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Editorial
de Alexandru Avram

Râcu lu Secu
Că Moloț a fost informator al Securității știam de 

mult și nici nu cred că miră pe cineva. Atât doar că 
până acum, președintele Consiliului Județean și mai 
nou și al liberalilor hunedoreni, a reușit să ascundă cu 
dibăcie trecutul său. Dar caracterul lui Moloț, ranchi
una, veninul pe care-1 poartă în suflet și în priviri nu 
pot fi tot atât de bine ascunse ca un dosar păzit în 
arhivele CNSAS de un „cerber” bine plătit.

Sunt convins că, mânat de complexele de inferi
oritate care-1 macină, piticul din Mărtinești sau „Râcu 
lu’ Belencea”, cum era poreclit în satul său natal, era 
gata să facă rău oricărui copil cu două degete mai înalt 
decât el. Ce dramă trebuie să fî fost nentm îr> 

liceu, faptul că avea colegi mai frumoși, mai înstăriți 
și probabil mai deștepți decât el!?

Cum se putea răzbuna pe „nemernicii” care furau 
privirile fetelor?! Nu putea să-i bată pentru că era prea 
mic, nu putea să le „sufle” gagicile pentru că era prea 
urât și nici să-i umilească la învățătură.pentru că și 
inteligența sa era pe măsura înălțimii.

Așa că singura formă de a se răzbuna pe rivalii 
săi a fost turnătoria. Argumentele prezentate, ieri, de 
Marius Oprea stau mărturie că Moloț a turnat la Secu
ritate încă din liceu. Și dacă în liceu a avut succes cu 
această îndeletnicire, era firesc ca Moloț să continue 
și matur, ajuns profesor și împins de beneficiarii 
delațiunilor sale chiar și pe funcții de conducere în 
învățământ.

Problema lui Moloț și a celor care îl înconjoară 
nu este neapărat legată de trecutul său, ci de caracterul 
său. Faptele din trecut explică foarte multe despre 
comportamentul liderului liberal din prezent. Moloț nu 
are prieteni. El are interese. Și oamenii sunt împărțiți 
în funcție de aceste interese.

Complexele de inferioritate, invidia și ranchiuna 

și creierul lui Moloț. Pofta de a aduna averi incomen
surabile este născută din setea de putere, din dorința 
piticului de a compensa cu ceva lipsa de înălțime. 
Moloț și->a ros unghiile așteptând zeci de ani să iasă cu 
ceva în evidență. A încercat să facă orice numai să-și 
depășească umila condiție de profesor mediocru.

Și norocul său s-a numit Mircia Muntean. 
Același Mircia Muntean care a devenit imediat rivalul 
său de moarte. întâi secret, apoi pe față, pentru că 
Moloț nu suportă oamenii care au succes. Și-a urzit cu 
foarte multă migală pânza în care l-a prins pe Mircia 
și l-a decapitat aidoma unui păianjen. Acest compor
tament răbdător este tipic pentru un informator, care 
nu face asta din convingere, ci din răutate. Și Moloț 
sunt convins că a scris delațiunile cu maximă răutate. 
Asta este diferența între liderul liberalilor hunedoreni 
și fosta sa colegă de partid Mona Munscă. Fosta par
lamentar a scris note informative despre studenții 
străini, poate unii dintre ei trimiși în misiune în Româ
nia. în timp ce Moloț și-a dat în gât colegii din liceu și 
apoi pe cei din cancelarie. Sunt curios ce atitudine va 
lua conducerea centrală a PNL față de această situație.
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f greco-catolic
Sf. ap. Iason și Sosipatru, Sf. 

m. Dada, Maxim și Quintilian

f romano-catolic
Ss. Petru Chanel, Ludovic

\ M. Grignion de Montfort
_ * *

Pui cu țelină

Ingrediente:
300 g came de pui, 1 albuș mic, 

2 linguri de amidon, 1 țelină 
(250g), 1 ardei iute, 1/2 ceapă mică 
sau un fir de ceapă verde, 1 lingu
riță de ghimbir tocat. 1 linguriță 
rasă de zahar maro (light brown 
sugar, 1 lingură de vin de orez chi
nezesc, sare.

Mod de preparare:
Se taie țelină în 8 apoi în felii 

subțiri (1 -2 mm). Ceapa se taie cu- 
bulețe mici, iar ardeiul în felii sub
țiri.

Se taie puiul fâșii de lățime 0,5 
cm. Se amestecă într-un vas cu 
amidonul, sarea și albușul bătut 
ușor.

Se încălzesc 2-3 linguri de ulei 
și se prăjește puiul avăndu-se grijă 
să nu se lipească bucățile între ele. 
Când s-a prăjit se scoate și se ține 
la cald. Se poate pune pe un șerve
țel să se absoarbă surplusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas și se pune țelină, arde
iul iute, ghimbirul, ceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zahărul, vinul. Se pot 
adauga la sfârșit și câteva picături 
de ulei de susan. Se servește cald 
cu orez.
k_________________________ S
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■^■Sfântul Zilei----------------------
Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru 

din cei șaptezeci
Dintre aceștia Iason era 

tarsean, și a fost mai întâi mânat de 
acolo la dreapta credință. Iar Sosi
patru fiind din Grecia, a primit pe 
urmă de la acesta credința în Hris- 
tos.

După aceea făcându-se amân
doi ucenici ai lui Pavel Apostolul, 
Iason a fost făcut învățător cetății, 
iar Sosipatru a primit cârma Bis
ericii Iconiei. Păstorind ei bine bis
ericile lor, s-au dus spre părțile 
Apusului.

Și sosind la insula Cherchira, 
au făcut înfrumusețată biserică în
tâiului mucenic Ștefan, unde slu
jind lui Dumnezeu, au atras pe 
mulți Ia credința în Hristos.

Apoi fiind pârâți către guver
natorul Cherchirei, au fost închiși 
într-o temniță în care se aflau 
închiși șapte vătafi de tâlhari, 
anume: Satomin, Iachishol, Faust
ian, Ianuarie, Marsalie, Efrasie și 
Mamin, pe care prin cuvintele și

faptele lor i-a atras la credința în 
Hristos, de i-au făcut din lupi oi, 
care după aceea, au primit de la 
Hristos cununile muceniciei.

Asemenea s-a întâmplat și cu 
temnicerul care a crezut în Hristos. 
Guvernatorul scoțând pe Iason și 
pe Sosipatru din temniță, i-a dat pe 
seama lui Carpian eparhul să-i 
chinuiască.

După aceea pornind guverna
torul goană asupra creștinilor, și 
fugind creștinii într-o insulă mică 
ce era acolo aproape, el pomi să 
meargă acolo, ca să-i chinuiască, și 
intrând în mijlocul luciului mării s- 
a scufundat ca Faraon cel de de
mult.

Poporul Domnului au dat 
mulțumitoare laude iui Dumnezeu. 
Iar Iason și Sosipatru fiind sloboziți 
de la închisoare, învățau neoprit cu
vântul lui Dumnezeu.

Dar ridicându-se alt guverna
tor și aflând cele despre sfinți, a

poruncit să aducă un butoi de fier, 
și să îl umple de rășină și smoală și 
ceară, și înfierbântându-1 foarte, au 
băgat pe sfinți în el și sfinții- au 
rămas nearși și mulți au crezut în 
Hristos, între care însuși guverna
torul care plângea, zicând:

„Dumnezeul lui Iason și al lui 
Sosipatru, ajută-mi și mă 
miluiește”. Fericitul Iason, fiind 
guvernatorii de față, sfătuind și 
învățând pe tot poporul, i-a botezat 
în numele'Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh, numind pe guverna
tor Sebastian.

Deci peste puține zile, s-a 
îmbolnăvit fiul guvernatorului și a 
murit, iar apostolul făcând 
rugăciuni l-a înviat.

De atunci a făcut multe min
uni, și făcând biserici înfrumusețate 
și plinind tot lucrul bine și 
adăugând turma lui Hristos, în bune 
bătrâneți către doritul său Hristos s- 
a petrecut.

le HOROSCOP
Este inutil să te implici într-o po

lemică dacă este vorba despre per
soane cu mai multă experiență ca
tine. Ai putea să accepți că acestea au concep
ții la fel de valabile ca cele personale.

Ești foarte generos cu cei din jur. 
Ștergi cu buretele neplăcerile din tre
cut și te arăți sociabil și serviabil. în
dragoste petreci momente de neuitat alături 
de partenerul de viață.

Pe plan financiar, lucrurile evo
luează satisfăcător dacă eviți cheltu
ielile majore pe diverse mofturi. în
caz contrar.îți va fi destul de greu să te ree
chilibrezi.

Echilibrul psihic te ajută să te re- li-»'- 
cuperezi repede, după o perioadă z1>- 
obositoare. Nu mai ai probleme se
rioase de insomnie și reușești să te odihnești 
mai bine. Acest lucru te face mai rezistent k 
stres.

Dacă ești încă liber, s-ar putea să- 
ți dorești să păstrezi această libertate. 
Pe de altă parte, ai vrea să "intri în
rândul lumii". Această situație contradictorie
îți provoacă un oarecare disconfort.

îți derutezi și îți fascinezi antura
jul, scoțând la suprafață diverse fa
țete ale personalității tale. Prietenii
sunt nevoiți să se obișnuiască cu atitudinik
tale schimbătoare.

28 aprilie
de-a lungul timpului

1502: Se încheie traducerea în limba germană a 
letopisețului slavon al domniei lui Ștefan cel Mare

1859: Alexandru loan Cuza înființează Biroul 
de Statistică al Munteniei

1932: A fost anunțată apariția unui vaccin pen
tru imunizarea omului împotriva febrei galbene

1945: Benito Mussolini și amanta sa, Clara 
( Petacci, sunt capturați și executați de membrii 

mișcării de rezistență italiene
1969: Charles de Gaulle demisionează din 

funcția de președinte al Franței
2001: Milionarul american Dennis Tito a de

venit primul om care a plecat în spațiu ca turist

S-au născut:
1758: James Monroe, al 5-lea președinte al 

telor Unite (d. 1831)

Bancurile zilei
© © ©
Clientul îi face semn 

chelnerului care de apropie 
prompt și amabil:

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

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

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

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

© © ©

Scos din pepeni, vânză
torul explodează:

- Dragă domnule, ați în
cercat până acum vreo trei
zeci de perechi de

glasul
Hunedoarei
CMatUC Je ■nttF’VJl» icort Ow ' U.0 f'Jlf

1861: Sava Athanasiu, geolog și paleontolog 
român (d. 1946)

1889: Antonio de Oliveira Salazar, prim-min- 
istru al Portugaliei în perioada 1932-1968 (d. 1970)

1940: Elena Cosma, pianistă, corepetitoare, 
prof.univ. la Universitatea Națională de Muzică 
București (d. 2001)

1937: Saddam Hussein, fost dictator al Iraqului 
(1970-2003)

Comemorări:
1945: Benito Mussolini, jurnalist și om de stat 

italian (n. 1883)
1965: Florica Cordescu-Jebeleanu, pictoriță și 

graficiană româncă (n. 1913)
1972: Gabriel Barta, regizor român de film doc

umentar (n. 1923)
1987: lulia Onița, sculptor român (n. 1923)
1995: Nicolae Dinică, actor român (n. 1934)
1996: Alexandru Jebeleanu, poet român (n. 

1923)

pantaloni! Dacă nu vă deci
deți să cumpărați totuși o 
pereche, nu vă spun pe 
unde mai sunt cei pe care i- 
ați dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant e 

ăsta? Supă nu mai este, to
căniță nu mai este, salată nu 
mai este. Adu-mi, te rog,

paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

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

dumnealui.

în dragoste nu-ți consuma energia 
cu situații fără speranță. Unii nativi 
care au deja o relație s-ar putea să
calce strâmb. De data aceasta însă, șansele
sunt mai mari în privința consecințelor nega
tive.

Exisă posibilitatea unor schim
bări majore în viața amoroasă. Unii 
nativi decid să pună capăt unei rela
ții care le făcea rău. Familia are nevoie de su
portul tău.

Este destul de dificil să dialo
gheze cineva cu tine deoarece ești 
decis să contrazici. Gândește-te dacă
merită într-adevăr să-ți periclitezi relațiile 
amicale și sociale.

încearcă să fii mai flexibil în re
lațiile cu cei din jur. Se poate ca tu să 
cunoști numai un aspect al realității.
Trebuie să acorzi mai multă considerație celo: 
din jur. îți face plăcere viața de familie.

Există unele mici dificultăți de 
comunicare în familie. Din fericire, 
ești deschis către dialog și aplanezi 
orice conflict. Relațiile umane repre
zintă un aspect important al vieții tale. Ni
risca un conflict mergând de unul singur s
drumul ales, ci încearcă să fii maleabil și co
operant.

Nu mai suporți constrângerile de 
acasă. Ai chef să tragi ușa după tine 
și să pleci departe. Din fericire, până
diseară îți vei schimba starea de spirit. Ni
forța nota în relațiile cu prietenii. De dat- 
aceasta, tăcerea e de aur.
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„Moloț a fost informator
al Securității”
Președintele Consiliului Jude- 
ean și șeful liberalilor din Hu- 
tedoara, Mircea Ioan Moloț, a 
fost racolat de Securitate încă 
de la 16 ani, a dat note infor
mative și și-a turnat colegii și 

vecinii la Secu. Afirmațiile 
aparțin istoricului Marius 
Oprea, liberalul care a pus 

^,ât carierei politice a Monei 
Muscă cu argumente asemă
nătoare celor prezentate, ieri, 

despre Moloț.

„Președintele Consiliului Județean 
lunedoara Mircea Moloț a fost racolat 
ncă din liceu într-o rețea de grup de 
lp''i informatori. A fost informator al 

.rității, a semnat note informative, 
ir Securitatea a considerat că acestea 
unt foarte bune”, declară istoricul 
darius Oprea, directorul Centrului de 
nvestigare a Crimelor Comunismului 
CICC) din România. Afirmațiile au 
ost făcute în cadrul Conferinței „Co- 
îunismul nu este istorie”, eveniment 
esfașurat, ieri, la Casa de Cultură 
Drăgan Muntean” din Deva.

Oprea a tăiat 
„aripile” 
Monei Muscă

„Dosarul lui Mircea Moloț nu e 
urat, în sensul că președintele Consil- 

1 Județean Hunedoara a fost infor- 
or al Securității. Furniza informații

Timpul trece, gropile rămâm
Programul ISPA dă bătăi de 
ap autorităților și locuitorilor 
Hunedoarei care sunt nevoiți 

să „încalțe” noroiul de pe 
urma săpăturilor efectuate 

centru instalarea noilor țevi de 
'analizare și apă rece. Gropile 
*ț nămolul dăinuie pe câteva 
străzi din municipiul Hune- 

loara, deși lucrările de reabili
tare ar trebui să fie finalizate.

Autorizațiile date de Primărie pen
ii săpături au expirat și angajații de la 

de la locul de muncă sau despre vecini. 
Are note informative semnate cu nume 
de cod. Din păcate cei de la CNSAS 1- 
au „albit” și cred că asta s-a datorat și 
unor considerente strategice. Eu sunt 
liberal, nu am nimic cu domnul Moloț, 
nici nu-1 cunosc, dar îmi asum tot ceea 
ce spun. Să mă dea în judecată! Moloț 
are o problemă și la partid, după ce în 
BPC am impus să nu mai lucrăm cu 
jumătăți de măsură. Așa am tăiat și 
„aripile” Monei Muscă, aceasta 
dispărând apoi din politică.”, a afirmat 
Marius Oprea.

Hunedoara, 
județul cu cei mai 
mulți securiști 
pe metru pătrat

Din datele strânse de cercetători, 
în 1989 Securitatea avea 400.000 de in
formatori, dintre care 136.000 erau 
foarte activi. Marius Oprea afirmă că 
județul Hunedoara era unul mega - in
filtrat de securiști, datorită bogățiilor 
naturale și a unităților economice 
„mamut” construite pentru exploatarea 
acestora, precum minele din Valea Jiu
lui sau Combinatul Siderurgic de la 
Hunedoara. „Județul Hunedoara a avut 
cei mai mulți securiști și informatori pe 
metru pătrat din toată țara. Fiecare se- 
curist avea o normă de 40 de informa
tori. în documentele aflate la CNSAS 
ar putea să fie surprize și mai mari. S- 
ar putea să aflați unele lucruri și despre 
alte persoane cu funcții de conducere 
din județ”, spune Marius Oprea.

SC Hidroconstrucția SA încă își mai fa 
de lucru prin zonă. „Ca și în toată țara, 
apar tot felul de neconcordanțe, dar 
reușim până la urmă să ducem la capăt 
ce am început. Apaprod caută să ne 
pună la dispoziție cât mai multe 
informații despre actuala rețea de apă și 
canalizare, iar Primăria Hunedoara ne 
acordă tot sprijinul. Până în prezent co
laborarea este bună. Solicitarea de pre
lungire a autorizației de spargere pentru 
strada Viorele am fost nevoiți să o 
facem datorită problemelor apărute la 
cuplarea capetelor țevilor noi la rețeaua 
veche și deoarece intemperiile nu ne-au 
permis asfaltarea străzii. Oricum, din 
punct de vedere tehnic al lucrărilor,

Despre 
„privatizarea” 
comunismului 
în România

în cadrul conferinței, directorul 
CICC a afirmat că în România comu
nismul nu a dispărut, ci doar s-a „pri
vatizat”. „Trăim într-un sistem în care 
văd mereu informatori. în opinia mea, 
suntem în continuare dominați de 
activiști, securiști și informatori. Foștii 
securiști, activiști și informatori sunt în 
funcții de decizie. Informatorii sunt cei 
mai periculoși pentru că pot fi 
controlați datorită dosarului lor. Trebuie 
să ne asumăm ceea ce s-a întâmplat în 
acei ani, iar faptele petrecute atunci tre
buie spuse și repetate la nesfârșit. Tre
buie să luptăm cu sistemul inter - 
relațional, pentru ca acesta să nu ne mai 
domine. Cea mai gravă plagă susținută 
de sistem este corupția. Nivelul 
corupției este semnul care arată am
ploarea transformărilor din societate. 
De aceea acest nivel este mult mai 
scăzut în țări ca Cehia, Polonia și Un
garia, în vreme ce în România și Bul
garia arată că nu s-a întâmplat nimic”, 
declară Marius Oprea.

Alte patru victime 
ale comunismului 
au fost identificate 
în Hunedoara

Marius Oprea a explicat și de ce a 
fost trecut „pe linie moartă”, fiind 

rețeaua nouă va fi dotată cu benzi de 
detecție și va fi gata până la finalul an
ului 2010, așa cum prevede contractul”, 
a afirmat Radu Ioan, directorul firmei 
Hidroconstrucția SA.

Locuitorii sunt 
neîncrezători 
în termenele fixate 
de constructor

Cu toate că Apaprod și 
Hidroconstrucția SA promit că lucrările 
de reabilitare se vor finaliza până în de
cembrie, autoritățile și locuitorii 
orașului sunt neîncrezători. “Lucrările, 
care teoretic ar trebui să se finalizeze în 
luna decembrie a anului curent, au toate 
șansele de a fi prelungite din cauza 
problemelor apărute pe parcurs. Avem 
solicitări de prelungire a termenelor 
autorizațiilor pentru lucrări. Le 
acordăm mai mult timp deoarece 
situația vechii instalații de apă este 
complicată. Mereu s-au făcut „cârpi- 
turi” pe unde a fost nevoie, dar 
niciodată nu s-au făcut reparații ca și 
acum. S-au făcut tot felul de „adaptări 
la situație”, s-au folosit țevi de proastă 
calitate și nu s-a respectat circumferința 
acestora, fapt care creează probleme la

demis de la conducerea Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului 
și Memoria Exilului Românesc. „Am 
ajuns prea aproape de adevăruri și am 
deranjat. Am început să dezgrop morți 
și lucruri palpabile care le-au aparținut. 
Am pomit de la victime și am ajuns la 
călăi. Până acum am făcut 400 de plân
geri penale privind polițiști, gardieni și 
torționari. Aceștia au copii și relații în 
sistem. De aceea am fost îndepărtat. 
Comunismul a fost condamnat în 
România doar la nivel declarativ”, 
afirmă Marius Oprea. în acest moment 
istoricul este președintele CICC, organ
ism care funcționează sub egida 
Fundației Societatea Civilă. „Nu 

conexiunea noilor conducte. Nu cred că 
Hidroconstrucția SA va reuși să termine 
lucrările până la sfârșitul anului”, a 
spus Demeter Ladislau, directorul 
tehnic de la Primăria Hunedoara.

Locuitorii din apropierea 
șantierelor sunt sceptici în privința 
calității lucrărilor care se efectuează 
acum. “Pe strada asta periodic trebuie 

reprezentăm instituții ale statului, deci 
suntem independenți”, afirmă Oprea, 
probabil, pentru a asigura un plus de 
credibilitate declarațiilor publice făcute 
la Deva.

în cadrul conferinței a fost proiec
tat și un film care cuprinde rezultatele 
investigațiilor privind uciderea și înhu
marea a zece de luptători anticomuniști 
în diverse zone ale țării. Printre aceștia 
s-a aflat și hunedoreanul Petru Vitan 
din Băiești. Oprea a spus că nu se va 
opri aici pentru că în prezent mai are 
încă patru cazuri semnalate în județul 
Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

înlocuită o conductă. Nici nu este 
reparată strada după finalizarea 
lucrărilor că, în câteva luni, apar alte 
„izvoare” din asfalt și nebunia reîncepe. 
Sper ca de data aceasta reabilitarea să 
fie în adevăratul sens al cuvântului”, a 
afirmat un locatar de pe strada Viorele.

Georgiana Giurgiu
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g O femeie a obținut prin înșelăciune 65.000 de lei
Femeie lovită pe 
trecerea de pietoni 
de un șofer neatent

O tânără de 24 de ani a fost 
rănită ușor în urma unui accident 
rutier care s-a produs luni seară 
pe strada Eorilor din Orăștie.

Șoferul autoturismului 
venea din direcția Sebeș-Deva și 
nu i-a acordat prioritate de tre
cere femeii care s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc marcat 
și semnalizat prin indicatorul ru
tier.

în urma evenimentului ru
tier, tânăra a fost rănită ușor iar 
șoferul are dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Circulație 
restricționată 
pe Defileul Jiului

Circulația pe DN 66 va fi 
închisă pe sectorul de drum 
Bumbești- Livezeni, între orele 
10 și 13 două zile pe săptămână 
marțea și joia, în perioada 26 
aprilie- 21 septembrie.

Excepție va face ziua de joi, 
13 mai, când pe sectorul respec
tiv de drum se va putea circula, 
închiderea traficului pe acest 
tronson de drum este necesară ca 
urmare a lucrărilor de amenajare 
hidroenergetică a râului Jiu.

Circulația rutieră se va 
desfășura deviat, în ambele sen
suri, pe DN 67 Târgu Jiu - Râm- 
nicu Vâlcea, DN 7 Râmnicu 
Vâlcea -Sibiu - Simeria, DN 66 
Simeria - Hațeg - Petroșani; DN 
67 Târgu Jiu - Drobeta-Tumu 
Severin, DN 6 Drobeta-Tumu 
Severin - Orșova - Caransebeș, 
DN 68 Caransebeș - Hațeg, DN 
66 Hațeg - Petroșani; DN 66 
Târgu Jiu - Filiași, DN 6 Filiași 
- Drobeta-Tumu Severin - 
Orșova -Caransebeș, DN 68 
Caransebeș - Hațeg, DN 66 
Hațeg - Petroșani.

Două tinere sunt 
cercetate pentru că 
au furat cosmetice 
și dulciuri

O tânără de 25 de ani din mu
nicipiul Deva este acuzată că a 
înșelat mai multe printr-o me

todă destul de ingenioasă. 
Loredana B. se dădea drept 

proprietara unor apartamente 
pe care le închiria victimelor. 
De-a lungul „carierei” sale, 

tânăra a operat 
sub o identitate falsă.

într-un timp foarte scurt Loredana 
a închiriat trei garsoniere și un aparta
ment. De la fiecare dintre chiriași 
tânăra a obținut, folosindu-se de nume 
fals, câte 700 de lei. Metoda de a-i 
păcăli pe oameni era foarte simplă dar 
eficientă.

în primă fază, Loredana închiria o 
locuință de la adevăratul proprietar, 
apoi publica anunțuri la mica publici
tate prin care susținea că este propri
etara locuințelor și dorește să le ofere 
spre închiriere la prețuri mult mai mici 
comparativ cu cel al pieței. Loredana le 
cerea victimelor câte 700 de lei, bani 
care reprezentau chiria pe prima lună și

garanția închirierii locuinței.
Din înșelăciuni, tânăra a obținut în 

decurs de câteva luni aproximativ 6.500 
de lei. „Polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Deva efectuează 
cercetări în acest caz. Loredana B. a 
pretins și primit diferite suma de bani 
sub pretextul închirierii unor locuințe 
situate în zone centrale din Deva.

La data convenită pentru luarea în 
primire a locuinței, părțile vătămate 
constatau că locuința pentru care 
plătiseră chiria mai fusese închiriată și 
altor persoane”, a precizat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu. 
Ultima victimă a tinerei este o femeie 
în vârstă de 56 de ani din Deva care a 
fost înșelată de Loredana B. cu suma de 
260 de euro.

„Deși se prezenta de fiecare dată 
sub identități fictive, polițiștii au reușit 
să o identifice pe prezumtiva autoare 
care a fost reținută pentru 24 de ore sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
înșelăciune în formă continuată”, a mai 
adăugat inspectorul Bogdan Nițu.

Dacă va fi găsită vinovată, tânăra 
va petrece între 3 și 15 ani la pâmaie.

Maria Bulz
Loredana (stânga) a fost dusă de polițiști în fața magistralilor „ 

hunedoreni care au emis pe numele ei un mandat de arestare preventivă. '

Teberele școlare sunt pregătite 
pentru vacanța elevilor

Legea responsabilității 
fiscal -bugetare a fost adoptată

Două tinere din Brad au 
furat din magazine ca să obțină 
ceea ce și-au dorit. Giorgiana C. 
și C.N. au intrat într-un magazin 
de unde au furat mai multe pro
duse.

Tinerele au încercat să iasă 
din magazin făeră a achita con
travaloarea produselor, moment 
în care au fost observate de 
agenții de pază.

Aceștia au anunțat poliția și, 
în urma verificărilor, polițiștii au 
găsit produsele în poșeta uneia 
dintre fete. Cosmeticele și dulci
urile furate au fost recuperate, iar 
cele două sunt cercetate pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cal
ificat.

Direcția Județeană de Tineret 
(DJT) Hunedoara și-a finalizat 

oferta pentru cazarea în cele 
două tabere școlare din județ. 
Oferta este valabilă pentru pe
rioada vacanței de vară și, deși 
mai sunt două luni până când 
elevii vor agăța ghiozdanele în 
cui, reprezentanții DJT spun 

că au început să se facă 
rezervări.

Județul Hunedoara poate fi consid
erat o atracție turistică pentru elevi, prin 
monumentele istorice, geografice și reli
gioase pe care le deține. DJT Hunedoara 
a decis să pună un accent mai mare pe 
activități tematice atractive și totodată 
educaționale pentru elevi pe perioada în 
care aceștia se vor afla în tabără. “La 
Costești dorim să organizăm (în partene- 
riat cu profesori universitari de la Cluj și 
ONG-uri) ateliere de olărit, excursii la 
cetățile dacice și alte activități prin care 
participant să cunoască istoria locală și 
națională. Olarii din cofnuna Orăștioara 
de Sus îi vor învăța pe copii tainele aces
tui meșteșug iar profesorii le vor explica 
importanța și rolul cetăților în istoria 
țării”, a declarat directorul DJT Hune
doara, Cristian Grigoraș.

Dacă tabăra de la Costești constituie 
pentru elevi un prilej de a învăța istorie 
într-un mod plăcut, la tabăra școlară din 
zona pe care devenii o numesc „Cabana 
Căprioara” gazdele oferă alte facilități. 
“Spre exemplu, aici se pot organiza di
verse ateliere tematice, se poate juca fot
bal sau baschet sau, pentru cei care doresc 
și puțină adrenalină, se poate opta pentru 
paintball”, a mai afirmat Cristian 
Grigoraș.

Au început 
contractările

Reprezentanții DJT Hunedoara spun 
că au primit deja solicitări pentru cele 
două tabere dela elevi din județe precum: 
Ilfov, Maramureș, Brașov și Timișoara. 
De anul viitor va deveni funcțională și 
tabăra de la Geoagiu, unde Ministerul 
Tineretului și Sportului investește un mil
ion de euro pentru reabilitarea fostului 
Hotel Flora.

Andreea Lazăr

Armele la control!

Maria Bulz 3

Polițiștii din cadrul Serviciu
lui de Arme și Muniție al IPJ 
Hunedoara vor declanșa la nivelul 
județului Hunedoara o acțiune de 
viză a autorizațiilor de deținere 
sau după caz de folosire a armelor 
și muniției aferente de către per
soanele juridice.

Acțiunea va debuta în patru 
mai și va dura trei luni. Verificarea 
autorizațiilor are loc o dată la doi

ani. Persoanele juridice verificate 
trebuie să depună în fața comisie 
de verificare o serie de documente 
în original și copie.

Vor fi controlate ocoalele sil
vice din județ, asociațiile 
vânătorilor sportivi, persoanele 
fizice care au permis de port armă.

Maria Bulz

Legea responsabilității fiscal- 
bugetare a fost publicată în Monitorul 
Oficial și arc ca obiective asigurarea și 
menținerea disciplinei fiscal-bugetarc, a 
transparenței și sustenabilității fiscal- 
bugetare.

Legea responsabilității fiscale se va 
aplica autorităților și instituțiilor publice 
fie că sunt finanțate integral din bugetul 
de stat, al asigurărilor sociale de stat, din 
bugetele fondurilor speciale sau integral. 
Legea va avea aplicabilitate și în 
instituțiile publice locale, incluzând co
munele. orașele municipiile și 
județele.

Legea va asigura transparența 
politicii fiscal-bugetare

Obiectivele politicii fiscal-bugetare 
sunt de a menține datoria publică la un 
nivel sustenabil pe termen mediu și lung, 
realizarea unui sold al bugetului general 
consolidat aproape de zero pe durata ci

clului economic, concomitent cu asigu
rarea competitivității țării, gestionarea 
prudentă a resurselor și a obligațiilor asu
mate ale sectorului public și a riscurilor 
fiscal-bugetare, menținerea unui ntț 
adecvat al resurselor bugetare pentru 
plata serviciului datoriei publice, asigu
rarea predictibilității nivelului cotelor și 
bazelor de impozitare sau taxare. Princi
palele dispoziții ale legii responsabilității 
fiscale se referă la principiile, obiectivele , 
și regulile politicii fiscal-bugetare, cf 
tuielile și veniturile bugetare, regun 
privind rectificările bugetare, strategia 
fiscal-bugetara, transparența politicii fis- 
cal-bugctarc, bugetul anual al ordonato
rilor de credite, clauze derogatorii privind 
strategia fiscal-bugetară, organizarea, 
funcționarea și responsabilitățile consili
ului fiscal.

Nicolae Grecu

ANUNȚ PUBLIC*
S.C. CORVIN FOTOVOLTA1C S.R.L., titular alproiectului PUZ- Instalație 

fotovoltaică de producere a energiei electrice în localitatea Ghelari, jud. Hune
doara, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura 
de reglementare conform HG 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără avi< 
de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în ter
men de 10 zile calendaristice,la sediul ARPM Timișoara, str. Amurgului,nr.l, 
Timișoara.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC CASITO TRAN- 

SIMPEX SRL, cu sediul în comuna Peștișu Mic, sat Valea Nandrului, nr.6, 
jud.Hunedoara, titular al proiectului “Extragerea agregatelor minerale din 
albia minora a râului Strei - Balastiera Totia, amplasat pe teritoriul adminis
trativ al comunei Băcia, sat Totia”, anunță publicul interesat că în urma 
ședinței de analizare tehnică ce a avut loc, APM Hunedoara a luat decizia par
curgerii procedurii simplificate de avizare prin emiterea Notificării tip B - 
fără acord de mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului, al proiectului 
propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din mun.Deva, str. Aurel 
Vlaicu nr.25, jud.Hunedoara, în zilele de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8 - 14)..

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din mun.Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, jud.Hunedoara timp de 10 zile 
lucrătoare de la data apariției anunțului.
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Concediu medical devine un fel de
“sechestrare la domiciliu”
Verificarea la domiciliu a pa- 

cienților aflați de concedii me
dicale ridică mari semne de 

întrebare atât în rândul medi
cilor cât și al bolnavilor, în 

timp ce reprezentanții Casei de 
Asigurări de Sănătate consi

deră că în acest fel se vor salva 
sume frumușele la buget, iar 
bolnavii nu vor mai fi ajutați 
\u îngăduință de medici. 

a indemnizațiilor sau calculul eronat 
vor fi sancționate cu amenzi între 2.500 
lei și 5.000 lei, dublu comparativ cu 
cuantumul de până în prezent.

Relația 
medic-pacient 
se răcește, dar 
birocrația înflorește

Supărarea medicilor de familie și 
a specialiștilor este tot mai mare din 
pricina birocrației din sistem și a 
modalității prin care se aplică legea.

„Legea asta induce o stare de neîn
credere între medic și pacient. Sunt 
niște reguli care se suprapun și nu știu 
cum vom mai reuși să vindecăm bol
navii și, în același timp, să rezolvăm 
problemele birocratice care ni se 
impun. Cred că ar fi mai bine să acorde 
Poliția concediile medicale, dacă tot au 
dreptul de a verifica pacienții. Oricum, 
nu știu cum vor controla bolnavii la 
domiciliu, dacă aceștia vor fi chemați 
ulterior la alte investigații medicale, sau 
pur și simplu sunt nevoiți să se de
plaseze la un centru medical pentru o 
injecție”, a afirmat doctorul Mircea 
Artean, șeful Colegiului Medicilor din 
Hunedoara.

Poliția acordă 
eventualul sprijin 
plătitorilor 
de indemnizații

Nici reprezentanții Poliției nu sunt 
lămuriți de cum va fi efectuat controlul 
beneficiarilor de concedii medicale și 
de timpul care aceștia vor trebui să îl 
acorde plătitorilor de indemnizații care 
efectuează verificările. „Legea e lege și 
trebuie să o respectăm. Va fi greu 
deoarece personalul este insuficient și 
suntem oricum mereu în criză de timp 
cu ceea ce avem de făcut. Probabil se 
vor face suplimentări de cadre în sis
tem, cadre care să se ocupe special de 
aceste verificări. încă nu știu cum vom 
proceda”, a spus comisarul șef Mar- 
ilena Butnar, adjunct al Șefului Poliției 
Municipiului Deva.

Bolnavii 
nu își doresc 
verificările C.A.S.

Nici pacienții nu văd cu ochi buni 
noile reglementări legislative.. „Asta se

numește sechestrare la domiciliu! Cum 
o să reușească cei din sistemul medical 
- și așa bolnav - să facă toate aceste 
verificări? Unde mai este dreptul la in
timitate și libertate, dacă te trezești la 
ușă cu poliția și agenții Casei de 
Asigurări de Sănătate și când ești în 
concediu medical? Legea asta te obligă 
să-ți faci toate tratamentele la domiciliu 
ceea ce este imposibil uneori. Iar dacă 

se impune un interval orar de verificare 
cu siguranță nu se poate respecta 
deoarece timpul pe care îl petrece 
fiecare în sala de așteptare la doctor e 
mai mare decât controlul efectiv”, a 
spus un pacient aflat pe holul uni cabi
net medical, în așteptarea unui consult 
la medicul de familie.

Georgiana Giurgiu

Anul acesta patru oameni 
și-au pierdut viața 
în accidente de muncă

LA MULȚI ANI
DOAMNA VIORICA IGELSKY!

Astăzi, la sediul CNH Petro
șani are loc simpozionul cu 

tema „Riscuri emergente și noi 
forme de prevenire într-o lume 
a muncii în schimbare". Eve
nimentul este organizat de In

spectoratul Teritorial de 
Muncă al județului Hune

doara cu ocazia Zilei Mondiale 
a Sănătății și Securității la 

Locul de Muncă.

„Tema acestui an o reprezintă ges
tionarea riscurilor în mediul de lucru. 
Această tematică se va aborda și anul 
viitor. Evaluarea riscurilor reprezintă 
baza normelor europene a securității în 
muncă. Am ales ca simpozionul să aibă 
loc la CNH pentru că în rândurile 
minerilor riscul în muncă este mai ridi
cat. Am ales locul unde sunt cele mai 

mari probleme în acest sens”, a precizat 
Gheorghe Raț, directorul adjunct al 
1TM Hunedoara.

La simpozion vor participa inspec
tori ai ITM Hunedoara, specialiști în 
domeniu și sindicaliști din cadrul CNH.

Potrivit datelor înregistrate la ITM 
Hunedoara, în anul 2009 au fost 11 ac
cidente mortale, iar în primele luni ale 
acestui an patru salariați și-au pierdut 
viața în accidente de muncă. Cele mai 
frecvente accidente se întâmplă în 
domeniul exploatărilor forestiere și al 
construcțiilor.

în 2010 au fost verificate de către 
inspectorii ITM Hunedoara 1.099 
societăți comerciale și au fost dispuse 
1.430 de măsuri. De asemenea, au fost 
sancționate și s-a sistat activitatea la 
șapte unități comerciale, fiind oprite din 
funcțiune 96 de echipamente de muncă.

Maria Bulz

îmi aduc aminte cu emoție că, în 
urmă cu trei decenii și jumătate, intra 
în clasa noastră o doamnă energică, 
autoritară dar nu autoritaristă pentru a 
ne preda Istoria României. Pentru 
mine noua situație era mai specială 
pentru că istoria era, de atunci, pasi
unea mea și îmi puneam fel și fel de 
întrebări. Toate legate de studiul isto
riei. Am constatat că emoțiile mele au 
fost inutile, că doamna prof. Viorica 
Igelsky era mai mult decât îmi 
doream, era profesoara noastră dar era 

și prietena noastră, evident în limitele 
posibile pentru o astfel de prietenie. 
Important era pentru noi că se 
prezenta ca o foarte bună 
cunoscătoare a disciplinei și, mai im
portant, că spiritul ei didactic era mai 
mult decât perfect. în drumul meu de 
studiere a istoriei la universitate, întâl
nirea cu doamna Viorica Igelsky a fost 
mai mult decât fast. Mi-a îndrumat 
pașii cu pricepere, cu foarte multă 
răbdare pentru că într-un astfel de de
mers nu contează doar volumul de 

cunoștințe ci, mai ales, modalitățile de 
ordonare și sistematizare a lor. în anii 
studenției adeseori, după examene, 
gândurile mele de recunoștință zburau 
spre distinsa mea profesoară, spre 
tatăl meu Eugen Firczak, cei care au 
fost determinanți în realizarea unei 
cariere în domeniul istoriei. Eu nu am 
fost singurul elev al Domniei Sale. 
Generații întregi s-au bucurat de 
prezența dânsei la catedră fiind astfel 
un strălucit reprezentant al școlii 
românești, al sistemului educațional 
din țara noastră.

Eu spun că afecțiunea a fost 
reciprocă pentru că de la absolvirea 
liceului am continuat să dialogăm 
neîntrerupt, mai mult de trei decenii. 
Și astăzi, în activitatea mea mă bucur 
că îmi dă sfaturi, că este membru sim
patizant al Uniunii Culturale a Rute
nilor, că participă la activități culturale 
cu o energie pe care sper ca Dum
nezeu să i-o mențină ani îndelungați, 
întotdeauna pune accentul pe dialog, 
colaborare, cunoaștere. Prezentă la di
versele acțiuni ale Consiliului 
Minorităților Naționale este apreciată 
la superlativ de reprezentanții celor
lalte minorități. Ecourile ajung la 
mine iar eu spun mereu cu mândrie și 
recunoștință că este profesoara mea 
dragă care mi-a îndrumat cu profe
sionalism pașii la timpul potrivit.

Vă asigur de respectul și 
afecțiunea mea continuă și sunt sigur 
că toți cei care vă cunosc spun la feL 
La Mulți Ani doamna Viorica Igelsky 
i

Gheorghe Firczak

Deși dispozițiile legale sunt aplic
abile de ieri, încă nu se știe cu exacti
tate cum va funcționa sistemul de 
verificare al pacienților aflați în con
cediu medical. E sigur că medicii vor fi 
sancționați dacă vor elibera certificate 
de concediu ilegal cu amenzi cuprinse
• ■ * *re 5.000 lei - 10.000 lei. Autoritățile 
, . verifica, însoțite de polițiști, starea 
pacientului aflat la domiciliu. Odată cu 
aprobarea noii legi sunt majorate și 
amenzile pentru cei care nu respectă cu 
strictețe regulile. Pacienții care refuză 
controlul sunt sancționați prin încetarea 
plății indemnizațiilor începând cu data 
în care autoritățile au constatat es
chivarea. Refuzul nejustificat de plată



Carmen Cartaș - una dintre cele mai iubite
sportive din județ
Lider al echipei de handbal fe

minin Cetate Deva, Carmen 
Cartaș este una dintre cele mai 
iubite sportive din județ. încă 
de mică ales să își canalizeze 
toată energia și să-și sacrifice 
timpul pe care îl are pentru a 
face performanță în sport.

Carmen Cartaș mărturisește că a optat 
pentru handbal mai mult din joacă în clasa 
a opta, în urma unei selecții la care s-a în
scris „doar pentru că erau mulți copii acolo 
și unde erau mulți copii eram și eu”. Din 
cele 40 de fete selectate în urma unui triaj 
periodic au rămas mai puțin de un sfert. încă 
din primul an de liceu, Carmen Cartaș a 
jucat în lotul de junioare al unei echipe din 
Liga Națională, la HCM Constanța, apoi, 
următorii doi ani de liceu și i-a petrecut la 
Râmnicul Vâlcea. Despărțirea de familie a 
fost grea, dar C armen a ales calea 
performanței. „îmi era teamă când am ple
cat din Constanța, de lângă familie. A fost 
greu pentru că îmi reveneau și alte 
responsabilități. Trebuia să am grijă singură 
de mine. Pot spune că m-am maturizat cu 
mult înainte de vreme...”, a spune Carmen 
Cartaș. în ultimul an de studii liceale, Car
men Cartaș s-a transferat la echipa de hand
bal Cetate Deva. Despre primul an petrecut 
alături de echipa de la poalele cetății, Car
men spune că i-a fost dificil să se acomod
eze fiind și cea mai tânără jucătoare din 
echipă. Sportiva crede că transferul la Deva

este una din cele mai mari realizări ale sale 
prin faptul că, la vârsta de 18 ani, a ajuns 
titulară la o echipă din Liga 1.

Viața sportivă 
nu a făcut-o 
să neglijeze studiul

în paralel cu antrenamentele, Carmen 
Cartaș a acordat o mare importanță 
învățăturii. în perioada când juca la Râm
nicul Vâlcea era motivată și de antrenoarea 
echipei, care nu accepta la antrenament 
fetele care aveau note mici. „Periodic, fosta 
antrenoare ne verifica carnetele de note. 
Dacă nu învățam bine nu ne primea la antre
nament, fapt care mi-a fost de mare folos 
mai ales pentru examenul de bacalaureat 
când doar a trebuit să recapitulez materia”, 
a spus Carmen Cartaș. Nici după absolvirea 
studiilor liceale Carmen nu a renunțat la 
învățătură și, în urmă cu doi ani, a absolvit 
studiile Facultății de Management Financiar 
Contabil la Deva. Acum face a doua facul
tate și este studentă la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport din Craiova. „Mulți 
sportivi sunt prinși de activitatea pe care o 
desfășoară și uneori ignoră importanța pe 
care o are o diplomă de absolvire a unei 
facultăți. După ce îmi închei cariera sportivă 
vreau să mă axez pe contabilitate pentru că 
mi-a plăcut foarte mult. Am luat în calcul și 
posibilitatea de a fi antrenoare mai târziu, 
dar este foarte greu să găsești un post. Ma
joritatea sportivilor s-au axat pe asta. Prefer 
să am și o variantă alternativă”, ne-a 
mărturisit Carmen Cartaș.

conștiinciozitate, dar dacă lupți pentru ceva îți poți atinge țelul”, Carmen Cartaș.
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 „Carmen Cartaș este o jucătoare model. Este corectă și își

face mereu treaba indiferent de cât de greu ar fi. Este motorul 
echipei la momentul actual. Când am venit eu la Cetate Deva a 

fost într-o cădere de formă dar și-a revenit și dacă o va ține tot așa sunt sigur 
că va putea fi unul din interii echipei naționale de handbal.”

Liviu Andrieș, 
antrenorul echipei Cetate Deva.

O zi din viața 
unei sportive 
de performanță

Cariera sportivă implică multă muncă, 
antrenament și sacrificiu. O zi din viața unei 
jucătoare profesioniste de handbal începe cu 
antrenamentul de dimineață. Urmează masa 
de prânz apoi odihnă pentru antrenamentul 
de seară. Timpul liber este aproape inexis
tent. „Nu prea avem timp de mare lucru. 
Odihna este foarte importanta. Dacă ești 
obosită nu faci față la antrenament. Rareori 
mai ies cu fetele din echipă la câte un suc”, 
spune Carmen Cartaș. Greutățile întâmp
inate de-a lungul carierei au facut-o uneori 
să se gândească să renunțe la handbal, dar 
de fiecare dată pasiunea și devotamentul au 
determinat-o să rămână în continuare alături 
de echipa sa. Pe parcursul activității sale 
sportive, Carmen Cartaș a fost desemnată 
de mai multe ori ca fiind ce-a mai bună mar
catoare și jucătoare a campionatului. Fa
milia i-a fost mereu alături, cu toate că se 
întâlnesc de două sau trei ori pe an. Carmen 
mărturisește că uneori când era pe punctul 
de a se decide să renunțe, fratele său a con
vins-o să meargă mai departe. Și echipa i-a 
fost alături în momentele dificile. „Cel mai 
grav a fost când m-am operat la umăr. Am 
avut un stagiu de recuperare și apoi un altul 
de pregătire. Când ești accidentat nu prea

k
„Carmen Cartaș este alături de Cetate Deva încă de la început. A 

ajutat enorm echipa și dacă aș mai fi avut încă trei jucătoare ca și ea ne
am fi clasat, categoric, printre primele trei locuri. Este un jucător de val
oare și cu mult caracter. Are demnitate și onoare și nu este interesată de

partea financiară. Chiar și atunci când se accidentează nu se dă înapoi. Dacă nu ar fi 
fost alte interese la mijloc Carmen ar fi fost titulară în lotul național, dar criteriile de 
selecție sunt altele decât valoarea jucătorului.”

Marian Muntean, patronul echipei 
de handbal Cetate Deva.

mai contezi pentru echipă, dar fetele și pot alerga am fost cea mai fericită. Pe par- 
antrenorul au fost alături de mine în acel curs m-am refăcut”, spune Carmen Cartaș. 
moment. îmi amintesc că mă simțeam
inutilă și eram terminată psihic, iar în mo- Irina NăstUSO-
mentul în care am avut voie dc la medic să

t 

Loțiunile de corp mențin pielea 
hidratată și fermă

Razele solare, stresul, o dietă necorespunzătoare și schimbările hormonale, 
toți acești factori afectează elasticitatea și fermitatea pielii. Pentru diminuarea 
acestor efecte negative pielea trebuie hidratată cu ajutorul produselor special con
cepute cum ar loțiunile de corp.

Loțiunile de corp trebuie alese în funcție de tipul de piele. Pentru pielea uscată 
sunt recomandate loțiunile de corp cu putere de hidratare maximă. Pentru pielea 
uleioasă trebuie folosită o loțiune de corp cu textură ușoară, care să nu conțină 
nici un tip de ulei. Loțiunile de corp pe bază de ingrediente naturale sunt reco
mandate pentru pielea sensibilă. De asemenea, există și loțiuni de corp cu efecte 
anti-aging (anti-îmbătrânire). Aceste loțiuni conțin extracte de ceai verde, peptide 
și aminoacizi. Vergeturile de pe șolduri sau sâni se pot atenua cu ajutorul cremelor 
care conțin unt de shea și uleiuri minerale. Unele loțiuni sunt potrivite pentru orice 
tip de piele, dar cele mai bune rezultate se obțin doar prin folosirea unei creme 
adaptate tipului de piele.

Cum alegem sutienul potrivit?
Sutienul potrivit este important 

nu numai pentru sănătatea și 
frumusețea viitoare a sânilor, ci și pen
tru confortul femeii. Un sutien care nu 
este bine ales poate lăsa urme 
neplăcute pe piele și dureri de spate 
(mai ales dacă bustul e mare), dureri 
de cap sau probleme la coloană.

Măsura unui sutien conține două 
elemente: o cifră și o literă. Prima se 
referă la circumferința bustului, iar a 
doua la mărimea sânului. 
Circumferința bustului se află foarte 
simplu: se măsoară exact sub sâni. 
Cifra rezultată se rotunjește până se 
ajunge la una din cele clasice: 70, 75,

80, etc.
A doua măsurătoare se face în 

punctul cel mai proeminent al sânilor, 
peste aceștia. Din numărul al doilea se 
scade primul număr obținut la 
măsurătoare, iar în funcție de rezul
tatul scăderii se află măsura cupei. 
Dacă rezultatul este mai mic de 2,5 
centimetri - atunci măsura cupei este 
AA, la o diferență de 2,5 centimetri - 
măsura este A.

Dacă diferența este înjur de cinci 
centimetri - măsura este B, iar pe la 
șapte centimetrii măsura cupei este C.



\e puteți citi pe internet hi
http://glasulhunedoan>î.blogspot.c(Hn/

ajutorul Guvernului

Locuitorii din Crișcior vor scăpa de inundații
Cu toate că nu se pot considera încă 
:ăpați de amenințarea inundațiilor, lo
cuitorii din Crișcior răsuflă ușurați, 
tdministrația Bazinală de Apă Crișuri 
Oradea a alocat din buget 500.000 lei 
pentru începerea lucrărilor de îndi

guire a Crișului Alb.

La fiecare ploaie mai serioasă sau 
imăvara odată cu topirea zăpezilor, 
cuitorii din Gurabarza și Crișcior se aflau 
ib amenințarea revărsării apelor. în ultimii 
ii gospodăriile locuitorilor de pe malul 
rișului au fost nevoiți, în mai multe rânduri, 
. scoată apa și mâlul din case și din anexe, 
ltima revărsare a avut loc în iarnă, chiar în 
junul Anului Nou când oamenii, în loc să 
rbătorească, au „petrecut” cu apa în casă, 
fectele inundațiilor au fost înlăturate abia 
îpă câteva zile, datorită intervenției prompte 
autorităților județene și locale. „Apele 

ane au alocat din buget cinci miliarde de 
i vechi. Este doar un început pentru că în- 
3aga lucrare necesită, după estimările noas- 

cam 70 de miliarde de lei. Licitația pentru

Restricții doar pentru cine vrea
ă le respecte
Restricțiile intrate în vigoare, ieri, pe 
•șeaua de centură a Devei sunt respec
tate doar de cei care vor acest lucru.
Deoarece lucrările din programul 

TSPA, programate să înceapă tot ieri,
;i fost amânate din nu se știe ce mo- 

ive, șoferii au putut să circule liniștiți 
ie DN7, însă cu încălcarea anumitor 

reguli de circulație.

La intrările în municipiul Deva au fost mon- 
:e indicatoare prin care conducătorii auto sunt 
formați despre restricțiile în vigoare. Mai mult, 
fiecare „capăt” există câte un echipaj de Poliție 
re supravegează buna desfășurare a traficului, 
i toate acestea polițistul aflat în trafic ne spune 
„Indicatoarele există dar cine vrea să treacă pe 

V7, trece, cine nu - poate să meargă prin oraș, 
jocamdată nu încurcă traficul.”

„Ar trebui amendați”

Afirmația polițistului aflat la datorie este 
ntrazisă de colegii săi de serviciu. Contactat 
efonic, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
dețean de Poliție Hunedoara, Bogdan Nițu, a 
irmat că „în tnod normal toți șoferii care nu 
spectă indicatoarea încalcă o lege și ar trebui 

efectuarea lucrărilor a fost câștigată de firma 
AQUACON PROIECT SA din Sibiu. 
Lucrările au și început pe partea cu drumul 
național, în dreptul grupului școlar, zona care 
este cea mai vulnerabilă în caz de inundații.

Cu banii primiți nu vor putea face mai 
mult de 300 - 400 de metri, dar am înțeles că 
va fi o rectificare și este posibil ca atunci să 
mai fie dați niște bani”, a declarat Ovidiu Fur- 
dui, primarul comunei Crișcior.

Bani și pentru 
reabilitarea 
stadionului

Consiliul local Crișcior a preluat de la 
fosta întreprindere Minieră Barza și stadionul 
din localitate. Acesta este unul dintre cele mai 
vechi terenuri de sport din județ, fiind con
struit încă în perioada interbelică de Soci
etatea Minieră Mica Brad.

Pe acest stadion a evoluat echipa „miner
ilor” de la Mica în prima divizie fotbalistică 
a țării, iar mai apoi și Aurul Brad. O bază 
sportivă modernă la acea vreme, stadionul are 
acum nevoie de reparații. Proiectul de reabil-
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 „Nu putem să vorbim despre performanță în sport tară o bază materială 

corespunzătoare. De aceea Guvernul investește în infrastructura sportivă. în ceea ce privește 
baza sportivă din Crișcior ea se confundă cu istoria sportului de performanță în țara Zaran- 

dului. Din acest motiv am făcut eforturi pentru a rezolva finanțarea reabilitării acesteia și sunt bu
curos că am reușit. Iubitorii de sport din Crișcior dar și din Brad merită acest lucru. Poate în viitorul 
apropiat se vor desfășura din nou competiții importante pe acest stadion.”

Subprefectul județului Hunedoara, Dorin Gligor

amendați. Nu știu de ce se procedează în acest fel, 
știu doar că noi a trebuit să deviem traficul ușor 
începând de astăzi (n.red. ieri). Când vor începe 
practic lucrările...nu știm”.

Până când lucrările de reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare vor începe pro- 
priu-zis, legea pe acest drum o va face...fiecare 
pentru sine. Potrivit Poliției Rutiere Hunedoara, 
circulația pe tronsonul din D N 7, care străbate 
județul Hunedoara, va fi restricționată în perioada 
27 aprilie - 15 noiembrie. în acest timp, pe 
șoseaua de centură a orașului vor circula doar 
mașinile cu masa totală mai mare de 7,5 tone. 
Traficul ușor va fi deviat prin centrul orașului.

itare și modernizare a ajuns pe masa Guver
nului fiind susținut de suprefectul județului 
Hunedoara, Dorin Gligor.

Executivul a aprobat banii pentru lucrări. 
„Până acum au fost deblocate 40 de milioane 
pentru documentația tehnică. Licitația pentru 
executarea lucrărilor a fost câștigată de firma 
SC Trans Traian SRL. Finanțarea urmează să 
fie deblocată în zilele viitoare”, afirmă pri
marul Ovidiu Furdui.

Cătălin Rișcuța

Andreea Lazăr

http://glasulhunedoan%253e%25c3%25ae.blogspot.c(Hn/

