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Vlăsuri dure 
iar vitale 
pentru România

Președintele Traian Băsescu a declarat, 
oi, că pensiile vor scădea cu 15%, salariile 
lin sistemul bugetar cu 25%, inclusiv salariul 
ninim, și vor fi reduse "masiv subvențiile", 
•anii urmând să fie alocați țintit "către cei care 

au nevoie de sprijin financiar".
Surse participante la negocierile cu FMI 

au declarat că peste 140.000 de angajați din 
sectorul public vor fi disponibilizați până la 
începutul anului viitor, pentru a menține chel
tuielile de personal în 2011 în limitele conven
ite cu FMI.

Băsescu a declarat că scăderile salariale 
în sectorul public ar putea avea ca efecte în
dreptarea "iluștrilor" salariați din acest dome
niu către sectorul privat, antrenarea 
investițiilor în IMM-uri și, poate, "câțiva kilo
metri de autostradă, spre satisfacția lui 
Berceanu".

întrebat dacă nu consideră că măsurile 
anunțate, cum sunt scăderile de salarii, de pen
sii, de ajutoare de șomaj, vor avea efect și în 
sistemul privat, președintele a spus că de fapt 
va fi vorba despre un efect pozitiv.

"Vor avea un efect foarte bun în sistemul 

privat. Vor elibera sistemul privat de 
obligațiile pe care le are de a produce bani ca 
să ținem un aparat de asemenea dimensiuni. 
Nu am vorbit de reducerea niciunui salariu în 
sectorul privat, nu există nimic care să vizeze 
sectorul privat. Tot ceea ce v-am spus este 
legat de sectorul bugetar de stat. Sigur, dacă 
vom reuși să antrenăm investițiile în IMM-uri, 
poate și pentru câțiva kilometri de autostradă, 
spre satisfacția lui Berceanu, poate că iluștrii 
salariați din sectorul public, constatând că li 
s-a redus salariul cu 25%, se vor îndrepta către 
acele IMM-uri unde ar putea să aibă salarii 
mai mari.

Dar sistemul bugetar nu poate fi atât de 
sus din punctul de vedere al salarizării și al 
veniturilor în mod deosebit, în raport cu sec
torul privat, care produce bani din care trăiește 
sistemul bugetar", a spus șeful statului
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Rețeta -zilei

Salată
cu legume, 
portocale 
și couscous

Ingrediente:
1 ceapă medie, 1 lingură de ulei, 
250 g couscous, 1/2 cub de supă, 
125 g mazăre din conservă sau 
’’mange tout”, 1 ardei gras roșu, 
3 portocale, zeamă de lămâie 
după gust.

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe. Se că

lește în ulei până se inmoaie și 
devine translucidă. între timp se 
taie ardeiul și ’’mange tout” ju
lienne. Dacă folosiți mazăre, 
aceasta se clătește bine în apă 
rece. Portocalele se cojesc, se cu
răță de sâmburi și se taie în felii.

Jumătatea de cub de supă se 
fărâmițează și se pune în 250 ml 
de apă (se verifică pe ambalaj 
dacă este cantitatea corectă pen
tru 250 ml de apă). Se face supa 
pe foc sau la microunde. Când 
ceapa este călită se adaugă cous- 
cous-ul și se amesteacă la foc 
mic câteva secunde. Se dă tigaia 
de-o parte și se toarnă supa peste 
couscous. Se acoperă și se lasă 5 
minute.

Se amestecă couscous-ul cu o 
furculiță pentru a se aera. Se 
adaugă mazărea sau „mange 
tout”, ardeiul și portocala tăiate 
și se amestecă. Se pune zeama de 
lămâie și se amestecă din nou. Se 
servește imediat.
v________________________/

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

-^Sfântul Zilei---------------------
Sfinții mucenici Acachie si Codrat
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Sfântul mucenic Acachie

Acesta a trăit în zilele lui Maximian 
împăratul, și era capadocian de neam, centurion 
în cohorta Martesienilor. Deci fiind adus înain
tea tribunului Firmus, și mărturisind numele lui 
Hristos, a fost chinuit foarte, și apoi a fost trimis 
la alt judecător Vivian, care l-a dus și cu alții 
legați la Bizanț. Și chinuindu-1 cu cumplite 
bătăi și chinuri l-a băgat în temniță, unde 
arătându-i-se îngerii l-au făcut sănătos. După 
aceea alt judecător Falchian, a poruncit să i se 
taie capul. Și se face soborul lui într-a sa sfântă 
mucenicie ce este în Eptascalon.

Tot în această zi, pomenirea 
sfântului mucenic Codrat, și a 
celor împrennă cu dânsul.

Acesta a trăit în cetatea Nicomidiei în zilele 
lui Deciu și Valerian. Și pentru credința în Hris
tos fiind prins cu alți mulți elini, au fost dați pe 
seama judecătorului cetății, și mărturisind cu 
îndrăzneală pe Hristos l-au pus jos și l-au bătut 
cu vine de bou uscate. Și umplând pământul de

sânge, l-au băgat la lanțuri în temniță. Deci fiind 
adus de către judecător la Niceea, a fost chinuit 
iarăși. Și văzând el pe oarecare ce erau cu dân
sul că vor să jertfească idolilor de frica chin
urilor, le-a adus aminte de frica de Dumnezeu 
și i-au întărit, până ce au fost arși de judecător. 
Iar sfântul Codrat, intrând în capiștea idolilor, 
a sfărâmat pe toți idolii ce erau în ea. Pentru 
aceea l-au spânzurat și l-au strujit, și băgându-1 
într-un sac a fost bătut cu vine de bou. Atunci 
Satomin și Rufin, care au trecut la credința în 
Hristos, au fost spânzurați, strujiți, și li s-au tăiat 
capetele.

Deci mergând judecătorul la Apolonida, a 
dus și pe sfântul; și amestecând sare cu oțet, îi 
turnau peste răni și-l frecau cu țesături de păr, 
arzându-1 și pe coaste cu fiare arse. Deci trecând 
locul ce se numește Rundacul și sosind la 
Ermupolis au purtat și pe sfântul într-un car, 
pentru că nu putea să umble. Iar acolo, 
întinzându-1 peste un grătar ars, i-au turnat dea
supra untdelemn și smoală, și apoi i-au tăiat 
capul. Și așa i s-a săvârșit mucenicia.

HOROSCOP
Chiar dacă apar unele întârzieri 

în activitatea ta și lucrurile nu îți ies 
cum ți-ai dori, ar fi bine să nu îți
pierzi răbdarea, în final victoria îți aparține

Viața ta sentimentală nu mai este 
satisfăcătoare, în ultimul timp, din 
cauza singurătății sau a unei neînțe
legeri. Acum poți redresa situația,
fiind mai deschis și făcând primii pași penb
consolidarea unei relații sau iubiri. Fii caii
și evită schimbările de atitudine.

Simți nevoia să te implici în acti
vitatea unui grup, lucru care îți va fi 
benefic indiferent de profilul activi
tății. Ești într-o stare excelentă și se vede. D
asemenea, vei primi suport pentru a-ți ating 
telul dar, ai grijă, s-ar putea ca la un momei 
dat să își ceară înapoi partea lui de inv^'ti.

Astăzi va fi o zi plină de eveni
mente. Spre seară, ai putea ieși îm
preună cu persoana iubită la un 
spectacol sau să luați masa. la-ți inima în din 
și spune-i deschis ceea ce simți.

Dacă vei ajunge la un compromis KZ4 
cu persoana iubită, relația voastră va 
dura în timp. Vei ajunge la concluzia 
că este exact ce îți dorești și vei lupta 
pe orice cale pentru a o păstra. Pe lista lucn 
rilor pe care le ai de făcut, pc primul loc tr< 
buie să se afle călătoriile. ,

► 7 mai
de-a lungul timpului

1918: România, fiind separată de aliații din vest, 
este forțată să semneze tratatul de pace de la 

i București cu Puterile Centrale
1945: Al doilea război mondial: Șefii militari 

germani capitulează fără condiții la Reims, Franța, 
în fața generalului american Eisenhower.

1946: Se desfășoară, la București, procesul 
mareșalului Ion Antonescu (1882-1946). Au fost 

, condamnat la moarte și executat la 1 iunie 1946
1986: Echipa de fotbal „Steaua” București a 

r cucerit, pentru prima dată în istoria fotbalului româ
nesc, Cupa Campionilor Europeni

1987: A fost anunțată, oficial, extragerea 
primelor cantități de țiței din subsolul marin al pla
toului continental românesc al Marii Negre

S-au născut:
1833: Johannes Brahms, compozitor, pianist și diri

jor german (d. 1897)
1840: Piotr Ilici Ceaikovski, compozitor rus (d. 

1893)
1892: Iosip Broz Tito, om politic și de stat, 

președintele Iugoslaviei în perioada 1953-1980 (d. 
1980)

1901: Gary Cooper, actor american (d. 1961)
1931: Ștefan Iureș, scriitor român
1933: Silvia Popovici, actriță româncă (d. 1993)

Comemorări:
1793: Pietro Nardini, violonist, compozitor și ped

agog italian (n. 1722)
1800: Nicola Piccini, compozitor italian (n. 1728)
1937: George Topîrceanu, poet român (n. 1886)
1938: Octavian Goga, poet, dramaturg, om politic 

român (n. 1881)
1964: Septimiu Bucur, scriitor român (n. 1915)
2007: Octavian Paler, prozator, eseist, reputat jur

nalist și editorialist român, comentator al fenomenelor 
politice și culturale românești (n. 1926)

Promisiunile făcute fără acope
rire te vor face să te simți trădat. Nu- 
i lăsa pe ceilalți să te convingă să faci
lucruri cu care nu ești de acord. Nu vei reu:
decât să îți pară foarte rău că ai fost atât d 
ușor influențabil.

Ar trebui să îți impui mai mult 
punctul de vedere la serviciu, mai ales 
pentru că astăzi vei fi ascultat. Azi vei 
fi elocvent și obiectiv.

Venituri despre care nu aveai y 
idee că există, se pare că vor intra în > " < 
mâinile tale. îți vor prinde foarte 
bine în această perioadă.

O pierdere rezonabilă este prețul 
care merită plătit dacă vrei să mergi 
mai departe. Compromisul nu în
seamnă să cedezi, înseamnă să 
ajungi la o înțelegere. încearcă să te odihneș 
indiferent de situația prin care vei trece astăz

Bancurile zilei
Ce diferență este între 

poliție și vânt? Poliția bate 
mai tare...

© © ©
Un tip cu soția sa merg 

la farmacie să cumpere câ
teva pilule Viagra. El re
clamă: - Cum!? 10$ o 
pastilă!

La care soția sa: - Lasă,

40 $ pe an nici nu e așa de 
scump...

© © ©
Un oltean e condamnat 

la moarte prin electrocutare. 
Este așezat pe scaunul elec
tric și întrebat care e ultima 
lui dorință. Olteanul răs
punde:

- Să mă țineți de mână-

© © ©
Boxerul campion vine la 

poliție:
- Un tip m-a jefuit. M-a 

amenințat și mi-a luat cei 
300$ pe care îi aveam la 
mine.

- Și nu v-ați apărat?
- Pentru numai atîția 

bani?!

© © ©
Doi polițai discută:

- De ce îți tot freci mîi- 
nile?

- Că mi-e frig...
- Da1 de ce nu-ți bagi 

mîinile în buzunar?
- Acolo mi-s mănușile.
© © ©

Un impuls în viața ta sentimen
tală va fi exact ceea ce ai nevoie în 
acest moment. Te va relaxa și îți va
canaliza energia în alt plan decât cel profesie 
nai.

de mult timp.

Evită să ai datorii, pentru că îți va 
fi greu să dai banii înapoi. La locul 
de muncă lucrurile sunt destul de in

Relațiile cu persoanele de sex 
opus îți sunt favorabile astăzi. N-ar fi 
exclus să faci o cucerire la care visezi

stabile și prin urmare va fi greu să negociez 
Trebuie să ai răbdare și să mergi spre scopi 
ales pe cale pacifistă.

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

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE, Andreea LAZAR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

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

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


r

„Ziua Eim>pe:”. la Hunedoara
„Ziua Eurpei” va fi sărbătorită, duminică, în orașul de pe Cerna. Primăria 
municipiului Hunedoara va marca această zi printr-un spectacol folcloric, 
susținut de Ansamblul Hațegana. Spectacolul va începe la ora 17.00 și se va 
desfășura pe platoul din fața Casei de Cultură din Hunedoara.

■
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Copilărie „îngropată” în muncă
Copiii care nu au împlinit 16 

ani nu pot fi angajați în 
muncă, spune Codul Muncii și 
ideea e reluată și în Convenția 
pentru Drepturile Copilului 

Cu toate acestea, zilnic ne 
„împiedicăm” de copii care 
vând ziare, păzesc animale, 

muncesc în agricultură sau în 
construcții Există o mulțime 

de organizații de stat sau non- 
guvernamentale care pretind 

că se ocupă de drepturile celor 
î'jci, dar, cu câteva excepții 
izolate, activitatea lor rămâne 

„o mare de vorbe mici”.

Cristi are 9 ani și o mulțime de 
responsabilități. Vinde ziare. La fel face 
și fratele său, care e cu vreo trei ani mai 
mare decât el. Acești copii nu cerșesc și 
nu primesc pomană. Vând ziare și atât, 
r rivirea atentă la cel mai mic semn al 
Cbior care sorb dintr-o cafea la terasele ori 
prin barurile din Deva, colindă orașul de 
dimineața până târziu în noapte. Cristi are 
„în dotare” chiar și un zâmbet profesional 
pentru clienții săi. Spune că banii 
câștigați din vânzarea ziarelor merg în 
pasă, pe mâncare. Când sunt la școală cei 
doi copii așteaptă cu nerăbdare să sune 
clopoțelul care vestește terminarea cur
surilor ca să plece spre redacțiile care dau 
din retururi pentru micul gheșeft al copi
ilor. Chiar dacă în acest timp ar trebui să- 
și facă temele sau să fie la joacă împreună 
f »ți copii, ei stau până târziu în noapte 
să vândă ziare, pentru că nu-și permit să 
plece acasă cu mâna goală. S-ar putea 
crede că părinții lor fac parte dintre acei 
ghinioniști ai sorții care nu au resurse să

Inițiativă legislativă împotriva cultivării 
organismelor modificate genetic
Ieri, în cadrul unei conferințe 

de presă, deputatul PNL de 
Hunedoara Bogdan Țîmpău a 
prezentat un proiect legislativ 
pe care îl susține, împreună cu 
alți 77 de parlamentari Propu
nerea legislativă urmărește in

terzicerea cultivării și
* comercializării în România, 
pentru o perioadă de cinci ani, 
a plantelor modificate genetic 
și impunerea etichetării cores

își crească pruncii, însă nu este chiar așa. 
în acest caz, mama celor doi este 
sănătoasă, are venituri și vreo șapte-opt 
copii, fiecare dintre ei cu alt bărbat. 
Tăticii „cotizează” în fiecare lună cu an
umite sume pentru creșterea copiilor, însă 
„nu strică un ban în plus”.

Părinți iresponsabili

Vinovați de această situație sunt 
părinții care văd în munca copiilor o 
metodă de a câștiga mai mulți bani. Mulți 
părinți refuză să accepte că își 
exploatează proprii copii, iar cei care 
admit faptul că își trimit copiii la muncă 
se consideră îndreptățiți să facă acest 
lucru și nu sunt dispuși să renunțe la 
această sursă de venit, găsind de fiecare 
dată scuze pentru a-și motiva decizia.

Copiii - salariați 
sunt protejați de lege

Potrivit Codului Muncii, persoana 
fizică dobândește capacitate de muncă 
numai la împlinirea vârstei de 16 ani. Cu 
toate acestea, pot deveni salariați și mi
norii care au numai 15 ani. în cazul lor, 
pentru încheierea contractului de muncă 
este nevoie de acordul părinților sau al 
reprezentanților legali. Ei nu pot efectua 
decât activități potrivite cu dezvoltarea 
fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, 
dacă astfel nu le sunt periclitate sănătatea, 
dezvoltarea și pregătirea profesională. 
Același Cod al Muncii stipulează faptul 
că minorii salariați nu pot fi angajați în 
locuri de muncă grele, vătămătoare sau 
periculoase. Mai mult decât atât, ei sunt 
„avantajați" în fața colegilor majori în 
sensul că programul zilnic de lucru la 
salariații minori nu poate depăși șase ore,

punzătoare a acestor produse 
aflate pe piață, în scopul infor
mării corecte a consumatori

lor.

în România se produce mai ales 
porumb modificat genetic, dar și soia. 
„Inițiativa legislativă are la bază prece
dentul unor state europene, printre care 
Franța, Grecia, Austria, Ungaria sau 
Bulgaria care au renunțat la aceste cul
turi”, a declarat Bogdan Țîmpău. 
Potrivit deputatului, studii recente au 

iar asta fără ca salariul să sufere vreo 
modificare.

în plus, patronii nu le pot pretinde 
copiilor - angajați să muncească supli
mentar sau pe timpul nopții, iar când vine 
vorba de concediu sunt obligați să le dea 
cu cel puțin trei zile mâi mult decât 
salariaților majori. Cu toate acestea, copii 
exploatați prin muncă există, iar 
fenomenul este de notorietate. Trecem pe 
lângă ei, amăgindu-ne conștiința că am 
dat un ban de pomană și ne grăbim spre 
preocupările zilnică. Ei continuă să 
rătăcească pe străzi, cu câte un teanc de 
ziare sub braț. în timp ce noi avem treburi 
mai importante, avem ochii închiși.

Cei care cunosc astfel de abuzuri 
asupra minorilor pot apela serviciul tele
fonic 983.

Protecția minorilor 
exploatați e doar 
pe hârtie

Pentru descurajarea fenomenului de 
exploatare a minorilor, încă din 2007 a 
fost implementat, la nivel național, un 
plan de acțiune pentru depistarea 
cazurilor. Astfel a fost înființată o echipă 
de lucru inter-instituțională în vederea 
centralizării cauzelor care duc la acest 
fenomen, precum și pentru a interveni pe 
cât de mult posibil în eliminarea acestora. 
Instituțiile implicate în proiect sunt 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASP), Inspec
toratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul 
Județean de Poliție, Inspectoratul Școlar 
Județean, Direcția de Sănătate Publică și 
autoritățile locale. în situațiile în care sunt 
sesizate cazuri, autoritățile locale au 
obligația să intervină și să întocmească o 
fișă de evaluare a cazului respectiv. 
Cazul este preluat apoi de specialiștii 

arătat că organismele modificate ge
netic pot avea efecte negative asupra 
sănătății consumatorilor, afectând 
rinichii și ficatul, conferind rezistență 
la antibiotice ori determinând creșterea 
incidenței alergiilor. Specialiștii în 
domeniu au arătat că este nevoie de o 
perioadă mai lungă pentru a se putea 
pronunța asupra efectelor consumului
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Direcției pentru Protecția Copilului care către specialiștii Direcției pentru Protecția 
verifică cauzele care au dus la supunerea Copilului.
minorului la muncă. Cazurile de acest fel
sunt ținute sub atentă supraveghere de Irina Năstase

„Astfel de cazuri, din păcate, există. Nu în număr atât de mare. în 
_ anii trecuți (2008, respectiv 2009) au fost sesizate zece cazuri în tot 

județul. Anul acesta nu avem nici un caz semnalat. Există și acei copii 
care vând ziare prin baruri și terase. Ziarele sunt ridicate de la furnizori

de părinți sau de alte persoane, lideri ai grupului. Este greu să faci dovada că 
acești copii sunt exploatați prin muncă”, a declarat Ionela Lazăr, purtător de cu
vânt DGASP Hunedoara.

g
„Este interzisă prin lege angajarea sau supunerea la muncă a copi- 
, ilor sub 15 ani. Angajatorii riscă pedeapsă cu închisoarea de la un an la 
- trei ani. Acest fenomen a fost prezent în Deva în rândul vânzătorilor 
ambulanți de ziare. Copiilor le erau date ziare și aceștia mergeau pe 

terase sau în baruri și le vindeau. în rest din cele 532 de cazuri de muncă la negru 
care au fost sancționate în decursul anului trecut de inspectorii ITM, doar în patru 
au fost implicați minori, dar și aceștia cu vârsta legală de angajare. Au fost 
sancționați doar pentru neîntocmirea contractelor de muncă”, a declarat Horia 
Rațiu, director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara.

de produse modificate genetic. Organ
ismele modificate genetic sunt obținute 
în laborator prin transfer de material ge
netic între specii sau chiar de la plante 
la animale și invers. Țîmpău a dat ex
emplul căpșunilor modificate care, pen
tru creșterea rezistenței la îngheț, au 
fost „altoite” cu gene de pește arctic. 

Cultivarea în continuare a acestor or
ganisme modificate genetic reprezintă 
un pericol pentru bio-mediul și culturile 
ecologice din județul Hunedoara care ar 
putea fi contaminate prin polenizare.

Cătălin Rișcuța

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://siivahd.ro
http://www.rosilva.ro


Deputății europeni cer statelor membre planuri integrate de com
batere a cancerului în vederea reducerii efectelor negative cu 15 
la sută până în 2020, în condițiile în care în prezent 1,7 milioane 
de oameni mor anual în Europa din cauza cancerului el■

Un bărbat s-a spânzurat
pe malul Jiului.

Cadavrul unui bărbat a 
fost găsit, miercuri, de un lo
calnic pe strada Gării din Vul
can, pe malul drept al râului 
Jiul de Vest, în apropierea bari
erei și a căii ferate. Ajunși la 
fața locului polițiștii au con
statat că bărbatul s-a spânzurat. 
Victima în vârstă de 66 de ani 
a plecat de acasă în urmă cu 
cinci zile. Medicii serviciului 
de la Ambulanța Vulcan au 
constatat că moartea bărbatului 
a survenit în urmă cu două 
zile.

Accident grav cu tractorul

Un bărbat a fost rănit grav 
după ce tractorul în care se afla 
s-a răsturnat. în momentul ac
cidentului, Cristina B. era 
așezat pe aripa dreaptă a trac
torului care se deplasa pe un 
teren viran din satul Hărțăgăni, 
comuna Băița. Ion B. de 35 de 
ani bărbatul care conducea 
tractorul a pierdut controlul 
volanului și s-a răsturnat. în 
acel moment Cristian B. s-a 
accidentat și a suferit leziuni 
grave. El a fost transportat la 
Spitalul Județean Deva. 
Conducătorul autovehiculului 
are dosar de cercetare penală.

Cinci Hoți de energie 
electrică au fost prinși 

în Vale

Cinci persoane sunt 
acuzate de furt de energie 
electrică prin branșarea directă, 
fără contor la rețeaua electrică 
de distribuție. Cei cinci au fost 
identificați, miercuri, în urma 
unei acțiuni a jandarmilor 
desfășurată în colaborare cu 
angajați ai S.C. Enel Electrica. 
Jandarmii au întocmit acte de 
constatare a infracțiunii de furt 
de energie electrică, urmând ca 
procurorii de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Petroșani să 
continue cercetările.

Scandalagii amendați 
de jandarmii montani

Trei tineri din localitatea 
Câmpu lui Neag au fost 
amendați de jandarmi după ce 
au făcut scandal miercuri 
noapte. Jandarmii montani au 
fost sesizați să aplaneze con
flictul de localnicii din zonă. 
Fiecare dintre cei trei scan
dalagii a primit câte o amendă 
de 200 de lei. Ulterior jandarmii 
montani au mai identificat alți 
trei tineri care au participat la 
scandal, urmând ca și aceștia să 
fie amendați.

Maria Bulz
\ --

Doar o mustrare pentru o păruială
între colege

O elevă de la Școala „Mircea 
Sântimbreanu ” din Brad a 

scăpat doar cu o mustrare în 
fața clasei, după și-a bătut o 
colegă, în timpul unei ore. A 
doua zi după incident, eleva 
agresoare nu a mai venit la 
ore, iar colega ei s-a ales cu 

vânătăile.

Cele două eleve din clasa a VII - 
a C, a școlii generale din Brad, s-au luat 
la harță pentru simplul motiv că una 
dintre ele vorbea în timpul orei. Crina 
Olaru s-a enervat când colega ei a 
rugat-o să nu mai vorbească în timp ce 
profesorul preda lecția. Motiv pentru 
care ia aplicat o „corecție” colegei 
nemulțumite.

încăierarea fetelor s-a finalizat în 
cancelarie. Profesorii au făcut un con
siliu de urgență pentm a aplana conflic
tul. Dascălii nu au apelat la măsuri mai 
drastice și au considerat că mustrarea în 
fața clasei a elevei agresive este

suficientă.
„Crina Olaru este o fată cu devieri 

comportamentale. Provine de la un 
Centrul de Plasament și lipsește foarte 
mult de la școală. Problema dintre cele 
două eleve s-a rezolvat printr-o mus
trare în fața clasei a Crinei, după ce am 
întrunit consiliu profesoral. Astăzi nu a 
mai venit la școală, dar responsabilul ei 
direct a spus că fata va fi mutată iar la 
școala din Vălișoara.de unde a venit”, 
a afirmat Elena Meltiș-Petruț, direc
toarea instituției.

Ce spun psihologii

Astfel de incidente se întâmplă tot 
mai des în școlile hunedorene și de 
multe ori profesorii nu reacționează nici 
ei corect în fața elevilor. Nu este ușor, 
nici pentru psihologi și pedagogi 
experimentați, să definească multiplele 
cauze ale comportamentului școlar de
viant, fapt confirmat și de specialiștii în 
domeniul.

„De obicei se întâmplă astfel de 
incidente între copiii care vin din Cen

trele de Plasament și cei care au un 
mediu de viață normal. Nu cunosc in
cidentul de la școala „Mircea Sântim
breanu” din Brad, dar copiii din 
orfelinate au parte de un mediu destul 
de izolat, iar socializarea lor este de 
multe ori mai dificilă. Schimbările de 
la o școală la alta a elevilor problem
atici nu este o soluție! De foarte multe 
ori și profesorii greșesc, deoarece psi
hologul este transformat într-un 
«polițist». Cu amenințări de genul: 
«te trimit la psiholog dacă nu faci...

!», devine foarte dificil pentru psi
hologi să rezolve devierile de compor
tament ale copiilor. Normal, toți elevii 
ar trebui să meargă la întâlniri cu psi
hologul școlii, dar nu știu în ce măsură 
au loc aceste întrevederi” a spus psiho
logul Dan Olteanu, de la Centrul 
Județean de Asistență Psihopedago 
Deva.

Georgiana Giurgiu

Criză de medici în Spitalul Județean Deva
Spitalul Județean de Urgență 
se confruntă cu o acută lipsă 

de medici, în special în secțiile 
de terapie intensivă și radiolo
gie. Numărul medicilor care 
activează în aceste secții este 
cu aproximativ jumătate mai 

mic decât necesarul.

care au trecut există noi normative în 
ceea ce privește terapia intensivă. 
Acestea ne impun ca la numărul de pa
turi și la numărul de săli de operație ex
istente, să fie încadrat un anumit număr 
de medici. Ori noi lucrăm cu mai puțin 
de jumătate din numărul de medici 
necesar. Ca să putem funcționa la ca
pacitate maximă am avea nevoie de 16 
medici”, a declarat managerul spitalu
lui, Dan Florea.

Cele mai mari probleme cauzate 
de lipsa medicilor se înregistrează în 
secția terapie intensivă. Din cele șapte 
posturi, câte au existat până la sfârșitul 
anului trecut, mai sunt ocupate doar 
patru. Managerul Spitalului Județean 
de Urgență, Dan Florea, spune că 
situația este mult mai dificilă de la 
schimbarea normativelor. “Față de anii

Medicii ocoles 
și radiologia

Nici în ceea ce privește situația 
secției radiologie a Spitalului Județean 
situația nu este cu mult diferită. 
Specialiștii nu se înghesuie să profe
seze la Deva, motiv pentru care cei trei

medici radiologi sunt supra solicitați, 
“în acest moment mai sunt doar trei 
medici, din șase câți am avut la un mo
ment dat, care lucrează pe radiologie 
convențională. Ar trebui să existe opt 
medici încadrați și, separate, pe ture, 
medici la computerul tomograf’, a mai 
afirmat Dan Florea.

Reforma care bate pasul pe loc în 
sistemul sanitar, slaba salarizare și 
lipsa dotărilor din unitățile medicale 
sunt doar câteva dintre motivele care îi 
determină pe medici să profeseze peste 
hotare. De aceste lucruri este convins

și Dan Florea care spune că a încercat 
să rezolve măcar o parte a problemei. 
“Dorim în acest an să organizăm 
concurs pentru ocuparea posturilor \. T" 
cânte. Vom scoate la concurs posturi de 
rezidenți în ultimul an și de medici 
specialiști. Scoatem aceste două cate
gorii tocmai pentru o participare cât 
mai largă la concurs, în speranța că v 
exista medici ATI-iști dornici să profe
seze în spitalul de la Deva”, a con
cluzionat Florea.

Andreea Lazăr
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9 MAI - ZIUA VICTORIEI ÎMPOTRIVA
FASCISMULUI - ZIUA EUROPEI

Ziua de 9 mai este o dată cu două 
semnificații, sfârșitul marii conflagrații a 
secolului XX și Ziua Europei.

La mijlocul secolului trecut, Al 
Doilea Război Mondial a fost un conflict 
armat generalizat care a mistuit cea mai 
\are parte a globului fiind cel mai mare 

?i mai ucigător război neîntrerupt din is
toria omenirii. Capitularea Germaniei, 
principala forță a Axei, a fost semnată 
într-o suburbie a Berlinului. Ceremonia a 
avut loc într-o vila din Karlshorst, unde se 
află în zilele noastre Muzeul Rus de 
război. Reprezentanții URSS, Regatului 
Unit, Franței și SUA au sosit la scurtă 
vreme după miezul nopții. După ce 
mareșalul Jukov a deschis ceremonia, 
reprezentanții germani au semnat Actul 
final al capitulării necondiționate a Ger
maniei, a intrat în acțiune la 9 mai 1945, 
la ora 23,01 CET. Winston Churchill,. 
Iosif Vissarionovici Stalin și Franklin De
lano Roosevelt au negociat aranjamentele 
pentru lumea postbelică în timpul 
Conferinței de lalalta din februarie 1945.

Printre hotărârile luate a fost și înființarea 
Organizației Națiunilor Unite. Europa 
postbelică a fost împărțită între sferele de 
influențe americană și sovietică. Dacă 
Occidentul a trecut la reconstrucție prin 
intermediul Planului Marshall, țările Eu
ropei Răsăritene au devenit state satelit 
ale Uniunii Sovietice, adoptând metodele 
economiei planificate și ale politicii unui 
partid totalitar unic. Această împărțire a 
fost una formală. De fapt, nu au existat 
înțelegeri oficiale pentru împărțirea sfer
elor de influență. După victorie, relațiile 
dintre țările victorioase în război au de
venit din ce în ce mai încordate. Țările 
Europei Occidentale au aderat, în mare 
parte, la NATO, în timp ce cvasitotalitatea 
statelor din Europa Răsăriteană s-au aliat 
în Tratatul de la Varșovia. Aceste două 
alianțe politico-militare au fost părțile 
Războiului Rece. în Asia, ocupația 
militară a Japoniei a deschis calea 
democratizării țării. Războiul civil din 
China a continuat în timpul și după 
încheierea marii conflagrații a secolului 

trecut ducând, în cele din urmă, la procla
marea Republicii Populare Chineze și la 
secesiunea Taiwanului. Războiul a fost 
scânteia care a aprins un val de lupte pen
tru câștigarea independenței coloniilor 
puterilor europene, metropolele fiind 
vlăguite de ultima conflagrație mondială. 
S-a petrecut o schimbare notabilă a cen
trului de greutate a puterii mondiale de la 
țările Europei Occidentale către noile su- 
perputeri, Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică. Victoria împotriva 
fascismului, aniversând acum 65 de ani 
de la derularea acestui eveniment, este un 
moment semnificativ al triumfului 
democrației chiar dacă regimurile total
itare din estul european au fracturat con
tinentul pentru circa o jumătate de secol.

în fiecare an, la această dată, pe tot 
cuprinsul continentului se serbează Ziua 
Europei, pentru a marca istorica 
declarație din 9 mai 1950 a ministrului 
francez de externe, Robert Schuman, prin 
care propunea un plan de colaborare între 
Franța și Germania, pentru eliminarea 
rivalităților seculare existente între ele. 
Este începutul drumului de constituire a 
Uniunii Europene. Simbolurile acesteia 
sunt drapelul, imnul, deviza, moneda 
unică, euro și Ziua Europei, 9 mai.

Steagul, cu cele 12 stele, așezate în 
cerc, pe un fond albastru, înseamnă uni
tatea și identitatea popoarelor Europei. 
Cercul reprezintă solidaritatea și armonia, 
iar stelele, în număr de 12, reprezintă 
perfecțiunea și nu numărul statelor mem
bre ale Uniunii Europene, așa cum s-ar 
putea crede. Istoria steagului începe în 
anul 1955. întâi, el a fost folosit de Con
siliul Europei, organizație internațională 
care apară drepturile omului și valorile 
culturale europene. în anul 1985, statele 
membre UE l-au adoptat ca steag al său, 
începând cu anul următor fiind utilizat de 
către toate instituțiile Uniunii Europene.

Tot Consiliul Europei a fost cel care 
a decis, în anul 1972, ca “Oda bucuriei”, 
ultima parte a Simfoniei a IX-a de 
Beethoven, să devină imnul său, iar din 
anul 1985, a fost adoptat ca imn oficial 
al Uniunii Europene fără să îl substituie 
imnurilor naționale ale statelor membre. 
Alegerea acestei melodii ca imn 
subliniază aspirația spre valorile comune, 
unitatea în diversitate și idealurile de lib
ertate, pace și solidaritate care stau la baza 
Uniunii Europene.

"Unitate în diversitate" este deviza 
Uniunii Europene. A fost folosită pentru 
prima dată în anul 2000 și a fost pentru 
prima dată menționată oficial în tratatul 
de instituire a unei Constituții pentru Eu
ropa, încheiat în anul 2004.. Semnificația 
devizei este că, prin Uniunea Europeană, 
cetățenii acesteia își unesc eforturile pen
tru a lucra împreună pentru menținerea 

păcii și pentru prosperitate, pentru că nu
meroasele culturi, tradiții și limbi diferite, 
care coexistă în Europa, sunt un atu pen
tru continentul nostru. Deviza apare în 
cele 20 de limbi oficiale în postere publi
cate cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Eu
ropei.

La originea conceptului de monedă 
unică se află tratatele care stau la baza 
Uniunii Europene. Tratatul de la Roma, 
din anul 1957, declară că piața comună 
este unul dintre obiectivele Comunității 
Europene ce va contribui la o uniune mai 
strânsă între popoarele Europei. Tratatul 
Uniunii Europene, Maastricht 1992, intro
duce uniunea economică și monetară 
punând bazele monedei unice, iar în de
cembrie 1995, Consiliul European de la 
Madrid decide ca moneda unică să poarte 
numele de euro. începând cu 1 ianuarie 
2002, euro a intrat propriu-zis în circulație 
pe bătrânul continent. Euro a devenit un 
simbol al Uniunii Europene. Monedele și 
bancnotele naționale ale statelor din zona 
euro au fost scoase din circulație la 28 
februarie 2002. Reprezentarea grafică a 
monedei unice a fost inspirată de litera 
greceasca epsilon, ea făcând legătură atât 
cu leagănul civilizației și democrației eu
ropene, cât și cu prima litera din numele 
continentului nostru. Cele două linii para
lele din simbolul grafic sunt un indicator 
al stabilității euro.

în anul 1985, când proiectul 
construcției europene era deja clar contu
rat, cele zece state membre care formau 
la acea dată Comunitatea Europeană, au 
hotărât ca ziua de 9 mai sa devină Ziua 
Europei. Această dată a fost aleasă ca Zi 
a Europei de Consiliul European de la Mi
lano, din anul 1985, apreciindu-se că 
punctul de pornire al construcției Europei 
unite a fost declarația prin care, la 9 mai 
1950, Robert Schuman, ministrul de Ex
terne al Franței, a propus Germaniei, 
vechi inamic al țării sale, dar și altor state, 
să contribuie la realizarea unei solidarități 
reale și să pună bazele concrete ale unei 
federații europene absolut necesară pentru 
menținerea păcii. Se termina o lungă isto
rie de confruntări sângeroase și se inau
gura o nouă etapă în evoluția 
continentului nostru, bazată nu pe forță și 
violență, ci pe cooperare economică și ar
monizare legislativă.

Astăzi, Uniunea Europeană are 
următorii membri: Austria, Belgia, Bul
garia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ir
landa, Italia, Letonia, Lituania, Luxem
burg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Regatul Unit, România, San Marino,Slo
vacia, Slovenia, Spania, Suedia și Un
garia.

dr. Gheorghe Firczak



Japoneza Kama Chinen, considerată cea mai bătrână 
persoană din lume, a murit cn o săptămână înainte de a 
împlini vârsta de 115 ani, an anunțat marți reprezentanții 
Guinness Hook of Records.

Dianne Reeves vrea trandafiri albi și crini 
imperiali la București

Cântăreața de jazz Dianne Reeves 
revine la București pentru un concert pe 
9 mai. Aceasta va avea trandafiri albi și 
crini imperiali atât în camera de hotel, 
cât și în cabina de la Sala Palatului și 
pe scenă după cum și-a exprimat 
dorința.

Pe toată durata șederii sale la 
București artista vrea să fie înconjurată 
de flori proaspete. Organizatorii, 
Asociația Culturală Teocta și Kompas 
Events, îi vor pune la dispoziție aranja
mente de trandafiri albi și crini imperi
ali. Acestea se vor regăsi atât în camera 
de hotel a artistei, cât și în cabina sa de 
la Sala Palatului și pe scenă.

Dragostea pentru flori a lui Reeves 
i-a fost insuflată de mama sa, pentru 
care diva jazz are un adevărat cult.

Dianne Reeves, câștigătoare a 
patru premii Grammy, este una dintre 
cele mai importante artiste de jazz con
temporane . Reeves a fost premiată cu 
Grammy pentru cea mai bună 
cântăreață de jazz, pentru patru albume, 
dintre care trei lansate consecutiv - "In 
the Moment - Live In Concert" (2001), 
"The Calling: Celebrating Sarah 
Vaughan" (2002), "A Little Moonlight"

Britney Spears își va lansa propria linie
vestimentară

Cântăreața Britney Spears își 
va lansa, în parteneriat cu casa de 
modă americană Candie's, propria 
linie de articole vestimentare, care 
va ajunge în magazine în această 
vară, informează contactmusic.com.

Concertul AC/DC de la București a fost 
suplimentat cul.000 la categoria Golden Circle

Organizatorii concertului susținut 
de AC/DC la București pe 16 mai pun 
în vânzare 1.000 de bilete suplimentare, 
disponibile la categoria Golden Circle, 
epuizată încă din luna ianuarie, 
informează un comunicat.

Biletele din categoria Golden Cir
cle, disponibile la prețul de 265 de lei, 
care asigură spectatorilor un loc în fața 
scenei la concertul AC/DC programat 
pe 16 mai în Piața Constituției din 
Capitală, au fost epuizate încă din luna 
ianuarie.

Biletele suplimentare din catego
ria Golden Circle sunt disponibile de 
miercuri, numai prin Eventim.ro.

Concertul susținut de AC/DC în 
România este o producție Marcel 
Avram, D&D East Entertainement și 
East European Concert.

Trupa de hard rock înființată în 
Sydney, în 1973, va aduce pe 16 mai, 
în Piața Constituției din Capitală, show
ul "Black Ice", care promovează cel de

(2003), "Good Night and Good Luck 
(Soundtrack)" (2006).

Dianne Reeves a fost prima artistă 
care a semnat un contract cu Blue 
Note/EMI după reactivarea acestei 
mărci, în 1987. Ca rezultat al stilului 
său inconfundabil, artista a primit 
aprecierea constantă a criticilor de pre
tutindeni.

Biletele pentru concertul de la

Britney Spears a semnat un 
contract cu casa de modă Candie's, 
pentry oare a pozat în adolescență, 
pentru a crea o colecție limitată de 
articole vestimentare și accesorii 
pentru adolescenți, ce vor fi comer
cializate începând din această vară.

Un purtător de cuvânt al casei 
de modă Candie's a confirmat 
această informație, iar colecția 
"Britney Candie's" va fi disponibilă 
în rețeaua de magazine Kohl's din 
Statele Unite, dar și online, la 
adresa www.kohls.com. Prețurile 
articolelor din această colecție sunt

al 15-lea material de studio al ei, lansat 
în octombrie 2008. Turneul, primul 
după "Stiff Upper Lip", susținut de 
AC/DC în 2000/2001, a avut zeci de 
concerte sold out în întreaga lume. Trei 
dintre concertele susținute în Buenos 
Aires au fost filmate pentru un posibil 
DVD live, care ar urma să fie lansat.

"Black Ice" a câștigat premiul 
pentru "Marele Turneul al Anului" 
acordat anul acesta de Pollstar Concert 
Industry. De asemenea, a primit

București pot fi achiziționate de la casa 
de bilete a Sălii Palatului, magazinul 
Muzica, rețeaua Diverta și online, de pe 
site-urile www.biletoo.ro,
www.bilete.ro,www.myticket.ro. 
Biletele vor avea prețuri cuprinse între 
250 și 50 de lei.

Dianne Reeves a mai concertat la 
București în 2008, la prima ediție a 
Bucharest Masters of Jazz Festival.

cuprinse între 24 și 58 de dolari.
Totodată, cântăreața americană 

a anunțat că va continua să pozeze 
pentru casa Candie's și va purta pro
priile ei creații în timpul unei 
ședințe foto ce va avea loc în 
toamna acestui an.

Printre celelalte celebrități care 
și-au lansat propriile colecții vesti
mentare se numără Gwen Ștefani 
("L.A.M.B".), Jennifer Lopez 
("Sweetface"), Kate Moss ("Top- 
shop") și Justin Timberlake 
("William Rast").

nominalizări și la Billboard Touring 
Awards.

Până în prezent, turneul a avut 
încasări de cel puțin 135,3 milioane de 
dolari, potrivit Billboard Boxscore. 
Printre piesele incluse în setlistul show- 
ului se numără "Back in Black", "Big 
Jack", "Thunderstruck", "Black Ice", 
"You Shook Me All Night Long", "Let 
There Be Rock", "Highway to Hell" și 
"For Those About to Rock (We Salute 
You)".

Paula Seling și Ovi
au fost premiați de fanii 
Eurovision

Paula Seling și Ovi, 
reprezentanții României la competiția 
Eurovision de la Oslo, s-au clasat pe 
primul loc în preferințele OGAE Rest 
of the World, o asociație a fanilor Eu
rovision din toate țările din lume care 
nu participă la concurs, informează 
TVR.

Concursul Eurovision are, în 
afară de numeroșii participant și 
sutele de milioane de telespectatori, 
și un foarte mare număr de fani 
grupați în asociațiile OGAE (Organi
sation generale des Amateurs de l'Eu- 
rovision).

în fiecare an, în perioada dintre 
selecțiile naționale și înainte de în
ceperea concursului internațional Eu
rovision sunt lansate diverse 
clasamente și topuri ale fanilor, în 
încercarea de a determina favoriții 
preliminări.

Membrii OGAE organizează 
adevărate evenimente în cadrul 
cărora sunt audiate piesele partici
pante, care sunt votate.

La ora actuală există aproxima
tiv 40 de asociații OGAE din țările 
participante la Eurovision.

Dan Chișu debutează 
ca regizor cu ’’Website Story”

"Website Story”, primul film de 
lung metraj al lui Dan Chișu în calitate 
de regizor și va intra din 14 mai pe mar
ile ecrane. Intitulată inițial ”Pac! Ești 
mort”, producția a fost realizată în 
București pe durata a 12 zile cu un 
buget de 120.000 de euro.

"Website Story” spune povestea a 
două adolescente, Laura și Mira care 
petrec o noapte într-un club. Laura se 
îmbată și fumează primul "joint" din 
viața ei, iar dimineața nu-și mai aduce 
aminte nimic și află că prietena ei a 
murit. Șocată, vrea să afle adevărul și 
descoperă postările Mirei pe internet. 
Dorința de răzbunare va pune stăpânire 
pa Laura și astfel va începe aventura ei.

Filmul nu a avut un scenariu pro- 
priu-zis, iar majoritatea actorilor nu 
sunt profesioniști. "Website Story” este 
un experiment care a pornit de la ideea 
că un film despre tineri și problemele 
lor este mult mai expresiv și capătă o 
mai mare acuratețe dacă acești tineri 
sunt lăsați să se exprime, in acest sens, 
pe o perioadă de șase zile, actorii prin
cipali au fost închiși într-o casă unde s- 
au cunoscut și au conturat cele mai 
importante scene din film. La locul 
filmărilor, actorii primeau indicații in
dividuale, astfel încât celălalt nu știa 
replica partenerului. Ei nu aveau voie 
să oprească scena fiind nevoiți să im
provizeze până la capăt. Pentru fiecare 
scenă s-au tras, în medie, 20 de replici, 
dar niciodată două la fel.

Din distribuție fac parte actorii: 
Crina Semeniuc, Diana Gursca, 
Alexandru Oreste Scarlat Teodorescu, 
Florin Piersic Junior, Dragoș Bucur și 
Șerban loneșcu.

"Prin-povcste, filmul se-adresează 
tinerilor (...) Este o poveste modernă 
despre căutare și nesiguranță, despre 
dorință și imposibilitatea de a ajunge la

De asemenea, din 2003, există 
OGAE Rest of the World, o asociație 
a fanilor din toate celelalte țări din 
lume care nu participă la concurs. 
Astfel, în urma votului fanilor, Româ
nia s-a clasat pe primul loc, la o 
distanță considerabilă de Elveția, țara 
de pe locul al doilea, iar trofeul va fi 
înmânat celor doi artiști români, 
Paula Seling & Ovi, în timpul 
conferinței de presă pe care aceștia o 
vor susține pe 22 mai la Oslo.

în prezent, după voturile a 25 
asociații OGAE, România se află în 
prima jumătate a clasamefitului, pe 
locul al 16-lea, informează TVR.

Paula Seling și Ovi au câștigat 
finala selecției naționale Eurovision, 
piesa "Playing With Fire" urmând să 
reprezinte România la semifinala 
internațională Eurovision Song Con
test, care va avea loc la Oslo, Norv 
gia, în luna mai.

Prima semifinală internațională 
va avea loc pe 25 mai, în timp ce a 
doua, în care a fost inclusă România, 
va avea loc pe 27 mai. Finala Eurovi
sion se va desfășura în data de 29 
mai.

un rezultat, despre atitudini și gesturi 
care pot da dependență, despre acțiuni 
regretabile, cu spovedanii inutile pe net. 
Este o radiografie a unei lumi în cam 
telefonul mobil devine cronicar i 
netul devine mijloc de răspândire a 
oricărei probleme, fie ea reală, 
inventată sau doar imaginată.” a expli
cat Dan Chișu.

Filmările s-au făcut cu tehnologia 
”Red Camera”, tehnologie folosită pen
tru prima dată la un lung metraj în 
România. Red Camera a mai fost 
folosită doar în realizarea câtorva 
reclame.

’’Totul era în stadiu de experiment. 
Era o tehnologie nouă pe care noi am 
avut nebunia să o folosim. Și când spun 
“noi”, mă refer și la Ovidiu Gyarmath, 
directorul de imagine. Filmul a fost și 
pentru el o provocare - a fost primul 
său lung metraj și, așa cum spuneam, a 
fost nevoit să descopere, odată cu noi, 
ceilalți, RED-ul. Am creat filmul înce
tul cu încetul - eufemistic vorbind - pas 
cu pas, atât în faza de filmare cât și în 
cea de montaj. Când am terminat și mi- 
am dat seama ce a ieșit, am zis să 
mergem până la capăt și să-i facem și 
sunet digital. Așa am ajuns la Paris, la 
unul dintre studiourile autorizate pentru 
encodare Dolby și WebSiteStory a 
primit și sunet Dolby Digital.” a mai 
completat Chișu.

Există cel puțin zece variante ale 
acestui film care vor fi făcute publice 
după lansarea oficială, astfel încât 
fiecare spectator să-și poată construi 
propriul scenariu. Pe lângă ’’Website 
Story”, Dan Chișu a terminat cel de-al 
doilea film al său, ”ljgul”, filmat vata 
trecută si care va aparca în toamqf. 
Filmările au durat o lună, iar muzica 
poartă amprenta artistului Goran Bre- 
govici.

contactmusic.com
Eventim.ro
http://www.kohls.com
http://www.biletoo.ro
http://www.myticket.ro
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Artiștii, autenticul și viața lor

Nelu Ban Fântână
„Noi avem cel mai frumos folclor din lume. Asta-i sigur!”
în zilele noastre, frumusețile 

satului românesc sunt o reali
tate care mai poate fi văzută 
doar cu ochii minții, citind o 
carte sau ascultând poveștile 
celor care au trăit măcar o 

parte a vieții lor acolo, în cen
trul mereu viu al vieții 

adevărate - satul.

Nelu Ban Fântână este un artist al 
folclorului românesc complet. A trăit în 
satul de odinioară, a învățat să prețuiască 
tradiția și obiceiurile din Mărginimea 
Sibiului și le păstrează așa cum le-a văzut 
când era copil. Este născut în comuna 
Poiana Sibiului la data de 04 iunie 1964, 
într-o familie simplă, care iubea folclorul. 
Bunica lui era croitoreasă și făcea 
c^areci (pantaloni țărănești strânși pe pi- 

, din pănură sau din dimie, adesea 
împodobiți cu găitane) „ca nimeni alta”.

A venit în județul Hunedoara în 
1989, deoarece s-a căsătorit la Simeria. A 
colaborat pentru o perioadă cu Ansamblul 
„Getuza”, a absolvit Facultatea de 
Muzică la Universitatea Spiru Haret în 
2005 și totodată se ocupă de viața cultural 

artistică din Simeria, fiind directorul 
Casei de Cultură. A adus din Poiană toată 
tradiția, cântecul și jocul și le păstrează 
așa cum erau odată, fără a avea de suferit 
din pricina strămutării din locurile natale.

„Este greu! Momentan ne 
desfășuram activitatea doar într-o sală 
mică, deoarece clădirea Casei de Cultură 
este încă în construcție. Spectacolele le 
organizăm în aer liber, iar serile de 
romanțe a căror tradiție se păstrează neîn- 
t-'-upt de 35 de ani, suntem nevoiți să le 

_,jnizăm în restaurantele din oraș. 
Evenimentul este unic în țară și se face în 
ultima vineri a fiecărei luni, cu excepția 
sărbătorilor și sezonului de vară”, a spus 
artistul.

Un nume 
predestinat artei

în Poiană, oamenii se știau mai mult 
după porecle. Când era copil, bătrânii îl 
cunoșteau pe interpret de „Nelucu lu’ 
Trandahira”, deoarece mama lui era o fe
meie frumoasă, rumenă în obraji, harnică 
și care îngâna mereu câte o melodie prin 
gospodărie.

Tatăl lui era cunoscut ca „Fântână”, 
dar pentru că o mătușă pe numele ei 
„Ban” i-a lăsat moșia, înfiindu-1, a urmat 
ca Nelucu lu’ Trandahira să moștenească 
ambele nume.

„Și dacă aș putea 
să fac altceva, 
fără muzică 
nu aș mai fi eu”

Ca orice tânăr, Nelucu Trandahirei, 
era atras de tot ce era la modă, dar nu se 
simțea în largul lui când mergea la petre
ceri sau discotecă cu prietenii. Ceva 
lipsea, dar odată cu începerea studiilor la 
Școla Populară de Arte la Sibiu în 1982, 
Nelu a descoperit că muzica și dansul 
popular sunt exact ceea ce și-a dorit 
mereu să facă, chiar dacă avea impresia 
că nu știe nimic despre arta tradițională. 
Copilăria petrectă în Poiana Sibiului, 
alături de familie și trăind obiceiuri legat
ului, acum, ajuns la școlile domnești din 
oraș, experiența lui de viață a fost ca o 
nestemată pentru cariera ce avea să o 
urmeze.

încet, dar cu mare dragoste pentru 
ceea ce se întâmpla în clasa de canto a 
profesoarei Silvia Berzovan și la cursurile 
de dans popular, Nelu a început să fie tot 
mai apreciat printre artiști și dansatorii de 
la Ansamblul Școlii Populare de Arte. 
Astfel, după absolvirea cursurilor de 
canto, a început să cutreiere țara și lumea, 
alături de Ansamblul „Doina Transil

vaniei”, iar mai apoi împreună cu „Junii 
Sibiului”.

„Am văzut „Junii Sibiului” la un 
spectacol și mi-am zis : Eu asta vreau să 
fac! Și nu m-am lăsat până nu am ajuns 
acolo - alături de Juni”, a afirmat Nelu, 
mândru de reușita sa.

Descrierea 
costumului

Prin părțile Sibiului, costumele sunt 
personalizate. Cele bărbătești sunt iden
tice dar fiecare se diferențiază datorită 
inițialelor de la numele purtătorului, care 
sunt atent cusute ca să fie la vedere. „Este 
un obicei împământenit”, ne spune Nelu. 
Costumul este alb-negru și. sunt cunoscut 
sub denumirea de „costum de Săliște” sau 
„costum din Mărginimea Sibiului”. 
Hainele nu se împrumută, iar bătrânii, 
odinioară se îngropau în staiele populare.

„De când mă știu, costumele se per
sonalizau și nu se pot împrumuta. Era mai 
mare rușinea să fi îmbrăcat cu staie de 
împrumut. Pălăria care se poartă în zona 
Sibiului, de-a lungul timpului a suferit 
modificări. Nu știu cauza, dar de-a lungul 
anilor acest accesoriu bărbătesc s-a tot 
micșorat. Odinioară cu boruri mari, în 
timp s-a ajuns la ceea ce este astăzi. Un 
clop mic, cu boruri mici sau deloc și care 
abea mai stau pe cap - ca un cuib de 
cioară”, a rostit interpretul, amuzându-se 
de transformările suferite în timp de 
pălăriile ciobanilor sibieni.

• • 
Poiana Sibiului - 
peisaj de poveste

Cea mai aglomerată perioadă din an, 
este iama, când ciobanii coboară cu oile 
în sat. Atunci, toți sătenii vin acasă de pe 
unde au fost la muncă, să își vadă famili
ile și prietenii. După o primăvară și vară 
lungă, când puteai zării din când în când, 
pe uliță câte o babă, dintr-o dată satul se 
umple de viață. Tinerii și cei de vârstă mi
jlocie, readuc zâmbetul pe fețele brăzdate 
de trecera timpului, a bătrânilor rămași să 
„grijască” de gospodării.

„Majoritatea oamenilor erau ciobani 
în Poiana Sibiului. Pe vremuri erau 
considerați cei mai bogați oameni care 
locuiau într-o comună din România. 
Chiar și verișorii mei sunt toți ciobani”, a 
mărturisit Nelu.

De sărbători sau sâmbătă și du- 
minca, oamenii.se adunau la joc. De 
asemenea, nunțile tot iama se făceau, 
deoarece era singura perioadă din an 
când satul își avea fii acasă. Fetele și fe
ciorii erau împărțiți în două cete, 
niciodată nu ședeau la masă sau la un loc 
.Tinerii bărbați aveau un stil aparte de a 
invita fetele la joc. Le făceau cu ochiul. 
Când copilele observau semnul feciorilor, 
ele trebuiau să meargă la ei, pe când 
părinții și bătrânii satului, supravegheau 
de pe pridvorul casei atmosfera și 
voroveau despre tinerii care se îndemnau 
reciproc la dans. Era modul lor de a șe 
asigura că domnițele nu sunt strânse în 
brațe prea cu foc de juni.

„Doina, dorul.... 
astea nu-s povești, 
chiar e adevărat!”

Zicerile care l-au făcut celebru pe 
Nelu Ban Fântână, au fost cele ale

melodiei „Munților vă părăsesc”, 
inspirată din amintirile pe care le are din 
Poiana Sibiului și cu gândul la modelele 
sale artistice, Lucreția Ciobanu - 
„Doamna Munților”, Dumitru Giurca cel 
care a reînființat Ansamblul „Cindrelul”, 
Iosif Cioclodea sau Achim Nica. Chiar 
dacă melodiile artiștilor pe care îi iubește 
le poartă în suflet mereu și le-a preluat în 
bogatul să repertoriu, mai are un secret pe 
care a hotărât să-l destăinuie: „Mor după 
Grigore Leșe! Este un artist care te face 
să visezi cu ochii deschiși când îl auzi 
horind!”, a mărturisit artistul.

Apreciat mult 
de Drăgan Muntean

Nelu nu a participat la multe festi
valuri - concurs, dar pe unde a fost, ati
tudinea sa a fost apreciată de marii critici 
ai artei populare. A concurat cu interpreți, 
care asemeni lui, fac cinste folclorului 
românesc. Lenuța Evsei, Valentin 
Crainic, Ovidiu Olari, Cristian Fodor, 
Robert Târnăveanu, Marcel Părău sau 
Alina Bâcă, sunt doar câțiva dintre artiștii 
contemporani cu care colaborează și în 
prezent. Participarea la festivaluri de fol
clor precum „Felician Fărcașu” de la 
Brad sau „Strugurele de Aur” de la Jidvei, 
nu i-au provocat emoții lui Nelu.

„Nu eram stresat de atmosfera fes
tivalurilor. Mereu m-am simțit în largul 
meu pe scenă. Singurul meu interes, era 
să fiu apreciat de public și de oameni de 
specialitate precum Mărioara
Murărescu...”.

De asemenea a colaborat multă 
vreme cu regretatul Drăgan Muntean, 
care îl aprecia foarte mult pe Nelu pentru 
calitățile sale artistice și mereu îl invita să 
participe la evenimente. Era nelipsit de 
la petrecerea pădurenească de la Poienița 
Voinii. „Nu am știut că Drăgan îndrăgea 
așa mult cântecele mele, dar am aflat 
când unul din nepoții lui a venit să-mi 
ceară o adoua casetă, deoarece prima care 
i-o dădusem, a împrumutat-o unciului și 
acesta a refuzat să i-o înapoieze”, a rostit 
amuzat de situațe Nelucu lu’ Trandahira.

Cântece valoroase, 
regrete și proiecte 
de viitor

Nelu crede cu tărie că artiștii sunt 
uniți sufletește, chiar dacă până la un mo

ment dat se cunosc numai de pe micile 
ecrane.

„Oriunde ne întâlnim în țară, noi, 
artiștii ne cunoaștem gândurile datorită 
cântecului.... Este păcat că folclorul este 
tot mai puțin apreciat de tinerii din zilele 
noastre și nu știu câți dintre ei vor reuși 
să înțeleagă tradițiile și obiceiurile, 
deoarece sunt anumite lucruri care nu pot 
fi transmise dacă nu le trăiești”, a spus 
cântărețul. Deoarece și-a propus să arate 
neștiutorilor tot ce e mai bun din 
tradițiile, cântecele și obiceiurile din 
Poiană, artistul până acum a dăruit pub
licului un singur album. Mai exact o 
casetă - denumită „Colindat-am lumea” - 
căci așa era moda acum vreo 10 ani. 
Aceleași melodiile sunt pregătite și pe un 
CD, care încă nu a fost lansat. Noi învâr
tite, jiene, hațegane, cântece de uliță sau 
de ascultare vor face parte din colecția iu
bitorilor de folclor, deoarece interpretul 
pregătește un nou album.

„Vor fi doar melodii autentice, așa 
cum sunt și cele de pe casetă. Eu vreau 
ca tot ceea ce fac legat de folclor, să fie 
calitate. Este prematur să îi dau un nume 
albumului dar cu siguranță denumirea va 
fi inimă și va transmite tot respectul meu 
pentru autentic”, a mărturisit Nelu Ban 
Fântână.

Georgiana Giurgiu

oamenii.se
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O adolescentă de 15 ani a murii în urma unui chiuretaj
Polițiștii constănțeni au declanșat o anchetă în cazul unei adolescente în vâr
stă de 15 ani, care a murit la Spitalul Județean Constanța, la patru ore după 
ce a făcut un chiuretaj, rezultatele preliminare ale autopsiei arătând că fata a 
suferit un șoc hemoragie și o ruptură uterină.

Geoană a intermediat
întâlnirea Schutz - Voicu

Statul cheltuie mai mult cu jandarmii 
și cu polițiștii decât cu medicii și cu profesorii

Fostul lider al organizației de 
femei PSD Dolj, Maria 

Schutz, i-a cerut ajutorul lui 
Mircea Geoană în 2006, în 

timp ce era cercetată de pro
curorii Direcției Naționale 
Anticorupție (DNA), acesta 
trimițând-o la Cătălin Voicu 
și asigurând-o că o ajută cu 
ce are nevoie, relatează Ro

mânia Liberă.

Potrivit interceptărilor telefonice 
anexate la dosarul instrumentat de 
DNA Oradea, în 2006, Maria (Lili) 
Schutz i-a solicitat lui Mircea Geoană 
sprijin, pe telefonul acestuia dc la 
Senat, în timp ce era cercetată de 
procurorii anticorupție pentru 
săvârșirea a trei infracțiuni de 
înșelăciune prin care ar fi păgubit statul 
român cu circa cinci milioane euro, 
scrie România Liberă în ediția de joi.

Ancheta judiciară viza preluarea 
și derularea contractelor de privatizare 
a societăților Sere Codlea și Orser 
Oradea de la Agenția Domeniilor Stat
ului (ADS). însă la acel moment 
Mircea Geoană nu era avocat, ci 
președintele Senatului și șeful politic al 
Măriei Schutz, în calitatea ei de lider al 
organizației de femei a PSD Dolj.

Mircea Geoană a ajutat-o pe 
Schutz, nu cu o vorbă bună, ci cu o re
comandare la colegul Cătălin Voicu, 
asigurând-o că "te ajută cu ce ai 
nevoie". Mai mult, Geoană i l-a reco
mandat lui Schutz pe Voicu nu ca pe un 
avocat pe care să-1 angajeze, ci în cali
tatea lui Cătălin Voicu de general, con
form interceptărilor intrate în posesia 
României Libere.

Astfel, pe 6 septembrie 2006, 
Maria Schutz îl înștiința prin SMS pe 
Mircea Geoană că a fost chemată la 
DNA Oradea, că înaintea ei mai fusese 
chemat și fostul șef al ADS Comeliu 
Popa, pe care procurorii îl suspectau că 
ar fi ajutat-o pe Maria Schutz să 
păgubească agenția pe care o conducea, 

în replică, fostul lider PSD i-a 
transmis lui Schutz să vină la 
București. A doua zi, Mircea Geoană a 
sunat-o pe "Lili", așa cum i se adresa în 
particular acesteia, spunându-i textual: 
"Te rog să îți notezi un număr de tele
fon... O secundă, ca să-l scot din mem
orie... Domnul general Voicu Cătălin. 
(...) Sună-1 acum, te întâlnești cu el și 
te ajută cu ce ai nevoie".

Numele Măriei Schutz și al iui 
Mircea Geoană sunt menționate în 
stenogramele interceptărilor convorbir

Au rămas una-două variante
de reducere a deficitului bugetar

Numărul variantelor de reducere 
a deficitului pe care Guvernul le 
analizează în negocierile cu FMI s-a re
strâns la una sau două, iar o decizie 
finală va fi luată până cel târziu vineri, 
a declarat joi ministrul Finanțelor Pub
lice, Sebastian Vlădescu.

"Pot spune în mod cert că vari
antele pe care le analizăm s-au restrâns 
și probabil că mâine cel mai târziu vom 
avea decizia finală, care va trebui 
discutată și cu primul ministru și cu gu
vernul", a spus Vlădescu.

ilor dintre Cătălin Voicu și Alexandru 
Mazăre, în legătură cu intermedierea 
unei întâlniri între Voicu și Schutz. 
Voicu ar fi intervenit în dosarul 
vicepreședintelui PSD Dolj, Maria 
Schutz, trimisă în judecată de DNA.

"Băga-mi-aș p... în Geoană și cu 
toți americanii lui, care ni i-a adus la 
Curtea Supremă, că mulți au dosare. Și 
cu toate golăncile, cu șeful organizației 
PSD de la Dolj (Maria Schutz - n.r.). 
Șuța aia cu serele, cu tot...", spunea 
Voicu într-o conversație cu Alexandru 
Mazăre.

în 29 aprilie, Maria Schutz a fost 
audiată ia DNA în calitate de martor în 
dosarul senatorului Cătălin ' c icu. 
Schutz declara, după audieri, că nu îl 
cunoaște pe senatorul Voicu și că acesta 
nu a intervenit vreodată la vreo instanță 
în dosarul în care ea este judecată pen
tru corupție.

în 3 mai a fost audiat la DNA 
Mircea Geoană, în calitate de martor în 
dosarul senatorului Voicu.

Președintele Senatului, Mircea 
Geoană, declara, în 29 martie, că nu a 
intermediat niciodată o chestiune care 
să fie nelegală, răspunzând astfel unei 
întrebări privind intermediarea unei în
tâlniri între senatorul Cătălin Voicu și 
Maria Schutz. întrebat despre SMS- 
urile invocate de procurori dintre el și 
Schutz, Geoană a arătat că aceștia 
invocă "niște minciuni".

Maria Schutz a fost trimisă în 
judecată în ianuarie 2008 dc către DNA 
pentru trei infracțiuni de înșelăciune 
având consecințe deosebit de grave și 
două infracțiuni de bancrută 
frauduloasă, în formă continuată.

Alături de ea mai sunt judecați 
Comeliu Popa, fost director general al 
Agenției Domeniilor Statului, Mihai 
Ciobanu, fost director al Direcției 
Urmărire Contracte din cadrul ADS și 
Ion Dascăl u, asociat la SC Sere Codlea 
SA.

El nu a arătat care sunt variantele 
aflate în discuție cu FMI.

"Mai avem una sau două (variante 
- n.r.) Cred că o expresie preferată a gu
vernatorului BNR este fine tunning. 
Suntem în zona de fine tunning. 
Rămâne să vedem exact care este cea 
mai bună modalitate de a ieși din 
situația extrem de dificilă în care ne 
aflăm, fără să afectăm speranța de 
creștere economică", a adăugat 
Vlădescu.______________ )

Statul chcltuic anual jteste 1,4 miliarde dc 
curo pentru plata salariilor poliștilor și jan
darmilor, de aproape 2,5 ori mai mult decât chcl
tuic cu medicii plătiți dc Ministerul Sănătății și 
cu profesorii, scrie Ziarul Financiar în ediția dc 
joi. Dacă pentru salariile celor 275.000 de profe
sori statul chcltuic anual 512 mii. curo, iar pentru 
cei 15.000 dc medici rezidenți la care se adaugă 
și medicii de urgență cheltuielile salariate ale 
Ministerului Sănătății au ajuns anul trecut la 61 
mii. euro, pentru plata salariilor polițiștilor, jan
darmilor, angajaților din Oficiul Român pentru 
Imigrări sau din Direcția Pașapoarte sau Permise 
dc conducere și înmatriculări, statul a cheltuit 
peste 1,4 mid. curo, potrivit Ziarului Financiar.

Există două cauze pentru care s-a ajuns in 
această situație, este dc părere sociologul și anal
istul politic Vladimir Paști.

"Angajații dc la stat din prezent sunt un 
produs și o dezvoltare a sistemului comunist, s-a 
păstrat aceeași grilă dc salarii din acea perioadă, 
iar oscilațiile care s-au produs dc-a lungul timpu
lui au păstrat proporțiile. Pe dc altă parte, pentru 
această categoric dc paramilitari - jandarmi, 
polițiști, grăniceri, pompieri - salariile trebuie să 
fie mai mari, pentru că altfel nu mai vrea nimeni 
să lucreze în sistem", spune Paști, care este pro
fesor universitar doctor la Școala Națională dc 
Studii Politice și Administrative (SNSPA).

El a mai precizat că deși cerințele la anga
jare pentru jandarmi nu sunt aceleași ca pentru 
profesori, instituția statului care rămâne un instru
ment dc putere asupra populației - arc nevoie dc 
o forță dcmuncă bine plătită, pentru a apela la aju
torul ci atunci când arc nevoie, iar în momentul 
in care va exista un deficit dc profesori este prob
abil să aibă loc majorări salariate și pentru această 
categoric.

Concurența la facultățile dc litere sau dc 
limbi străine, care formau profesori pe bandă 
rulantă în anii trccuți, este din ce în ce mai redusă 
(6 candidați pe loc), iar admiterea se face mult 
mai ușor decât la Academia dc Poliție, dc exem
plu, unde aproape 4.000 dc absolvenți dc liceu 
încearcă să ocupe anual mai puțin dc 500 dc 
locuri prin concurs dc admitere. Din cauza 
salarizării, tinerii nu-și maidorcsc să se formeze 
ca profesori și iși caută joburi în străinătate, ceea 
ce va conduce, inevitabil, la o degradare a 
societății.

"Diferențele salariate între aceste categorii 
dc personal reprezintă o deficiență pe care trebuia 
să o rezolve noua lege a salarizării", susține Bog
dan Hossu, liderul confederației patronale "Cartel 
Alfa".

Deși legea salarizării a intrat în vigoare la 
începutul acestui an, nici salariile încasate dc 
angajații dc la stat, nici proporția cheltuielilor 
salariate cu bugetarii nu s-au schimbat - singura 
modificare a fost modalitatea dc calcul al salari
ilor, in care s-au inclus sporurile acordate și în 
anii trccuți.

Un profesor debutant dc gimnaziu sau liceu 
arc un salariu lunar net dc 834 dc Ici, în timp ce 
salariul unui medic debutant, care a absolvit șase 
ani dc facultate și care a mai făcut intre trei și 
șapte ani dc rezidențial, lucrează ca medic spe
cialist pe un salariu cuprins între 900 și 1.300 dc 
Ici, in funcție dc specializare.

Comparativ, un jandarm câștigă la debutul 
caricriei 1.400 dc lei net, fără să aibă studii supe
rioare, in timp ce un agent dc poliție intră in 
funcție pe un salariu dc aproximativ 1.800 dc lei 
net, adică valoarea la care ajung profesorii și 
medicii după câțiva ani buni dc muncă.

Dc asemenea, salariile agenților dc poliție 
cresc progresiv de la an la an: Gabriela Ghcorghe, 
agent dc poliție la Ministerul dc Intcnc, arc un 
salariu de 2.300 dc lei pe lună, în timp ce Adrian 
Vasilc Ciorca, agent șef adjunct (fără studii supe
rioare) la același minister, arc un salariu dc 4.000 
dc lei pe lună, potrivit declarațiilor dc avere pub
licate pe sitc-ul Ministerului dc lntcme.

Dc altfel, funcția dc agent- șef adjunct de 
poliție se află la jumătatea organigramei dc per
sonal din corpul agenților dc poliție, iar salariul 
încasat pentru această funcție - dc 4.000 dc Ici - 
este dc peste trei ori mai marc decât salariul 
mediu al unui profesor dc liceu sau gimnaziu, 
care câștigă 1.315 dc Ici pe lună.

"Un medic nu depășește 2000 dc lei salariu 
după 10 ani dc experiență ca specialist, însă mai 
poate obține diverse sporuri și își poate mări ven
iturile făcând gărzi dc noapte", explică academi
cianul Constantin Popa, profesor dc neurologic la 
Universitatea dc Medicină și Farmacie "Carol 
Davila" și directorul Institutului Național dc Neu
rologic și Boli Cardiovasculare.

în România există 175.000 dc cadre med
icale, din care aproximativ 54.000 sunt medici. 
Dc la bugetul Ministerului Sănătății sunt plătiți 
cei 15.000 dc medici rezidenți și medicii dc 
urgență, rcstulprimind salarii din bugetul Casei 
Naționale dc Asigurări dc Sănătate (CNAS).

"Un medie devine specialist după șase sau 
șapte ani dc rezidențial, iar atunci când poate să- 
și exercite meseria este încă susținut dc părinți 
sau își caută un al doilea job. Nu c dc mirare că 
tot mai mulți pleacă in străinătate, iar locurile dc 
la facultățile dc medicină abia se mai ocupă", mai 
spune Popa.

El a mai precizat că fără cel puțin 8% din 
PIB pentru sănătate nu putem face nimic pentru 
extinderea competențelor medicale în România 
și a dat exemplul Statelor Unite, unde se alocă 
12-13% din PIB pentru sănătate.

"Un medic specialist arc un salariu mai mic 
decât secretarul unei primării dintr-o comună care 
arc sub 3.000 dc locuitori. Cel mai marc salariu 
pc care îl poate lua un medic primar este dc 3.746 
dclci și corespunde unui coeficient dc ierarhizare 
dc 5,34 din 12", spune și Vasilc Astărătoac, 
președintele Colegiului Medicilor.

Salariul unui jandarm este cu 70% mai 
marc decât al unui profesor debutant.

Cristi, 25 dc ani, jandarm pentru 
menținerea și restabilirea ordinii publice, a ab
solvit cursurile unui liceu, a făcut armata, după 
care a aplicat pentru un post în cadrul jan
darmeriei din localitate, pc care la câștigat în 
urma unui concurs.

"Inițial, am avut un salariu lunar dc 1.400 
dc lei net. După cinci ani, perioadă în care am fost 
gradat o dată, am ajuns la un salariu lunar de 
1.900 dc lei", spune Cristi care, după ce a obținut 
postul, aurmat trei cursuri dc specializare obliga
torii.

Salariul pc care îl obține un profesor debu
tant este cu aproape 70% mai mic, dc 834 dc lei 
pc lună, deși este absolvent dc studii superioare.

Situația privind discrepanțele salarialc este 
cunoscută și dc oficialii Băncii Mondiale, iar 
fenomenul este anormal, spun specialiștii.

"Reforma se face în domeniul în care nu 
trebuie. Primul domeniu al reformei ar trebui să 
fie salarizarea, iar în acest sens ar trebui să sc 
reducă cheltuielile din sectorul care consumă cel 
mai mult, adică al bugetarilor care fac parte din 
categoriile speciale- polițiști, militari, servicii se
crete", susține Liviu Voinca, directorul Grupului 
dc Economic Aplicată.

Dana Papadima, directorul educațional al 
școlii și grădiniței private Little London spune că 
discrepanțele salariate arată care sunt angajații pc 
care sc sprijină Guvernul dc mulți ani încoace.

"Ministerul dc lntcme rămâne astfel o 
structură dc bază, dccizională șl dc control. De 
altfel, în toate statele, cu excepția celor nordice, 
există nemulțumiri în ceea ce privește stabilirea 
bugetelor pentru aceste categorii", spune Pa
padima.

Un agent dc poliție, fără studii superioare, 
câștigă dublu față dc un medic sau un profesor.

Agenții dc poliție au studii liceale sau 
postliccalc "cu diplomă", sc arată în legea care 
reglementează statutul polițiștilor, în timp ce 

ofițerii dc poliție trebuie să aibă neapărat studii 
superioare.

Marius, 23 dc ani, agent dc poliție, a 
obținut postul după ce a fost scos la concurs și 
după ce a trecut testul psihologic, examenul dc 
educație fizică și ccl dc legislație.

"Ca agent debutant, câștig aproximativ 
1.800 dc lei pc lună, din care salariul reprezintă 
aproape 900 dc Ici, iar restul sunt sporuri ( cum 
sunt cele dc antenă sau dc periculozitate- n. red. 
)", spune Marius, care a absolvit cursurile unui 
liceu și în prezent este student în anul II la o fac
ultate privată.

Un medic care abia și-a încheiat 
rczidcnțiatul arc un salariu care începe dc la 900 
dc lei pc lună.

Președintele Cartel Alfa a adăugat că, dc 
fapt, una dintre cele mai mari probleme ale 
polițiștilor este deficitul dc personal, întrucât 
ncocuparca a 6.000 de posturi în cadrul poliț ’ 1 
dus la o stabilirea unui buget pentru orele supli
mentare pentru personalul existent.

Odată cu o ordonanță care interzice plata 
orelor suplimentare pentru bugetari, au apărut și 
protestele.

O altă explicație pc care o dă liderul sindi
cal pentru cheltuielile salarialc mai mari pc care 
le arc statul cu polițiștii și cu jandarmii o 
reprezintă faptul că au existat generali conccdiați, 
care au câștigat în instanță salarii compensatorii 
foarte mari.

"Există aproximativ 58.000 dc poliții, 
peste 100.000 dc jandarmi in România. Mulți jan
darmi sunt folosiți pentru apărarea unităților cu 
regim special, iar în unele sate, dc exemplu, 
aproape că au ajuns să suplinească polițiștii", 
explică Hossu.

Gabriel Gâdoiu, șofer în cadrul Ministeru
lui Administrației și Internelor a avut un venit dc 
3.630 dc lei pc lună în 2009, potrivit declarației 
dc avere publicate pc sitc-ul instituției. Salariul 
său a fost dc aproape cinci ori mai marc decât ccl 
obținut dc soția sa, care lucrează ca .acrător com
ercial la Sclgros și care arc un salariu dc 750 dc 
lei pc lună. Dc asemenea, copilul său a lucrat anul 
trecut ca lucrător la Mc Donald's, unde a avut un 
venit lunar dc aproximativ 350 dc lei pc lună, 
potrivit aceluiași document.

Acesta este cel mai clar exemplu ol 
discrepanțelor salarialc dintre mediul privat și cel 
bugetar. în România, peste 100.000 dc angajați 
câștigau anul trecut sub 700 dc Ici, majoritatea 
provenind din mediul privat, în timp ce un șofer 
din Ministerul de lntcme câștigă peste 3.600 dc 
lei

Salariul șoferului Gâdoiu a fost anul tr. 
mai marc decât ccl al unui ofițer din cadrul 
aceluiași minister: dc exemplu, Costin 
Găitulcscu, ofițer specialist 1, a avut un venit dc 
3.500 dc Ici pc lună anul trecut, potrivit 
declarației sale dc avere.

Și Marian Gcagcac, șofer în cadrul MAI, 
arc un salariu lunar dc 2.730 dc Ici pc lună, 
potrivit declarației sale dc avere dc anul trecut.

Nici muncitorii din cadrul ministrului nu 
au salarii foarte mici: Mihai Ciopală, zidar- 
faianțar in cadrul instituției, a avut un salariu 
lunar dc 1.500 dc lei anul trecut, mai marc cu 200 
dc lei față dc salariul mediu pc care îl obține un 
profesor din învățământul preuniversitar sau 
liceal.

Deși statul chcltuic ccl mai mult cu salariile 
angajaților care fac parte din categoriile speciale, 
salariile brute ale militarilor și polițiștilor vor 
crește cu 5,5% anul viitor, pentru a majora baza 
dc contribuabili la sistemul dc pensii, potriv’*' 
unor declarații anterioare ale ministrului Muncit, 
Mihai Șeitan.

Astfel, 250.000 dc militari, polițiști și 
angajați ai serviciilor secrete vor contribui în 
2011 la fondul dc pensii.



Handbalistele Olena Vașciuk, Anastasia Pidpalova, Gabriella Szucs, Ro
xana Gatzel, Valentina Ardeau Elisei și Mihaela Smedescu nu au fost re
ținute de tehnicianul Radu Voina pentru finala tur a Ligii Campionilor, 
de sâmbătă, ora 17.00, cu danezele de la Viborg HK.
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HCM Buzău - Cetate Deva
28-31

g
“Minerii au rămas
fără prime

,pă o serie de șase meciuri în 
ire nu a bătut pe nimeni, Ce- 
ate Deva a câștigat în depla- 
ire, la HCM Buzău. Succesul 
u mai are nicio importanță în 
asament, pentru că Cetate nu 
poate termina nici în acest 
sezon mai sus de locul opt, 

ocupat în prezent.

Se pare că jucătoarelor le-a fost 
smis înainte de meciul cu Buzău un 

îsaj din partea conducerii, că așa nu 
mai poate. „Nu le-am amenințat, pur 
simplu le-am spus că nu mai văd nici 

ban. Le plătesc doar ca să se 
treneze și la meciuri nimic? Cred că 

ițeles mesajul. Cât despre banii de 
iectiv, pot să uite. Unele jucătoare au 
cute contractele în așa fel încât 
casează bani doar dacă ne calificam 
cupele europene. Anul trecut, deși au 
tat obiectivul, și-au încasat banii. Am 
s că așa e mai bine, dau de la mine, 
nul acesta gata, s-a terminat”, a de- 
irat patronul Marian Muntean. Hand- 
listele antrenate de Liviu Andrieș au 
cat mai bine decât au făcut-o cu HC 
ilău și s-au impus, deși au avut numai 
) handbaliste mari și late înscrise pe 
aia de arbitraj.

Prima repriză a fost echilibrată, 
iciuna dintre cele două echipe nu a

reușit să se desprindă la o lungime mai 
mare de două goluri. în minutul cinci, 
HCM Buzău conducea cu 3 - 2 și astfel 
s-a mers cap la cap până la jumătatea 
primului act. Cetate a fost mai precisă 
în aruncări, iar gazdele mai relaxate în 
fața porții lui Poenaru și echipa 
hunedoreană a luat avans de două 
golui' 9 - 7. La pauză, Cetate a intrat 
la cabine cu un singur gol avans, 15 - 
14.

Potrivit jurnaliștilor buzoieni care 
au fost la meci, repriza secundă a arătat 
un handbal mediocru din partea ambe
lor formații. Totuși, Cetate a avut în 
Cartaș și Toth două arme letale de la

linia de nouă metri, care au menținut un 
avantaj de trei - cinci goluri pentru 
echipa hunedoreană. HCM Buzău a 
fost cu gândul mai mult la vacanță, iar 
Cetate nu a putut mai mult, pentru că 
aproape de final, din cauza oboselii 
acumulate, ambele formații s-au între
cut în greșeli care mai de care mai 
copilărești. Cum elevele lui Romeo Ilie 
nu au putut mai mult pe final, handbal
istele lui Cetate nu au avut altceva de 
făcut decât să conserve avantajul luat. 
Lucru care le-a reușit de minune, Deva 
impunându-se la o diferență de trei 
goluri, 31 - 28.

Jucătorii Minerului Lupeni au 
rămas fără două prime. Fotbaliștii tre
buiau să încaseze nouă milioane de 
lei vechi pentru egalul de la Baia 
mare și victoria cu Gaz Metan CFR 
Craiova. Pentru că sunt încă la minus 
în clasamentul adevărului și nu au 
scăpat de grija retrogradării conduc
erea echipei Minerul Lupeni a decis 
ca jucătorii să nu mai intre în poses'ia 
primelor. „Nu am mai luat niciun 
ban, lucru ce nu ni se pare firesc din 
moment ce ne-a fost anunțată prima. 
Dacă ni se spunea că nu vom lua, asta 
e, ne consolam cu gândul, dar așa nu 
este corect. Noi în retur am adunat 
mai multe puncte decât au adunat 
foștii jucători în tur, care, culmea au 
luat mai mulți bani decât noi”, au 
spus fotbaliștii pregătiți de Petre 
Gigiu. în plus, tot printr-o decizie a 
conducerii s-a decis ca fotbaliștii să 
încaseze numai jumătate din primele 
de joc, iar cealaltă jumătate să vină la 
final de campionat. Cu o singură

condiție: Minerul Lupeni să scape de 
retrogradare.

Cât despre datoria pe care UTA 
trebuia să o plătească, în conturile 
clubului nu a apărut nicio lețcaie. Cel 
puțin așa spune Mihai Basarab, omul 
însărcinat cu conducerea destinelor 
secției de fotbal. „Am fost la bancă 
am verificat și nu a intrat nimic. Dacă 
ei spun că au plătit, înseamnă că așa 
e, pentru că ne place să credem că 
sunt oameni serioși, mai este timp 
până vineri”, a afirmat Basarab. ’

iituație 
(implicată 
a cupele 
;uropene

Ultima etapă din Liga Națională 
; handbal feminin, programată mier- 
îri, va rezolva problema echipelor 
ire se vor clasa pe locurile 3-5, care 
jc în cupele europene. Cinci echipe se 
iptă pentru trei locuri, diferența între 
e fiind de doar două puncte. Ironia 
>rții face ca patru dintre ele să se 
itâlnească în meciuri directe, 
fevărate lupte pe viață și pe moarte.

Rezultate etapa a XXV-a
HCM Buzău - Cetate Deva 28-31
HCM Roman - Rulmentul Brașov 27 - 25
Tomis Constanța - Dunărea Brăila 29 — 27
Oțelul Galați - Știința Bacău 29-21
Universitatea Reșița - Jolidon Cluj 28-37
Rapid - HC Zalău 30 - 34
Știința Baia Mare - Oltchim Râmnicu Vâlcea 31-35

Clasament

*Echipe penalizate cu un punct pentru nerespectarea cerințelor de vârstă

1 .Oltchim 25 25 0 0 964-596 50
2.Jolidon Cluj 25 17 2 6 730-640 36
3.Baia Mare 25 16 1 8 7 44-652 33
4.HCM Roman 25 15 2 8 659-567 32
5.HC Zalău 25 15 2 8 699-632 32
6.Constanța 25 15 2 8 . 683-654 32
7.Dunărea Brăila 25 15 1 9 713-656 31
8.Cetate Deva 25 11 1 13 653-671 23
9.Oțelul Galați 25 10 1 14 659-687 21
10. HCM Buzău* 25 7 2 16 638-734 15
11. U Reșița 25 6 2 17 643-722 14
12. Rulmentul* 25 6 0 19 667-777 11
13. Rapid 25 5 1 19 667-939 11
14. Știința Bacău 25 3 1 21 612-804 7

Etapa a XXVI-a (ultima)
Cetate Deva - Rapid București
Rulmentul Brașov - HCM Buzău
HC Zalău - Știința Baia Mare
Oltchim Râmnicu Vâlcea - Universitatea Reșița
Jolidon Cluj - Oțelul Galați
Dunărea Brăila - HCM Roman
Știința Bacău - Tomis Constanța

Finala județeană
în Cupa României: 

FC Hunedoara - Măgura Pui
FC Hunedoara s-a calificat în fi

nala etapei județene a Cupei 
României la fotbal. Trupa lui Nelu 
Mitrică nu a avut nici un fel de prob
leme cu Olimpia Ribița, echipă din 
Liga a V-a, căreia i-a administrat o 
căruță de goluri. 8-1 s-a terminat 
pentru hunedoreni, jucătorul Corobea 
marcând jumătate dintre golurile 
învingătorilor.

în cealaltă semifinală, Măgura 
Pui a dispus categoric de Silva Mira
col Hărău, cu scorul de 4 - 0, reușind 
să își asigure prezența în ultimul act. 
Potrivit reprezentanților JAF Hune
doara, finala Cupei României, etapa 
județeană, se va juca cel mai probabil 
în data de 5 iunie, locația aleasă ur
mând a fi stabilită cât mai curând. în 
pole position este tot Stadionul Met
alul, din Crișcior, însă nu s-a stabilit 
nimic oficial deocamdată.

Rezultate semifinale
Cupa României

FC Hunedoara - Olimpia Ribița
8-1

Măgura Pui - Silva Miracol Hărău
4-0

Finala, 5 iunie
FC Hunedoara - Măgura Pui

______________ y

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

• O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

O
Abonamentele 

se pot face: 
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale
din județ;

- la sediul redacției
din Deva, 

str. Mărăști, bL D 4, 
sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101

O



lg “Plăcintă Americană ” - un film despre viață, dragoste și sex - prezintă povestea 
unor adolescenți ai căror hormoni au luat-o pur și simplu razna! Cei patru tineri 
sunt hotărâți să spună cât mai curând “adio ” statutului de virgini și pornesc la vâ
nătoare de fete (Sâmbătă, Pro TV; 22:30; Plăcintă americană)

Program tvlO
Vineri, 7 mai 2010
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07:00 Telejurnal;
. ' Sport;

Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de 

j divertisment, 2008) Prima parte
09:00 Telejurnal

i 09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 
divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 249.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Dicgo 

, > Bugallo
11:15 Garantat 100% (talk show, rcl.) 

45’
12:00 Tenis: România - Ucraina
18:00 Magazin UEFA Champions 

League
18:30 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 4.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 O dată-n viață (emisiune de di- | 

- vertisment)
23:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 17.) 45' cu Wil
liam L. Petersen, Marg Helgen- 
berger, Joija Fox, Gary Dourdan

07:00 Centrul dc frumusețe (67.) 
08:00 H...ora prichindeilor 
09:00 Videoterapia (2010) 48' 
10:00 Telejurnal
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002-85.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc
13:15 Zestrea românilor (documen-

- tar, rel.)
14:30 Utopia (2008) 15'
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 67.) cu Stefa
nia Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio

17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 11.) cu Jocly Fisher, Joe

■ Pinguc, Corey Sevier, Yani Gel- 
lman

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:15 Berlin, Berlin (rel. - 85.)
18:45 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 235.)
19:15 Poate nu știai
19:30 Șansă și neșansă
20:30 Pescar hoinar
21OO Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
21:30 în numele victimei
22.00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:05 Pilulele magice

')6:0U
08:00

1V:OO
11:00

12:00
13:00
'4:00

. 14:30
I 16:00

17:00
19:00
70:30

22:30

Observator
'Ncatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
în gura presei
Familia Bundy (SUA serial de | 

-comedie, 1987) cu Ed O'Neill j
Bun de cinste (rel.)
Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill
Să te prezint părinților (rel.) 
Observator
Acces Direct
Observator
Regele Scorpion (SUA-german 

film de acțiune, 2001) 92' cu 
Dwayne "The Rock” Johnson, 
Michael Clarke Duncan, Steven 
Brand, Kelly Hu
Kickboxer 4: Meciul vieții 

'SUA film de acțiune, 1994) 90' 
cu Sasha Mitchell, Kamel Krifa, 
Nicholas Guest, Terri Conn

07:U<> Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Pericol rezidențial (SUA film 

de acțiune, 2007, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3729.) cu Heather 
'Tom, Christel Khalil, Lauralce 
Bell, Don Diamont

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Divcrtis - Land of Jokes (rel.)
15:00 Divcrtis - Serviciul Român de 

Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010, rcl.)

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973-3730.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralce Bell, 
Don Diamont

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

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20’30 Dansez pentru tine (emisiune 

concurs, 2010)

07:30 Împreună pentru totdeauna
■- (mexican dramă, 2008, rel.) 

08:45 Cameleonii (2009, rcl.) 
10:00 Luna fermecată (2007) 45' 
11:15 Pasiune (dramă, 2007) 
12:30 Pasiune (dramă, 2007) 
14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 
15:15 Rețeta de ACASĂ 
15:30 Destine furate (SUA serial, 

2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (mexican se

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

(mexican serial de dramă, 2008)
• 45' cu Lucero, Sergio Sendel 

19:30 Cameleonii (mexican film se
rial dc acțiune, 2009) 

20:30 Naufragiați (cnglcz-italian co
medie romantică, 2002)

22:30 Cuibul dc vipere (brazilian se
rial dc comedie, 2006)

07:00 Nimeni nu-i perfect (17.) 30’ 
07:30 Pitici și tătici (2003) 30'
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Focus Monden (2009, rel.) 30' 
09:30 Viceversa (reality show) 
10:30 Valul ucigaș (rel.) 168' 
13:00 Camera dc râs
14:00 Camera dc râs
14:30 Neveste disperate (2004 - 2.) 
16:00 Oliver Twist (1999) 105’ 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Gazdă dc profesie (reality 

show. 2010)
20:30 Misiune pentru președinte 

(SUA film dc acțiune, 2000) 90' 
cu Chuck Norris, Dylan Neal, 
Jennifer Tung, Ralph Waite

22:30 în mijlocul rechinilor (SUA- 
sud-african film dc catastrofă, 
2005) 88' cu Shannon Lucio, 
Justin Baldoni, Warren McA- 
slan, Riley Smith

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

cântecului
07:55 Semne (reportaj, 2007)
98:25 Spectacolul lumii
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
09:55 Schițe muzicale
10:00 Arca lui Noe
10:30 Emisiune
11:00 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 10.) 30' cu Miley Cyrus, 
Emily Osment, Mitchel Musso, 

.Jason Earles
12:00 Tenis: România - Ucraina
14:30 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:55 Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Spaniei
16:20 Iubiri dincolo de ecran Episo

dul 24
16:30 MioritzaNiuz
17:00 Călător pe viață
17:35 TeleEnciclopedia (1965)
18:30 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 O minciună gogonată (SUA- 

german comedie, 2002) 88' cu 
Frankie Muniz, Paul Giamatti, 
Amanda Bynes

22:45 Familia Simpson (SUA serial 
■ de desene animate, 1989 - 15.)

23:45 Mioritza Niuz (rel.)

i
07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 ABC... De ce? (pentru copii) 
09:00 Atenție... copii 
19:35 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
10:30 Zon@ IT (2007, rcl.) 
11:00 Rugby: RCJ Farul Constanța -

RCM Universitatea dc Vest Ti
mișoara

3:00 între cer și pământ (2008, rcl.) 
13:35 Atenție, se cântă! 
15:00 Natură și aventură 25' 
15:30 Zestrea românilor (documen

tar)
16:00 Lumea dc aproape 
16:30 Imaginea Succesului (rel.) 
17:00 Timpul chitarelor
8:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - I.) 
(9:00 Lecția de ecologic (serial do-

i, cumentar, 2007)
19:30 Arena Leilor (reality show, 

2010, rel.)
20:30 M-am săturat! (SUA serial de 

comedie, 1997 - 21.) 
21:00 Polițist prin timp (SUA film 

serial dc acțiune, 1997 - 4.) 45'
J cu Ted King, Don Stark, Cristi 

Conaway Kurt Fuller
22:00 Ora dc știri (show de întâlniri) 
23:10 Iubire in război (italian dramă 

de război, 2007) 116' cu Mar
tina Stella, Daniele Lioțti, Fede
rica Bcm, Denis Fasolo

07:10 Universul credinței
09:00 Desene animate

I Clubul Disney
09:55 Spune-mi ce te doare

' (emisiune de divertisment)
10:35 Viața satului
12:00 Tenis: România - Ucraina
14:55 Formula 1: Marele Premiu al

• Spaniei
17:00 Tenis:

România - Ucraina
18:00 Iubiri dincolo dc ecran 

Episodul 25
18:10 DănutzS.R.L.

(emisiune dc divertisment) 
Partea a doua

18:20 Concert:
Orchestra Elbow

19:25 Tragerile Jocker,
Loto 5 /40,
Loto 6/49
și Noroc

19:40 Sport
20:00 Telejurnal;

Omologarea Tragerilor
Loto 6/49
și Noroc;
Meteo

21:10 Robin Hood, prințul hoților 
Cu: Kevin Costner, Morgan 
Freeman, Christian Slater, Mary 
Elizabeth Mastrantonio

23:35 Garantat 100%
(talk show) 45'

u/:0u Popasuri folclorice (2008. rel.) 
38:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
98:30 Dincolo dc hartă (rel.) 45' 
99:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rel.)
12:00 Piatra magică (australian film , 

1999-30.) cu Nikki Coghill, 
Robert Alston, Jasper Bagg, 
Emie Bourne

12:35 H...ora prichindeilor
13:35 Părinții ideali (SUA comedie, 

1994)88' cu Elijah Wood
15:20 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002, rcl.)

16:00 Atlas
16:30 Aromânii
17:00 Muzică și muzichie
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 2.)
19:00 Campionii
19:30 Videoterapia
20:30 Să mănânce cozonac! (englez 

serial dc comedie, 1999 - 1.)
21:00 Eureka (S.F., 2006- 14.)
22:00 Ora dc știri (show de întâlniri) 
23:10 Teroare în Boston (SUA film 

dc acțiune, 1994) 121' cu Jeff 
Bridges, Suzy Amis, Tommy 
Lec Jones, Forest Whitaker

HB© 12:20 Un sărut adevărat (SUA comedic, 1999) 107'
14:05 Rețeta dragostei (SUA comedic romantică, 2007) 107' 
15:55 Tatăl meu, Romulus (australian dramă, 2007) 104'

17:40 Frații Bloom (SUA comedie, 2008) 113' cu Adrien Brody
19:30 Filme și vedete
20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010-8.)
21:00 Babylon A.D. (SUA-francez-cnglcz S.F., 2008) 90' cu Vin Diesel
22:40 Nivelul groazei (SUA horror, 2007) 98' cu Rachel Nichols, Wes Ben

tley, Simon Reynolds, Miranda Edwards

14:15 Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 24.)
! 15:15 Zoom în 10 (emisiune dc divertisment)
: 15:30 Seinfeld (SUA serial de comedic, 1990, rcl. - 131.) 23'

16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedic, 1995 - 2.) 30'
J 17:00 Vacanța (SUA comedie romantică, 1938) 95'
: 19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 25.) cu Lorenzo Crespi
s 20:00 Experiment infernal (SUA S.F., 2006)
• 22:00 Anatomic 2 (german horror, 2003) 101' cu Bamaby Mctschurat, Her

bert Knaup, Heike Makatsch, Frank Gicring

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Beethoven
10:30 101 dalmațieni (SUA serial

■desene animate, 1997) 30' cu 
Pamela Segall, Kath Soucic, 
Tara Strong. Jeff Bennett

11:00 Benny Hill (englez serial, 
1969) 60’ jcu Benny Hill

12:00 Film 100%
12:30 Felicia
13:00 Observator
(3.30 Doi catâri pentru sora Sara 

(SUA comedie western, 1969) 
16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Regele Scorpion (SUA-german 

film de acțiune, 2001, rel.) 
19:00 Observator
20:30 In puii mei
! 1:50 Pâine și circ (talk show, 2010) 
22:45 La Mali (SUA comedie, 1995) 

91' cu Jason Lec, Jeremy Lon
don, Ben Affleck, Jason Mewes

07:00 Camera dc ras
08:00 Incredibilul Hulk
08:30 Regele Șaman (japonez serial

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore? 

(2007) 90'
10:30 Frumusețe pe muchie dc cuțit 

. (reality show,
2010, rcl.)

12:00 Dansez pentru tine 
(emisiune concurs, 
2010, rel.)

13:00 Știrile Pro TV
13:05 Dansez pentru tine 

(emisiune concurs, 
2010, rel.) 

17:15 Handbal:
Viborg - Oltchim

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Rambo II (SUA film de ac

țiune, 1985)91' cu Sylvester 
Stallone, Richard Crenna, Char
les Napier, Steven Berkoff 

22:30 Plăcintă americană (SUA co
medie, 1999)95' cu Jason 
Biggs, Chris Klein, Tara Reid, 
Eugene Levy

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

08:45 Cameleonii (mexican film se
rial dc acțiune, 2009, rcl.) 

10:00 Luna fermecată (SUA serial, 
. 2007) 45' cu Monica Dionne 

11:15 Pasiune (dramă, 2007) 
12:30 Pasiune (dramă, 2007) 
13:30 Terra Nostra (1999) 
15 30 Destine furate (2007) 60' 
16:25. Vremea dc ACASĂ 
16:30 Maria Mercedes (1992) 
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial dc dramă, 2008) 
19:30 Cameleonii (2009) 
20:30 Adevărul despre iubire (englez 

comedie romantică, 2004) 100' 
cu Jennifer Love Hewitt, Dou- 
gray Scott, Jimi Mistry

22:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lâzaro Ramos, Daniel dc Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximenes

de desene animate, 2003)
09:00 Tarzan (SUA serial desene ani

mate, 2001 - 36.)
09:30 Autoforum
10:30 Camera dc râs
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dictă și o vedetă (2008) 
12:00 Căminul dc 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60’
14:00 Schimb dc mame (reality 

show, rcl.) 90'
16:15 Mondenii Show (rcl.) 105'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:3Q Gazdă dc profesie
20:30 Comoara națională (SUA film 

de acțiune, 2004) 131' cu Nico
las Cage, Scan Bean, Justin Bar
tha, Diane Kruger

23:15 Cronica dc 10 ani

11:30 Entertainment News (27.)
12:30 Vacanța (SUA comedie romantică, 1938, rel.) 95'
14:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 18.)

15:15 Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 15.) 55'
16:15 Uraganul vine de ia Navarone (englez aventură, 1978) 118'
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 2.) 60' cu Glenn Close 
20:00 Zorba grecul (SUA-cnglcz-grcc dramă, 1964) 142’ cu Anthony Quinn 
23:00 Sade (francez dramă, 2000) 100' cu Daniel Auteuil, Marianne Deni-

court, Jeanne Balibar, Isild Le Besco

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 
11:30 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007, rcl. - 2.) 
12:30 Uraganul vine dc la Navarone (aventură, 1978, rcl.) 
15:30 Lumea PRO CINEMA

CH:OO Observator 07:00 Știrile Pro TV
09:00 Neatza, vecină! 10:00 După 20 dc ani (talk show)
10:00 Xanadu (SUA film muzical,

1980)
l>:00 Tarzan, omul maimuță (SUA 

aventură, 1981)
12:00 Xcna: prințesa războinică 13:00 Știrile Pro TV

(SUA film serial dc aventură, 
1995)

13:05 Apropo TV (emisiune dc diver
tisment)

13:00 Observator 14:00 Prințul deșertului (italian-ger-
13:30 Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill
man mini-serial, 1989) 100' cu 
Rutger Hauer, Carol Alt, Omar

14:00 Războinicul Șoim (SUA wes- Sharif, Elliott Gould
tern, 1994) 15:15 Jerry Maguire (SUA comedie,

16:00 Observator 1996) 132' cu Tom Cruise
16:30 în puii mei (emisiune de diver- 18:00 România, te iubesc!

tisment, 2010, rel.) 19:00 Știrile Pro TV
17:45 Divcrtis Mali 20:30 Divertis - Land of Jokes
19:00 Observator 21:30 Divcrtis - Serviciul Român de
20:00 SuperBingo Metropolis (emi- Comedic

siunc concurs, 2009) 300' 22:30 Bun venit în Collinwood (SUA
23:30 Misiune de salvare (SUA film 

dc acțiune, 1994) 105' cujan- 
Michael Vincent, Michael Parc 
Alon Abutbul, Galit Giat

comedic, 2002) 86' cu William 
H. Macy, Isaiah Washington, 
George Clooney, Patricia Clar
kson

12:50 Premiile Bafta 2010
14:55 Longford (SUA-englez dramă, 2006) 93'
16:25 Gol 3 - Finala (german dramă, 2009) cu JJ Feild
18:00 Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen Stewart 
20:00 Cum să reușești în America (SUA serial, 2010 - 5.) cu

Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Beil, Luis Guzmân
21:00 Grey Gardens (SUA dramă biografică, 2009)
22:45 Furtună tropicală (SUA-englez-german comedie, 2008) 105' cu Ben

Stiller, Robert Downey Jr., Nick Nolte, Jack Black

07:36 împreună pentru totdeauna
' . (mexican dramă, 2008, rel.) 

18:45 Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009, rel.)

10:00 Rețeta de ACASĂ 
11:15 Pasiune (dramă, 2007) 
12:30 Pasiune (dramă, 2007)
13:30 Terra Nostra (1999)
15:30 Destine furate (SUA serial, 

2007) 60' cu Sonya Smith
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (mexican se

rial, 1992)
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial dc dramă, 2008) 
45' cu Lucero, Sergio Sendel, 
Silvia Navarro, Fernando Co
lunga

19:30 Cameleonii (2009)
20:30 Fiica președintelui (SUA-en- 

glcz comedie romantică, 2004)
22:45 La naiba, să PovcȘtim!
23:45 Cuibul de vipere (2006)

16:00 Bărbații, un rău necesar (SUA serial dc comedie, 2006 - 16.) 
17:00 Luna: Spiritul balenei (canadian dramă, 2007) cu Adam Beach 
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 3.) 60' cu Glenn Close 
20:15 Noi, cci din linia întâi (român dramă dc război, 1985) 
22:00 Iubire după scenariu Comedie, SUA, 1995Cu: Madchcn Amick, Jonat

han Silverman, Molly Hagan, Vince Grant, Kurt Fuller, Beth Broderick

07:00 Camera dc râs 
08:00 Incredibilul Hulk
08:30 Regele Șaman (2003) 
09:00 Tarzan (2001 - 36.) c
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Cu lumca-n cap (2009) 30' 
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa (rcl.) 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Cine știe...câștigă! (rcl.) 60' 
13:30 Fermier. Caut nevastă! (rel.) 
15:00 Cronica Cârcotașilor (emisiune 

dc divertisment, rcl.) 165'
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport Cu: Gcanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Gazdă de profesie (reality 

show, 2010)
‘ 20:30 Schimb de mame (reality 

show) 90'
22:00 Decepții (SUA dramă, 1985) 

120' cu Gina Lollobrigida, Stc- 
fanie Powers, Barry Bostwick, 
Jeremy Brett

13:20 Polițist, adjectiv (român dramă. 2009)
15:15 Revoluția doamnei Ratcliffe (ungar-cnglcz comedie, 2007)
16:55 Madagascar 2 (SUA film dc animație, 2008)
18:25 Ultimele dorințe (SUA dramă, 2007)
20:00 Dosarele X: Vreau să cred (SUA-canadian S.F., 2008)
21:50 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 8.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzcllo, Jon Seda, Scott Gibson
22:50 Gangster american (SUA polițist, 2007) 157' cu Denzel Washington, 

Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

agent asigurare 10

barman 5

bucătar 2

cameristă hotel I

dulgeher (exclusiv restaura
tor) 2

inspector asigurări 1

munc.necal. la demol.clădiri, 
zidărie, mozaic, faian|ă, gre
sie, parchet 4

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor 19

juger financiar 4

ospătarfchclner) 4

referent de specialitate mar
keting 3

tâmplar manual/artizanal
1

vulcanizator piese din cau
ciuc la prese 1

zidar rosar-tencuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

brutar 1

bucătar I

coafor 2

confecfioner-asamblor art. 
din textile 14

cosmeticcan 2

croitor 2

cusător piese din piele și în
locuitor 27

elcctricean de intrefinerc și 
reparafii 1

faianțar 1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș montator 6

mecanic auto 1 

montator subansamblc 1 

munc.nccal.in agricultură
10 

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

1

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

mun. nccal. 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

agent vânzări 3

barman 1

bucătar 2

cameristă hotel 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 9

consilier financiar-bancar
I

dulgher (exclusiv restaurator)

5

dulgher restaurator 1 

elcctricean în construcții
2

femeie de servici 1

fierar betonist 6

frezor universal 5

lăcătuș mecanic 2

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

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

1

munc.nccal.in ind confecții
lor 4 

ospătar (chelner) 1

pizzar 1

șofer dc autoturisme și ca
mionete 2 

strungar universal 5 

sudor manual cu arc electric
3

sudor 1

zidar restaurator 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1 

modelator tuburi spectrale 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confccționer-asamblor arti
cole textile 5

lăcătuș montator 1

vânzător 1

Simeria

Telefon:0755.999.921

inginer minier 1

marcator piese 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

manipulant mărfuri 4

mun.necal.în agricultură
10

munc.necal.în ind confecții
lor 2

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

confectioner articole din 
piele și înlocuitor 2

confecționer-asambleor arti
cole din textile 20

cusător piese din piele și în
locuitor 12

ospătar(chclner) 1

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

barman 1

bucătar I

decorator vitrine 1

director societate comercială
1

recepționcr hotel 1

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 7

cusător piese la încălțăminte 
din cauciuc 17

inginer autovehicule rutiere 
I

șofer dc autoturisme și ca- 
mioanctc I

sortator produse 2

subinginer mecanic automo
bile I

Ilia

Telefon: 0755.999.926

elcctricean dc întreținere și 
reparații 1 

mașinist la mașini mobile pt. 
transporturi interioare 1

munc.necal.la amb.prod,so
lide și semisolide 10

patiser 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

brutar 2

fierar betonist 1 

lucrător comercial 1 

munc.necal.la ambalarea 
prod.solide și demisolide

1

munc.necal.la demol.zidarie, 
mozaic,faianță, gresie, par
chet 3 

munc.necal.la intrcț.dru- 
muri,poduri,șosele,baraje

1

ospătar 1

șofer autocamion, mașină de 
marc tonaj 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

lucrător comercial 2

mecanic utilaj 1
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Vind jțurttmn» 2 camere in Simen», nwu prrț ODO ki iMft 1H 0735 046 695 

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

Vând apartament 4 camere, zonă foarte buna în Simeria, eventual închiriez. 
Tel.0762.644.5 58

Caut apartament de închiriat în Deva, et. 1. zonă bună, să fie nemobilat și pe termen lung. Tel. 
0751.176.178

Nr. 161-7 mai 2010

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695 Cumpăr urgent garsoniera în Simeria, ofer plata pe loc. Tel. 0730.346.219 TALON DE MICĂ PUBLICITATE
Vând spațiu în Simeria. zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558 Vând apartament 2 camere în simeria, bloc de cărămidă, preț 70.000 ici neg. Tel. 0748.689.532

i teren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț negociabil. 
>733.287.190

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 euro negociabil. 
Tel. 0734.310.133

OFERTE DE SERVICII

Vând casă P+l, 5 camere, 3 băi, gemuri termopan. terasă, în localitatea Zâmești, jud.
Brașov. Pentru detalii și poze accesați mih_francl985@yahoo.fr. Preț 160.000eur 
neg.Tel.0762.589.175

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

Ofertă specială! Vând casă în Simeria, parter+eiaj, 3 camere, bucătărie. 2 băi, cămară, 
pivniță, balcon, garaj, curte și grădină, toate utilitățile, preț 240.0001ei sau schimb cu 
garsonieră+diferența. Tel. 0729.015.069

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 lime contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare, 
declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 0723.409.007

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

Schimb, vând casă in Tâmpa, 2 camere, bucătărie, pivniță, hol. debara, anexe cu aparta
ment 2 camere în Simeria, zona parcului plus diferența. Preț 1 lO.OOOlei, lel.0730.287.975

Vând apartament 2 camere în Simeria. zona Poliție-Piață, etaj intermediar, preț 98-OOOIei 
negociabil. Tel.0722.582.097 DIVERSE

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

Vând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, grădină, livadă,
1 lOOmp, toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus dife- 
țnța, preț 200.000 lei, lel.0735.066.695

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm ’’Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 70lei 
neg. Tel. 0254.228.748

(text maxim 50 de cuvinte)

Vând casă în Bampotoc, 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină. 2ha, cu pomi 
fructiferi, sau separat de vânzare 1 ha teren bun pl. cabane, preț 200.000lei neg. 
Tei.0730.346.219

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

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

Vând teren în Simeria, 3 parcele pt. casă, 55Imp, 503mp, 495mp. Preț 15eur/mp, zonă 
liniștită. Tel.O769.839.694

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

Schimb urgent! Apartament 4 camere în Simeria, zonă centrală cu garsonieră sau apar
tament 2 camere+dife ren ța, sau spre vânzare la 160.000lei neg. Tel.0769.839.694

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

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

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

Sc......Ap. .

Vând apartament 4 camere în Simeria. zona ultracentrală, amenajat, decomandat sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferența. Preț 180.000lei, tel. 0721.805.673

Vând jaluzele în stare foarte buna pentru o camera 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

Semnătura

Vând casă în Simeria. 2 camere, bucătărie, anexe sau schimb cu teren intravilan + dife
rența, preț 125.000lei neg. Tel.0740.965.191 Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

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

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

Schimb sau vând casă în Simeria. 2 camere . bucătărie, baie, grădină, interiorul amenajat 
cu apartament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.0735.066.695

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 casă în Deva , 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, pivniță, curte pavata, grădină, 
500mp, toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694

Vând geam termopan l,65m/1.56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) 
, 2 canate l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam I,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă 
veche, preț 0,501ei. Tel. 0254.217.402

Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, curte, zona pieței, toate utilitățile, preț 
120.000 lei, neg. Tel.0729.015.069

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, 
jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.5I6.444

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
și la cutiile poștale amplasate in 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:mih_francl985@yahoo.fr
yahoo.com
yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate 
si adezivi Hunedoara

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

rlez

Silvadez^
mortare unatt tidrsivi, utptf autonivrlonte

Supremația calității
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