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Cea mai frumoasă 
dintre hunedorence vrea 
o carieră de foto-model

Editorial
de Nicolae Grecu

Pe cine mai lustrăm?
Faptul că „se dă bătaie” pentru adoptarea 

unei legi a lustrației nu-mi mai dă nici măcar un 
fior de satisfacție. Altădată aș fi tresărit la aflarea 
unei astfel de știri, dar astăzi inițiativa mi se pare 
total depășită. Ea nu mai poate avea decât o val
oare morală și aceea mult diminuată de preved
erile actului legislativ propus spre adoptare. Cei 
care intră sub incidența legii vor avea o 
interdicție de cinci ani la funcțiile publice nu
mite și alese. Desigur, PSD - ul a făcut o simu
lare și a constatat că 70 la sută dintre consilierii 

locali lustrabili îi aparțin. Tot legea prevede însă 
că toți cei care dețin orice funcție aleasă vor 
avea posibilitatea să-și ducă mandatul la bun 
sfârșit, iar interdicția va funcționa pentru 
următorii cinci ani. Prin urmare, cea mai mare 
parte a celor vizați vor fi lăsați să-și încheie 
mandatul în liniște. Legea stipulează că cei care 
dețin o funcție de director în cadrul anumitor 
instituții, precum ministerele, să nu fie lustrabili. 
Păi să facem un calcul simplu! Până la viitoarele 
alegeri locale mai sunt doi ani. Majoritatea celor 
care ar fi lustrabili, fie și-au încheiat cariera, fie 
se apropie de o pensie „binemeritată”. Chiar 
dacă legea „ar atinge” pe câțiva mai tineri, 
aceștia se vor putea retrage pentru a avea grijă 
de agoniseala strânsă în anii cât s-au lăfăit în 
funcții publice. Iar peste cinci ani se vor putea 
întoarce, cu mai multă vlagă. Pe cine mai 
găsește legea lustrației după 22 de ani? Așadar, 
nu-mi fac nici un fel de iluzii. Oricum, cei de la 

PSD au anunțat încă de pe acum că vor contesta 
actul legislativ la Curtea Constituțională.

Grosolănia cea mai mare în toată această 
poveste vine însă, cum altfel, de la „tătuca” Ili
escu. Iată ce spune fostul președinte despre 
inițiativa legislativă: „Legea aceasta este una de 
esență stalinistă. Mi se pare o prostie ca o țară 
europeană să vină după 20 de ani cu astfel de 
chestiuni". Are dreptate, numai că Iliescu este 
probabil ultimul om care ar putea spune aceste 
lucruri cu nonșalanță după ce din postura de lus- 
trabil a stat pe fotoliul de președinte vreme de 
zece ani, timp în care legea ar fi putut avea 
efecte benefice de lungă durată asupra evoluției 
acestei țări. Ce exemplu de nesimțire mai mare 
poți afla decât că cei care ar fi trebuit să impună 
această lege pentru a rupe cu trecutul comunist 
și apoi să se retragă onest, protestează încă după 
20 de ani împotriva adoptării ei? Ce ar mai fi 
oare de spus?
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f greco-catolic
Sf. m. Irina

f romano-catolic
Sf. ludita, văduvă

<___________X
Rețeaferilei

Paste cu pui 
și șuncă

Ingrediente:
400 g came de pui, 2 cepe 
medii (200g), 40 ml ulei, 125 
ml vin alb sec, 200 ml creme 
fraiche sau smântână de frișcă, 
150 g șuncă, 100 g cașcaval, 
Gouda sau emmental, 1 cățel de 
usturoi, 500 g paste, 1 foaie 
dafin, sare, piper alb

Mod de preparare:
Se pune apa la fiert pentru 

paste. Se fierb conform instruc
țiunilor de pe pachet. Se taie 
puiul cubulețe si se frige în ti
gaia de teflon. Se pune deoparte 
și se păstrează cald.

Se curăță ceapa și se taie cu
bulețe. Se călește în câteva de 
ulei în tigaia în care s-a fript 
puiul. Se adaugă vinul, foaia de 
dafin, cățelul de usturoi tocat 
mărunt. Se lasă să scadă cam la 
jumătate.

Se adaugă creme fraîche și 
se aduce la punctul de fierbere. 
Se adaugă puiul fript, șunca și 
cașcavalul și se amestecă până 
se topește cașcavalul. Se condi
mentează cu piper și sare, după 
gust. Sosul se pune fierbinte 
peste pastele fierte și se ser
vește.

V________________________J

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

Sfânta Muceniță Irina
Aceasta a fost singura fiică 

născută lui Liciniu, regele din cetatea 
ce se cheamă Maghedon. La început 
sfânta s-a numit Penelope, și atât 
strălucea cu frumusețea trupului, încât 
întrecea pe vârstnicile ei. Ea trăia într- 
un turn înalt zidit de tatăl său, cu treis
prezece fecioare frumoase, având 
multă avere spre slujba ei, și scaun, 
masă și sfeșnic, toate făcute de aur. Și 
era când a fost așezată acolo de șase 
ani, fiind învățată de oarecare bătrân 
Apelian, pe care îl rânduise Liciniu să 
intre la dânsa.

Se spune că i s-a dat numele prin 
chemare de înger, în loc de Penelope, 
fiind numită Irina, și că acel înger a 
învățat-o credința lui Hristos și i-a spus 
că se vor mântui multe suflete print- 
rînsa. Și că va veni la dânsa Timotei, 
ucenicul lui Pavel, și o va boteza. Iar 
când acestea s-au împlinit, ea zdrobind 
idolii tatălui său, i-a aruncat jos. Pentru 
aceasta a fost mai întâi cercetată de 
tatăl său, care a poruncit să fie dată să 
o calce caii, dintre care unul în loc să- 
i facă ei vreun rău, s-a repezit asupra 
tatălui ei și l-a trântit jos și l-a omorât 
și a fericit pe sfânta cu glas omenesc. 
Iar ea îndată fiind eliberată din 
legături, la rugămintea poporului a

făcut rugăciune, și a înviat pe tatăl ei, 
care a crezut în Mântuitorul Hristos, cu 
trei mii de oameni și cu femeia sa 
dimpreună, și primind botezul, a lăsat 
împărăția, și-a petrecut viața în tumul 
ce zidise pentru fiica sa.

După aceea, luând împărăția 
Sedechie, sfânta a fost silită să 
jertfească la idoli și neplecându-se, a 
fost aruncată cu capul în jos într-o 
groapă adâncă, în care erau tot felul de 
târâtoare veninoase și a rămas 
nevătămată. După patru zile, fiind 
scoasă de acolo, a fost supusă la multe 
chinuri, dar a rămas sfânta nevătămată. 
Pentru această minune au trecut ia 
credința în Hristos opt mii de suflete.

După ce a căzut Sedechie din 
împărăție, s-a ridicat Savorie, fiul său, 
cu oaste asupra aceluia ce-l scosese pe 
tatăl său din împărăție. Atunci întâmp
inând Sfânta Irina pe Savorie înaintea 
cetății, l-a orbit și pe el și pe oastea lui 
cu rugăciunea, și iarăși cu rugăciunea 
l-a făcut să vadă. Pentru aceasta 
nemulțumitorii au supus-o la multe 
chinuri, dar desfăcându-se pământul a 
înghițit pe slugile tiranului, din care 
pricină au trecut mulți la credința în 
Hristos. Și rămânând tiranul încă tot în 
necredință, a venit îngerul Domnului

și lovindu-1 l-a ucis.
Și fiind sfânta slobodă, umbla 

prin cetate, făcând multe și mari min
uni și în alte multe cetăți unde a mers 
și unde a propovăduit pe Hristos, fiind 
supusă la nenumărate chinuri, din care 
rămânea nevătămată, de către regele 
Numenau în cetatea Calinicon și de 
către regele perșilor Savorie. Iar 
pomenirea muceniciei ei a fost scrisă 
de Apelian, dascălul său.

în mediul profesional pot apărea 
stări conflictuale destul de aprinse. 
Le poți aplana doar dacă îți vei păstra
calmul proverbial. Afacerile pot totuși să cu
noască o creștere calificativă.

Astăzi sunt posibile scurte călă
torii mai ales în scopuri de relaxare. 
Profită de ele atât cât ai timp pentru
că acțiunea să va muta apoi pe câmpul de 
luptă de la birou. Este o zi propice pentru cul
tivarea relațiilor interpersonale, așa că nu rata
această șansă.

Este posibil ca azi să faci cunoș
tință cu o persoană care te-ar putea 
ajuta în carieră. Atitudinea ta des
chisă va cântări mult în părerea pe 
care și-o va forma despre tine.

Poate că nu ești prea mulțumit de 
nivelul tău social și dorești să ajungi 
la un plan mai înalt, dar fii atent la 
riscurile care se arată pe tot parcursul 
acestei zile.

Este momentul să îți pui la punct 
corespondența și să reînnoiești rela
țiile cu anumite persoane dacă vrei să 
îți rezolvi mai repede problemele.
Linele prietenii mai vechi s-ar putea chiar să 
îți vină în ajutor în momentul în care vei avea
nevoie.

Nu te aventura în afaceri pe care 
nu le cunoști destul de bine și nici nu 
încerca să te bazezi pe noroc. Ar fi

5 mai
de-a lungul timpului

1789: Se convoacă, la Versailles, Adunarea 
Statelor Generale. începutul Revoluției franceze

1919: A fost creată, ia Geneva, Liga Societăților 
de Cruce Roșie (LORCS)

1949: A fost înființat Consiliul Europei
1955: A intrat în vigoare Acordul privind crearea 

Uniunii Europei Occidentale (UEO), semnat la Paris, 
23 octombrie 1954

1957: La Televiziunea Română a avut loc prima
■transmisie sportivă în direct: meciul de rugbi Anglia- 
România

2001: Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoarea Hli- 
noaia (Tiraspol )

S-au născut:
1818: Karl Marx, filosof și economist german (d. 

■8*31
1869: Hans Pfitzner, compozitor de origine rusă

(d. 1949)
1892: Dorothy Garrod, arheologă și cercetătoare 

britanică (d. 1968)
1921: Arthur Schwalow, fizician american (d. 

1999)
1955: Emil Klein, violoncelist și dirijor român (d. 

2004)
1956: Ștefan Mitroi, prozator, poet, dramaturg, 

publicist, traducător român
1965: Irina Schrotter, creatoare româncă de modă

Comemorări:
1821; Napoleon Bonaparte, împărat al Franței 

(1804-1814 și 1815) (n. 1769)
1904: Jokai Mor, scriitor și publicist ungur (n. 

1825)
1948: Sextil Pușcariu, filolog, istoric literar, 

memorialist, poet român (n. 1877)
1972: Oscar Szuhanek, pictor român (n. 1887)
1977: Ludwig Erhard, economist și politician ger

man (n. 1897)
1979: Fritz Kimm, pictor român de naționalitate 

germană (n. 1890)

bine să îți amâni proiectele, oricare ar fi ele,
pentru o altă zi.

Dorești să afli mai multe despre 
propunerile de afaceri pe care le pri
mești, înainte de a-ți lua un angaja
ment care te va costa timp, dar și 
mulți bani.

Ar fi bine să petreci mai mult 
timp pe acasă și să profiți de timpul 
liber care îți mai rămâne pentru a 
ieși la o plimbare sau întâlnește-te 
cu prietenii la bar și lucrul acesta îți va reîn 
cărca bateriile.

Cariera și prestigiul sunt puse la 
grea încercare în această zi. Este po
sibil să primești propuneri profesio
nale care te ispitesc, dar trebuie să
reflectezi asupra consecințelor pe termen lung

Bancurile zilei

Simți că încă nu este momentul 
să faci schimbările pe care ceilalți ți 
le cer. Adevărul este că intuiția nu te 
înșeală.

Cineva bate la ușă. Tipul 
deschide ușa, se uită în 
stânga, nimeni. Se uită în 
dreapta, nimeni. Se uită în 
jos, atunci vede melcul pe 
ștergător. îl prinde și-l 
aruncă pe partea cealaltă, în 
iarbă.

Trec zece ani, iar bate 
cineva la ușă. Tipul des
chide ușa, pe ștergător mel

cul, care întreabă:
- Auzi, ai ceva cu mine?

© © ©

Un român pleacă în 
SUA pentru a se angaja. El 
găsește de lucru la o grădină 
zoologică. Trebuia să poarte 
în fiecare zi un costum de 
maimuță. într-o zi, cade din 
greșeală în cușca unui leu.

înspăimântat, începe să 
țipe: - Ajutooooooor!

La care leul îi spune:
- Taci dracului că ne 

pierdem slujba.
© © ©

Doi crocodili stau de 
vorbă.

- Ce frumos e Nilul ăsta, 
spune unul.

- Da, dar și Volga noas
tră e frumoasă, tovarășe co
lonel.

© © ©

Ce animal are coamă, 
coadă stufoasă, copite, e 
bun la curse și începe cu li
tera G? Un cal pe care îl 
cheamă Gigi.

© © ©

Dacă deja aveai o situație finan
ciară mai proastă s-ar putea să ți se 
întrevadă o șansa de scăpare. Șansele 
sunt destul de mici totuși. Oricum, fi
nanciar ziua pare nefavorabilă pentru oricare 
tip de tranzacție.

Este o zi norocoasă pentru cei 
care activează în domeniul imobiliar, 
permițând unora dintre nativi să dea
peste casa mult visată. Aceasta va corespunde
adevăratelor aspirații pe care le au.
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Drumul Silvașului tapetat cu gunoaie
Au trecut aproape doi ani de 

când Ovidiu Hada ocupă foto
liul de primar, iar promisiunile 
din campania electorală legate 
de curățenia din împrejurimile 
municipiului Hunedoara întâr

zie să se realizeze. Deșeurile 
aruncate haotic pe marginea 

drumului județean 687A, care 
duce spre comuna Silvașul de 

Jos, se înmulțesc pe zi ce trece. 
Odată cu venirea sezonului 

cald, acestea încep să fermen
teze, iar cei responsabilii de 

igienizarea zonei nu sunt vă- 
zuți niciodată în preajmă.

Ieșirea din municipiul Hunedoara 
spre ăstui Silvaș se transformă pe zi ce 
trece într-o adevărată rampă de gunoi. 
Calea de acces este foarte des 
frecventată de turiștii care vizitează 
mănăstirea Prislop iar peisajul superb 

; estompat de maldărele de deșeuri 
și moloz aruncate de-a valma pe mar
ginea drumului.

Promisiuni doar în 
campania electorală

Una dintre criticile aduse de actu
alul primar, Ovidiu Hada fostului edil 

în campania electorală consta în lipsa 
de interes pentru ecolozizarea zonei 
Hășdat și în special pentru că 
administrația publică din aceea vreme 
nu a reușit să curețe marginea drumului 
care duce spre Silvașul de Jos. în cei 
doi ani de când a preluat „frâiele” 
Hunedoarei, Ovidiu Hada nu a mișcat 
nici măcar un PET de pe marginea dru
mului, mai mult decât atâta mormanele 
de gunoi s-au înmulțit sub privirile 
nepăsătoare ale autorităților. 
Reprezentanții primăriei nu se 
străduiesc să pună plăcuțe de informare 
a populației asupra dezastrelor care le 
pot cauza aceste deșeuri, cuantumul 
amenzilor care se pot percepe pentru 
lăsarea gunoaielor în afara zonelor spe
cial amenajate sau suplimentar, să mai 
amplaseze din loc în loc câte un 
tomberon. Primăria Hunedoara, nu 
reușește să curățe zona, deși municipal
itatea are destui beneficiari de ajutor so
cial, care ar putea să asigure curățenia 
și chiar paza permanentă, pentru a pre- 
venii acțiunile persoanelor care con
tribuie la înmulțirea gunoaielor pe 
pajiște și pe la poalele pădurii.

„Primăria are un echipaj care 
patrulează în zona Silvaș din două în 
două ore și cam odată la trei luni se face 
curățenie, dar nu se poate menține deo- 
race oamenii sunt inconștienți! 
Locuitorii din satele din apropiere, vin 
cu mașinile de multe ori și lasă 
gunoaiele pe pajiște. Noi am aplicat 
sancțiuni, dar nu avem cum să-i prin

dem pe toți cei care își aruncă gunoiul 
acolo”, a afirmat Monica Rada, 
purtătorul de cuvânt al primăriei mu
nicipiului Hunedoara, fără însă să poată 
reciza câte sancțiuni au fost aplicate.

Garda de Mediu nu 
reacționează

Agenția de Protecție a Mediului, 
confirmă faptul că odată cu închiderea 

gropii de gunoi din apropiere, deșeurile 
se înmulțesc pe zi ce trece pe marginea 
drumului județean 687A, că pe pășuni 
și pădurea este plină de gunoaie și că 
acestea pot fi observate chiar și prin 
satelit.

„în ultimii ani situația gunoielor 
aruncate haotic pe marginea șoselei 
dinspre Hunedoara, către Silvașul de 
Jos s-a înrăutățit. Gunoaiele continuă să 
apară în zonă, fără ca cineva să 
intervină. Este de datoria primăriei mu

nicipiului Hunedoara să mențină 
curățenia, dar nu știu care sunt cauzele 
pentru care nu reușesc să își facă dato
ria așa cum se cuvine”, a afirmat Geor- 
geta Barabaș, reprezentanta Agenției de 
Protecție a Mediului Hunedoara.

în ciuda tuturor problemelor în
tâmpinate cu apariția continuă a 
deșeurilor în zona Silvașului de Jos, 
Garda de Mediu nu reacționează.

Georgiana Giurgiu

„Mafia” din cimitire S-au încheiat înscrierile pentru clasa I
„Nici să mori nu îți mai per- 
miți în ziua de astăzi pentru 

că îți îngropi familia în dato
rii”, spune o femeie care, se 

pare, „a făcut cunoștință” cu 
„agenții imobiliari” din cimi

tir. Femeia a trebuit să plă
tească, în total, peste 800 de 
lei pentru a putea să păstreze 

mormântul părinților.

Și-a pierdut ambii părinți în anul 
1989. l-a îngropat creștinește în cimi
tirul de la Bejan din Deva. A plătit 
atunci concesionarea locului pe o 
perioadă de șapte ani. Zece ani mai 
târziu, cimitirul a fost concesionat unei 
firme agreate în trecut de Primăria 
Deva. De- atunci au început și unele 
probleme pentru cei ce au rude înmor
mântate acolo. „Am mers zilele trecute 
să reamenajez mormântul. Când au 
văzut paznicii cimitirului că mă apuc 
de lucrări, mi-au cerut chitanța din care 
să rezulte că am plătit taxa pentru efec
tuarea lucrărilor. Atunci am aflat și de 
faptul că există un concesionar și că

trebuie să plătesc o mulțime de taxe”, 
a declarat Cristina Georgescu. De- 
veanca povestește că i s-a cerut să 
plătească taxa lunară de 25 de lei și 
concesiunea locului retroactiv, din 
1998 până în 2017, deși contractul între 
firmă și beneficiar a fost încheiat doar 
începând din acest an. „Am plătit 825 
de lei pentru a putea să montez câteva 
dale la marginea mormântului. Dacă nu 
făceam aceste lucrări nu cred că aflam 
vreodată că acest cimitir a devenit 
„particular”. Mai mult, nu înțeleg de ce 
se percepe taxa de 50 de lei atât timp 
cât materialele și forța de muncă le 
asigur eu, nu firma care administrează 
cimitirul”, a mai afirmat Cristina 
Georgescu.

„Nu cunosc foarte 
bine situația”

Viceprimarul Devei, Cosmin 
Costa a fost luat prin surprindere de în
trebarea jurnaliștilor cu privirea la 
situația cimitirului. Nici după o 
discuție cu angajații primăriei, nu a 
putut oferi date concrete despre această 
situație. „Cimitirul a fost concesionat. 
Nu știu pe ce perioadă și nici ce 
suprafață. Cred că întreg cimitirul. în 
legătură cu situația creată, nu mi se 
pare normal să se perceapă atâtea taxe. 
Voi verifica să văd dacă se poate face 
o revizuire a contractului de concesion
are”, a declarat Cosmin Costa.

Reprezentanții firmei Urban Con
struct nu au putut fi contactați pentru 
detalii. Secretarea firmei a menționat 
că atât directorul societății, cât și re
sponsabilul de relații cu mass-media nu 
au fost la sediul firmei ieri.

Andreea Lazăr 

înscrierile copiilor în clasa 
întâi pentru anul școlar 2010- 
2011 s-au încheiat la începutul 

aceste luni. Data de 3 mai a 
fost limita până la care părinții 
au putut să-și înscrie copiii în 
ciclul primar. Cele mai multe 
clase de la școlile hunedorene 

au fost deja ocupate, iar în 
unele unități de învățământ, 

numărul micuților este cu mult 
mai mare decât necesarul. în 

schimb, sunt și școli care până 
acum nu au îndeplinit numă
rul minim de elevi pentru a 

putea funcționa.

Potrivit inspectorului general al 
Inspectoratului Școlar Județean Hune
doara, Alexandru Lăutaru, la nivelul 
județului vor fi înființate 207 clase pen
tru circa 3.800 de elevi. “Problemele 
cele mai acute apar în mediul rural, 
unde dinamica populației este în 
scădere. Un exemplu în acest sens este 
școala din Cârjiți, unde doar patru copii 
au fost înscriși în clasa întâi, până în 
prezent. Dar din 2005 există regimul de 
funcționare simultan, acesta fiind și 
soluția pentru școlile de la țară unde nu 
sunt foarte mulți copii”, a declarat 
Alexandru Lăutaru.

Sistemul “step by 
step” primează

Cele mai multe solicitări venite 
din partea părinților pentru micuții lor 
au fost pentru sistemul step by step.

Potrivit specialiștilor, în acest regim se 
pune un accent mai mare pe dez
voltarea personalității copilului, iar 
modul în care se desfășoară procesul 
educațional este unul mai relaxant. 
“Deși am înregistrat solicitări pentru 
șase clase întâi step by step, pentru anul 
viitor am autorizat doar trei: în Deva, 
Hunedoara și Valea Jiului. Acest sistem 
presupune două cadre didactice la 
clasă, iar din cauza reducerilor de cos
turi și personal, nu putem să asigurăm 
mai multe clase pentru anul școlar vi

Campanie pentru protecția copiilor

„Toți copiii au drepturi egale”
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara 

derulează, în această perioadă, campaniile de sensibilizare „Toți copiii au 
drepturi egale” și „Activ pentru comunitate”. Campania vizează informarea 
și educarea elevilor și a diriginților cu privire la respectarea drepturilor copilu
lui, prevenirea marginalizării micuților cu dizabilități și a oricăror forme de 
exploatare și prevenirea consumului de droguri.

Andreea Lazăr

itor. Alte trei vor fi înființate în anul 
școlar 2011-2012, în alte localități decât 
cele din acest an”, a mai adăugat 
Lăutaru.

Potrivit reprezentanților Inspec
toratului Școlar, părinții care până acum 
nu și-au înscris micuții în clasa întâi, 
vor putea face acest lucru până în data 
de 28 august, în limita locurilor 
disponibile.

Andreea Lazăr
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O motocicletă marca Yamaha, condusă de un tânăr în vârstă de 
24 de ani, din municipiul Bârlad, a fost înregistrată în trafic de 
aparatul radar, pe o șosea din județul Vaslui, cu viteza record de 
223 de kilometri la oră. el

■

Deținuții vor avea voie cu computer în închisoare
Șofer băut prins 

de polițiști în trafic

Un bărbat de 25 de ani 
din Lupeni a fost prins la 
volan de polițiști după ce a 
consumat băuturi alcoolice. 
Polițiștii l-au depistat în trafic 
pe Nicolas P., luni seară, pe 
DN66. în urma testării cu 
aparatul etilotest s-a constatat 
că șoferul avea o concentrație 
de 0,65 mg/ 1 alcool pur în 
aerul expirat. Conducătorul 
auto a fost dus la Spitalul Mu
nicipal Lupeni pentru 
recoltarea de probe biologice 
de sânge pentru stabilirea cu 
exactitate a alcoolemiei.

Accident pe DJ 687

Doi pasageri au fost răniți 
ușor, după ce șoferul, un tânăr 
de 24 de ani, a răsturnat auto
turismul pe partea dreaptă a 
șoselei. Accidentul a avut loc, 
luni, în jurul orei 15, la ieșirea 
din localitatea General Berth
elot. Autoturismul se deplasa 
din direcția Fărcădin spre 
Hațeg. Șoferul nu a fost atent 
la drum și, "n apropierea unei 
stații de autobuz, a răsturnat 
mașina. Cele două persoane 
rănite au fost transportate la 
Spitalul Orășenesc din Hațeg, 
iar tânărul are dosar de cerc
etare penală pentru vătămare 
din culpă.

Scandal pe o stradă 
din Vulcan

Jandarmii au fost nevoiți 
să intervină pentru aplanarea 
unui scandal izbucnit pe Aleea 
Muncii din localitatea Vulcan. 
Protagoniștii scenei respective 
au fost o femeie de 36 de ani 
și un bărbat de 38 de ani. 
Scandalul între cei doi a avut 
loc luni la prânz. Locuitorii 
din zona respectivă au anunțat 
autoritățile. Jandarmii i-au 
liniștit pe cei doi scandalagii 
cu amenzi în valoare de 200 
de lei pentru fiecare, pentru 
tulburarea liniștii publice.

Distrugeri 
pe Dealul Paiului

Astăzi și mâine la 
poligonul Dealul Paiului vor 
avea loc lucrări de distrugeri. 
Autoritățile avertizează 
locuitorii din zonă să nu se 
apropie de zona respectivă 
între orele 08 și 14. Localnicii 
care intră în perimetrul de 
siguranță al poligonului pe 
timpul executării lucrărilor se 
expun pericolului.

Maria Bulz

v • .......... ................. .

Deținuții de la Penitenciarul 
Bârcea Mare vor putea deține 
în închisoare calculatorul per
sonal, dacă îndeplinesc anu
mite condiții. Decizia a fost 

luată de Administrația Națio
nală a Penitenciarelor.

Persoanele private de libertate pot 
să primească de la rude și prieteni cal
culatoare doar în situația îrțeare peni
tenciarul nu poate asigura 
calculatoarele din dotarea proprie. 
Totuși, deținuții nu vor avea acces la in
ternet. Deocamdată conducerea Peni
tenciarului Bârcea spune că decizia nu 
a fost pusă în practică. „în Penitenciarul 
Bârcea deținuții nu și-au adus încă cal
culatoarele. Va dura puțin deoarece tre
buie îndeplinite anumite criterii. Mai 
trebuie să spunem că vom amenaja un 
spațiu special pentru asta și nu vor avea 
acces la computer din celulă. Comput-

Alcoolul dăunează grav 
libertății
Câteva sticle de bere și whisky 
furate dintr-un club i-au adus 
unui bărbat dosar de cercetare 
penală pentru furt calificat și 
distrugere. Magistrații au ho- 
'tărât arestarea preventivă a 

hoțului pentru 29 de zile.

Florin L. de 29 de ani a dat sparg
erea la un club din Deva în cursul nopții 
de vineri. El a intrat în incinta barului 
prin efracție, spărgând geamurile ter- 
mopan ale localului. Proprietarul clubu
lui a anunțat poliția care a constatat că 
hoțul a furat mai multe sticle de whisky

O adolescentă a fugit 
de acasă

Pripaș Alexandra Elena o 
adolescentă de 16 ani a plecat de acasă 
acum patru zile fără ca familia sa să o 
mai poată găsi. Poliția a fost sesizată 
de tatăl fetei care spune că fata a plecat 
de acasă pentru a se angaja în 
București. Când a plecat de acasă ado
lescenta a luat cu ea mai multe bunuri 
personale și actele de identitate.

Semnalmente: 1.70 m, păr blond lung, frunte îngustă, sprâncene drepte, 
nas drept, față ovală, ochi căprui. La data dispariției era îmbrăcată în bluză de 
culoare roz, pantaloni mulați de culoare neagră și purta pantofi balerini negri. 
Alexandra este dată în urmărire națională și consemn la frontiere.

erele vor fi folosite doar în scop educa
tiv și profesional”, a precizat Gabriel 
Vesa, purtătorul de cuvânt al Peniten
ciarului Bârcea. r

Criterii drastice

Acces la computere vor avea doar 
deținuții care nu au fost sancționați dis
ciplinar în ultimele șase luni și care 
participă de cel puțin un an la 
activitățile de instruire școlară, urmează 
cursuri universitare, participă la cursuri 
de calificare profesională care necesită 
utilizarea calculatorului pe durata cur
sului, participă de cel puțin șase luni, în 
mod constant, la programele sau 
activitățile educative recomandate. „în 
hotărârea ANP sunt stabilite exact 
condițiile tehnice pe care trebuie să le 
îndeplinească un calculator care ajunge 
în mâinile unui deținut și sunt referi
toare la configurația hardware 
maximală precum și la configurația 
software permisă”, a mai adăugat 

și bere. Prejudiciul adus de hoț se ridică 
la suma de 2.800 de lei și include sti
clele de alcool dar și ferestrele sparte. 
După trei zile de investigații polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale Deva 
l-au reținut pe autorul furtului. Bărbatul 
este din localitatea Valea Ursului 
județul Neamț și nu are ocupație. El 
este cunoscut polițiștilor pentru că are 
antecedente penale. Florin L. a fost dus 
în fața instanței care a emis pe numele 
său mandat de arestare preventivă pe o 
perioadă de 29 de zile pentru comiterea 
infracțiunilor de furt calificat și dis
trugere. '

Maria Bulz

Gabriel Vesa. Deținuților le este însă in
terzis să primească echipamente IT care 
au ca funcție inscripționarea de date, în 
format electronic, pe orice tip de suport 
extern. De asemenea, deținuții nu vor 
putea utiliza programe care nu sunt

însoțite de licența de utilizare sau care 
permit accesarea căsuțelor poștale elec
tronice și stocarea de informații paro- 
late.

Maria Bulz

Și caii se împușcă, nu-i așa?
Un bărbat din Vulcan a tras 
u pușca după doi cai care se 
aflau, întâmplător, pe pro
prietatea sa. Văzând că nu 
poate alunga astfel anima

lele, el a anunțat Poliția Mu
nicipiului Vulcan. In urma 

sesizării, bărbatul s-a ales cu 
un dosar de cercetare penală 
pentru folosirea fără drept a 

armei de foc.

Bărbatul a anunțat poliția, 
luni dimineață, și a susținut că pe 
proprietatea sa au intrat doi cai. 
La fața locului s-au deplasat 
agenții Poliției Comunitare Vul
can, care au constatat faptul că 
unul dintre cai are la piciorul 
drept din spate o leziune

Un bărbat a dispărut 
pe Valea Ungurului
Rezoare Iozsef în vârstă de 

66 de ani din municipiul Vul
can a dispărut acum trei zile, 
în timp ce mergea pe Valea 

Ungurului spre schitul Sfân
tul Nicolae unde spera să își 

găsească de lucru.

Bărbatul nu a luat asupra sa 
bunuri, bani sau acte de identitate, 
iar familia sa nu mai știe nimic 
despre el, de la momentul plecării 
de acasă.

Bărbatul are următoarele 
semnalmente: înălțime 1,70 ni, 
greutate 70kg, constituție atletică, 
păr tuns scurt, dat pe spate, gri- 
zonat, ochii albastru-verzui, dan
tura completă, prezintă un mic 
defect la ochiul drept, fără alte 
semnalmente particulare. 

provocată prin împușcare cu alice. 
Rana animalului i-a determinat pe 
polițiștii comunitari să sesizeze o 
echipă operativă din cadrul 
Poliției Municipiului Vulcan pen
tru a cerceta cazul. Ei au constatat 
că animalul a fost rănit de propri
etarul terenului care deține legal o 
armă de vânătoare cu alici 
Totodată polițiștii au stabilit că 
bărbatul a folosit arma fără a avea 
acest drept, executând foc în 
direcția animalelor. Prin urmare, 
arma de foc a fost confiscată de 
polițiști și urmează să fie 
expertizată. Polițiștii îi caută pe 
proprietarii cailor.

Maria Bulz

Bărbatul era îmbrăcat cu o geacă 
din blue-jeans, un tricou alb, pan
taloni din blue jeans și purta ghete 
din piele maron.
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Guvernul și misiunea FMI discută mai multe variante, in
clusiv poesibile majorări de taxe, dar nu există o propunere 
privind creșterea TVA de la 19% la 25%, a declarat marți 
ministrul Finanțelor Publice. Sebastian Vlădescu

Fermierii pot depune proiecte pentru modernizarea
exploatațiilor agricole
Agenția de Plăți pentru Dez

voltare Rurală și Pescuit 
(APDRP) a deschis o nouă se
siune de depunere a proiecte

lor de modernizare a 
exploatațiilor agricole. „Ii aș
teptăm pe toți cei interesați să 
depună cereri pentru finan

țare”, spune Adina Moga, di
rector coordonator adjunct al 

Oficiului Județean de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și 
'escuit (OJPDRP) Hunedoara

Cererile de finanțare vor putea fi 
depuse la Oficiul Județean de Plăți pen
tru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hune
doara, în Deva str. 22 Decembrie nr. 
222, telefon 0254/231341, 
0254/231342 în perioada 03-31 mai 
2010. Alocarea totală pentru această se- 

une este de 150 de milioane de euro 
și pentru prima dată este defalcată pe 
fiecare din cele două sectoare princi
pale agricole. Astfel, sectorul vegetal va 
beneficia de 60 de milioane de euro, iar 
cel de creștere a animalelor de 90 de 
milioane de euro. Prin Măsura 121 fer
mierii pot primi sprijin nerambursabil 
de până la 1,6 milioane de euro pentru 
investiții în exploatațiile agricole, într- 
un procent de cofinanțare care pornește 
de la 40% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului. Această sesiune pentru 
^punerea de proiecte este prima din 

acest an, urmând ca în toamnă, conform 
calendarului și alocărilor indicative 
propuse pentru sesiunile de depunere 
aferente anului 2010, să aibă loc încă o 
sesiune.

Finanțări 
de peste o jumătate 
de miliard de euro

începând cu anul 2008, APDRP a 
primit pentru Măsura 121 - „Modern
izarea exploatațiilor agricole”, 4.529 de 
cereri de finanțare, in valoare de peste 
1,5 miliarde de euro, fiind contractate, 
până în acest moment, 1.526 de 
proiecte în valoare de peste 528 de mil
ioane de euro. Cu alte cuvinte, au fost 
deja angajați peste 55% din cei aproxi
mativ 913 de milioane de euro alocați 
pentru această măsură de investiții în 
perioada 2007 - 2013. Măsura 121 - 
„Modernizarea exploatațiilor agricole” 
se încadrează în Axa I - „Creșterea 
competitivității sectorului agricol și sil
vic” și are ca obiectiv general creșterea 
competitivității sectorului agricol 
printr-o utilizare mai bună a resurselor 
umane cât și a factorilor de producție, 
dar și îndeplinirea standardelor 
naționale și a standardelor comunitare. 
Obiectivele specifice ale Măsurii 121 
se referă la introducerea și dezvoltarea 
de tehnologii și procedee noi, diversifi
carea producției, ajustarea profilului, 
nivelului și calității producției la 
cerințele pieței, inclusiv a celei ecolog
ice, precum și producerea și utilizarea 
energiei din surse regenerabile. Se are 
de asemenea în vedere necesitatea 
adaptării exploatațiilor la standardele 
comunitare și creșterea veniturilor 
exploatațiilor agricole sprijinite.

Un alt obiectiv care se 
preconizează a fi atins prin imple
mentarea acestei măsuri este sprijinirea 

membrilor grupurilor de producători 
sau ai altor forme asociative în vederea 
încurajării fenomenului de asociere. 
Obiectivele operaționale se referă la 
promovarea investițiilor în exploatațiile 
agricole din sectorul vegetal și de 
creștere a animalelor pentru realizarea 
de construcții noi și/sau modernizarea 
construcțiilor agricole existente din 
cadrul acestora și a utilităților aferente, 
achiziționarea de mașini și utilaje noi, 
înființarea de plantații etc.

Plafonul minim 
este de 5.000 de euro

Beneficiarii eligibili pentru spri
jinul acordat prin Măsura 121 sunt fer
mierii a căror exploatație este situată pe 
teritoriul țării, are o dimensiune egală 
sau mai mare de 2 UDE și este 
înregistrată în Registrul fermelor sau 
Registrul agricol. Astfel, pentru a ben
eficia de sprijin prin FEADR un solici
tant trebuie să aibă ca obiect principal 
de activitate domeniul agricol, conform 
Certificatului de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului. Pentru 
perioada 2010-2013, prin Măsura 121 
fondurile nerambursabile acordate vor 
fi în proporție de 40%, fondurile 
reprezentând -ofinanțarea publică, la 
care trebuie să se adauge contribuția 
privată. Plafonul minim acceptat pentru 
un proiect finanțat prin Măsura 121 este 
de 5.000 de Euro - această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a 
proiectului. Astfel, pentru perioada 
2010 - 2013, valoarea maximă a 
cofinanțării publice este de 800 de mii 
de Euro, iar ponderea sprijinului ner

ambursabil va fi de maxim 40%. Val
oarea maximă eligibilă a unui proiect 
nu va depăși 2 milioane Euro. Procentul 
sprijinului nerambursabil de 40% se va 
putea majora cu 10% pentru investițiile 
realizate de tinerii agricultori cu vârsta 
sub 40 ani, la data depunerii cererii de 
finanțare; Alți 10% pot fi obținuți pen
tru investițiile realizate de agricultorii 
din zonele montane cu handicap natu
ral, în zone cu handicap natural și în arii 
naturale protejate încadrate în rețeaua 
Natura 2000. Tot un procent de 10% va 
fi acordat pentru investițiile având drept 
scop implementarea noilor provocări 
prin următoarele tipuri de operațiuni: 
„îmbunătățirea eficienței utilizării și 
depozitării îngrășămintelor cu azotat”, 
„instalații pentru tratamentul apelor 
reziduale în exploatații agricole și în 
cadrul proceselor de prelucrare și com
ercializare”. Aceasta majorare se aplica 
exclusiv la partea din proiect destinată 
investițiilor în aceste două tipuri de 

operațiuni; Numai pentru anul 2010, se 
acordă un procent de 25%, pentru 
investițiile noi având drept scop 
protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole.

Ponderea sprijinului neram
bursabil va fi de 40% și nu va depăși 
1,2 milioane de Euro pentru proiectele 
care includ și investiții pentru produc
erea și utilizarea energiei regenerabile. 
Valoarea maximă a cofinanțării publice 
poate ajunge la 1,6 milioane de Euro, 
cu o pondere a sprijinului neram
bursabil de maxim 40%, pentru 
proiectele care aparțin unei forme aso
ciative și care deservesc majoritatea 
membrilor acesteia (jumătate plus unul 
din membri). Valoarea maximă eligibilă 
a unui astfel de proiect va fi de 4 mil
ioane de Euro. Verificarea respectării 
intensității maxime a ajutorului se va 
face înaintea semnării contractului de 
finanțare de către APDRP.

Tot mai multe persoane 
rămân fără loc de muncă

Numărul persoanelor fără un 
loc de muncă dinjudețul Hunedoara 
este în continuă creștere, rata 
șomajului la sfârșitul lunii aprilie at
ingând nivelul de 10,98 la sută. Ra
portat la aceeași perioadă a anului 
trecut numărul șomerilor din județul 
Hunedoara a crescut cu 2,56 pro
cente.

In cursul lunii martie, în 
evidențele Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
(AJOFM) Hunedoara au fost 
înregistrați 3.776 de șomeri, dintre 
care 2.340 provin din disponibilizări 
curente și colective de personal. La 
finele lunii trecute, numărul total al 
șomerilor aflați în evidențele 

ANUNȚ PUBLIC
SC SPĂLĂTORIA LUX SRL cu seWiul în localitatea Deva, str.Axente 

Sever, nr.28, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto”, situat în localitatea 
Deva. str.Axente Sever, nr.28, 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 termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

AJOFM Hunedoara era de 22.676, 
dintre care 15.992 sunt indemnizați.

Municipiul Hunedoara este 
orașul cu cele mai multe persoane 
care nu au un loc de muncă, 
numărul acestora ridicându-se 1a 
3.537. In Deva numărul șomerilor se 
ridică la 3.204, iar în Orăștie la 
2.570 de persoane nu au un loc de 
muncă.

In același timp, în decursul 
lunii aprilie, din evidențele AJOFM 
Hunedoara au ieșit 3.253 de per
soane. Dintre acestea doar 1.780 au 
reușit să își găsească un loc de 
muncă.

Irina Năstase

Ca să mai primească bani de la stat

Fermierii trebuie să dobândească 
un statut juridic
Pornind de la constatarea că 
domeniul agricol este cel mai 
puțin fiscalizat dintre toate, 

autoritățile încearcă să-i con
vingă pe fermieri, inclusiv prin 
tăierea subvențiilor, să se înre

gistreze la Registrul 
Comerțului

Persoanele care dețin în propri
etate sau concesiune ferme cu 
suprafețe de peste 50 de hectare și 
nu sunt înregistrate într-o formă 
juridică primesc subvenții ca per
soane fizice.

Autoritățile spun că aceste 
ferme nu pot fi considerate de 
subzistență, ci sunt entități comer
ciale care produc pentru piață. 

Deoarece acestea nu îmbracă o 
formă juridică, producția realizată 
este destinată comercializării pe 
piața neagră.

„Dintre cele 249 de deținători 
de suprafețe agricole cuprinse între 
50 și 100 de hectare-, cea mai mare 
parte aparțin unor entități asociative 
și au un statut juridic. Există însă și 
un număr de 40 de fermieri care 
figurează ca persoane fizice”, 
declară Veronica Borungcl, director 
coordonator al Agenției de Plăți și 
Intervenție în Agricultură (APIA) 
Hunedoara.

Potrivit oficialităților, în Româ
nia există 60.000 de persoane care 
lucrează în ferme cu suprafețe 
cuprinse între 10 și 1.000 de 
hectare, dar nu au un statut juridic. 
Ministerul Agriculturii a decis însă 
ca ajutoarele de la stat să nu mai fie 
acordate decât persoanelor cu un 
statut juridic.

Pentru subvențiile din bani eu
ropeni nu s-au impus încă restricții.

Cătălin Rișcuța
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Madonna a fost desemnată
style icon-ul anilor ’80
Madonna nu mai arată chiar 
ca o virgină, dar rămâne o 

divă în adevăratul sens al cu
vântului. Unii ar spune chiar 
unică. Un argument în favoa
rea lor ar fi recenta numire a 
Madonnei drept style icon-ul 
anilor '80. Regină a propriei 
remodelări, vedeta renumită 

pentru sutele de coafuri și mo
dele din dantelă, piele sau 

lycra, prin care și-a promovat 
fiecare album și etapă a exis
tenței artistice, le-a întrecut în 
sondaj pe Kylie Minogue și pe 
Debbie Harry, aflate la egali

tate pe locul secund.

Iată cum 
arată topul:

„Cerbul de Aur” 2010 se va desfășura
între 1-6 septembrie
Festivalul Internațional "Cer
bul de Aur" 2010 se va desfă

șura, în perioada 1-6 
septembrie, în Piața Sfatului 

din Brașov, au declarat repre
zentanții Televiziunii Române.

TVR nu vrea să strice tradiția și va 
organiza și anul acesta Festivalul 
Internațional "Cerbul de Aur". Ediția 
din 2010 va sărbători "majoratul" festi
valului, structura evenimentului fiind 
cea binecunoscută: trei zile de concurs, 
finala, gala și seara de folclor (în 6 sep^ 
tembrie).

Mioara Negescu, coordonator al 
Departamentului Muzică Divertisment 
răspunde și anul acesta de realizarea 
evenimentului. "Pentru că echipa de re
alizatori a funcționat bine anul trecut, 
vom păstra structura, în funcție și de 
programul fiecăruia sau de alte prob
leme ce pot apărea pe parcurs", au spus 
reprezentanții Televiziunii Române.

Conceptul multimedia ales pentru 
ediția din acest an a "Cerbului de Aur" 
aparține firmei ArtFocus, condusă de 
Petre Năstase, care a fost director artis
tic și al ediției din 2009 a Festivalului 
"Cerbul de Aur". In mod concret, Art
Focus va produce alături de TVR spec
tacolele de deschidere și de folclor.

Totodată, reprezentanții Televiziu
nii Române spun că vor să surprindă 
publicul cu "un program inedit" al fes
tivalului. Potrivit Televiziunii Române, 
concepția artistică a spectacolului de 
deschidere, a semifinalelor, finalei, pre
cum și a recitalurilor invitaților străini 
va prezenta o imagine nouă a Festival-

Top 5 - Style Icon 
al anilor '80:

1. Madonna
2. Kylie Minogue
2. Debbie Harry
3. Joan Collins
4. Annie Lennox
5. Jerry Hall.

ului "Cerbul de Aur", care va îmbina 
linia tradițională a evenimentului cu 
idei modeme.

"Noutatea este că ne-am dori să 
oferim un spațiu de emisie 
câștigătorului trofeului Cerbul de Aur 
junior, eveniment care se va desfășura 
la Piatra Neamț, în perioada 29 iulie -1 
august, și care va fi difuzat de TVR 3", 
au mai spus reprezentanții TVR.

Concursul "Cerbul de Aur" va 
avea trei etape: preselecție, semifinale 
și finala. Premiile concursului sunt: 
Trofeul "Cerbul de Aur", care va consta 
într-un premiu în bani în valoare de 
10.000 de euro, la care se va adăuga un 
trofeu și o diplomă, Trofeul "Cerbul de 
Argint" (7.000 de euro, trofeu și 
diplomă), Trofeul "Cerbul de Bronz" 
(5.000 de euro, trofeu, diplomă), Pre-

Top 5 - Style Icon 
al zilelor noastre:

1. Cheryl Cole
2. Lady Gaga
3. Emma Watson
3. Sienna Miller
4. Lily Allen
5. Agyness Deyn.

miul Special al Juriului (3.000 de euro, 
plachetă și diplomă) și Premiul Pub
licului (3.000 de euro, plachetă și 
diplomă), potrivit site-ului Televiziunii 
Române.

Juriul de specialitate va fi format 
din 9 sau 11 membri - compozitori, 
muzicologi, interpreți, textieri, realiza
tori/ producători de divertisment radio 
și/ sau TV, regizori muzicali radio 
și/sau TV, pentru fiecare din etapele 
concursului.

"Din 12 aprilie au început înscrier
ile concurenților români și străini, sun
tem în negocieri cu diverși parteneri 
pentru antamarea invitaților români și 
străini ce vor susține recitaluri în 
fiecare seară de concurs", au mai spus 
reprezentanții Televiziunii Publice.

Pe de altă parte, Consiliul de 
Administrație al TVR a aprobat, printr- 
o hotărâre din 5 martie, bugetul de chel
tuieli. pentru ediția din 2010 a 
Festivalului Internațional "Cerbul de 
Aur", care este mai mic cu 20-25% față 
de bugetul aprobat în 2009.

In plus, pentru desfășurarea ediției 
din acest an, Televiziunea Română va 
încheia parteneriate cu Primăria și Pre
fectura Brașov și cu toți cei interesați să 
contribuie financiar, -și logistic la 
desfășurarea festivalului.

De asemenea, TVR va continua în 
acest an parteneriatul cu Balkanika 
Music Television. Concursul "Cerbul 
de Ăur" a fost difuzat în 2009, în 
premieră, de Balkanika Music Televi
sion, o televiziune care emite în Alba
nia, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, 
Serbia, Croația, Muntenegru, Kosovo, 
Bosnia și România.

s® Cheeky Girls au ratat 
semifinala emisiunii
.„Britain's Got Talent”

Grupul Cheeky Girls se află într- 
o aprigă dispută cu producătorii emi
siunii "Britain's Got Talent". Mama 
gemenelor originare din România 
afirmă că evoluția fiicelor sale a fost 
marcată de căzătura unuia dintre 
dansatorii lor, datorită scenei mult 
prea alunecoase, informează 
mirror.co.uk.

Monica și Gabriela Irimia pun 
eșecul calificării lor în semifinala 
emisiunii "Britain's Got Talent" pe 
seama refuzului producătorilor aces
tui concurs televizat de a le pune la 
dispoziție un covor pentru a nu 
aluneca pe scenă.

Margit Irimia, mama și totodată 
managerul gemenelor, a declarat: "M- 
am certat îngrozitor cu producătorii, 
încercând să-i conving să pună pe 
scenă covorul pe care îl puneau pen
tru ceilalți dansatori, însă ei au strigat 
la mine și mi-au spus că era prea 
târziu".

Un purtător de cuvânt al 
producătorilor acestei emisiuni de 
succes din Marea Britanie a afirmat 
că sănătatea și siguranța 
participanților reprezintă un aspect pe 
care organizatorii show-ului îl 
tratează cu maximă seriozitate și că 
nu există nicio înregistrare cu trupa 
Cheeky Girls care ar fi cerut să i se 
pună la dispoziție un covor pentru a 
fi rulat pe scenă înainte de evoluția 
sa.

Potrivit mirror.co.uk, din cauza 
acestei dispute, imaginile cu evoluția

Cheryl Cole e populară 
printre adolescenții britanici

L-n Helen Wagner a murit la 91 de ani
O altă zi, un alt star a plecat dintre 

noi. De data aceasta a venit rândul vet
eranei actrițe Helen Wagner.

Vedeta din seriale precum ,.As The 
World Turns”, „The Guiding Light” sau 
„The World of Mr. Sweeney” a încetat 
din viață la vârsta de 91 de ani, dar cauza 
morții nu a fost deocamdată confirmată.

Wagner a intrat în Cartea Recor
durilor pentru că a interpreatat-o pe 
Nancy Hughes , din „As The World 
Turns”, mai bine de jumătate de secol,

gemenelor din România ar putea fi 
eliminate din montajul episodului 
care va fi difuzat în Marea Britanie în 
cursul săptămânilor viitoare.

Gemenele Monica și Gabriela, 
în vârstă de 26 de ani, s-au mutat în 
Marea Britanie la vârsta de 19 ani. 
Single-ul lor intitulat "The Cheeky 
Girls (Touch My Bum)" a ajuns până 
pe poziția a doua în topurile muzicale 
britanice, în decembrie 2002. în ciuda 
faptului că a fost desemnată "cea mai 
proastă piesă pop din toate timp'urile". 
în urma unui sondaj organizat de pos-' 
tul britanic Channel 4, discul lor sin
gle s-a vândut în nu mai puțin de 1,2 
milioane de copii.

Deși în dragoste nu prea are 
noroc, Cheryl Cole se bucură de o 
popularitate nemăsurată printre 
tinerii britanici.

După ce FHM a numit-o „Cea 
mai sexy femeie din lume”, 
adolescenții britanici au votat-o și 
figura publică în care ei cred cel 
mai mult.

Cheryl, în vârstă de 26 de ani, 
este percepută ca fiind o persoană 
foarte sinceră în lumea 
celebrităților și un adevărat model 
pentru tineri.

Asta este oarecum ciudat 
având în vedere că vedetele sunt 
văzute de obicei total opus.

ceea ce înseamnă cea mai lungă perioadă 
dedicată unui singur personaj.

A apărut și într-o serie de piese pe 
Broadway, precum „Rodgers and Ham- 
merstein's Oklahoma!”, „The Bad Seed” 
sau „Sunny River”.

Actrița a fost căsătorită cu 
producătorul de pe Broadway Robert 
Willay, din 1954. Bărbatul a murit în 
luna mai 2009. Acum a venit și rândul ci, 
ca să își poată continua povestea de 
dragoste și dincolo de moarte.

mirror.co.uk
mirror.co.uk


„Femeile și pisicile jac întodeanna doar ce le 
place, bărbații și câinii ar trebui să accepte 
și să-și vadă de treaba tor"!Robert Heinlein)
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Zea mai frumoasă dintre hunedorence
^rea o carieră de foto-model
7rumusețea a fascinat din toate 
impurile atât bărbații cât și fe
meile. Frumosul poate fi găsit 
etutindeni, într-o floare, într-un 
hect, un peisaj, dar cea mai fas- 
nantă expresie a frumuseții este 

femeia.

Se numește Bianca, este pasionată de 
ideling, are întotdeauna emoții la 
:zentările de modă și îi place ciocolata, 
a poate fi descrisă îi câteva cuvinte ce-a 
ii frumoasă fată din Hunedoara, 
știoătoarea concursului Miss Hunedoara 
to, Bianca lordache, a impresionat juriul 
□cursului prin frumusețea și naturalețea 
determinându-1 să o declare ce-a mai 

moașă dintre hunedorence.

Pasiune din copilărie

Bianca lordache a fost pasionată de 
idelling încă de mică, fapt care a deter- 
r o ca la vârsta de paisprezece ani să 

.pe la o preselecție a unei agenții de 
>dele din Hunedoara. „Mi-am dorit din 
deauna să am o carieră în acest domeniu. 
□ văzut niște fluturași cu preselecția 
jamzată de agenția High Life Models și 
i vreut să particip. îmi doream foste mult 
fiu selectată, am avut emoții, dar spre bu
ia mea am fost aleasă”, a mărturisit 
tnca. în cadrul agenției Bianca a avut 
sibilitatea să urmeze un curs de model- 
g timp de șase luni, perioadă în care a 
'ățat secretele acestei meserii, de la 
dția corectă a picioarelor, brațelor și a ca
lm până la atitudinea corespunzătoare a 
f, ...anechin. Tot la acest curs Bianca a 
ățat și ceea ce înseamnă moda și cum tre- 
ie să te îmbraci precum și importante as-

„Pe Bianca am întâlnit-o la concursul de Miss la care am participat. Este 
oarte încrezătoare și ambițioasă. Foarte frumoasă dar contrar așteptărilor nu 
•ste nici invidioasă și nici răutăcioasă. Chiar ne-am înțeles bine și m-a ajutat 
hiar și la machiaj înainte de concurs”, Izabela Egri, Miss popularitate 2010.

e
 „încurajez toate fetele care doresc să urmeze o carieră în

acest domeniu. Este greu și trebuie să ai și un pic de noroc, dar cu 
perseverență oricine poate ajunge unde își dorește. Emoțile pe 

care le simți pe podium nu se compară cu nimic. Mai ales atunci 
când publicul te susține sentimentul este de nedescris ”, Bianca Iordache,

Miss Hunedoara 2010.

pecte despre partea de make-up. Referitor 
la experiența acumulată în agenția de foto- 
modele, frumoasa hunedoreancă este de 
părere că a fost una de real folos, care a aju
tat-o să-și definească propriul stil. Prin in
termediul agenției, cea mai frumoasă 
hunedoreancă, a participat la mai multe 
prezentări de modă. Unul din regretele 
Biancăi este faptul că datorită înălțimii sale 
nu poate fi selectată pentru marile 
prezentări de modă. „Am defilat la unele 
prezentări de modă, dar nu foate importante. 
Din păcate înălțimea nu-mi permite să fiu 
selectată la cele mai intens mediatizate. Eu 
am un metru și șaptezeci, iar pentru a putea 
face o carieră în adevăratul sens al cuvân
tului în modelling trebuie să ai minim un 
metru șaptezecișicinci. Din această cauză 
m-am axat mai mult pe partea de foto- 
model”, a spus Bianca Iordache.

„O cunosc pe Bianca 
de multă vreme. Este la 
mine în agenție de când 
avea 14 sau 15 ani. Am

apreciat întotdeauna perseverența ei.
Dacă la primul concurs de Miss la 

care a participat în 2006 nu s-a 
clasat pe podium, acum experiența 

acumulată de-a lungul timpului și-a 
spus cuvântul. A fost mai relaxată, 
.nu a avut atât de multe emoții sau 

cel puțin nu a lăsat să se vadă acest 
lucru”, Adi Bohm, managerul 

agenției High Life Models.

Frumusețea 
impune sacrificii

Viața de model nu este una tocmai 
lipsită de griji. Pe lângă muncă și perma
nenta preocupare pentru propriul look, mai 
este nevoie și de o dietă echilibrată, fapt 
care implică de cele mai multe ori abținerea 
de la alimentele preferate. Cu toate că nu 
este în postura în care trebuie să urmeze 
diete drastice sau recurgă chiar la în
fometare pentru a avea silueta pe care și-o 
dorește, Bianca recunoaște că face mult 

Kilogramele în plus pot fi reduse rapid 
prin tratamentele de electrostimulare

Tot mai multe femei doresc să scape de kilogramele în 
plus cât mai repede. Unele recurg la diete drastice, chiar la 
înfometare altele optează pentru pachetele complete de ser
vicii oferite de saloanele de masaj și reflexoterapie. Masajul 
anticelulitic, împachetările cu ciocolată, drenajul limfatic și 
venos precum și electrostimularea sunt numai unele din pro
cedurile incluse în pachetele speciale ale saloanelor din Deva.

Electrostimularea este una din metodele cele mai des 
folosite pentru scăderea în greutate. De fapt, electrostimularea 
este un fitness intensiv, 45 de minute de electrostimulare pot 
echivala cu 6-8 ore de gimnastică fără întrerupere. Efectele 
pot fi vizibile încă de la prima ședință. în afară de pierderea 
rapidă din greutate, tratamentul de electrostimulare are și alte 
avantaje, cum ar fi tonifierea musculară, crește metabolismul 
iar mușchii devin mai fermi.

Tratamentul de electrostimulare are rezultate mai bune 
dacă în același timp este urmată o dietă corespunzătoare. în 
cazul în care nu se poate urma o dietă nu este recomandat ex
cesul de alimente cu număr mare de calorii. De asemenea este 
de evitat servirea meselor după ora 18. „Avem multe cliente 
care apelează la aceste servicii, dar în mod deosebit ele 
optează pentru pachetele speciale pe care le oferim. Acestea 
includ pe lângă electrostimulare împachetările cu ciocolată 
care dau rezultate foarte bune în tratamentele anticalulită, 
masajul anticelulitic sau drenajul limfatic și venos. Aceste 
proceduri complete dau rezultate deosebite. în plus clientele 
au parte și de consiliere vis-a-vis de tratamentul pe care îl 
urmează”, a spus Domnița Gavriloiu, terapeut.

sport și are o alimentație echilibrată. „Nu 
mă înfometez și asta nu ese o soluție pentru 
a fi slabă sau pentru a avea silueta pe care 
ți-o dorești. Am o alimentație echilibrată, cu 
mese bine stabilite. Mânănc multe legume 
și fructe, uneori și ciocolată. Nu mă abțin de 
la dulciuri pentru că îmi plac, în special cio
colata cu biscuiți dar nici nu exagerez. în 
plus sportul este foarte important. Merg la 
sala de fitness de cel puțin trei ori pe 
săptămână pentru a mă menține în formă”, 
mărturisește frumoasa hunedoreancă. 
Prezentările de modă îi plac foarte mult 
Biancăi cu toate că la început s-a izbit de in
vidia celorlalte fete. „între fete există mereu 
concurență. La început mă afectau micile 
răutăți, chiar m-au descurajat în unele 
situații. Acum am nu mai bag în seamă. 
Sunt sigură pe mine și nu mă mai las 
afectată și nici nu mai pot să-mi schimbe 
cumva părerea”, spune Bianca. Cu toate că 
pe parcursul timpului a acumulat experiență 
scenică Bianca mărturisește că încă mai are 
emoții la prezentările de modă. Este mereu 
preocupată să nu greșească sau să nu cumva 
din cauza tocurilor înalte să se îmtâmple să 
se împiedice. De asemenea la prezentări se 
distrează întotdeauna, dar are și imensa 
satisfacție că se află pe podium și toate 
privirile sunt îndreptate către ea.

Experiența din anii 
anteriori s-a dovedit 
a fi utilă

Datorită portofoliului foto pe care îl 
are în baza de date a agenției High Life 
Models, Bianca a fost solicitată pentru o 
prezentare de modă în Valea Prahovei, fapt 
care a dus la înscrierea ei la o altă agenției 
de modele din Brașov. „La prezentare a fost 
un manager care mi-a propus să mă înscriu 
și la agenția de la Brașov. Am acceptat pen
tru că Brașovul este un oraș mai marc și se 
pot ivi mai multe posibilități”, a menționat 
Bianca. Despre concursul de Miss pe care 
l-a câștigat recent, spune că a fost o 
experiență plăcută. A avut emoții pe parcur
sul probelor dar după ce s-au anunțat 
câștigătoarele locurilor trei și doi, știa că ea 
va fi primi titlul de cea mai frumoasă 
hunedoreancă.

Nu este primul concurs de acest gen la 
care Bianca participă. Prima dată a partici
pat în 2006, dar nu a câștigat decât premiul 
Presei atunci. „La primul concurs de Miss 
la care am participat am avut foarte mari

„ Bianca este hotărâtă 
să urmeze cariera de foto-model ”

emoții. Celelalte concurente aveau mai 
multă experiență. Eu eram la început și 
eram foarte timidă. îmi doream foarte mult 
să câștig, dar am câștigat acum și sunt foarte 
bucuroasă deși la un moment dat mă 
așteptam să fiu eu cea aleasă”, a mărturisit 
Bianca.

Pe viitor 
intenționează să-și 
continue cariera 
de foto-model

Familia Biancăi a susținut-o mereu, în 
special mama. De asemenea iubitul Biancăi 
a înțeles că are alături de el o persoană 
specială, frumoasă și cu potențial și de 
aceea i-a fost mereu alături. Din planurile ci 
de viitor nu este exclusă o carieră de foto- 
model. Elevă în clasa a Xl-a, Biaca spune 
că așteaptă cu mari emoții bacalaureatul de 
anul viitor. Studiile superioare le va con
tinua la București și vrea să opteze pentru 
Facultatea de Drept sau Design interior. 
„Vreau să termin liceul și să merg la 
București. Vreau să continui să fiu foto- 
model. în capitală există mult mai multe 
oportunități decât în Deva sau Hunedoara. 
Nu mă sperie Bucurcștiul pentru că îmi 
place agitația. Altfel mă plictisesc foarte re
pede”, a conchis Bianca.

Irina Năstase



Bugetul Apărării a fost suplimentat 
cu peste 60 milioane lei pentru noi 
efective în Afganistan

Bugetul Ministerului Apărării a fost suplimentat de Guvem cu 61,5 mil
ioane lei pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute pentru trimestrul II al aces
tui an în vederea suplimentării efectivelor, pregătirii și dotării acestora, 
precum și reconfigurării contingentului românesc din Afganistan în 2010.

Banii au fost alocați din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, con
form unei hotărâri aprobate recent de Executiv.

Necesarul de credite, în sumă totală de până la 210,7 milioane lei pentru 
trimestrele III și IV ale anului va fi asigurat tot din Fondul de rezervă sau cu 
ocazia rectificării bugetului de stat pe acest an, se arată în document.

Achizițiile necesare îndeplinirii misiunilor vor fi efectuate în regim de 
urgență.

Președintele Traian Băsescu afirma, în luna aprilie, că i se pare "inad
misibil" ca unele state membre NATO să considere că și-au încheiat misiunea 
în Afganistan. Mai mult decât atât el a arătat că, pentru a-și asigura securitatea 
propriilor trupe, având în vedere misiunile pe care le au de îndeplinit, Româ
nia și-a dublat în 2009 efectivele față de 2008, trecând de la circa 500 de mil
itari la 1.038 de militari, iar pentru 2010 este prevăzută o creștere de 150 de 
militari.

El a anunțat aceste cifre în contextul discuțiilor din mai multe state din 
NATO privind oportunitatea menținerii prezenței militare în Afganistan.

Francezii au comandat 20.000
de Dacia Duster

Un copil român de patru ani 
e noua senzație a snow- 
board-ului american

g

Noua senzație a snowboard- 
ului american este un copil 
de origine română, care are 

numai 4 ani Puștiul practică 
acest sport de un an de zile. A 
trecut repede de lecțiile pen

tru începători și a ocupat 
locul al doilea, într-un con
curs pentru copiii de 8 ani.

La cei 4 ani ai săi, puștiul 
aproape că zboară pe zăpadă. Și 
se rotește în aer ca un profesion
ist. Se întâmplă și să mai să cadă, 
însă nu se descurajează niciodată.

Wesley Mureșan este de orig
ine română. A pus prima dată pi

cioarele pe placă în urmă cu un 
an. Talentul său i-a lăsat pe in
structori cu gura căscată. In scurt 
timp s-a aventurat pe mini-tram- 
buline. Visul lui este să-1 
întâlnească pe campionul olimpic 
Shaun White. Și, desigur, să fie 
cel puțin la fel de bun ca el.

"Vreau să fac snowboard cu 
Shaun White, pe pista lui secretă 
și să fac tot felul de trucuri", 
spune Wesley Mureșan. 
Cunoscătorii cred că Wesley 
Mureșan este cel mai mare talent 
descoperit în Statele Unite, în ul
timii ani. De aceea, îi spun 
"Copilul Viitorului".

Dacia a primit peste 20.000 de 
comenzi în Franța pentru 

SUV-ul Duster în primele șase 
săptămâni de la lansare, a de
clarat directorul de Marketing 
al constructorului auto, Vin
cent Carre, într-un interviu 
acordat publicației online 

franceze A utonews.

"în șase săptămâni de exploatare, 
peste 20.000 de clienți au comandat 
Duster. Trebuie subliniată diversitatea 
ridicată de versiuni cu variații de preț 
cuprinse între 15.000 și 18.000 de 
euro", a afinnat Carre.

Duster a fost pus în vânzare pe 18 
martie, dată la care a fost lansat pe piața 
din România. în Franța, mașina a fost 
lansată oficial pe 8 aprilie, la un preț de 
pornire de 11.900 de euro, și a fost 
lăudată de toată presa de specialitate , 
notează Autonews.

"Pentru a garanta acest preț, am 
utilizat piese deja existente în cadrul 
alianței , multe realizate pentru 
Sandero. Spre exemplu, transmisia 4X4 
vine de la Nissan. Am evitat crearea de 
noi piese, ceea ce ne-a permis constru
irea unui autoturism de teren robust,

Președintele iranian Mahmoud 
Ahmadinejad a făcut apel ca Statele 
Unite să fie suspendate din comisia 
executivă a organismului nuclear al 
ONU pentru că amenință cu folosirea 
armelor nucleare.

"Cum pot Statele Unite să fie 
membru al comisiei de guvernatori 
când a folosit armele nucleare contra 
Japoniei" și a mai folosit arme cu ura
niu în războiul din Irak, întreba liderul 
republicii islamice.

Delegațiile din SUA, Marea Bri- 
tanie și Franța au părăsit sala Adunării

funcțional, cu emisii reduse de dioxid 
de carbon și un preț imbatabil", a 
adăugat Carre.

Totodată, el a negat unele 
informații vehiculate de presă potrivit 
cărora Dacia va scoate sub brand pro
priu o versiune a modelului Renault 
Scenic. De asemenea, el a exclus o 
posibilă concurență între Duster și cele-

Iranul cere suspendarea SLU 
din organismul nuclear al ONI

Generale a ONU unde se desfășoară 
conferința pentru reviziuirea tratatului 
de nonproliferare nucleară după ce Ah
madinejad a acuzat SUA de standarde 
duble.

în fața delagaților din 189 state, 
acesta arăta că Washington face pre
siuni pentru ca Iran să oprească progra
mul său de îmbogățire a uraniului, în 
timp ce dezvoltă propriile arme nu
cleare.

"Posesia de arme nucleare nu este 
sursă de mândrie," arăta liderul iran
ian."Este mai degrabă rușinoasă și 

lake automobile de teren ale alianț 
precizând că marca româneas 
adresează altor categorii de clitup 
unor prestații diferite.

în România, Duster poate fi c 
mandat în toată rețeaua de dealeri, 
prețuri cuprinse între 10.500 de euro 
15.600 de euro, cu TVA inclus, 
funcție de versiune.

dezgustătoare. Și chiar mai rușino< 
este amenințarea cu folosirea, sau eh 
folosirea unor asemenea arme."

Ahmadinejad, cel mai înalt ofic 
care participă la conferință, a făcut aț 
"a se considera că orice amenința 
folosirea armelor nucleare suau un .. 
contra unități nucleare civile să fie c< 
siderate o încălcare a păcii și securit! 
internaționale"

Răspunzând apelului secretaru 
general al ONU ca Iran să acceț 
schimbul de uraniu, Ahmadinejad ar 
că Iran este pregăit să facă acest luci

Statele Unite și statele occident 
suspectează Iran că dezvoltă arme r 
cleare la adăpostul programului nucii 
civil.

Conform unui plan creat de Of 
în octombrie, republica islamică ar t 
bui să expedieze uraniul slab îmbog; 
în Rusia pentru procesare ulterioară 
apoi în Franța pentru a fi transforrrta. 
bare de combustibil nuclear.

Tehran a amânat planul arătând' 
ar accepta un schimb simultan pe te 
toriul său.



Avocații cărora acționarul FC Dinamo, Vasile Turcu, le-a cedat drepturile 
litigioase, și Administrația Finanțelor Publice - Sector 1 București au so
licitat Tribunalului Capitalei declanșarea procedurii de faliment a clubu
lui Dinamo, invocând datorii neonorate.

Deși e în Top 300, Simota nu poate plăti 
șapte mii de lei la Ambulanță! Cetate mai are două

Jiul, caz de targă

Jiul Petroșani.este încolțit de cred- 
tori, care apelează la instanțele de 
udecată pentru a-și recupera sumele de 
>ani datorate. Deși figurează în topul 
elor mai bogați 300 de români, pa- 
ronul Alin Simota declară că nu poate 
ilăti 7.000 de lei la Ambulanță, bani 
latorați pentru serviciile prestate, ori 
:âteva zeci de mii de lei la Jandarmerie, 
estanțe încă de acum patru ani.

' Petroșănenii sunt asaltați din toate 
lărțile de jucători, firme sau instituții

care vor să își recupereze banii pe care 
îi au de primit de la clubul patronat de 
consilierul județean liberal, Alin 
Simota. Ultima instituție care a cerut 
justiției din România să îi obțină banii 
pe care Jiul îi datorează este Serviciul 
Județean de Ambulanță Hunedoara. 
„Datoriile sunt de circa 7.000 de lei și 
s-au acumulat încă din toamna anului 
trecut. Alin Simota a declarat că nu 
poate achita suma, dar, dacă se poate, 
să plătească prin compensare, să exe
cute lucrări de care am avea nevoie. 
Din păcate, nu avem bază legală în 
acest sens și atunci am fost nevoiți să 
dăm clubul în judecată pentru recuper
area datoriilor”, a declarat directorul 
Serviciului Județean de Ambulanță, 
Emil Stoica, pentru liga2.ro.

Interesant este faptul că miliar
darul Alin Simota nu plătește la 
Ambulanță dar, ia de la Policlinică. 
Simar, una dintre firmele controlate de 
patronul Jiului, execută de zor lucrări 
de reparații și modernizare la Policlin
ica Spitalului Județean din Deva. 
Această firmă este una dintre puținele 
societăți comerciale aflate sub patrona
jul lui Simota, care se menține „curată” 
pentru a opera cu bani publici.

Dator peste tot

Tot în instanță au ajuns și Inspec
toratul Județean de Jandarmi sau 
Asociația Salvital, cea care gestionează 
SMURD. Tot pentru asistență medicală 
de specialitate, Jiul datorează la 
SMURD Hunedoara aproximativ 6.000

de lei. “Obiectul acțiunii promovate de 
IJJ Hunedoara împotriva Clubului Jiul 
Petroșani, aflată în prezent pe rolul 
Judecătoriei Petroșani, îl constituie re
cuperarea sumei de 18.756,36 lei, 
reprezentând penalități de întârziere 
calculate la debitul rezultat ca urmare a 
neachitării facturilor emise de instituția 
noastră pentru plata serviciilor de asig
urare a ordinii publice la meciurile de 
fotbal din sezonul competițional 2006- 
2007. Facem referire la serviciile de 
asigurare a ordinii publice în interiorul 
stadionului din municipiul Petroșani, 
executate de jandarmi anterior 
publicării Legii 4/2008”, ne-a comuni
cat Inspectoratul Județean de Jandarmi 
Hunedoara.

Pe lângă toate acestea, mai vin da
toriile la jucători sau angajații de la 
club. Antrenorii de la grupele de copii 
și juniori și-au primit lefurile pe două 
luni, deși acestea erau restante de 21! 
La foștii jucători ai clubului, în urma 
memoriilor pe care fotbaliștii le-au 
câștigat la FRF, Jiul datorează alte 
130.000 de euro. în caz de neplată, 
clubul fanion al Văii Jiului nu se poate 
înscrie în campionatul Ligii a IlI-a, în- 
sezonul viitor. Fostul club, SC Sportivă 
Jiul SA Petroșani, figurează și acum pe 
locul 49 în topul celor mai mari dator
nici la stat, din județul Hunedoara, cu 
2.7 milioane de lei. DGFP Hunedoara a 
încercat să execute silit clubul, dar cu o 
mașină de tuns iarba și un tăvălug nu se 
pot recupera milioane de lei.

săptămâni până la înscriere
Potrivit unei decizii a Comi
tetului Director al Federației 
Române de Handbal, echi

pele din Liga Națională femi
nină care vor să participe și 
anul viitor în competiție tre

buie să se înscrie până în 
data de 17 mai. Adică peste 

nici două săptămâni

Conform programării, campi
onatul Ligii Naționale de handbal 
feminin se termină în data de 12 mai. 
Cinci zile mai târziu expiră termenul 
de înscriere în sezonul viitor pentru 
echipele care au terminat de la locul 
12 în sus! Așa spune decizia Comite
tului Director al FRH, decizie luată la 
mijlocul lunii aprilie. Pentru ca cer
erea de înscriere să fie validată, tre
buie să fie însoțită și de suma de 25 
de milioane de lei vechi, adică 
jumătate din taxa anuală de partici
pare. Echipele care nu se înscriu până 
la data de 17 mai nu au dreptul de 
participare în Liga Națională, dar pot 
evolua în eșalonul secund, Divizia A.

„Capcana” vine abia la finalul de
ciziei Comitetului Director: 
„Jucătoarele și jucătorii echipelor 
care nu s-au înscris în Liga Națională 
până la termenele respective, se pot 
transfera fără acordul cluburilor pos
esoare, începând cu 18.05.’10 la fem
inin, respectiv 08.06.’10 la 
masculin”.

Cea mai afectată grupare de 
noua decizie a oficialilor FRH este 
chiar Cetate Deva, a cărei situație este 
la ora actuală mai mult decât incertă. 
Patronul Marian Muntean ar vrea să 
renunțe la echipă, însă nu și la 
jucătoare. “Voi plăti taxa de înscriere, 
altfel risc să pierd toate handbalistele 
gratis. E o manevră din nou a 
Federației. Poate nu mai particip în 
campionat, pierd taxa de înscriere, 
dar nu pierd jucătoarele care cu 
siguranță valorează mai mult de 50 
de milioane de lei vechi”, spunea 
președintele lui Cetate. Pentru a 
reveni la sentimente mai bune față de 
autoritățile locale, oficialul clubului 
devean a aflat că, în ședința de vineri, 
consilierii locali au decis să aloce trei 
miliarde de lei vechi echipei de hand
bal pentru acest an.

4lt liberal, alte probleme

9vidiu Hada și-a pus în cap 
suporterii Hunedoarei

Suporterii Hunedoarei s-au săturat 
le Ovidiu Hada după ce primarul 
mpreună cu consilierii PNL și UDMR 
iu votat împotriva prelungirii contractu- 
ui de concesiune al Stadionului 
.Michael Klein”. Suporterii au publicat, 
>e site-ul lor, un material care exprimă 
lărcrea acestora vizavi de manageYnen- 
ul edilului șef al Hunedoarei și a com- 
iortamentului său față de iubitorii 
otbalului.

„O DECIZIE ȘOC: vineri, în 
iința de Consiliu Local, primarul 

merican și consilierii partidului său și 
ii UDMR au votat împotriva prelungirii 
antractului de concesionare a stadionu- 
ui pentru FC HUNEDOARA (!!!!!!), 
chipa orașului și a Primăriei, pentru se- 
:onul următor. Așadar, din sezonul vi- 
tor, această echipă, care a asigurat 
ontinuitatea fotbalului hunedorean și 
le bine, de rău ne-a adus fotbalul pe sta- 
lion. echipa care se va clasa pe primul 
oc, care a închegat o echipă de juniori 
le excepție, va avea interzis pe 
.MICHAEL KLEIN”. Motivul invocat 
Ic cei care au luat decizia a fost 
irmătorul: AȘA VREM NOI!!! Deci, 
lupă ce ne-au mințit o grămadă de 
'reme cu “renașterea Corvinului și 
ducerea lui acolo unde îi e locul”, după 
e ne-au mințit cu refacerea bazei 
portive, după ce l-au umilit pe Mircea 
.ucescu, care a vrut să vină la Hune- 
loara cu inima deschisă și să pună 
imărul, prin neacordarea “titlului de

cetățean de onoare” al municipiului , 
după ce le-au pus piedici sistematic 
celor doi consilieri care întâmplător nu 
sunt din partidul lor, iată că acum dau 
lovitura de grație și acestei echipe, care 
repet, aparține și reprezintă orașul nos
tru, prin interzicerea desfășurării meci
urilor pe stadionul pe care tot ei l-au 
lăsat de izbeliște într-o continuă 
degradare.

Nu sunt bani pentru refacerea bazei 
sportive, spunea viceprimarul. Bine că 
sunt bani pentru serbări și sindrofii de 
miliarde, pentru excursii în străinătate, 
pentru diverse alte afaceri și 
extravaganțe costisitoare. Oare supor
terii nu trebuiau și ei consultați? Ce va 
fi din sezonul viitor pe Stadionul 
“Michael Klein”? Se zvonește că se face 
loc pentru revenirea Corvinului. Măcar 
de-ar fi așa, dar mai are cineva curajul 
să îi creadă pe acești mincinoși? Oare nu 
ne-a fost de ajuns? Oare nu ne-am 
săturat de minciuni cu Vișinescu sau 
firma italiană de prelucrat gunoi? Cum 
să te mai credem când acum aproape un 
an, domnule primar, spuneai: „Vă fac o 
promisiune și îmi iau un angajament, 
care de data asta am să îl și respect. Nu 
o să mă mai implic deloc în problema 
fotbalului și a Corvinului". Ai uitat, 
domnule primar? NOI NU. E ușor să 
distrugi și să pui în loc doar promisiuni, 
pe care nu le respectați niciodată și de 
care toată lumea s-a săturat. Și chiar 
dacă ar fi așa, de ce se dă cu noroi în

această echipă? Nu aveau loc ambele 
echipe pe acest stadion? Nu se putea re
aliza o fuziune? Nu se putea profita de 
munca de un sezon a acestor băieți? De 
ce trebuie să ne batem joc de munca lor 
și a copiilor de la juniori? Ei ce vor face? 
Vor pleca iar la Deva sau în altă parte?

De ce, domnule primar și domnilor 
consilieri, trebuie doar să distrugeți când 
nu puneți nimic în loc? Ai cui 
reprezentanți sunteți? Că ai noștri în 
niciun caz. E ușor să distrugi și să pui în 
loc doar promisiuni pe care nu le 
respectați niciodată și de care toată 
lumea s-a saturat. Dar să știți că Dum
nezeu sau destinul va face dreptate într- 
o zi. Vedeți că supermarketul construit 
pe terenul de fotbal al bazei sportive, în 
mod abuziv, considerăm noi, a dat fali
ment? înseamnă că cineva, acolo sus, 
împarte totuși dreptatea. Mișa Klein vă 
vede din ceruri și vă pedepsește pentru 
că acest stadion e sacru, el este un sim
bol”.

(Sursa www.corvinull921.ro)

_________________________________ y

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, hl. D 4, 

sc. 1, ap. 1; 
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

liga2.ro
http://www.corvinull921.ro
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Se spune că este unul dintre cele mai tari filme de arte marțiale și mai 
mult decât atât se pare că este apogeul profesional ai marelui Bruce Lee. 
Povestea filmului îl găsește pe Bruce Lee ca fiind un expert în arte mar
țiale care poate determina reușita unei operațiuni periculoase 
(Pro TV; 20:30; Intrarea dragonului)

In snopi

Castaniu

>

Dicționar: Uric, Api

Bun la

In duMtl

Procent

Alăturat

Pre
vestiri

ÎG
A folosi

Lucrări 
literare

Roato 
golit 

Cântec 
loiemn,

Bunici

palmi 
întreg

Vușrăc 

Greșeli

Fire 
textile

Anotimp

Tuburi 
metalice

Redus la 
tăcere

24 de 
ore 

Jucate 
OeafitQfl

Din est 
(tem.pl)
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Cronicari Introduceți in grila de ral su» următoarele cuvinte; 
ABURITĂ, AMA, ANT1VIRALĂ, ARĂM IT Ă 

AȚĂ. AVARĂ, ĂLA, CA, CĂNI, Cm, ELIMINA 
TOR, FO, FRIGtGLUMI, GOANĂ, ILARĂ, IR, 

INCOLOĂTACI, MAN, MASTICATOR, 

MISTACOCET, OBOL, OCULOMOTOR OL, 
ORĂ, RIVALIZARE, ROZ, SCĂPATĂ, 

STACANĂ, TA, TĂRĂGĂNARE, 
TIPĂRI, TOCĂRI.UV.

Petru Ardelean • ARAL

Viorel Naghl • VLADNIRESCU

Lideri 
arabi

"Dragostea este o nebunie

temporari ce poate fi vindecată

r

Prefix 
apicol 

Un ghem 
de ace

Plantă 
textilă

solicita

Ambrose Bierce

(Comptetiți teitui toloelnd soiuția 
marcat* cu raatar)

Afront, 
tnjuriu

Unul din 
simțuri

TV/?1 TV^ anter^^

7 5 3 6 2 - 4
2 9 4 5 3 1
1 4 7 9 5 6*

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

6 2 3 4
6 2 4 3 8 1

7 1 2 6 3 5
3 1 8 7 2

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Centrul de frumusețe (italian
07:30 La prima oră serial, 2001 -65.)
08:00 Trezirea la apel! 08:10 Călătorie în vest (rcl.) 84'
09:00 Telejurnal 0’145 Poate nu știi; Sport
09:15 Trezirea la apel! 10:15 Berlin, Berlin (83.)
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:45 întâlnire pe 2

nian serial, 2008 - 247.) 12:00 Telejurnal
11:15 Tezaur folcloric (emisiune dc 12:45 Popasuri folclorice (2008)

divertisment, rcl.) 14:30 Zon@ IT (2007, rcl.)
12:20 Viața și banii (rcl.) 15:00 împreună în Europa
12:50 Giuvaicrul palatului (sud-co- 16:00 Centrul dc frumusețe (rcl. 65.)

recan serial, 2003, rel. - 1.) 17:00 Asul din mânecă (SUA dramă,
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 2003 - 9.) c
’4:45 Pur și simplu delicios 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
15:30 Oameni ca noi (reportaj) mânia
16:00 Conviețuiri (documentar) 18:15 Berlin, Berlin (german serial,
17:00 Generația contra 2002, rcl. - 83.)
17:55 Eu, tu, noi 18:45 Miracole (italian serial dc
18:25 Amintiri din istoric dramă, 2007 - 233.) 25' cu Ro-
18:30 Giuvaicrul palatului (sud-co- dolfo Baldini, Delia Boccardo

recan serial, 2003 - 2.) cu 19:15 Poate nu știai
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kycong 19:30 Călătorie în vest (SUA-gcrman

19:40 Sport film dc aventură fantastică,
20:00 Telejurnal; Meteo 2001) 84' cu Thomas Gibson,
21:10 Disco (francez comedie, 2008) 

cu Franck Dubose, Emmanuelle
Ling Bai, Russell Wong, Ric
Young

Bcart, Gerard Depardieu, Sa- 21:00 Bazar (documentar, rcl.)
muci Le Bihan 21:30 Bugetul meu (reportaj)

23:00 Tremors - Creaturi ucigașe 22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri)
(SUA film serial dc acțiune, 
2003 - 8.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez

23:10 Timpul care se numește viață 
(austriac-gcrman dramă, 2008) 
90' cu Kostja Ullmann, Hinncrk 
Schoncmann, Fritz Karl, Katja

23:50 Amintiri din istoric (rcl.) Wcitzcnbdck

06:00 Observator
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial dc 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994)45' cu Don 
Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos

13:00 Observator
14:00 Cocoșatul (francez aventură, 

1967, rel.) 101' cu Jean Piat, 
Sacha Pitocff, Jacques Dufilho, 
Marco Perrin

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: Steaua - Astra Ploiești 

Liga 1
22:30 Studio sportiv
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune dc 

divertisment)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Propriul dușman (rel.) 90'
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973, rel.-3727.) c
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Moartea joacă murdar (1986) 

90' cu Peter Ustinov, Nicollctte 
Sheridan, Jean Stapleton, Jonat
han Cecil

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 -3728.)

17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 intrarea dragonului (SUA- 

hong-kong film dc acțiune, 
1973)98’ cu Bruce Lee, John 
Saxon, Kien Shih, Ahna Capri

22:15 State dc România (român serial 
dc comedie, 2009 - 104.)

23:30 Știrile Pro TV

07:30 împreună pentru totdeauna 
(mexican dramă, 2008, rel.) 

08:45 Cameleonii (2009, rel.) 
10:00 Luna fermecată (2007) 45' 
11:15 Pasiune (dramă, 2007) 
12:30 Pasiune (dramă, 2007) 
14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 
15:15 Rețeta de ACASĂ 
15:30 Destine furate (2007) 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Maria Mercedes (1992) 
17:30 Povcștiri adevărate 
18:30 împreună pentru totdeauna 

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

rial dc acțiune, 2009)
20:30 Predestinați (2009)
21:30 Cealaltă față a Analici (2008) 
22:30 Povcștiri dc noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

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

07:00 Nimeni nu-i perfect (j 5.) 30'
07:30 Pitici și tătici (2003) 30'
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Galileo (2010, rd.) 45'
09:30 Viceversa (reality show)
10:30 Pisica (2003, rcl.)
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate (23.) 45'
15:15 Circașa dc pe tort (rel.) 60' 
16:15 Galileo
17:00 Trăsniții (rcl. - 42.) 45'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport; Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cronica Cârcotașilor (emisiun 

dc divertisment) 165'
22:15 Trăsniții (serial dc comedie, 

2007-43.) 45'
23:15 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 9.) 45' u Wil
liam L. Petersen, Marg Hclgcn- 
berger, Jorja Fox, Gary Dourda

16:10
18:30
20:00
21:40
22:40

11:30 Cele șase soții ale lui Henry Lcfay (2009)
13:05
14:40 O altă Cenușăreasă modernă ( 2008) 92'

Ziua Independenței (SUA film dc acțiune, 1996) 145' cu Will Smith 
Chrissa nu se dă bătută (SUA film dc familie, 2009)
Războiul lui Charlie Wilson (SUA comedic, 2007)
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 8.) cu James Badge Dale
Tatăl nostru (SUA-argcntinian thriller. 2007) 110' cu Armando Her

nandez. Jorge Adrian Espindola, Jesus Ochoa. Paola Mendoza

Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008) 95'
14:15 Pc locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 116.) 45' 
15:15 Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/21.) 45’ 
16:15 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 13.) 
16:45 Aurora boreală (SUA-canadian dramă romantică, 2005)
19:00 Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 23.)
20:00 Dublă identitate (SUA serial polițist, 2006 - 7.) 60' Ultimul episod 
21:00 Semfeid (SUA serial dc comedie, 1990- 129.) 23' cu Jerry Seinfeld 
22:00 Răzbunarea (SUA polițist, 1990) 124' cu Kevin Costner. Anthony

Quinn, Madeleine Stowe, Tomas Milian
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.EM. Hunedoara
va croitor pizzar 1 1 zidar restaurator

'efort: 0755.999.916 cusător piese din piele și înlocui
tor 39

pregătitor piese încălțăminte
21

dulgher (exclusiv restaurator)
4

zidar rosar-tencuitor 6

solvent înv. preuniversitar tară
stat prof. 10

■man 1

JUr 4

neristă hotel I

electricean de întreținer și repara
ții I

pregătitor pt.încălțăminte și arti
cole tehnice din cauciuc 6

dulgher restaurator 1
Lupcni

magazioner 1

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

6

blană I inspector(referent)resurse umane
I

electricean auto 1
Telefon: 0755.999.919 muncilor necal.în ind. confecții

lor 5

curier I

drujbist 2

finisor confecții industriale din 
blană 1

faianțer 1

instalator centrale termice
4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj I

specialist în domeniul calității
1

electricean de întreținere și repa
rații 1

munc. necal.la întreț. drumuri, po
duri, baraje 2 manager autoaprovizionare 1 manipulant mărfuri

'geher (exclusiv restaurator)
9

instalator încălzire centrală și
electricean exploatare rețele elec
trice 6

munc. necal. la spargerea și tăie
rea materialelor dc costrucții

1

șofere autocamion, mașină de 
marc tonaj 1

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente(ifonist) 1

lator hidrofug 2

șinist la mașini pl. terasamenle
9

incitor necal. la asamblarea,
intarea pieselor 82

iătar(chelner) 5

1

ar rosar-tencuitor 2

tzător 1

canizator piese din cauciuc la
se 1

nedoara

gaze 1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 6

lucrător comercial 1

sudor 6
fierar betonist vânzător 1

șofer de autoturisme și camioane
1

montator subansamble 12

efon: 0755.999.917

uritate 1

■nt vânzări 1

Tnan 3

ifecționer-asamblor art. din 
tile 2

9
id apartament
.0762.644.558

tăietor cu flcăra (autogen)
3

vânzător

zidar-pietrar 1

zidar samotor 1
macaragiu 2

manipulant mărfuri 1
zugrav-vopsilor 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

medic specilaist 1

montator subansamble 1

agent comercial 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

finisor-lacuiior lemne 5

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș mecanic 2

lucrător comercial 1

lucrător gestionar 1

mecanic auto 1

munc. necal. la ambalarea prod, 
solide și semisolide 5

munc. necal.la întreț. drumuri, 
șosele, poduri, baraje 8

zidar-pietrar 3 vânzător 4
mun.necal.în agricultură 27

munc.necal.în silvicultură 2
Vulcan Simeria

Telefon: 0755.999.920 Telefon:0755.999.921
muncitor necal. la demol.clădiri-
lor,mozaic, faianță, gresie 1

barman 1 barman 1

bobinator aparatj electric 1 casier 2

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 2

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

munc.necal.în ind confecțiilor
9

cameristă hotel 1
mun. necal. în ind. confecțiilor

4

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor

1

conducător imm, patron (girant)- 
prestări servicii I

munc. necal. la asamblarea, mon 
tarea pieselor 4

șofer de autoturisme și camionete
9

bucătar I

confccționer-asamblor articole 
textile 5

director economic I

electricean de întreținere și repa
rații 1

electricean exploatare rețele elec
trice I

finisor produse abrazive 1

izolator termic

drujbist 2

instalator încălzire centrală și 
gaze I

munc. plantații și amenajări zona 
verde 6

reprezentant comercial 1

vânzător 4

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ospătar

IMOBILIARE

ospătar(chelner)

șofer autocamion/mașină mare 
tonaj 1

tăietor manual lemn de foc 1

tâmplar universal 1

vânzător 3

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar I

confecționer-asambleor articole 
din textile 4 sudor manual cu arc electric

3
lucrător comercial

agent securitate 22

brutar 1

cusător piese din piele și înlocui
tor 10

consi I ier/expert/inspector/refe- 
rent/economist în management zidar pietrar

publicitate

4 camere, zonă foarte bună în Simeria. eventual închiriez.

npăr garsonieră în Simena. Tel.0735.066.695

id spațiu în Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558

Ven extravilan în Deva, 2100m, cu acces din sir. Călugăreni, preț negociabil. 
j3.287.19O

id casă P+l, 5 camere, 3 băi, gemuri termopan. terasa. în localitatea Zămești, jud. 
șov. Pentru detalii și poze accesați mih_francl985@yahoo.fr. Preț 160.000eur 
.Tel.0762.589.175

id apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp, balcon, centrală termică, 
| 60.000eur. neg. Tel. 0744.118.773

rtă specială! Vând casă în Simeria, parter+elaj, 3 camere, bucătărie, 2 băi. cămară, 
nița. balcon, garaj, curte și grădină, toate utilitățile, preț 240.000lei sau schimb cu 
^onieră+diferența. Tel. 0729.015.069

imb. vând casă în Tâmpa. 2 camere, bucătărie, pivnița, hol. debara, anexe cu aparta-
)t 2 camere in Simeria. zona parcului plus diferența. Preț 110.OOOlei, tel.0730.287.975

id casă în Simeria. 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, grădină, livadă, 
-jp. toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus dife- 
preț 200.000 lei. tel.0735.066.695

id casă în Bampotoc, 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină, 2ha, cu pomi 
:tiferi. sau separat de vânzare 1 ha teren bun pt. cabane, preț 200.000lei neg. 
0730.346.219

id teren în Simeria, 3 parcele pt. casă, 551mp. 503mp. 495mp. Preț 15eur/mp, zonă 
ililâ. Tel.0769.839.694

imb urgent! Apartament 4 camere în Simena. zonă centrală cu garsonieră sau apar
ent 2 camere+diferența. sau spre vânzare ia 160.0001ei neg. Tel.0769.839.694

id apartament 4 camere in Simeria, zona ultracentrală, amenajat, decomandat sau 
mb cu apartament 2 camere + diferența. Preț 180,0001ei. tel. 0721.805.673

id casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, anexe sau schimb cu teren intravilan + dife- 
a. preț 125.0001ei neg. Tel.0740.965.191

ioană fizică ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, termopane. conlorizat, 
;ină de spălat, frigider, aragaz, televizor, etaj 4, preț 120 eur. Tel, 0254.224.292

imb sau vând casă în Simena, 2 camere . bucătărie, baie, grădină, interiorul amenajat 
parlament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.0735.066.695

id casă in Deva . 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, pivniță, curte pavată, grădină, 
mp. toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694

id casă in Simena. 2 camere, bucătărie, baie, curte, zona pieței, toate utilitățile, preț 
000 lei. neg. Tcl.0729.015.069gj

măcelar
croitor confecții industriale din

îngrijitor clădiri
mecanic auto

lucrător comercial 2

mașinist la mașini pt.terasa-
mente(ifonist) 1

muncitor necal.în silvicultură
5

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

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

muncitor necal.la asamblarea,
montarea pieselor 16

ospătar(chelner) 4

tălpuilor industrial 4

vânzător 2

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar ]

consilier financiar-bancar 1

electricean echipamente electrice
și energetice 1

gestionar depozit 1

inginer construcții civile, indus-
triale și agricole
4

lăcătuș montator 10

lucrător comercial 2

Vând urgent! Garsonieră in Simena . zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 12.500 eur. tel. 
0730.346.219

Vând teren intravilan în Totia, grădină cu pomi, drum asfaltat, 4.200mp, toate utilitățile, preț ne
gociabil. Tel.0735.066.695

Ofertă! Vând teren in Bacia. cu acces din DN, utilități, gaz, curent, apă. 4.000mp. Se poale vinde 
și sup. mai mică. Preț 7 eur/mp neg. Tel. 0729.015.069

Vând teren intravilan, zona Deva 700, 2.200 metri pătrați, toate utilitățile, drum acces privat. Te
renul se poate și reparcela le nevoie. Preț negociabil. Informații la tel. 0744539332.

id apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.00eur neg. Tel. 
4.310.133

RTE DE SERVICII J

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresat la: Lucaci 
Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

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

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspector resurse 
umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

id apartament 2 camere în Simeria. zona Poliție-Piață, etaj intermediar, preț 98.0001ei 
ociabil. Tel.0722.582.097 DIVERSE

Vând pantofi sport Nike (import SUA) la prețuri atrăgătoare. Tel. 0745.076.959

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm "Sanie cu câini", cusut pe sfert, preț 701 ei 
neg. Tel. 0254.228.748

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Ofer pentru montă mascul Ciobănesc Mioritic alb, exemplar deosebit, 5 ani, fără pretenții 
financiare, tel. 0745.300.352, 0745.076.959

Vând mașina de scris marca President în stare de funcționare, preț 100 lei și fax, telefon
100 lei. Contact pe str. A. Vlaicu, nr.10, fam Ciobanelu

Vând jaluzele în stare foarte buna pentru o cameră cu ușă, culoare maro deschis, preț 200lei 
neg. Tel.0723.684.514Vând căței rasă Terrier 501ei, alb cu maro, jucăușă, plină de energie. 
Tel. 0743.832.083

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

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

Vând stații lip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Midland și Sirio origi
nale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 0723.911.241

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) 
, 2 canare l.l5/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0.80m‘,preț 100 lei. Țiglă 
veche, preț 0,50lei. 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.073l.516.444

AUTO

Vând Ford Mondeo, a.f. 1996, full options, full electric, înmatriculat 
în 03.2009, proveniență Germania. Preț 2.750neg. Pentru poze și mai multe 
detalii accesați: mih.franc@yahoo.fr sau tel.0734.965.619, 0762.589.175
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

............. 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: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mail și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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Fabrica de mortare uscate
ți ode/ivi Hunedoara

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
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