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Cazul „Spiru Haret” revine 
în actualitate

Editorial
de Ștefan Ciocan

De ce nu își curăță 
Biserica ograda?

Povestea nu este nici nouă, nici simpatică și nici 
măcar plină de tâlc. Este o poveste banală care-1 are 
ca erou negativ pe preotul din satul Bejan. în alte 
roluri îi găsim pe Preasfmțitul Gurie, episcop al 
Devei și Hunedoarei și pe purtătorul său de cuvânt 
preotul Mircea Mihuleț. Parohul din satul păstorit de 
deputatul Laurențiu Nistor, al cărui chip este zugrăvit 
în biserica din localitate, s-a gândit să facă un ban 

cinstit. Așa că popa, a pretins bani de la o echipă de 
filmare care vroia să imortalizeze și în arhivele tele
viziunii chipul deputatului pictat pe pereți. Gestul 
“sfinției” sale a fost înregistrat și făcut public. Așa 
cum cer normele deontologice.jumaliștii care s-au 
ocupat de caz au cerut și punctul de vedere al șefilor 
ierarhici ai popii. Și după ce superiorii au aflat despre 
gestul preotului a început o agitație de neînțeles. 
Purtătorul de cuvânt al Episcopiei l-a luat de mânuță 
pe popa ciubucar și s-au prezentat, cu musca pe 
căciulă, la jurnalista căreia i s-au cerut bani pentru o 
filmare, să-și ceară scuze. La sfârșitul discuției jur
nalista a fost rugată să-i confirme episcopului vizita 
celor doi. Lucrurile nu s-a oprit însă aici. însuși epis
copul Gurie a sunat să lămurească lucrurile ca nu 
cumva scandalul să se amplifice. Din toate gesturile 
reprezentanților Bisericii Ortodoxe implicați în acest 
caz, reiese un singur lucru: Aceștia încearcă să 
ascundă gunoiul sub preș în loc să-l tragă pe făraș și 
să-l arunce. De ce nimeni nu poate explica, dar este 
evident că în loc să-1 sancționeze pe preotul șpăgar,

reprezentanții Episcopiei, vor să trateze cât mai dis
cret cazul, dacă se poate chiar să se convingă, pe ei 
înșiși, că nici nu a existat un gest necugetat din partea 
preotului din Bejan. Interesele din jurul bisericii sunt 
foarte multe, cu atât mai multe cu cât prea puține or
gane de control laice își “bagă nasul” prin gârțoagele 
contabile ale bisericilor. Renovările de lăcașuri de 
cult se fac de cele mai multe ori pe bani publici, 
alocați de consiliile locale sau de Consiliul Județean. 
Costurile acestor lucrări nu sunt verificate de nimeni. 
Firmele care lucrează la biserici sunt din cele agreate 
de obicei de cel care dă banul, iar pentru a nu face 
valuri, preotul este atras și el în “cârdășia” 
economică. Ăsta este secretul pentru care în ultimii 
20 de ani în România au crescut bisericiile ca ciu
percile după ploaie în timp ce economia aste în picaj 
iar tinerii așteaptă până îmbătrânesc ca să primească 
o locuință. Probabil că ăsta este și secretul portretului 
deputatului pe peretele bisericii din Bejan și de 
asemenea ăsta este și motivul pentru care Biserica 
nu-și mătură ograda.
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f greco-catolic 
Dreptul Iov, 

mult-răbdătorul 
f romano-catolic 

Sf. Dominic Savio

Coaste
cu sos

Ingrediente:
700 g coaste de porc, 12 lingurițe de 
zahăr maro, 3 lingurițe sare, 2 lingurițe 
chilii pudră, 2 linguriță de condimente 
amestecate (piper, enibahar, ceapă 
pudră, cimbru, etc), 225 ml vin alb, 1 
lingură oțet, 1 lingură sos Worcester
shire, 1 lingură miere

Mod de preparare:
Se combină într-un castronel sau 

într-o ceșcuță condimentele, apoi se 
toamă într-un borcănel de condimente 
care are capacul cu găuri. Se pun con
dimentele și se freacă coastele generos 
cu acest amestec. Pe partea cu came se 
pun mult mai multe condimente. Se în
velesc coastele în folie de aluminiu și 
se dau la frigider minim o oră. Bucata 
de folie trebuie sa fie dreptunghiulară, 
puțin mai lungă decât coastele; se pun 
coastele cu partea cu came în sus, se 
pune partea stângă peste parte dreapta 
iar capetele se pun în sus, peste. Aveți 
grijă ca folia să nu fie găurită.

Se dă drumul la cuptor la 125°C. 
într-o cană se amestecă vinul cu oțetul, 
sosul Worcestershire și mierea. Se pun 
la microunde 1 minut, la temperatură 
maximă. Se desface un capat pe unde 
se toamă lichidul. Se înclină puțin tava 
ca să se împrăștie uniform lichidul în 
interior. Se dă la cuptor timp de 2 ore 
și jumătate. în tot acest timp nu se 
umblă la cuptor.

După ce s-a scos tava din cuptor se 
toamă sosul format într-o crăticioară și 
se pune la foc mic. Se amestecă din 
când în când până se evaporă vinul și 
se îngroașă. Se desface folia, se ung 
coastele cu acest sos și se pun la broi
ler (grill). Se lasă până încep să se ca- 
ramelizeze, se vede cum începe sa 
formeze bule, apoi se scot și se servesc 
cu sosul rămas. Nu plecați de lângă 
aragaz până nu e gata (durează 4-7 mi
nute). Poftă bună, sunt delicioase!!

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
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
— ► DX 7 Izv. Rece - H. Geoagiu
“ ► DX 7 H. Geoagiu - Orăștie
Ci ► DX 7 Orăștie - Spini

► DX 7 Spini - Simeria
“ ► DX 7 Mintia - Vețel

rtSfântul Zilei

► DX7Vețel - Leșnic
► DX 7 Leșnic - Săcăniaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DX 66

Sfântul și Dreptul Iov, 
mult pătimitorul

Sfântul și Dreptul Iov se trăgea din seminția lui 
Avraam, fiu din fiii lui Isav, care era al cincilea de la 
Avraam. El își avea petrecerea sa in pământul Hus, într-una 
din laturile Arabiei, și era cel mai bogat om de la răsăritul 
soarelui, fiind foarte temător de Dumnezeu. Acesta era om 
adevărat, fără prihană, drept și credincios, depărtându-se de 
la tot lucrul rău. El avea șapte feciori și trei fete. Și feciorii, 
văzând pe tatăl lor că face milostenie veșnic Ia mii de săraci, 
au început să facă la fel ca tatăl lor. Și mulți oameni erau 
chemați la masă și ei slujeau la masa celor necăjiți acolo.

Și acest om al lui Dumnezeu, aducea jertfa de curățire, 
cum se aduceau jertfe sângeroase atunci, socotind în sine: 
ca nu cumva copiii mei, fiind tineri, să fi greșit ceva cu gân
dul lui Dumnezeu. Așa făcea dreptul Iov în toate zilele.

Și văzând diavolul că Domnul a spus despre Iov că 
este drept și fără prihană și întrecănd pe toți cei de pe 
pământ a vrut să-l ispitească. Și a venit diavolul la Iov și i- 
a prăpădit toată averea și i-a omorât toți fiii. Acesta i-a rupt 
inima, dar tot n-a îndrăznit să zică cuvânt de rău împotriva 
lui Dumnezeu. Atunci Iov s-a sculat, și-a rupt hainele sale, 
și-a tuns perii capului, și-a presărat țărână peste capul și, 
căzând cu fața pe pământ, s-a închinat Domnului și a zis: 
Gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi duce în 
groapă. Domnul a dat, Domnul a luat! Precum a voit Dom
nul, așa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de 
acum și până-n veac! Atunci satana, văzând că i-a luat totul 
și nu l-a biruit, s-a dus iar la Dumnezeu și a zis: "Piele pen
tru piele. Toate câte le are omul, le va da pentru sufletul său!

6 mai
de-a lungul timpului

1682: Ludovic al XIV-lea al Franței își mută în- 
1| treaga curte la Versailles

1888: Victor Babeș face primele vaccinări an- 
, tirabice la București

1910: George al V-lea devine rege al Angliei după 
* moartea tatălui său, Eduard al VII-lea

1928: Are loc, la Alba Iulia, o mare adunare 
convocată de Partidul Național Țărănesc, cu scopul de 

Mia obliga guvernul liberal să demisioneze
1990: "Podul de flori" de peste Prut - prima de- 

I schidere a frontierelor dintre România și actuala Repub- 
■ lica Moldova

1994: Inaugurarea oficială a tunelului de sub 
^analul Mânecii, considerat de experți ca "lucrarea sec-

-

S-au născut:
1758: Maximilien Robespierre, revoluționar

Bancurile zilei
Un bețiv povestește 

altui bețiv: - Și, cum mă du
ceam liniștit spre casă, de
odată simt că cineva mă 
calcă pe mână!

© © ©

- Ai promis că te vei lăsa 
de băutură și vei deveni un 
alt om!

- Așa am și făcut. Numai

că și omului aceluia îi place 
să bea.

© © ©
- Te învăț eu ce să faci 

dacă nu poți dormi: ia câ
teva pahare de coniac.

- Câte?
- Nu trebuie să le nu

meri. Până adormi.
- Și dacă tot nu adorm?

Hunedoarei
cotidian de informații sport, divertisment, publicitate

Deci, nu așa! Ci trimite mâna Ta și Te atinge de trupul și de 
oasele lui. Atunci vei vedea, de nu Te va blestema în față!" 
Iar Domnul a zis către diavol: "Iată, ți-1 dau ție, dar să nu te 
atingi de sufletul lui". Și a venit diavolul, cu voia și cu 
îngăduința lui Dumnezeu, și l-a lovit pe Iov, de Ia cap până 
Ia picioare cu lepră. Și n-a fost bătaia lui Iov o zi, o lună 
sau un an, ci șapte ani și jumătate l-au mâncat viermii de 
viu pe Iov! Așa a răbdat. Văzând Domnul acestea a spus : 
Și acum, Iov, fiindcă ai așteptat cu răbdare venirea Mea și 
n-ai zis vreun cuvânt rău în atâtea scârbe și necazuri și 
boale, iată, Eu îți dăruiesc ție de acum înainte încă 140 de 
ani de viață. Și vor fi averile tale îndoite. Și vei ajunge să 
trăiești până la al cincilea strănepot și vei adormi plin de 
zile și vei veni la Mine să te veselești cu Mine în veci". Iov 
a trăit de toți anii, 248, văzând pe fiii fiilor săi, până la a 
patra seminție și s-a sfârșit întru adânci bătrâneți.

francez (d. 1794)
1856: Sigmund Freud, psihiatru austriac (d. 1939)
1871: Victor Grignard, chimist francez, laureat al 

Premiului Nobel (d. 1935)
1894: Filip Lazăr, compozitor român (d. 1936)
1943: Laurențiu Ulici, critic literar român (d. 2000)
1953: Tony Blair, prim-ministru al Marii Britanii, 

lider al Partidului Laburist
1961: George Clooney, actor american
1962: loan Vieru, poet român

Comemorări.
1638: Cornelius Otto Jansen, filosof și teolog olan

dez (n. 1585)
1919: Lyman Frank Baum, scriitor american (n. 

1856)
1924: Cărei Steven Adama van Scheltema, poet 

olandez (n. 1877)
1952: Maria Montessori, medic și pedagog italian 

(n. 1870)
1961: Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof și es

eist român (n. 1895)
1991: Virgil Caldtescu, regizor român (n. 1928)

- Păi, după atâtea pahare 
de coniac, puțin îți mai pasă 
dacă dormi sau nu!

© © ©
Un tip intră într-un bar.

- Un whisky sau fac ce- 
a făcut tata...

Barmanul, speriat, îi dă 
un whisky. A doua zi, la fel. 
A treia zi, barmanul își ia

inima-n dinți și întreabă:
-Dar ce-a făcut tatăl dv.?
- S-a dus la un alt bar.
© © ©
Un bețiv vede un șofer 

care încearcă să-și por
nească mașina dând la ma
nivelă.

- Aha! Tu ești ăla de în
vârte strada!

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

le HOROSCOP
Alege alimentele bogate în pro

teine și renunță la grăsimi și alcool, 
îți fac bine peștele și carnea slabă. La 
locul de muncă ești foarte inventiv. îți trec 
prin minte tot soiul de idei și ai ocazii bune 
de a le pune în practică.

Tonusul de invidiat te ajută să te 
ocupi de proiecte noi și ambițioase. 
Oricare ar fi domeniul, este bine să
analizezi trecutul, înainte de a trece la acțiune. 
Evită improvizația.

Partenerul de viață are tot intere
sul să răspundă exigențelor impuse 
de tine, sau altfel va trebui să suporte 
consecințele. Trebuie însă să fii atent să nu 
depășești niște limite. Iei decizii rapide legate 
de bani, ești tranșant și iei problemele în 
piept. t

în dragoste simți nevoia de liber
tate și devii mai autoritar decât de 
obicei. Această atitudine poate com
promite viața de cuplu. încearcă să negociezi
cu partenerul de viață, în loc să-i impui pro
pria ta voință.

Orizontul profesional este destul 
de senin. Beneficiezi de protecția lui 
Neptun și Jupiter, care îți aduc șanse 
frumoase la locul de muncă. Uranus
îți conferă idei originale, iar Saturn îți permite 
să te organizezi rapid și eficient.

Ai grijă cum îți revendici dreptu
rile, pentru că stângăciile sunt pena
lizate. Pe plan sentimental ai nevoie 
de stabilitate și seriozitate. Ești sen
zual și plin de farmec.

Suporți cu greu să fii contrazis și 
se poate să te încăpățânezi să faci lu
cruri regretabile, din orgoliu. încearcă 
să privești lucrurile mai realist. în
schimb te disciplinezi ușor pe plan alimentar.

Dacă trebuie să rezolvi o che
stiune delicată de familie, ocupă-te 
astăzi de acest lucru. Mai târziu, s-
ar putea să nu mai ai ideile foarte 
clar structurate în minte. în dragoste cu greu
te faci înțeles de către partener.

Dacă nu te-a cucerit nimeni 
încă, astăzi există mari șanse să te 
simți atras într-un mod irezistibil de 
cineva pentru care simți o adevărată 
pasiune.

Caută să-ți diversifici centrele de 
interes, în loc să te adâncești în acti
vitățile de rutină. Cu cât îți lărgești
orizonturile, cu atât vei avea mai mare poftă
de viață.

Riști să fii dezamăgit de persoane 
care pretind a-ți fi prieteni. Uită de 
ele și îndreaptă-ți atenția către lucruri
utile, fără să-ți mai consumi nervii pentru ast
fel de oameni.

Prezența mai multor planete spe
cifice pe cerul natal pune accentul pe 
relațiile cu cei din jur. Cu greu reu
șești să tragi o linie între viața profesională și
cea personală.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
f 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulh unedoarei@yahoo. corn

Marketing: Gabriela BUZZI
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Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.I33)

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat Ia Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


Is Guvernul caută soluții însă cifrele de 20 la sută pentru cota unică de 
impozitare, respectiv 24 la sută pentru TVA sunt greu de evitat, deja vor- 
hindu-se despre acestea ca "despre o fatalitate ", au declarat surse poli
tice, în urma discuțiilor de la Cotroceni dintre președinte și miniștri.

Noi abuzuri ale conducerii Consiliului Județean Hunedoara

Banii europeni în buzunarele clientelei de partid
Șefii județului își trag „peșche
șul” până și din investițiile fi
nanțate din fonduri europene. 
Un exemplu în acest sens este 
gestionarea de către Consiliul 
Județean a fondurilor de fi

nanțare a unei investiții reali
zate la Spitalul Județean Deva. 

Lucrările sunt realizate de o 
firmă controlată de consilierul 
județean Alin Simota, membru 

în același partid cu președin
tele CJ Hunedoara, Mircea 

Moloț. Cei doi membrii mar- 
canți ai PNL, dar și oameni de 
afaceri, știu să aplice excelent 
„teorema” dirijării fondurilor 

publice către societăți 
clientelare.

Prin mâna funcționarilor de la 
Consiliul Județean Hunedoara trec 
peste 5,7 milioane de lei, bani destinați 
finanțării nerambursabile pentru mod
ernizarea și echiparea Ambulatoriului 
din cadrul Spitalului de Urgență din 
Deva.

Consilierul județean 
lucrează cu 
Consiliul Județean

Prima etapă a lucrărilor a fost 
încredințată de către Consiliul Județean 
firmei „Simar” SRL din Petroșani, 
firmă controlată chiar de un consilier 
județean, liberalul Alin Simota.

în semn de bună prietenie între 
membrii aceluiași partid, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara a ac
ceptat plata unui avans în valoare de 
460.000 de lei firmei din Petroșani.

Plata avansului a fost aprobată, 
însă, abuziv de către președintele Con
siliului Județean Hunedoara deoarece 
suma plătită a fost mult peste cea 
prevăzută de normativele de gestionare 
a fondurilor europene ca posibilitate de 
plată în avans.

Astfel, Moloț a acceptat să trans
fere respectiva sumă bazându-se pe 
faptul că legislația în materie de 
investiții din bani publici prevede posi
bilitatea plății unui avans de până la 15 
la sută din fondurile alocate pentru 
primul an de execuție.

în dorința de a-i da mai mulți bani 
colegului de partid, Mircea Moloț a ig
norat faptul că investiția este de fapt 

parte a unui proiect de dezvoltare 
regională finanțat din bani de la Uni
unea Europeană și că în acest caz avan
sul poate fi de 30 la sută, dar nu din 
valoarea alocată primului an, ci din cea 
a primei etape din graficul de lucrări.

Această primă etapă ar fi fost or
ganizarea de șantier pentru care firma 
din Petroșani controlată de Alin Simota 
trebuia să primească doar 9.000 de lei.

Funcționari 
care intră 
în jocuri periculoase

Pentru a putea să-și mulțumească 
colegul de partid, președintele Consili
ului Județean Hunedoara, Mircea 
Moloț, i-a angajat în acțiunile sale și pe 
unii funcționari din instituția pe care o 
conduce.

Actele prin care au fost făcute 
manevrele prin care firma „Simar” a 
primit banii necuveniți au fost semnate 
de Cornel Pricăjan (șef „Serviciu ad
ministrare drumuri și achiziții publice”) 
și șefa serviciului de Dezvoltare 
regională și integrare europeană, An- 
toanela Stan.

Ca să permită majorarea cuantu
mului sumelor decontate către firma 
controlat de Alin Simota, cei doi au 
găsit soluția construirii unui acoperiș în 
zona ambulatoriului de specialitate al 
spitalului, aflat tocmai la parterul 
clădirii cu cinci etaje.

Alexandru Avram

Angajatele din Deva Mali muncesc „gratis”
Angajatele de la Deva Mali 

sunt tratate ca „sclavii pe plan
tație”. Majoritatea fetelor an

gajate în magazinele din 
complexul comercial sunt ne

mulțumite de felul în care sunt 
tratate la locul de muncă, pre
cum și de întârzierile salariate.

Societatea Karma BB, 
administrată de Bogdan Suciu dar 
condusă efectiv de mama acestuia Si
mona Suciu, deține peste zece spații 
comerciale în Deva Mali. Vânzătoarele 
își acuză patroana că le tratează în cel 
mai urât mod. Conform spuselor a mai

multor angajate, Simona Suciu, 
pretinde din partea acestora să lucreze 
ore suplimentare pentru care nu 
primesc nici un ban. Mai mult aceasta 
le-ar fi adresat în repetate rânduri injurii 
și jigniri. „Situația asta este de multă 
vreme. Toate fetele sunt nemulțumite. 
La început ne-a spus că programul este 
de la ora 11 la 19. Apoi ne-a pus să 
venim la lucru și din două weekenduri 
și am acceptat pentru că a promis că ne 
plătește pentru orele suplimentare, dar 
noi nu am primit banii care ni se cuve
neau”, mărturisește Silvia Toma, fostă 
angajată.

Muncă da, salarii ba

O angajată în magazinele din 
complexul comercial figurează pe 
statele de plată cu salariul minim pe 
economie. în momentul angajării 
fetelor li s-au promit un surplus de bani 
pe lângă ceea ce trebuiau să primescă 
legal, dar din care le era reținută o sumă 
modică drept garanție. în ciuda faptului 
că au venit la muncă și în zilele libere, 
plata salarilor s-a făcut cu întârziere. 
Angajatele susțin că nu au primit 
salariul întreg niciodată, ele fiind plătite 
„în rate”.

„Cel mai mult am primit 180 lei, 
în rest ne dădea câte 50 de lei sau mai 
puțin. Dacă ceream salariul ne 
răspundea că ni-1 dă când vrea ea nu 
când vrem noi. Spunea mereu că nu

sunt bani deși vânzările pe lună 
ajungeau și la peste 3.000 de lei”, a de
clarat Simona Toma. Angajatele care au 
îndrăznit să își oprească din încasările 
zilnice partea de salariu care li se cuve
nea au fost acuzate că fură. „înainte de 
Paști am avut vânzări într-o zi de 500 
de lei. Dacă nu mi-aș fi dat interesul nu 
aș fi vândut nimic. Am cerut să-mi dea 
avansul, 400 de lei și mi-a zis că sunt 
hoață pentru că vreau să-mi opresc din 
încasări”, declară altă angajată 
păgubită.

De asemenea vânzătoarele susțin 
că în weekendurile în care angajatele 
unui magazin nu veneau la lucru în 
locul lor erau aduse alte vânzătoare fără 
ca acestea să preia o gestiune în preal
abil.

Inspectorii ITM au 
efectuat un control

Nemulțumite de condițile de 
muncă și de sistemul de salarizare 
unele angajate au demisionat și au făcut 
sesizare la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă (ITM) Hunedoara. Inspectorii 
ITM au efectuat un control în urma 
căruia au obligat societatea Karma BB 
prin măsuri cu termen precis de re
zolvare să își achite salarile față de an
gajate, precum să le și restituie celor 
care au demisionat garanția reținută. 
„Am primit mai multe sesizări referitor 
la neplata salarilor. Din verificările 
pontajului reieșea că angajatele care ve
neau la lucru sâmbăta și duminica 
primeau liber în alte zile din săptămână.

Societatea are termen ca până în data de 
15 mai să plătească salarile la zi. în caz 
contrar va trebui să o sancționăm 
contravențional. Eroarea pe care o fac 
mulți angajați este că vin la noi să 
depună plângere după ce își dau 
demisia în loc să reclame atunci când 
sesizează prima dată o neregulă”, a de
clarat Horia Rațiu, director coordonator 
al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara.

Patroana neagă 
acuzațiile

Patroana magazinelor dezminte 
spusele angajatelor. Simona Suciu 
susține că fetele știau că trebuie să vină 
la lucru și în weekend, iar atunci când 
lucrau în Sâmbetele și Duminicile 
libere erau plătite înainte de încheierea 
programului. Despre plata „în rate” a 
salariului, patroana spune că este o 
metodă pe care a aplicat-o din cauză că 
vânzătoarele nu își dădeau interesul să 
servească amabil clienții, iar din 
această cauză vânzările au scăzut 
simțitor. Fetele primeau periodic o 
parte din salariu în funcție de vânzările 
zilnice. Mai mult patroana susține că 
fetele au semnat pentru fiecare sumă de 
bani care au primit-o și nu a existat nici 
uti angajat care să nu-și fi primit toți 
banii pentru care a muncit.

Irina Năstase
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Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) și-ar putea 
amâna plecarea din România cu trei zile, până luni, pentru a 
continua negocierile cu autoritățile române și în week-end, au 
declarat surse participante la discuțiile cu FMI. el

■

Zilnic, cel puțin o hunedoreancă e bătută de soț
Accident pe DN7

Două persoane au fost 
rănite ușor în urma unui acci
dent rutier care s-a produs 
marți dimineață. Șoferul unui 
autoturism a pierdut controlul 
volanului din cauza neatenției, 
a lovit un podeț, după care s-a 
răsturnat în șanțul de scurgere 
al apei pluviale. Accidentul a 
avut loc pe sensul de mers 
Arad-Deva, pe raza localității 
Mintia. Atât șoferul, cât și 
pasagera care se afla în 
mașina lui au suferit leziuni 
ușoare. Victimele au fost 
transportate la Spitalul 
Județean Hunedoara - Deva 
pentru a primii îngrijiri med
icale. Polițiștii i-au întocmit 
șoferului dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Proxeneții mai stau 
o lună după gratii

Judecătorii au admis 
cererile procurorilor de pre
lungire a duratei de arest pre
ventiv pentru persoanele 
cercetate în dosarul de trafic 
de came vie.

Cei 80 de membri ai 
uneia dintre cele mai pericu
loase grupări de trafic de 
came vie au fost aduși, ieri, în 
fața magistraților Tribunalului 
Hunedoara. Gruparea a fost 
trimisă în judecată de 
procurorii Direcției de Inves
tigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și 
Terorism sub acuzația de 
trafic de came vie, prostituție 
și proxenetism.

Magistrații au respins 
cererile de eliberare sub con
trol judiciar și de revocare a 
măsurii de arestare preventivă 
formulate de inculpați. 
Următorul termen de judecată 
a fost fixat pentru ziua de 25 
mai.

Cu mașina fără numere 
pe drumurile publice

Un bărbat în vârstă de 49 
de ani a circulat cu un autotur
ism neînmatriculat și a fost 
prins marți în comuna 
Brănișca de polițiștii Biroului 
de Ordine Publică pentru 
Mediul Rural. Șoferul are 
dosar de cercetare penală pen
tru săvârșirea infracțiunii de 
punere în circulație a unui ve
hicul neînmatriculat.

Dacă va fi găsit vinovat, 
șoferul riscă să facă între unu 
și trei ani de închisoare.

Maria Bulz

In medie, în județul Hune
doara, zilnic, o femeie reclamă 
faptul că a fost bătută de soț, 
fiu sau altă rudă cu care îm
parte o locuință. Serviciul de 
Medicină Legală Hunedoara- 
Deva eliberează, în medie, o 
sută de certificate medicale, 

trimestrial, pentru femei aflate 
în postura de victime ale vio
lenței domestice. Din păcate, 

numărul femeilor agresate este 
mult mai mare, însă cele mai 

multe victime se tem de agreso
rii lor sau le este rușine să re

clame și trec sub tăcere 
abuzurile.

Cazul unei femei în vârstă de 60 
de ani este cutremurător. Bătrâna a fost 
nevoită să fugă de acasă împreună cu 
nepoata sa de frica fiul ei care a agre- 
sat-o fizic și verbal. Pentru a proteja in
tegritatea corporală a nepoatei sale dar 
și a sa, bătrâna s-a refugiat de câteva 
luni într-un adăpost destinat victimelor 
violenței domestice.

Mama agresorului 
nu a mai suportat 
bătaia și a fugit 
de acasă

I.L. (numele victimei este trecut 
sub tăcere din motive lesne de înțeles) 
din Deva s-a mutat împreună fiul ei 

„Cele mai multe cazuri au avut loc între soți dar și între părinți și copii, 
în general victimele au vârste cuprinse între 26 și 45 de ani și provin din toate 
mediile. Problematica violenței în familie ne preocupă în continuare, în special 
pe domeniul prevenției, deoarece în contextul social și economic actual, ne 
putem aștepta la creșterea infracțiunilor cu violență mai ales în cel familial, 
din cauza lipsurilor financiare și a traiului la limita subzistenței”, a declarat 
inspectorul Andreea Fieraru, sociolog în cadrul departamentului de Analiză 
și Prevenire a Criminalității.

Accident pe Calea Zarandului
O femeie a fost rănită 

ușor în urma unui accident 
rutier care s-a produs ieri 
la intersecția dintre Calea 
Zarandului și strada 
Mărăști din Deva. Șoferul 
unui autotren nu a respec
tat culoarea roșie a se
maforului electric și a 
intrat în coliziune cu auto
turismul condus regula
mentar de Constantina B. 
de 34 de ani din Deva. Fe
meia a fost rănită la cap și
a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Șoferul autotrenului, 
Vasile P. de 33 de ani din comuna Dridu județul Ialomița este cercetat penal pentru 
comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Maria Bulz

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”. 
Informații suplimentare la sediul societății 

din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

imediat după ce soția acestuia s-a 
îmbolnăvit de cancer. Bătrâna a vrut să 
dea o mână de ajutor și să se ocupe de 
nepoata sa în vârstă de opt ani.

Femeia mărturisește că, deși fiul 
său își bătea soția în mod repetat, nu a 
bănuit niciodată că acesta o va agresa 
și pe ea.

„Bătăile au început după moartea 
nurorii mele. Ea murit acum un an. 
Fetița a suportat și ea la rândul ei 
nenumărate agresiuni cânt lua o notă 
mai mică sau din te miri ce motiv. Toate 
veniturile nepoatei mele se duc pe al
coolul pe care el îl consumă tatăl ei. 
Bea și câte zece litri de bere pe zi. Nu 
am mai suportat scandalurile și bătăile 
așa că am plecat. Am fugit într-o noapte 
singură, iar vecinii au ajuta-o pe 
nepoata mea să fugă de acasă și ea. De 
atunci ne tot ascundem.. Mi-e frică să 
ies afară. M-a amenințat că dacă mă 
prinde mă omoară”, mărturisește 
bătrâna.

Pentru a putea să își reia viața 
normală bunica așteaptă ca autoritățile 
să îi încredințeze copilul și să se emită 
un ordin de restricție pe numele tatălui 
în așa fel încât agresorul să nu se mai 
apropie de ele.

„în general victimele care ajung în 
adăposturi locuiesc întâi pe la rude și se 
întorc acasă, iar după scurt timp ele 
sunt maltratate de soți. Pentru unele 
dintre ele situația se schimbă după ce 
trec prin adăpost. încep să își cunoască 
drepturile sau încearcă să găsească 
soluții”, ne-a spus Crinela Buciuman, 
consilier juridic în cadrul Serviciului de 
Asistență Socială din cadrul Primăriei 
Deva.

Statisticile 
nu reflectă realitatea

La sfârșitul anului trecut Direcția 
Generală a Protecției Copilului Hune
doara, instituție care monitorizează 
conflictele familiale, a depistat 27 de 
cazuri, din care 25 au fost agresiuni 
asupra copiilor, alte două agresiuni 
fiind asupra femeilor. în primele luni 
ale acestui an au fost descoperite opt 
persoane agresate. Tot anul trecut la 
telefonul copilului au fost identificate 
14 cazuri de agresiune asupra mino
rilor, iar în acest an există deja un caz. 
Statisticile nu reflectă însă realitatea, 
deoarece, în general, femeile bătute nu 
depun reclamații din diferite motive, 
unul fiind cel de ordin material. ’’Fe
meile bătute preferă să nu spună 
nimănui pentru că nu au venituri să se. 
întrețină singure, poate că nici casa nu 
este a lor și atunci preferă să accepte 
agresiunile. Sunt și femei bătute care nu 
au probleme cu banii și totuși nu 
reclamă agresiunea. Mare parte dintre 
ele preferă să tacă din cauza 
mentalității, fiindu-le rușine de ce va 
spune lumea. Cele mai frecvente agre
siuni se produc în mediul urban. Cei 
care au nevoie de ajutor sau persoanele

Apostila prefectului nu se va mai aplica 
sub formă de ștampilă

Apostila aplicată pe actele ofi
ciale administrative încheiate pe ter
itoriul Românie și care urmează a fi 
folosite în alt stat nu va mai avea 
forma unei ștampile aplicate. Noile 
instrucțiuni ale Ministerului 
Administrației și Internelor prevăd ca 
forma de șampilă a apostilei să fie 
înlocuită cu un certificat apostilă care 
va fi atașat actului respectiv. Pentru 
eliberarea apostilei este necesară 
completarea unei cerei, idiferent de 
numărul actelor care aparțin aceluiași 
titular, actul pentru care este solicitată

Alarmă falsă la centrul de colectare 
a fierului vechi de pe DN7

Pompierii au fost chemați marți 
în jurul orei 17:00 la centrul de 
colectare a fierului vechi situat pe 
DN7 să stingă un incendiu.

Angajații centrului au tăiat un 
recipient care a emanat butan.

Ajunși la fața locului pompierii 
au constatat că nu a izbucnit nici un 
incendiu, după care au interzis 

care vor să sesizeze autorităților pot să 
se adreseze serviciului de asistență 
socială din cadrul primăriilor în scris și 
telefonic”, a precizat purtătorul de cu
vânt al DGASPC Hunedoara.

în ciuda faptului că la nivel local 
violența domestică a devenit un 
fenomen social recunoscut de autorități, 
în județul Hunedoara nu a fost realiz 
niciodată vreun studiu care să reflect 
numărul real al victimelor și cauzele 
agresiunilor.

în județul Hunedoara există doar 
două adăposturi care protejează vic
timele violenței în familie. Ele sunt sit
uate în Deva și în Hunedoara, iar în 
cadrul DGASPC funcționează un sin
gur serviciu destinat copiilor care devin 
victime ale violenței domestice, și 
anume Centrul de Prveenire și 
Intervenție împotriva Abuzului și 
Neglijării Orăștie. Sediul adăposturi!, 
este ținut secret pentru ca agresorii să 
nu își găsească victimele.

Cele mai multe cazuri de agre
siune au fost înregistrate în familiile ai 
căror membri consumă frecvent alcool 
și în cele care nu au nici un fel de ver 
ituri. Potrivit statisticilor, anul trecut ii. 
județul Hunedoara au existat 546 de 
conflicte familiale.

Maria Bulz

eliberarea apostilei și dovata achitării 
taxelor pentru prestarea serviciului de 
eliberare.

în carul în care solicitantul nu 
este titularul actului pentru care se 
solicită eliberarea apostilei, acesta 
trebuie să prezinte și actul de identi
tate, documente care să ateste gradul 
de rudenie dintre solicitant și titular 
(până la ude de gradul al II-lea) sau 
procură notarială. Noul sistem de 
aplicare al apostilei se va aplica în
cepând cu data de 21 a acestei luni.

Irina Năstase

secționarea recipientului respectiv. 
„A ieșit doar puțin fum.

Angajații firmei respective nu cunosc 
proveniența tubului care a emanat 
gazele.

Personalul nu a fost pus în peri
col”, a precizat purtătorul de cuvânt 
asl ISU Hunedoara.

Maria Bulz
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Cazul „Spiru Haret” revine în actualitate

Nici în acest an absolvenții 
formelor de învățământ la dis
tanță ale unor specializări din 

cadrul Universității „Spiru 
Haret” nu știu dacă se vor 

putea înscrie la concursul de 
titularizare în învățământ Ca 
în fiecare an cadrele didactice 
care nu sunt titulare pe post au 
intrat în febra premergătoare 
depunerii dosarelor și susține
rii examenelor de titularizare 

și suplinire.

Pentru absolveții Universității 
„Spiru Haret” lucrurile nu sunt deloc 

clare și nici la sediul din Deva a 
instituției de învățământ nu este nimeni 
care să-i lămurească.

La Inspectoratul 
Școlar lucrurile 
sunt foarte clare

Conducerea Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Hunedoara nu are nici 
un fel de ezitări. Potrivit inspectorului 
general, Alexandru Lăutaru, toate as
pectele controversate au fost clarificate 
prin actele normative emise de către 
Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului (MECTS). Ast
fel, dacă în anul înscrierii la facultate, 
instituția, specializarea sau forma de 

învățământ absolvită nu avea 
autorizație provizorie de funcționare 
sau nu era acreditată, atunci diploma 
obținută de absolvenți nu este valabilă. 
Sunt vizați mai ales cei care au absolvit 
forma de învățământ la distanță. „Anul 
acesta nu vom mai fi prinși pe picior 
greșit. Dosarele vor fi preluate și verifi
cate din timp. De această dată le vom 
controla „la sânge”, iar dacă nu core
spund normelor legale, nu le mai 
primim”, afirmă Alexandru Lăutaru. In
spectorul general a declarat că toate 
procesele intentate de către absolvenții 
de la „Spiru Haret” în urma inciden
telor de la concursul de titularizare de 
anul trecut au fost câștigate de IȘJ 
Hunedoara. Lăutaru are și o soluție 
pentru cei ale căror diplome nu sunt 
valide: „Să se adreseze unei facultăți de 
stat sau acreditate în vederea echivalării 
studiilor și susținerea unui nou examen 
de licență”.

Foștii absolvenți 
sunt încă „în ceață”

Absolvenții de la „Spiru Haret”, 
forma de învățământ la distanță nu știu 
încă ce au de făcut. Ei consideră că 
toată încurcătura rezultă dintr-o inter
pretare diferită a legii. „Am absolvit 
forma de învățământ la distanță care nu 
era acreditată, dar specializarea la zi 
avea acreditare. Legislația prevede că 
diplomele pentru aceeași specializare 
sunt echivalente, indiferent de forma de 
învățământ absolvită. Absolvenților ar 
trebui să li se spună cum pot să-și 
echivaleze studiile, pentru că eu nu am 
găsit nici o facultate care să-mi

echivaleze studiile în timp util pentru a 
mă putea înscrie la concursul de titu
larizare”, spune Simona Bâlc, profesor 
de geografie.

Cei de la
„Spiru Haret” s-au 
„spălat pe mâini”

Inspectorul general Lăutaru 
consideră că, de anul trecut până acum 
conducerea de la „Spiru Haret” ar fi tre
buit să se implice în rezolvarea prob
lemelor. „Era interesul lor să-i ajute pe 
absolvenții care au studiat la respectiva 

universitate”, spune Alexandru 
Lăutaru. La Centrul Teritorial Deva al 
Universității „Spiru Haret” nu am găsit 
nici o persoană care să ne spună ce s-a 
făcut pentru remedierea situației. în 
ciuda eforturilor noastre, directorul 
centrului din Deva nu a putut fi contac
tat'. Am dat însă peste un comunicat 
afișat prin care se afirmă că universi
tatea a respectat întocmai legislația în 
vigoare, organizând formele de 
învățământ la distanță și cu frecvență 
redusă în conformitate cu Legea 
învățământului.

Cătălin Rișcuța

„Gunoierii” din Regiunea Vest s-au întâlnit la Deva Poștașii intră în concurs
Ieri s-a desfășurat la Deva, în or
ganizarea Asociației Române de 
Salubritate (ARS), singura aso
ciație patronală și profesională 
din domeniul salubrității, mani
festarea intitulată „Obligații ale 
autorităților locale în gestionarea 
deșeurilor generate de populație: 

provocări, bariere, soluții”.

Acțiunea a fost cea de-a doua dintr-o 
serie organizată de opt reuniuni de acest fel, 
după cea care a avut loc la Cluj-Napoca. 
Manifestarea a îmbrăcat forma unui sim
pozion la care au luat parte reprezentanții ai 
Ministerului Mediului și Pădurilor, Agenției 
de Protecția Mediului (APM) Hunedoara, 
Comisariatelor Gărzii Naționale de Mediu 
din Regiunea Vest, precum și ai unor 
asociații sau mari operatori de salubritate

din zonă. Scopul întâlnirii a fost impulsion
area dezvoltării sistemului de management 
integrat al deșeurilor municipale, atât prin 
accesarea de fonduri europene, cât și prin 
creșterea implicării autorităților locale și a 
altor părți responsabile de gestionarea 
deșeurilor reciclabile: deșeuri de ambalaje, 
deșeuri electrice, electronice și electrocas- 
nice (DEEE) sau deșeuri rezultate din 
construcții. In cadrul simpozionului au fost 
prezentate o serie de comunicări privind 
condițiile de finanțare a proiectelor de man
agement al deșeurilor în cadrul Programului 
Operațional Sectorial (POS) Mediu sau di
verse modele de gestionare a deșeurilor.

Am rămas în urmă 
la gestionarea 
gunoaielor

Inițiativa vine în contextul în care 
analize realizate asupra stadiului de imple
mentare a legislației europene în domeniul 
gestionării deșeurilor arată că România a 
rămas în urmă și la acest capitol. Astfel, 
potrivit angajamentelor pe care și le-a 
asumat, România este obligată ca până în 
anul 2015 să realizeze colectarea selectivă 
a deșeurilor generate de populație pentru cel 
puțin patru fluxuri, respectiv plastic, metal, 
sticlă și hârtie-carton și să recicleze, până în 
2020, cel puțin 50 la sută din cantitatea de 
deșeuri municipale rezultată. De asemenea, 
ținta la DEEE-uri pentru acest an este de 
patru kilograme pe locuitor.

Un alt obiectiv al reuniunii a fost 
conștientizarea necesității implicării 
autorităților locale în procesul de absorbție 
a fondurilor europene puse la dispoziție 
României pentru realizarea și dezvoltarea 
sistemului de management al deșeurilor.

Și în Hunedoara 
ca în toată țara

întâlnirea a oferit celor prezenți o 
imagine de ansamblu asupra problemelor 
privind implementarea legislației demediu 
la nivel regional. „Prin aceaste reuniuni 
încercăm să evaluăm stadiul implementării 
programelor de gestionare a deșeurilor pe 
euro-regiuni. La Deva am constatat că 
situația este la fel de dificilă și în Regiunea 
Vest ca și în Regiunea Nord - Vest și la 
nivelul întregii țări. Se constată întârzieri în 
accesarea fondurilor europene. Se constată 
probleme de comunicare și organizare între 
Consiliul Județean și autoritățile locale. De 
pildă, Consiliul Județean accesează fonduri, 
stabilește o locație pentru un deponeu, iar 
autoritățile locale nu pot să pună la 
dispoziție terenul necesar. Sunt și cazuri în 
care populația din zonă nu acceptă am
plasarea unui obiectiv de acest fel. Aceste 
situații pot fi preîntâmpinate printr-o mai 
bună organizare și comunicare. Soluția 
principală este ca indiferent de culoarea 
politică a factorilor implicați, politica de 
mediu să fie una comună pentru a ajuta 
România să-și respecte prevederile cuprinse 
în Tratatul de Aderare. Dacă nu închidem 
depozitele de deșeuri și nu accelerăm 
colectarea selectivă a acestora riscăm să 
ratăm țintele propuse și să intrăm pe proce
dura de infrigement. Obiectivele mai pot fi 
îndeplinite dacă accesăm fondurile atât cât 
acest lucru mai este posibil, adică până în 
2013, dar trebuie să ne grăbim”, a declarat 
pentru GLASUL HUNEDOAREI, Viorel 
Marcu, director al ARS.

Cătălin Rișcuța

De 34 de ani, mai precis din 
1977 Compania Națională Poșta 
Română organizează „Marșul Facto
rilor poștali.

în acest an, concursul la nivel 
județean, va fi organizat sâmbătă 8 
mai pe stadionul „Cetate” din Deva 
cu începere de la ora 9,30.

Proba se va desfășura atât pen
tru concursul masculin, cât și pentru 
cel feminin. Bărbații vor parcurge o 
distanță de 7000 de metri în timp de 
proba feminină va avea o lungime 
de numai 3000 de metri.

Marșul Factorilor Poștali este 
un eveniment de tradiție al Com
paniei Naționale Poșta Română, care 
are și o miză extrem de interesantă: 
după epuizarea etapelor județene, re

încă o zi a lenei la români
La noianul de sărbători religioase și laice, românii mai adaugă una: 

ziua de 24 ianuarie. Comisia de muncă din cadrul Senatului a adoptat cu 
unanimitate de voturi propunerea legislativă prin care 24 ianuarie este 
declarată sărbătoare legală și devine zi nelucrătoarc. La 24 ianuarie 1859 s- 
a înfăptuit unirea Moldovei cu Țara Românească. Potrivit proiectului leg
islativ sărbătoarea este denumită „24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor 
Române”. Dacă legea va fi adoptată, ziua de 24 ianuarie se va adăuga celor
lalte sărbători legale nelucrătoare: 1 și 2 ianuarie, prima și a doua zi de Paști, 
1 Mai, prima și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 De
cembrie, prima și a doua zi de Crăciun. De asemenea, pentru persoanele 
care aparțin cultelor religioase recunoscute, altele decât cele creștine, se 
acordă două zile libere dintre cele trei sărbători religioase anuale.

Cătălin Rișcuța

gionale, naționale, câștigătorii merg 
la etapa balcanică, eveniment 
internațional de referință pentru 
domeniul poștal.

Concurenții care se vor califica 
în fazele superioare competiției, atât 
pentru concursul masculin, cât și 
pentru cel feminin, sunt câștigătorii 
primelor trei locuri ale fazei 
județene.

Etapa regională a Marșului se 
va desfășura în 22.05.2010, în orga
nizarea DRP Timișoara, iar etapa 
națională, în perioada 04-06. 
06.2010.

Premiile vor fi stabilite și 
oferite câștigătorilor de Federația 
Sindicatelor din Poștă și 
Comunicații.
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Cinci semne că prietena ta e nebună
Uneori o iubești, alteori te scoate 

din minți. Parcă nu e ca alte 
fete... Mai degrabă, uneori zici că 

nu e om. O suspectezi că nu e 
normală și s-ar putea să ai drep

tate și prietena ta să fie cam... 
dusă cu pluta! People Jam a pre
zentat câteva indicii cu ajutorul 

cărora să-ți dai seama 
dacă ar trebui să fugi de ea 

mâncând pământul.

Are mai mult 
de trei pisici

Am înțeles, iubește animalele, dar... 
nici chiar așa. Peste tot pe la ea prin casă 
e numai păr de pisică, la fiecare pas 
miaună câte o mâță și de miros nu mai 
vorbim. Dacă vrea să aibă pisici multe, să 
rămână cu ele.

Se dă Ia toți 
prietenii tăi

Inițial ai zis că vrea să se înțeleagă 
bine cu gașca ta, dar parcă prea îi admiră 
pe toți prietenii tă, îi pupă și-i strânge în 
brațe de fiecare dată când îi vede și uneori 
le bate tot felul de apropouri indecente.

Cinci lucruri pe care le faci la 20 de ani și le regreți la 40
Când ești tânăr ai impresia 

uneori că toată lumea e a ta, că 
nu se poate întâmpla nimic rău, 
iar viitorul e un concept ciudat, 

care se află foarte departe de tine. 
Trăiești clipa și faci tot ce-ți trece 
prin cap. Insă, peste 15-20 de ani 
s-ar putea să regreți micile prostii 
pe care le faci în tinerețe. Coed 

Magazine a prezentat câteva din
tre lucrurile pe care le faci la 20 

de ani și le regreți la 40.

Cum să-1 dai gata de la prima întâlnire
Femeile au tendința să caute perfecțiunea în orice, iar când 

vine vorba despre prima întâlnire cu un bărbat se dau peste cap 
pentru ca totul să fie ok: se îmbracă frumos, le cer sfaturi pri
etenelor, caută subiecte de discuție prin care să pară inteligente, 
sexy și deloc paranoice... Uneori, partenerul lor le percepe drept 
false, exagerate sau chiar plictisitoare. Publicația americană 
Glamour le dă trei sfaturi simple femeilor, cu ajutorul cărora să 
își dea gata posibilii iubiți de la prima întâlnire.

Da, e ok să te îmbraci frumos, să te aranjezi și să te 
comporți civilizat. Dar dacă tinzi să exagerezi, ai emoții sau faci 
pe grozava nu vei face o impresie prea bună. Sau, chiar dacă te 
place, e posibil ca ulterior să își dea seama că tu nu ești așa. Ast
fel, primul sfat e să fii naturală și să îți accepți micile 
imperfecțiuni. Ai făcut vreo boacănă, te-ai împiedicat pe stradă 
sau ți-a căzut mâncarea din furculiță? Nu te criza, nu te intimida 
și nici nu-ți cere scuze de o mie de ori. Fă haz de necaz și mergi 
mai departe.

Nu încerca să-1 impresionezi vorbind numai despre fotbal, 
mașini sau filmele de acțiune doar pentru că e bărbat. Dar nu 
discuta nici exclusiv despre haine, rujuri și rețete. încearcă să

porți conversații relaxate despre orice. Fie că e vorba despre ul
timul clip Lady GaGa, mașinile de curse sau vremea de afară. 
Nu te pricepi prea bine la unele subiecte, că doar nu ești enci
clopedie, dar poți să ăi opinii despre orice.

Nu sta stresată, nu te îmbufna și nici nu încerca să-1 atragi 
cu aerul tău bolnăvicios de melancolic. încearcă să fii veselă. 
Astfel, se va simți și el bine și va fi relaxat.

îți recită versete
din Biblie

E o fată bună, credincioasă, ai pri
ceput, dar dacă începe să-ți dea citate din 
Biblie sau recită uneori versete întregi, e 
clar că e fanatică. Fugi cât mai poți de ea!

îți șterge toate 
pozele cu fostele 
iubite

E extrem de geloasă. îți face scandal 
de fiecare dată când saluți vreo fată, o 
deranjează faptul că la tine în birou ai și 
câteva colege, nu doar colegi, iar trecutul

Tatuajele
Să îți faci un tatuaj e fie cool, fie sexy, 

fie la modă sau pur și simplu nu îți trebuie 
vreun motiv anume. Ți-1 faci și gata.

Problema e că la.... maturitate, s-ar 
putea să regreți fie pentru că ți-ai desenat 
cine știe ce grozăvie într-un loc foarte viz
ibil, fie că ți s-a lăsat pielea și se vede urât 
și pentru că le dai exemple proaste copiilor 
tăi.

Pozele 
și filmulețele sexy

Iubire mare în facultate. Tu și per
soana iubită aveți o adevăratp colecție de 
poze și filmulețe sexy ale cărora 
protagoniști sunteți, evident, voi. Poate la 
22 de ani sunteți mândri de realizările voas
tre, dar e posibil ca peste ani și ani să 
regretați micile momente foto-video, mai 
ales dacă, din greșeală, acestea vor ajunge 
pe internet sau în mâinile cui nu trebuie.

Căsătoria
Ți-ai găsit jumătatea, sufletul pereche 

și alte bazaconii romantice și adolescentine.
Pasul următor? Vă căsătoriți imediat, 

chiar dacă sunteți tineri, nu puteți să aveți 
grijă nici de voi înșivă, nu aveți un venit sta
bil și habar nu aveți ce vreți să faceți cu

Tinerețea este o perioadă minunată a vieții. Ea ne slujește 
să acumulăm greșelile numite ulterior experiență. 

(George Bernard Shaw)

,_______________ \

Trei motive pentru care
ești încă virgin

tău o scoate din minți. Ți-a șters toate 
pozele pe care le aveai în calculator, cu 
fostele tale iubite, după ce le-a căutat pe 
ascuns.

îți monitorizează 
fiecare mișcare

îți trimite sms-uri non-stop, te sună 
să vadă unde ești, cu cine și ce anume 
faci, află detalii despre tine de la toți pri
etenii tăi pe care-i contactează înainte de 
a fi făcut cunoștință cu ei și îți lasă mesaje 
penibile de amor pe Facebook, HI5 sau 
pe blog, ca să știe toată lumea că e cu tine.

viața voastră.
Mare greșeală, pentru că în curând, 

când o să vă vină mintea la cap s-ar putea 
să regretați când o să observați că tu și per
soana iubită cândva sunteți complet diferiți 
sau pur și simplu v-ați plictisit unul de 
celălalt.

Timpul 
departe de familie

Nu mai știi cum să fugi de acasă, iar 
vacanțele le petreci departe de toți și de 
toate. Nu vrei să auzi de mama și de tata, 
nici măcar la telefon.

Peste ani și ani, când ei nu vor mai fi, 
vei regreta că nu ai petrecut mai mult timp 
împreună cu ei și, din păcate, atunci va fi 
prea târziu.

Călătoriile... 
ignorate

Paris, Veneția, Londra, Belgrad. Ai 
auzit de ele, dar preferi să stai două 
săptămâni în Vamă sau să dormi în cort pe 
vârful Omu. Mai bine pui ceva bani la saltea 
și petreci câteva zile vizitând diverse orașe 
europene și nu numai.

Peste ani și ani nu vei mai avea timp 
și nici energie. în plus, poate va trebui să 
cari după tine și 2-3 copii.

Toți prietenii tăi se laudă cu 
performanțele lor sexuale. în liceu nu 
te deranja foarte tare pentru că erai încă 
tânăr și nu te gândeai la sex dar anii au 
trecut, ai depășit 20 de ani și tu ești încă 
virgin... Care o fi cauza? Ești atrăgător, 
te îmbraci frumos, îți aranjezi părul în 
fiecare dimineață, ai unghiile tăiate reg
ulamentar, ai mașină, ceva bani în 
portofel... și nu știi de ce nu reușești să 
faci sex cu nimeni. Există câteva mo
tive din cauza cărora ai rămas... ultimul.

Ești prea bleg
Ești foarte drăguț, foarte simpatic, 

foarte bun, foarte și iar foarte încât 
devii mai mult decât foarte enervant! 
Nici o femeie nu vrea un sclav bleg care 
să nu fie în stare de nimic. Vrei să-i faci 
toate poftele dar încearcă să-i arăți că 
undeva, acolo, în spatele tuturor 
dulcegăriilor există și o urmă de testos
teron.

Nu ești în stare 
să porți o discuție

Prima întâlnire. O întâmpini cu un 
bădăran "Ce faci păpușă?", după care

•• • i

Află cum să cucerești
o femeie în funcție de zodie

Astrosexologul american Kiki T a 
prezentat cateva sfaturi pe care să le 
urmeze bărbații dacă vor să cucerească o 
femeie de la prima intalnire. Cum trebuie 
să procedeze și unde trebuie să o invite pe 
fata pe care o plac, în funcție de zodia ei.

Berbec
Femeile berbec sunt agitate și 

neastâmpărate. Astfel, pentru a le face să 
se simtă bine la prima întâlnire, ar trebui 
să inițiați discuții în contradictoriu, în care 
să-și poată susține punctele de vedere și, 
evident, să le lăsați să aibă ultimul cuvânt.

Taur
Femeile taur sunt rafinate și gur

mande, astfel încât dacă vreți să le 
impresionați duceți-le într-un restaurant 
scump, unde puteți să vă bucurați de o 
mâncare aleasă și de o sticlă de vin bun.

Gemeni
Femeile gemeni apreciază un simț 

al umorului dezvoltat. în plus, sunt foarte 
guralive și au câte ceva de spus în 
legătură cu orice subiect ați deschide, așa 
că încercați să dicutați tot felul de prob
leme, de la politică la modă și până la 
sport.

Rac
Femeile din zodia Rac sunt mai 

timide și sensibile. încercați să fiți drăguți 
cu ele și nu le faceți propuneri indecente, 
pentru că e posibil să se sperie și să nu 
mai apucați o a doua întâlnire. Cel mai 
bine se simt atunci când se află într-un loc 
ferit de privirile oamenilor, spre exemplu, 
mergeți într-un pub unde sunt separeuri.

Leu
Leoaicele sunt foarte dramatice și 

puse pe șotii. Duceți-le la karaoke sau 
într-un parc de distracții și se vor simți în 
elementul lor.

Fecioară
Femeile din zodia fecioarei sunt 

perfecționiste și le place să dea sfaturi. 
Invitați-le la un restaurant cu produse eco 
sau într-un loc foarte curat și cu o servire 
impecabilă. în plus, le puteți povesti prob
lemele voastre penjru a,le cere sfaturi. Se 
vor simți importante șt-apreciate.

Balanță
Balanțele sunt superficiale și 

apreciază mult aspectul fizic și frumosul. 

începi să vorbești despre fotbal 
neuitând să pigmentezi și cu vreo două 
înjurături, iar apoi te lauzi cu bicepșii 
tăi și cu recordul la băut bere. Deja ai 
pierdut șansa să o duci la tine în pat. 
Nici dacă stai tăcut, pe gânduri și o ig
nori complet nu e bine.

’’Mamă, 
ce bucată!”

O admiri din cap până în picioare 
și nu îți poți lua privirea de la sânii ei. 
Te holbezi de parcă nu ai fi văzut o 
pereche de extratereștri. Sau, și mai și, 
stai frumos cu ea la terasă și comentezi 
când trcee câte o domnișoară 
apetisantă. Fata cu care ai întâlnire nu 
va fi impresionată de faptul că nu te 
poți abține să exclami "Mamă ce 
bucată!" sau "Ce fund mișto are 
blonda!", de fiecare dată când trece o... 
"bunăciune" pe lângă voi.

Ca să rezumăm, nu trebuie să fii 
nici bleg, nici agresiv, nici prea cuminte 
dar nici să demonstrezi că ești obsedat 
sexual. încearcă să le consideri pe 
femei oameni așa ca și tine, să fii natu
ral și binecrescut.

Purtați haine frumoase, utilizați un par
fum rafinat și eventual faceți o vizită la 
un muzeu sau la o galerie de artă.

Scorpion
Femeile scorpion adoră misterele. 

Povestiți-le secrete din viața voastră și 
lăsați-le să înțeleagă că aveți ceva de as
cuns sau că le va lua ceva timp să vă 
descoasă. O să fie impresionate și o să 
vrea să ducă la capăt ' puzzle-ul 
personalității voastre.

Săgetător
Femeile săgetător adoră să 

călătorească și să vadă lucruri noi. 
Mergeți la un restaurant cu specific 
arăbesc sau african și eventual povestiți- 
le amintiri din călătoriile voastre din țările 
exotice, dacă e cazul. Vă vor adora pe loc.

Capricorn
Materialismul e cuvântul de bază 

când vine vorba despre capricorni. Dacă 
vreți să cuceriți o astfel de femeie, 
mergeți cu ea într-un loc scump și nu vă 
sfiiți să aruncați cu banii în stânga și în 
dreapta.

Vărsători
Femeiel vărsător adoră tehnologia și 

nu se sfiesc nici de la pornografie. Așa că 
trimiteți-i mesaje cu tente sexuale și 
arătați-le că vă pricepeți la tehnică.

Pești
Peștii sunt gânditori și pierduți în 

lumea lor. O astfel de femeie vrea să se 
plimbe noaptea prin parc și să poarte 
discuții filosofice
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Superstițiile la hunedoreni

Frecvente la adolescenți, superstițiile încep să dispară
pe măsură ce înaintăm în vârstă
Cele mai frecvente superstiții 
la hunedoreni sunt cele tradi
ționale. Astfel, există obiceiul 
de a nu te spăla în prima zi a 
anului sau să arunci gunoiul 
în această zi. La „modă“ este 

și aceea cum că o oglindă 
spartă aduce șapte ani de ghi
nion sau obligația de a face 

re ’ pași înapoi în momentul în 
care o pisică neagră 

îți taie calea.

„Superstițiile își au originea în 
remuri de mult uitate. Pe atunci se cre- 
ea că.ghinionul este o personificare a 
îului care își anunță sosirea prin 
iferite semne: iepurele care 

■sează drumul, femeia ieșită în 
aic cu găleata fără apă sau simplu fapt 
ă ți se zbate ochiul. Cât despre cel mai 
unoscut ghinion în România și, în gen- 
ral, pe mapamond este numărul 13. 
)ricum pe măsură ce ne maturizăm 
uperstițiile încep să-și piardă din 
nportanță.”, spune psihologul Irina 
jrdan.

Diana Dumitru, în vârstă de 30 de 
ni, din Deva spune că i-a cam trecut 
remea în care să mai creadă în 
uperstiții. „în adolescență mai cre- 
e - în pisica neagră. Dar acum nu 
îai reacționez la astfel de idei”, spune 
emeia.

Nici Livia Oros în vârstă de 36 de 
ni nu se mai „sperie” de o oglindă 
partă din greșeală. „Cred că 

superstițiile sunt strâns legate de gradul 
de educație. Și mai cred că la țară oa
menii sunt mai superstițioși decât la 
oraș. Asta pentru că sunt mai slab 
informați” este de părere Livia.

Superstiții la nuntă

Se spune că aduce ghinion ca 
mireasa să-și facă singura rochia. Tot 
ghinion este considerat și ca mirele să 
vadă rochia de mireasă înainte ca 
mireasa să ajungă la ceremonie. D 
easemenea, mireasa n-ar trebui să 
poarte întreaga vestimentație înainte de 
ziua nunții. Unele mirese lasă ceva la 
rochie necusut până în ziua cu pricina, 
de abia atunci costumația fiind 
completă.

Culoare rochiei

în vremurile de demult miresele 
purtau la nuntă cea mai bună rochie a 
lor. Culoarea era o chestiune de gust. 
Astăzi miresele se căsătoresc îmbrăcate 
în alb, culoare care simbolizează vir
ginitatea. Acest obicei datează din sec
olul 16. Regina Victoria a ales rochie 
albă, în loc de argintiu, culoarea 
tradiționala a mireselor regale.

Voalul are și el un rol aparte. Se 
consideră că miresele sunt vulnerabile 
la spiritele rele și multe obiceiuri sau 
tradiții asociate cu nunțile se referă la 
acordarea de protecție. Voalul era purtat 
de miresele romane. Se credea că dacă 
mireasa este deghizată vă fi ferită de 
spiritele rele. Voalul a devenit popular 
în Anglia în secolul 18. Este asociat cu 

modestia și castitatea. în unele cere
monii din Orient mireasa are voalul pe 
chip, iar mirele nu are voie să vada 
chipul alesei sale până după ceremonie.

Și florile sunt alese cu grijă la 
nuntă, în funcție de semnificația lor. 
Florile de lămâiță sau portocal 
simbolizează puritatea și castitatea. 
Trandafirii reprezintă dragostea, iar 
ghioceii speranța.

Superstițioșii evită combinația de 
roșu cu alb, care semnifică sânge și 
bandaje.

Totuși există situații când oameni 
din diferite regiuni atașează 
semnificații diferite aceleiași flori. 
Crinii simbolizează regalitatea pentru 
unii, alșii consideră că le poartă ghin
ion, asociindu-le cu moartea.

Mirele alege o floare din buchetul 
miresei pe care și-o pune la butoniera. 
Este un vestigiu din vremea când un 
cavaler purta culorile alesei inimii sale 
pentru a-și arăta iubirea.

„Nu privi înapoi!”

Când mireasa e gata să iasă din 
casă pentru ceremonia de nuntă o 
ultimă privire în oglindă îi poartă 
noroc. Totuși, dacă se întoarce din drum 
pentru a se uita în oglindă va avea gh
inion.

Se crede că aduce noroc să vezi un 
coșar, unii chiar angajează unul. Tot 
semne de bun augur sunt mieii, păian
jenii, pisicile negre și curcubeul. Pe de 
altă parte, dacă vezi un porc, o soparlă 
sau auzi un croncănit de cioară după 
răsăritul soarelui acestea sunt semne 
rele. Călugării reprezintă o piază rea, 
pentru că sunt asociați cu sărăcia. Vre
mea rea este un semn rău, deși în unele 
culturi ploaia este un semn bun, 
aducătoare de belșug. Cerul înnorat și 
vântul fac căsniciile „furtunoase”. 
Zăpada e asociată cu fertilitatea și 
bogația.

Buchetul miresei

După ceremonie, mireasa aruncă 
buchetul în spate peste umăr către fe
meile nemăritate invitate. Tradiția 
spune că cea care prinde buchetul va fi 
următoarea mireasă. Un obicei paralel 
este ca mirele să scoată jartiera purtată 
de mireasă și să o arunce bărbaților 
neînsurați. Cel care o va prinde se va 
însura primul.

Tortul de nuntă

Tăierea tortului face parte acum 
din ritualul ceremoniilor. Cuplul taie 
prima felie împreună pentru a sim
boliza viitorul comun. Torturile au fost 
mereu asociate cu nunțile de-a lungul 
istoriei. Romanii serveau și ei tort în 
timpul nuntii. Nu semăna cu cel din 
zilele noastre. Era simplu, făcut din 
faina, sare și apă.

în Anglia primele torturi erau ro
tunde și turtite, conținând fructe și nuci 
care simbolizau fertilitatea. în trecut se 
aruncau bucățele mici de tort către miri, 
cum se procedează azi cu confetti pen
tru a stimula prosperitatea.

Trecerea miresei 
peste prag

După nuntă mireasa trebuie să 
intre în casă pe intrarea principală. 
Mirele trebuie să treacă mireasa în 
brațe peste prag, când intră prima dată 
în casă, după nuntă. Pentru acest obicei

există mai multe motivații. Se spune că 
dacă mireasa va cădea va fi urmărită de 
ghinion, sau dacă va călca cu piciorul 
stâng mai întâi, va avea ghinion.

Andreea Demian



8 Noi si lumea
9

Joi, 6 mai 2010

Spațiul aerian al Scoției și Irlandei de Nord va fi închis începând de 
miercuri, ora 06.00 GMT (09.00, ora României), din cauza unei con
centrații puternice de cenușă vulcanică în atmosferă, a anunțat, marți 
seară, autoritatea britanică pentru aviație civilă (CAA).

Se face evaluarea activității
miniștrilor; PDL are înlocuitori
Ministrul Dezvoltării și Tu
rismului, Elena Udrea, a de
clarat că în acest moment se 

face o evaluare a activității și 
în funcție de ce concluzii se 
vor trage după întâlnirea cu 
FMI se va vedea unde nu se 

poate face reformă 
și performanță.

"Acum se face o evaluare a 
activității și în funcție de ce concluzii 
se vor trage după întâlnirea cu Fon
dul Monetar Internațional, vedem 
unde nu se poate face reformă și 
performanță și unde nu s-au dus 
banii în investiții", a precizat Udrea

- \
Soacra lui Geoană,
Margareta Costea, audiată la DNA

Margareta Costea, soacra 
președintelui Senatului Mircea Geoană, 
s-a prezentat, miercuri, la Direcția 
Națională Anticorupție (DNA), pentru a 
fi audiată în dosarul în care senatorul 
Cătălin Voicu este acuzat de fapte de 
corupție. La ieșirea din sediul DNA, 
Costea a negat că i-ar fi cerut senatorului 
Voicu să intervină la Parchetul 
Judecătoriei Sectorului 1 în legătură cu o 
plângere a unui lider ONG, Bogdan 
Drăghici, privind modul în care ea a 
obținut certificatul de revoluționar. Bog
dan Drăghici acuza în plângerea făcută ia 
Parchet că Margareta Costea ar fi obținut 
în mod fraudulos un certificat de 
revoluționar, susținând că aceasta a mințit 
că a participat la revoluția din 1989, la 
sediul TVR.

în urmă cu o zi, fostul prim- 
procuror al Parchetului Judecătoriei sec
torului 1 București, Mircea Ene, a fost 
audiat de procurori anticorupție în cazul 
senatorului Cătălin Voicu, despre modul

Dacia a lansat în România seria 
limitată Black Line pentru trei 
modele, cu prețuri de la 8.200 euro

Dacia a lansat în România, în 
serie limitată, denumită Black Line, 
modelele Logan, Sandero și MCV, 
mașinile de culoare neagră având dotări 
superioare versiunilor de bază și prețuri 
cuprinse între 8.200 de euro și 12.750 
de euro.

stfel, modelul Logan varianta 
Black Line va putea fi achiziționat la 
prețuri cuprinse între 8.200 de euro și 
10.250 de euro, Sandero va costa 8.950 
euro - 11.000 de euro, iar Logan MCV 
între 10.600 euro și 12.750 euro.

Mașinile serie limitată dispun de 
dotări precum volan îmbrăcat în piele,

pentru Gândul , întrebată când va 
avea loc remanierea
guvernamentală.

Udrea a explicat că partidul nu 
duce lipsă de alternativă : "în
locuitori se găsesc tot timpul. Cimi
tirul e plin de oameni de neînlocuit. 
Oricând pot veni oameni care pot 
face treabă mai bună".

Consilierul prezidențial Sebas
tian Lăzăroiu declară, într-un inter
viu publicat de ziarul "Adevărul", că, 
dacă Guvernul nu va lua măsurile 
necesare în sistemul bugetar, "se pot 
lua deciziile referitoare la re
maniere", el precizând că "linia se va 
trage undeva la toamnă".

Udrea a declarat, marți, că Gu
vernul nu a reușit să reducă cheltu
ielile bugetare și este posibil ca. așa 
cum a afirmat consilierul 
prezidențial Sebastian Lăzăroiu, să 
se facă remanieri în cazul în care Ex
ecutivul nu ia măsurile necesare în 
sistemul bugetar.

FMI a propus majorarea TVA și 
a cotei unice, pentru a accepta o 
creșetere a deficitului de la 5,9% la 
6.9% din P1B, întrucât nu mai are în
credere în Guvern că va reduce chel
tuielile, dar nu este de acord cu 
aplicarea unor taxe diferențiate sau 
progresive, au declarat surse partici
pante la negocieri.

în care s-au soluținat două sesizări 
privind-o pe soacra lui Mircea Geoană, 
Margareta Costea.

Mircea Ene, coleg cu Dan Chiujdea 
- șeful Parchetului sectorului 1 București, 
suspendat din funcție pe perioada man
datului de membru al Consiliului Supe
rior al Magistraturii -, a fost întrebat 
despre modul de soluționare a două 
sesizări referitoare ia Margareta Costea, 
una vizând un imobil, iar alta o plângere 
privind dobândirea calității de 
revoluționar, au declarat surse judiciare. 
Potrivit unor surse judiciare, pentru 
obținerea certificatului de revoluționar, 
Margareta Costea, care ar fi apelat la aju
torul lui Cătălin Voicu, i-ar fi promis par
lamentarului că îl sprijină pentru a ajunge 
ministru de Interne. Margareta Costea, 
mama Mihaelei Geoană, a spus recent că 
dosarul privind certificatul său de 
revoluționar a fost închis în urmă cu patru 
ani, când nu îl cunoștea pe Voicu.

jante de aluminiu, radio CD prin satelit 
și blocuri optice pe fond negru, putând 
fi comandate de miercuri.

"Cele trei variante se deosebesc 
de cele de bază mai ales prin cromatică 
de culoare neagră. Aceste versiuni vor 
fi livrate pe tot parcursul anului 2010, 
iar dacă vor avea succes comer
cializarea lor va fi prelungită și în 
2011", a declarat Daniel Săsărcan, di
rector de produs la Automobile Dacia.

Seria limitată Black Line a fost 
lansată la începutul anului în Franța. 
Reprezentantul Dacia nu a precizat câte 
unități au fost vândute până în prezent

Presupusul autor al atentatului eșuat 
din New York a fost inculpat oficial
Presupusul autor al atentatu
lui eșuat cu mașină-capcană 
comis sâmbătă la New York a 

fost inculpat oficial pentru te
rorism, a anunțat marți acuza
rea, potrivit căreia bărbatul a 

învățat să folosească explozibi
lii în Pakistan.

Faisal Shahzad este acuzat că ar fi 
fost "antrenat pentru a folosi arme în 
(provincia) Waziristan din Pakistan", 
înainte de a încerca "să detoneze" 
sâmbătă o bombă plasată într-o mașină 
parcată în centrul New York-ului, 
potrivit acuzării.

După ce a fost căutat timp de 48 
de ore, Faisal Shahzad, un cetățean 
american naturalizat, născut în Pak
istan, a fost reținut pe aeroportul 
internațional J.F Kennedy, de unde se 
pregătea să plece "în Dubai".

El a recunoscut implicarea sa în 
atentatul eșuat.

Anchetă privind prezența suspec
tului la bordul unui avion

O anchetă este în desfășurare pen
tru a determina cum a reușit suspectul 
să ajungă la bordul unui avion cu 
destinația Dubai, în situația în care 
figura pe o listă a persoanelor cu 
interdicție de zbor, a an jnțat marți Casa 
Albă.

"Face parte din ancheta pe care o 
desfășurăm", a declarat purtătorul de 
cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, 
fiind întrebat despre responsabilitatea 
companiei Emirates privind prezența 
lui Faisal Shahzad la bordul unuia din

Sudul Franței, afectat de ninsori și valuri uriașe
Intemperii neobișnuite pentru luna 

mai au afectat marți sudul Franței, unde 
valuri de șase metri înălțime au lovit 
Coasta de Azur, iar căderi de zăpadă în 
sud-vest au provocat pene de electrici
tate.

avioanele sale, pe aeroportul 
internațional J.F Kennedy din New 
York, unde a fost reținut luni seară 
înainte de a decola.

"Cred că este important să 
înțelegem că sistemul este conceput sub 
forma unor controale repetate", a expli
cat Gibbs.

Acest sistem permite poliției 
americane de frontieră să examineze 
lista de pasageri ai unui zbor chiar și 
după aprobarea sa de către un trans
portator aerian, pentru a verifica din 
nou dacă la bord nu se află nici un 
pasager suspect.

Gibbs a refuzat să ofere detalii de
spre maniera în care este realizată lista 
persoanelor cu interdicție de zbor în 
Statele Unite, invocând motive de se
curitate.

El a subliniat că, dacă avionul ar fi 
decolat, autoritățile americane ar fi 
putut ordona pilotului să se întoarcă și

Valurile uriașe care au atins 
Coasta de Azur au produs numeroase 
pagube pe plaje.

Au existat valuri foarte mari marți 
după-amiază, "care au provocat pagube 
materiale la instalațiile comercianților 
de pe plaje, dar nu s-a semnalat nici o 
persoană dispărută sau rănită", a afir
mat Christophe Marx, director de cabi
net al prefectului departamentului 
Alpilor Maritimi.

La Nisa, "toate instalațiile" de pe 
plaje, de la aeroport până la port, au fost 
luate de valuri, a afirmat Benoît Kan- 
del, prim-adjunct al primarului din 
Nisa.

Plajele și șoseaua de la sud de 
bulevardul Promenade des Anglais au 
fost închise pentru circulație, unele 
zone fiind închise complet. 

să aterizeze, în cazul în care la bord 5 
afla un pasager suspect.

"Există o serie de proceduri cat 
pot fi repetate și faptul că poliția d 
frontieră poate să verifice o listă d 
pasageri deja închisă este un exemplu' 
a afirmat Gibbs, precizând că " A 
există o greșeală făcută de o comp^rii 
aceasta se poate verifica".

Compania Emirates a anunțat înti 
un comunicat că a fost "alertată d 
autoritățile locale înaintea decolării' 
Trei pasageri au trebuit să coboare di 
avion escortați de poliție, a declarat 
purtătoare de cuvânt a companiei di 
Dubai, fără a da alte detalii.

Primarul orașului New Yorl 
Michael Bloomberg, a criticat mar 
faptul că Shahzad, care și-a recunosci 
implicarea în atentatul eșuat cu rrx N 
capcană din piața Times Square, a puți 
să evite controalele de securitate al 
aeroportului.

Primarul din Nisa, Christian Es 
trosi, care este și ministru al Industrie 
a cerut ca statul să includă orașul său p 
lista zonelor afectate de o catastrof 
naturală, procedură care faciliteaz 
despăgubirea persoanelor afectate d 
către firmele de asigurări.

Primarul din Cannes, Bemar 
Brochand, al cărui oraș va găzdui cele 
brul festival de cinematografie, a faci 
același lucru.

în sud-vestul țării, 23.000 d 
locuințe au fost private de curent elec 
trie în departamentul Ariege, di 
apropierea frontierei cu Spania, după c 
zăpada a provocat căderea unor arbv 
pe instalațiile electrice.

Traficul aerian a fost întrerupt di' 
cauza violenței rafalelor de vânt î: 
aeroporturile Perpignan și Montpelliei
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“Campioana unei mari iubiri este din ce in ce mai aproape de liga a 
doua. Echipa Universitatea Craiova a fost învinsă, miercuri, în deplasare, 
cu scorul de 2-1 (0-0), de Ceahlăul Piatra Neamț sporindu-și astfel șan
sele de a disputa meciurile din sezonul viitor “la matineu '

Karatiști de talie europeană la Brad
Un număr de șase sportivi ai 

tubului EMPI KARATE din Brad 
u participat la Campionatele Eu- 
)pene care s-au desfășurat în Lig
no - Italia. Karatiștii brădeni au 
jușit o performanță extraordinară 
ucerind nu mai puțin de opt 
îedalii europene dintre care două 
e aur, una de argint și cinci de 
ronz. Lotul a fost condus de către 
istructorii Albulescu Marius și 
.vram Sorin. La competiție au par- 
cipat peste 300 de sportivi din 
proape toate țările europene.

Rezultatele brădenilor la Campionatele Europene de Karate

1. MARC BOGDAN - COPII 3 - LOC 1 - KATA INDIVIDUAL
2. OPRISA M1HAI - COPII 2 - LOC II - KATA INDIVIDUAL

3. ALBULESCU ROBERT - COPII 1 - LOC III - KATA INDIVIDUAL
4. FURDUI MIHA1 - CADET! - LOC I - KATA INDIVIDUAL; LOC III - KATA ECHIPE

5.TOMESC RAZVAN - CADET1 - LOC III - KUMITE INDIVIDUAL - 65 KG; LOC III - KATA ECHIPE
6.P1RVA CATALIN - CADET! - LOC III - KATA ECHIPE; LOC IV - KATA INDIVIDUAL

i>.mota și-a adus aminte de juniorii clubului
La numai o zi după ce s-a scris că 

u are 7.000 de lei amărâte pentru a 
lăți datoriile la Ambulanță, clubul pa- 
onat de miliardarul Alin Simota va 
jmpăra echipamente pentru grupele 
e copii și juniori ale clubului.

Potrivit site-ului liga2.ro, pe Alin 
imota l-a apucat dintr-o dată dărnicia 
va cheltui jumătate de miliard de lei 

echi pe echipamente complete pentru
^sle de la Centrul de copii și ju- 

iori. Cel puțin așa susține 
icepreședintele clubului George 
.oboe, ultimul „mohican” rămas

’resiune pe UTA înaintea meciului cu Mureșul Deva

alături de Simota dintr-o conducere 
care îi mai cuprindea pe Ilie Bălănescu 
sau Marian Spiru. 500 de milioane de 
lei vechi nu reprezintă nici măcar zece 
procente din datoriile pe care Jiul le are 
la foștii jucători, fotbaliști care nu au 
văzut o lețcaie din partea lui Simota sau 
a clubului, deși au câștigat și în 
instanțele sportive. "Alin Simota este 
tot singur, nimeni nu îl ajută, am și 
obosit să ne rugăm atâta. Ne vedem de 
drumul nostru și de Centrul de copii și 
juniori. Alin Simota scoate lunar din 
buzunar suma de 150 de milioane e lei 

vechi, se implică foarte mult în activi
tatea celor mici, pentru că ei sunt vi
itorul nostru. Am comandat echipament 
în valoare de 500 de milioane de lei 
vechi pentru toți copiii de la Centru, vor 
fi seturi de echipamente, treninguri, tot 
ceea ce trebuie", a spus George Boboc, 
citat de liga2.ro. Curioasă marea impli
care a patronului Jiului din moment ce 
antrenorii care șlefuiesc tinerele talente 
nu au văzut bani decât pe două luni din 
ultimele 21 în care au antrenat la clubul 
fanion al Văii Jiului.

Grupa de juniori A, pregătită de 
Sorin Henzel, a spus adio speranțelor 
de calificare la turneul final, după ce a 
fost spulberată în ultimul joc disputat în 
campionat, 1 - 5 pe terenul
Universității Craiova. Petroșănenii au 
căzut pe locul cinci în clasament, la 13 
puncte de liderul Pandurii Târgu Jiu. 
Nici juniorii B ai Jiului nu s-au descur
cat mai bine decât colegii lor, ba din 
contră. Formația pregătită de Toni 
Sedecaru a piercut, cu scorul de 0 - 5, 
pe terenul aceleiași Universitatea 
Craiova. Regulamentul de disputare al 
campionatelor de juniori prevede acor
darea a patru puncte la victorie și unul 
în caz de egalitate.

Reîntâlnire cu vechile
„cunoștințe”

CFR Marmosim Simeria se 
deplasează, în etapa de vineri a Ligii a 
111-a, pe terenul celor de la Gloria Arad. 
Antrenorul Mirel Biriș a început o 
pregătire specială pentru joc, după ce a 
aflat că doi dintre arbitrii delegați să 
oficieze sunt „cunoștințe” mai vechi ale 
sale.

Partida dintre Gloria Arad și CFR 
Mannosim Simeria va fi condusă de ar
bitrul Andrei Țiți, asistat de sătmărenii 
lanoș Glaser și Constantin Por. La 
auzul celor doi arbitrii de tușă, Mirel 
Biriș a trecut la o altă abordare a jocului 
de vineri, după ce spune că „s-a fript” 
la două partide în care a fost arbitrat de 
cei doi sătmăreni.

„îi pregătesc pe jucători să joace 
contra tuturor, nu doar împotriva adver
sarilor. La meciul cu Gloria gazdele și- 
au luat toate măsurile. Ei sunt la 
retrogradare și dacă mai pierd un meci, 
pot spune adio. Pe arbitrii Glaser și Por 
îi știu de ceva vreme. Sunt „găzdari” de 
nădejde. De două ori au arbitrat meciuri

Partidă importantă,
nu decisivă

Conducerea Minerului Lupeni 
are o atitudine ciudată față de meciul 
din runda de sâmbără, cu „lanterna 
roșie”, Fortuna Covaci.

Președintele secției de fotbal, 
Mihai Basarab este de părere că 
meciul este important, dar nu și deci
siv în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

„Din păcate ne mai așteaptă 
meciuri foarte grele cu echipe pre
cum Dacia Mioveni, U Cluj, care 

la echipele pe care le-am antrenat și de 
două ori și-au făcut datoria față de 
gazde”, a spus Mirel Biriș.

Antrenorul simerienilor spune că 
este vorba de o stranie coincidență, 
deoarece aceeași asistenți au fost anul 
trecut la meciul Gloria Arad - Dacia 
Orăștie, terminată cu scorul de 4 - 1, 
ambele echipe fiind atunci implicate în 
lupta din subsol. Și în turul acestui 
campionat, CFR Marmosim a pierdut 
primul meci din campionat, 1 - 3 la 
Ineu, cu lanoș Glaser și Constantin Por 
la cele două linii.

„Le lăsau pe gazde să bage 
alunecări și după ce fluiera arbitrul. 
Nici nu mă miră că îi avem arbitrii la 
meciul cu Gloria, doar la arădeni trag 
sforile Borugă și cu Coraș”, a mai de
clarat Mirel Biriș.

CFR Marmosim nu îi va putea 
alinia la meciul de vineri pe fundașul 
Vârtan și mijlocașul Găceanu, ambii 
suspendați pentru cumul de cartonașe 
galbene.

luptă pentru promovare. Partida cu 
Covaci este importantă, dar nu 
decisivă, trebuie neapărat să o 
câștigăm, mai ales că este acasă. îmi 
pare rău că am irosit puncte pe teren 
propriu cu FC Argeș, FC Bihor 
Oradea, Gaz Metan CFR Craiova, 
puncte ce ne-ar fi liniștit în clasa
ment. Trebuie să ne mobilizăm și să 
ne salvăm de la retrogradare”, a de
clarat oficialul.

________ J
' Cu numai câteva zile înainte de 

îeciul cu Mureșul Deva, din etapa a 
9-a a ligii secunde de fotbal, UTA are 
e agenda de lucru probleme mult mai 
nportante de rezolvat decât pregătirea 
icului cu echipa din subsolul clasa- 
îentului.

Oficialii arădeni au fost informați 
ă nu vor juca marți, de la ora 18, pe 
:ren propriu, cu Mureșul Deva, dacă nu 
ic dovada stingerii litigiilor cu Marian 
piru și Minerul Lupeni. Echipa din 
'alea Jiului a câștigat la comisiile fed- 
rale memoriul făcut împotriva 
Bătrânei Doamne”, care „a uitat” că 
îai are de plătit o a treia și ultimă rată 
in transferul mijlocașului Valentin 
apostol. Termenul dat de FRF expiră în 
ata de 6 mai, adică chiar azi și în con- 
irile clubului Minerul Lupeni nu a in- 
at nici un cent din cei 6.000 de euro pe 
are arădenii îi datorează încă de anul 
ecut. Și acesta nu ar fi singurul motiv

de îngrijorare. Până vineri, arădenii mai 
trebuie să facă rost de încă 3.000 de 
euro, ultima tranșă din restanța datorată 
lui Marian Spiru, directorul executiv dat 
afară pe ușa din dos în perioada în care 
manager era lonuț Chirilă. Acesta din 

urmă l-a concediat pe Spiru pentru a se 
răzbuna pentru modul în care fostul 
vicepreședinte al Jiului „a ajutat” la 
îndepărtarea sa de la Petroșani. Ghinion 
curat, pentru că Spiru avea un contract 
„beton”, iar în cazul în care era dat afară 
înainte de expirarea angajamentului, 
UTA trebuia să îi achite integral salariul.

Până în data de 22 mai, UTA mai 
trebuie să găsească încă 4.000 de euro 
pentru mijlocașul Florin Dan, în prezent 
la Unirea Alba Iulia. Florin Dan a ac
ceptat amânarea datoriei până în a doua 
decadă a lunii, deși termenul limită era 
la sfârșitul actualei săptămâni. Dacă mai 
punem la socoteală și faptul că vestiarul 
e un butoi de pulbere, gata să explodeze 
oricând, din cauză că în ciuda efor
turilor președintelui Giovani Catan- 
zariti, jucătorii sunt cu buzunarele golae 
și nu au mai încasat salarii de câteva 
luni.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

- 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, bL D 4, 

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

sau 0354/882.101

O

liga2.ro
liga2.ro


în momentul în care cadavrul unui bărbat este găsit mutilat în mlaștinile 
din Luoisiana, anchetatorul Sam Rivers este desemnat să se ocupe de caz. 
El călătorește împreună cu biologul Mary Callahan spre locul în care vic
tima trăia într-o casă plutitoare și astfel îi întâlnește familia și prietenii. 
(Pro TV; 20:30; Peștele ucigaș)

10 Timp liber
Joi, 6 mai 2010 ______________

Dicționar: Teică, Ic!

TV/?1 TV*72 antei^^

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră 
08:00 Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel! 
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 248.)
11:15 Miezul zilei (magazin de diver

tisment, rel.)
12:15 Călător pe viață (rel.)
12:50 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 2.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general (talk show, 

2000)
,18:00 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc 
18:25 Amintiri din istorie 
18:30 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 3.) cu 
Yeong-ac Lec, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-scon 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
21:10 Arena publică 
22:25 Ochiul magic 38' 
23:00 Dr. House (SUA serial, 2004 - 

10.) 60’ cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 -66.)

08:10 Călătorie în vest (2001, rel.) 
09:45 Poate nu știai
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Berlin, Berlin (84.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor (rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 66.)
17:00 Asul din mânecă (10.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 84.)
18:45 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 234.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo

19:15 Josie and the Pussycats (SUA 
comedie, 2001) 94' cu Parker 
Posey, Rosario Dawson. Tara 
Reid, Paulo Costanzo

21:00 Imaginea Succesului (emisiune 
de divertisment, 2009)

21:30 Dincolo de hartă (documentar) 
45’

22:00 Ora dc.știri (show dc întâlniri) 
23:10 Mansarda (SUA horror, 2008) 

88' cu Elisabeth Moss, Jason 
Lewis, Tom Malloy, John Sa
vage

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

comedie, 1987) cu Ed O'Neill 
12:00 Miami Vice (1994) 45' cu Don 

Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos, 
Saundra Santiago

13:00 Observator
14:00 Succesul (SUA film , 1969) 

122' cu Paul Newman, Joanne 
Woodward, Robert Wagner, Ri
chard Thomas

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
22:00 Bun de cinste (reality show) 
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune dc 

divertisment) 

12:10 Chrissa nu se dă bătută (SUA film de familie, 2009)
13:40 Fiul mai marc (SUA comedie, 2006)
15:10 Legende pentru viață (indian-cnglcz-dramă, 2006) 117'

HB©
17:05 Nerușinare (ceh comedie, 2008) 88' cu Jiri Machăcck
18:30 Doi băieți și multe fete (SUA comedie, 2009)
20:00 Proiectul Alzheimer (SUA serial documentar, 2009 - 3.)
21:0() Pe ea o vreau (SUA comedie, 1996) 96' cu Edward Bums
22:35 Sex și moarte (SUA comedie romantică, 2007) 112' cu Simon Baker, 

Winona Ryder, Leslie Bibb, Robert Wisdom

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Moartea joacă murdar (SUA 

polițist, 1986, rel.) 90' cu Peter 
Ustinov, Nicollettc Sheridan, 
Jean Stapleton. Jonathan Cecil 

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel. - 3728.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Pericol rezidențial (SUA film 

de acțiune, 2007)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3729.)
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Peștele ucigaș (SUA horror, 

2004) 84' cu Tory Kittles, K.D. 
Aubert, China Chow, Donna 
Biscoe

22:15 State de România (105.) 
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 dc ACASĂ 
15:30 Destine furate (SUA serial, 

2007) 60' cu Sonya Smith, Ro
berto Mateos, Mariana Torres 

16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (mexican se

rial, 1992)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008) 
19:30 Cameleonii (2009) 
20:30 Predestinați (serial, 2009) 
21:30 Cealaltă față a Analiei (rel.) 
22:30 Poveștiri de noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)

14:15
15:15
15:45
16:45
17:15
19:00
20:00 
21:00 
22:00 

Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 23.) 
Adevărul gol-goluț (englez comedie, 1995, rel. - 13.) 30' 
Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990, rel. - 129.) 23' 
Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 1.) 
Lebăda neagră (SUA aventură, 1942)
Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 24.)

. 00

Traveler (SUA film serial dc acțiune, 2007 - 1.) cu Matthew Bomcr
Seinfeld (SUA serial dc comedic, 1990 - 131.)
O lecție dc onoare (SUA-canadian film dc acțiune, 2003)

I 07:00 Nimeni nu-i perfect (16.) 
07:30 Pitici și tătici (2003) 30' 
08:20 Sport cu Florentina 
09:00 Galileo (rel.) 45' 
09:30 Viceversa (reality show) 
10:30 CSI - Crime și investigații 
13:00 Camera de râs 
14:00 Neveste disperate (2004 - 1.) 
15:15 Circașa de pe tort (rel.) 60' 
16:15 Galileo (emisiune de divertis

ment, 2010) 45'
17:00 Trăsniții (rel. - 43.) 45'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
' 9:30 Gazdă dc profesie 
20:30 Mondenii Show 
22:00 Focus Monden 
22:15 Trăsniții (44.) 45’ 
23:15 Valul ucigaș (SUA film de ac

țiune, 2007) 168' cu Angus 
MacFadycn, Karine Vanasse, 
Tom Skcrritt, Louis Philippe 
Dandcnault

mi
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva

elefon: 0755.999.916

vulcanizator piese din cau
ciuc la prese 1

jcnt asigurare 10

arman 5

ucătar 2

imcristă hotel I

ulgcher (exclusiv rcstaura-
>r) 2

ispector asigurări 1

îunc.necal. la demol.clădiri, 
idăric, mozaic, faianță, grc- 
ic, parchet 4

luncilor nccal. la asambla-
:a, montarea pieselor 19

lanager financiar 4

spătar(chelner) 4

:fcrcnt de specialitate mar-
cting 3

implar manual/artizanal
1

zidar rosar-tencuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

brutar 1

bucătar 1

coafor 2

confccționcr-asamblor art
din textile 14

cosmcticcan 2

croitor 2

cusător piese din piele și în-
locuitor 27

clcctriccan de întreținere și
reparații 1

faianțar 1

instalator încălzire centrală și
gaze 1

lăcătuș montator 6

mecanic auto 1

montator subansamblc 1

munc.necal.la amb.prod.sub 
formă de praf și granule

1

munc. nccal.la demol. clă
diri,zidărie, fianță, gresie, 
parchet 1

mun. necal. în ind. confecții
lor 3

pregătitor piese încălțăminte
20

reprezentant comercial 1

șef restaurant 1

șofer autocamion/mașină de
mare tonaj 6

specialist în domeniul calită
ții 1

sudor manual cu arc electric
2

sudor 1

vânzător 9

zidar samotor 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

munc.nccal.în agricultură
10

agent vânzări 3

barman 1

bucătar 2

cameristă hotel 1

<7 _ J
XflBHBB

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 9 

consilier financiar-bancar
1

dulgher (exclusiv restaurator)

5

dulgher restaurator 1 

clcctriccan în construcții
2

femeie de scrvici 1

fierar betonist 6

frezor universal 5

lăcătuș mecanic 2

mașinist la mașini pt.tcrasa- 
mcntc(ifonist) 1

munc. nccal.la întret. dru
muri, șosele, poduri, baraje

1

munc.nccal.în ind confecții
lor 4

ospătar (chelner) 1

Mică publicitate

F? _______
ând apartament 4 camere, zonâ foarte bună în Simeria, eventual închiriez. 
al.0762.644.558

g ▼ I ■ r.» j

lumpâr garsonieră in Simeria. Tel.0735.066.695

'ând spațiu in Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558

'eren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț negociabil. 
33.287.190

and apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 euro negociabil 
el. 0734.310.133

'ând casă P+l, 5 camere. 3 băi, gemuri termopan, terasă, în localitatea Zămești, jud. 
rașov. Pentru detalii și poze accesați mih francl985@yahoo.fr. Preț 160.000eur 
eg.Tel.0762.589.175

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

ifertă specială! Vând casă în Simeria, parter+etaj. 3 camere, bucătărie, 2 băi. cămară, 
ivniță, balcon, garaj, curte și grădină, loate utilitățile, preț 240.000lei sau schimb cu 
arsonieră+diferența. Tel. 0729.015.069

and apartament 2 camere în Simeria. zona Poliție-Piață, etaj intermediar, preț 98.000lei 
egociabil. Tel.0722.582.097

chimb, vând casă în Tâmpa, 2 camere, bucătărie, pivniță, hol. debara, anexe cu aparta- 
ient 2 camere în Simeria, zona parcului plus diferența. Preț 110.OOOlei, lel.O73O.287.975

and casă in Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, grădină, livadă, 
lOOmp. toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus dife- 

• preț 200.000 lei, tel.0735.066.695

and casă în Bampoloc, 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină, 2ha. cu pomi 
.uctiferi, sau separat de vânzare 1 ha teren bun pt. cabane, preț 200.0001ei neg. 
el.0730.346.219

'ând teren in Simeria, 3 parcele pt. casă, 55Imp, 503mp, 495mp. Preț 15eur/mp, zonă 
niștită. Tel.0769.839.694

chimb urgent! Apartament 4 camere în Simeria, zonă centrală cu garsonieră sau apar
tment 2 camere+diferența, sau spre vânzare la 160.0001ei neg. Tel.0769.839.694

and apartament 4 camere în Simeria, zona ultracentrală, amenajau decomandat sau 
:himb cu apartament 2 camere + diferența. Preț 180.000lci, tel. 0721.805.673

'ând casă in Simeria, 2 camere, bucătărie, anexe sau schimb cu teren intravilan + dife- 
m ța, preț 125.0001ei neg. Tel.0740.965.191

ersoană fizică ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, termopane, contorizat, 
îașmă de spălat, frigider, aragaz, televizor, etaj 4, preț 120 eur. Tel. 0254.224.292

chimb sau vând casă în Simeria, 2 camere . bucătărie, baie, grădină, interiorul amenajat 
u apartament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.O735.O66.695

'ând casă în Deva , 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, pivniță, curie pavată, grădină, 
OOmp, toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694

'ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, curte, zona pieței, toate utilitățile, preț 
20.000 lei, neg. Tel.0729.015.069

gsTarife

lăcătuș montator 1

vânzător 1

Simeria

pizzar 1

șofer de autoturisme și ca
mionete 2

strungar universal 5 

sudor manual cu arc electric
3

sudor 1

Telefon.0755.999.921

inginer minier 1

marcator piese I

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

manipulam mărfuri 4

mun.nccal.în agricultură
10

zidar restaurator 2 munc.nccal.in ind confecții
lor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj 1

Brad

bucătar 1

modelator tuburi spectrale 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Telefon: 0755.999.923

confectioner articole din 
piele și înlocuitor 2

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 20

bucătar 1
cusător piese din piele și în
locuitor 12

confccționcr-asamblor arii 
colc textile 5

ospătar(chelner) 1

tălpuitor industrial 5

Călan mașinist la mașini mobile pt. 
transporturi interioare 1

Telefon: 0755.999.924
munc.necal.la amb.prod.so-

barman 1 lide și semisolide 10

bucătar 1 patiser 1

decorator vitrine 1 Petrila

director societate comercială
1

Telefon: 0755.999.928

brutar 2
rceepționer hotel 1

fierar betonist 1
vânzător 1

lucrător comercial 1
Hațeg

munc nccal.la ambalarea 
prod.solidc și demisolide

1
Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 7
munc.necal.la demol.zidăric,

cusător piese la încălțăminte 
din cauciuc 17

mozaic,faianță, gresie, par
chet 3

inginer autovehicule rutiere
1

munc.necal.la întreț.dru- 
muri,poduri,șoscle.barajc

1
șofer de autoturisme și ca- 
mioancte 1 ospătar 1

sortator produse 2 șofer autocamion, mașină de 
marc tonaj 2

subingincr mecanic automo
bile 1 Aninoasa

Ilia Telefon: 0755.999.927

Telefon: 0755.999.926 lucrător comercial 2

clcctricean de întreținere și 
reparații 1

mecanic utilaj 1

%

Vând teren intravilan in Tolia, grădină cu pomi, drum asfaltai, 4.200mp, toate utilitățile, preț ne
gociabil. Tel.0735.066.695

Ofertă! Vând teren în Bacia. cu acces din DN, utilități, gaz, curent, apă, 4.000mp. Se poate vinde 
și sup. mai mica. 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.

e
Câștigați 2000-5000lei/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-sa lari zare, 
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, evidența personal, declarații consultanță. E-mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

g OIVERSE
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 70lei 
neg. Tel. 0254.228.748

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

Vând apartament în Brad, 3 camere semidecomandat, termopan, etaj 3, 
str. Libertății, bl. A2, preț 78.000 lei neg. Tel.0726.493.080

Vând urgent! Garsonieră în Simena . zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 12.500 eur, tel. 
0730.346.219
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TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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, farii 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 2001ei 
neg. Tel.0723.684.514Vând cățel rasă Terrier 50lei, alb cu maro, jucăușă, plină de energie. 
Tel. 0743.832.083

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orâștie. Tel. 0720.545.261

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

Vând stații tip 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 canate l,15/1.20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m .preț 100 lei. Țiglă 
veche, preț 0,501ei. Tel. 0254.217.402

Vând patefon in stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, 
jazz, șlagăre internaționale, urgent Deva - te1.0731.516.444

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

Semnătura

nr.

.. Prenume.......

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

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

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 
chioșcul din zona “Astoria”;
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, str. 
Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), b-dul Corvin, 
nr. 9.

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

mailto:francl985@yahoo.fr
ahoo.com
ahoo.com


Ne puteți eiti pe internet la 
http://glasnlhunedoarei.blogspot.eoin/
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STEAUA MUREȘULUI
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$ A - Fabrica de mortare uscate 
si adezivi Hunedoara.I
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

i)
Miez Ci*

SX LASiTO A L.
50 EtXwwu Virț*. m 1 HuAedewa

004 02S4 7WM1
Ernad gffaa+%**«*• 4 *0

www.silvadez.roSilvadez O
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității k

http://glasnlhunedoarei.blogspot.eoin/
http://www.silvadez.ro

