze
Izidar-pietrar 3

Vulcan munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța, gresie, parchet

Telefon: 0755.999.920
1

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

bucătar 1 reprezentant comercial 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

vânzător 2

Orăștie
electricean de întreținere și repara-
Iii 1

finisor produse abrazive 1

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 25
izolator termic 1

muncilor necal. ia demol. clădirilor, 
mozaic, faianță, gresie 1lucrător comercial 1

măcelar 1 programator de sistem informatic
1

magazioner 1
șofer auloc./mașină mare tonaj 1

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

Brad sudor 10

Telefon: 0755.999.923
vânzător 2

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

ajutor ospătar 1
Hațeg

munc. necal.în silvicultură
1

cu să tor piese din piele și înlocuitor
10

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

ambalator manual 10 Petrila
inspectori referent )resurse umane

I bucătar 2 Telefon: 0755.999.928
lucrator comercial 2 consilier juridic 1

asfaltator 1

mașinist la mașini
pt. terasa men te(i fon ist) 1

cusător piese la incălțăminte din 
cauciuc 20 asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 1

muncitor necal.în silvicultură 5 inginer autovehicule rutiere
1 bannan 1

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri.baraje 1 inginer construcții civile, industriale 

și agricole 2
brutar 1

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

mecanic auto 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 1 ospălarichelner) 2

ospătarțchelner) 3 șofer de autoturisme și camioanele
1

munc.necal.la dețnol.zidărie, mo- 
zaic.faianțâ, gresie, parchet 1

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

tălpuitor industrial 5
sortator produse

Călan
Aninoasa

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

bucătar 1

subinginer mecanic automobile
1

ambalator manual 1

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

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 4

Ilia electricean în construcții 1

lăcătuș montator 10 Telefon: 0^55.999.926 mecanic utilaj

mecanic auto I electricean de întreținere și repara
ții I

muncilor necalificat la demolarea 
clădirilor, zidăriei, mozaic.faianta, 
gresie 7

n " “TJIlBi ptiWicitate 
tMOmUAR^^^^^^^BpDFERreDESERVICH AUTO

ind apartament 4 camere. Si meri a, decomandat, amenajat, mobilat sau schimb
; apartament 2 camere plus diferența. Preț negociabil.Tel.0730.287.975

ind sau schimb apartament Simena, 2 camere, bloc de cărămidă, etaj 1, deco- 
andat, amenajat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
.1.0740965.191

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

Vând Seat Marbella 850cmc, a.f. 1987, consum mic, R.t. 15.12.2011 și 
Opel Astra Caravan , 5 uși, 2000cmc, a.f. 1994, R.t. 15.12.2011, stare bună 
de funcționare, preț 500 eur, respectiv 2.200eur Tel. 0254.221.254, 
0720.528.350

lartament 2 camere, Simeria, ultracentral, decomandat, amenajat, vedere 
re uulevard, preț negociabil. Tel.0721.805.675

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
uman c-sal ari zare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007

Ni: 151-23 aprilie 2010

ind urgent casă în Simeria. zona pieței. 2 camere, bucătărie, baie, cu grădină, 
ate utilitățile. Are vad comercial. Preț 120.0001ei negociabil. Tel.0722.582.097

înd casă în Simeria, construcție din 1997, parter și etaj, living, 2 dormitoare, 2 
i, balcon, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină., toate utilitățile. Preț 
0.000 lei negociabil, zonă liniștită. Tel.0735.066.695

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

impăr apartament 3 camere în Deva , etaj intermediar, zonă bună. 
1.0732.727.786

—--- --------------
DIVERSE

Iertă! Vând casă în Simena, zona Primăriei. 2 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
exe, grădină, toate utilitățile,preț 38.000 eur, negociabil. Tel. 0769.839.694

el mai mic preț! Vând apartament 2 camere, Simeria, bloc de cărămidă, amena- 
i, zonă liniștită sau schimb cu garsonieră la parter sau etaj 1 plus diferența . 
eț75.000 lei negociabil. Tel. 0748.689.532

himb casa Bretea Mureșană la 2 km de llia, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
exe, curte și grădină , suprafață de 3000mp, zonă liniștită cu garsonieră sau apar 
tjfnt în Deva plus diferența.Tel. 0729.015.069

Vând fân în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, 
nr.198, or. Brad.

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Mid
land și Sirio originale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 
0723.911.241

Iertă specială! Vând garsonieră în Simeria, msuprafața 43mp, bloc de cărămidă, 
vniță, magazie, preț 53.0001ei. Tel.O73O.346.219

impăr spațiu în Deva de lOOmp în zonă bună, la parter. Tel.0354.410.622

ind urgent ia preț de criză casă la Ribița la 6km de Brad, 2 camere, bucătărie, 
>1, grădină 850mp.Preț 30.000eur neg și în 2 rate. Tel. 0751.176.178

Fer spre închiriere apartament în Deva, ap. 2 camere, decomandat, mobilat, ame- 
jat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 150eur/lună. 
10729.018.866

ind apartament cu 2 camere în Deva, et.l, 56mp, bloc cărămidă. 
1.0725.389.514

fer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido ( Casa de Pensii), 
mobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 160eur/lună. 
10721.985.256

ind apartament 3 camere, decomandat, 71 mp, centrală termică, zona Bălcescu, 
rter, 65.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 0753.023.082.

Vând geam termopan 1,65m/l ,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam 
din lemn (dublu), 2 canate l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu 
geam l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă veche, preț 0,501ei. Tel. 
0254.217.402

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 
1930, muzică clasică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - 
tel.0722.142.458

Vând ciobănesc german 2 luni -100ron, doberman 4 luni-150ron, vând 
casă com. Ilia sau schimb ap.în Simeria sau Deva; vând aragaz Zanussi- 
200ron, combină frigorifică-200ron, mașină de spălat automată Inde- 
sit-200ron. Tel. 0743.832.083

Transport zilnic de persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini moderne climati- 
zate. Tel.0721.285.100

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

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

ind apartament de lux nefinisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 mp, 2 băi, 
ntralA termică, 2 balcoane, mansardă, 68.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 
'53.023.082,

înd garsonieră în Deva, Al Crișului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, negociabil.

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.

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

I

g Tarife

.............. Prenume..........
..................Nr......... Bl.
............ Județul...............
nr....................................
.......DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Sc...... Ap. ...

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de Ia intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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Rezulatre Cupu RoniHiiiri 
Olimpiu Ribifu — Daclcus Urâștic 2 — II
Silva Mirai ol Hâriiu - I icioria Culmi 2-1
Matura Pui - ifjrocompany /lucia 2-1
Strein! Huni Mare - FC Hunedoara se va juca in 2H aprilie

Sport
loieri, 23 aprilie 2010

Mureșul pierde
pe mâna arbitrului

„Minerii” nu s-au întors 
cu mâna goală de la Baia Mare

Arbitrul Constantin Făniță este considerat de 
conducerea Mureșului Deva drept principalul vi
novat pentru eșecul din ultima etapă, 1 - 2 cu FC 
Silvania Șimleul Silvaniei.

Centralul timișorean a acordat în minutele de 
prelungire o lovitură de la 11 metri pentru gazde, 
la un șut violent al lui Petcuț. Mingea l-a lovit în 
plin pe fundașul central Victor Pistol, care s-a 
prăbușit la pământ. Juniorul din centrul defensivei 
Mureșului și-a înghițit limba, fiind aproape de o 
tragedie. Intervenția medicilor a fost salvatoare, 
jucătorul părăsind terenul pe propriile picioare, 
dar numai până la Ambulanță, care l-a dus la spi
tal.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată, în 
minutul 94, de Dănilă, iar FC Silvania s-a impus 
cu 2 - 1. Cei care au deschis scorul au fost de
venii.

în minutul 54, Dosan a centrat perfect pentru 
Grigoruță, care l-a învins cu o lovitură de cap pe 

portarul Gabor. Mureșul a avut avantaj pe tabela 
de marcaj până în minutul 72. Iuhas a tras de la 
mare distanță din lovitură liberă, mingea a sărit 
din gazon și apoi din umărul lui Marcel 
Moldovan, înapoi la un jucător al Silvaniei.

A urmat un alt șut blocat, după care balonul 
a ricoșat fericit la Petcuț și acesta a marcat din 
apropiere. Brata a scos de pe linia porții mingea 
expediată de Grigoruță câteva minute mai târziu, 
pentru ca, în finalul jocului, arbitrul Constantin 
Făniță să le facă un mare cadou gazdelor, 
acordând 11 metri la o fază în care nu se impunea 
acest lucru. Protestele devenilor au fost inutile.

Moldovan a ghicit colțul pe care a tras 
Dănilă, dar execuția a fost perfectă și cele trei 
puncte au ajuns în contul gazdelor.

Este pentru a doua oară în acest retur în care 
Mureșul pierde puncte pe mâna arbitrilor. Arbitrul 
Teodora Albon a dictat penalty pentru CS Otopeni 
în jocul de la Deva, iar partida s-a terminat 2-2.

într-un alt joc din etapa intermediară din liga 
secundă, Minerul Lupeni a reușit să plece 
neînvinsă de la Baia Mare. Gazdele au deschis 
scorul în minutul opt, prin Emeszt, care a împins 
mingea centrată de Iațu. în plus, deși au aflat cu 
câteva ore mai devreme că portarul Vartolomei, 
fostul lor coleg de echipă până în iarnă, a decedat, 
„minerii” lui Petre Gigiu nu au fost demoralizați, 
în minutul 19, atacantul Itu a adus egalarea în 
urma unui șut din interiorul careului băimărean. 
Și totuși formația din Valea Jiului ar fi putut 
obține mai mult, cu condiția ca mijlocașul Mircea 
Gheorghe să fi marcat din poziție singur cu por-

Cupa României, 
etapa județeană

Surprize în sferturile de finală ale Cupei 
României Ia fotbal, etapa județeană. Echipele care ple
cau cu a doua șansă, au reușit să se califice în faza 
următoare. Formațiile care luptă pentru promovarea în 
Liga a IV-a Hunedoara au reușit să arate că au valoare 
pentru a face pasul în eșalonul superior. Conform reg
ulamentului, meciurile s-au disputat pe terenul 
echipelor din divizia inferioară. Măgura Pui este lidcnil 
Ligii a V-a, seria Valea Streiului. în campionat, echipa 
din Pui a pierdut un singur joc, reușind în rest victorii 
pe linie. Victorie a fost și în jocul cu Agrocompany 
Băcia, 2 1, iar Măgura Pui s-a calificat în semifinale.
Tot acolo au ajuns Olimpia Ribița, respectiv Silva 
Miracol Hărău. Cele două formații luptă în Liga a V-a, 
scria Brad-Valca Mureșului, pentru primul loc al clasa
mentului, aflându-se la egalitate de puncte. Silva Mira
col Hărău a trecut de Victoria Călan, cu scorul de 2 
1. în timp ce Olimpia Ribița s-a impus mai lejer, 2-0 
cu Dacicus Orăștic, echipă care aspiră la locul întâi în 
Liga a IV-a Hunedoara și care probabil că a menajat 
mai mulți jucători, dat fiind că sâmbătă arc loc derby- 
ul cu Aurul Brad. Partida dintre Streiul Baru Mare și 
FC Hunedoara a fost amânată la cererea echipei hunc- 
dorenc pentru data de 28 aprilie. 

tarul, în repriza secundă. „în proporție de 90 la 
sută atât Minerul cât și Baia Mare se vor salva. 
Am făcut un joc bun. Nu am jucat cu banderole 
negre în memoria portarului Mihai Vartolomei 
pentru că nu am vrut să-i demoralizez pe 
jucători”, a declarat Gigiu. A fost al patrulea egal 
consecutiv obținut de FC Baia Mare în acest retur, 
dar echipa antrenorului Cristian Danciu a mai 
pierdut încă două puncte la adevăr și a ajuns la un 
foarte periculos minus opt. Și în tur s-a înregistrat 
același scor și tot băimărenii au fost cei care au 
condus, dar s-au văzut egalați.

Rezultate complete 
etapa a XX V-a

FC Baia Mare - Minerul Lupeni 1-1
FC Bihor - CS Otopeni 3-1
Fortuna Covaci - FCM Tg. Mureș 0-2
Dacia Mioveni - Arieșul Turda 1-0
FC Silvania - Mureșul Deva 2-1
CSM Rm. Vâlcea - U. Cluj 2-4
Gaz Metan CFR Craiova - Drobeta Tr. Severin 3-0
Jiul Petroșani - UTA 0-3
FC Argeș a stat

( IASXMIXI

1. UTA Arad 23 13 9 1 35 12 48
2. Târgu-Mureș 23 13 8 2 35 15 47
3, U Cluj 23 13 6 4 39 18 45
4. Dacia Mioveni 24 12 8 4 33 17 44
5. FC Argeș Pitești 23 13 4 6 35 18 43
6. CS Otopeni 24 9 8 7 41 30 32
7. CFR Craiova 24 7 9 8 27 28 30
8. Râmnicu-Vâlcca 23 7 8 8 40 33 29
9. FC Silvania 24 8 5 11 24 33 29
10. FC Bihor 24 6 108 33 32 28
11, Minerul Lupeni 24 6 9 9 22 30 27
12. Jiul Petroșani 22 7 5 10 21 32 26
13. FC Baia-Marc 24 5 1(11 9 19 31 25
14. Mureșul Deva 23 7 4 12 19 34 25
15. Arieșul Turda 23 7 3 13 26 34 24
16. Fortuna Covaci 24 5 4 15 27 45 19
17. Tumu-Severin 23 5 2 16 12 46 17

CFR Timișoara și FC Drobeta s-au retras din campionat 
Jiul Petroșani a fost exclusă

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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