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Tinerii consilieri județeni 
dau „clasă” celor mari

Consiliul Județean al Elevilor (CJE) 
hunedoreni sunt mai eficienți, mai cinstiți și mai 
entuziaști decât colegii lor din CJ Hunedoara.

sfârșitul anului 2008 Asociația Medicilor Pedi
atri din Deva, un ONG prin intermediul căreia 
au putut obține fonduri pentru modernizarea 

, . . _ secției. In decursul anului trecut persoanele fiz-de Irina
ice doritoare au putut direcționa doi la sută din 
impozitele pe veniturile obținute către asociația 
înființată de medicii pediatri. Suma de bani 
obținută a fost folosită pentru înlocuirea mo
bilierului vechi din saloanele și rezervele secției 
de pediatrie cu unul nou.

Asociația a reușit să strângă suma de 
20.700 de lei, bani care au fost investiți în mod
ernizarea secției. Astfel, au fost achiziționate 
peste 40 de paturi noi și tot atâtea noptiere, pre
cum și mobilier destinat spațiului de depozitare 
a lucrurilor personale ale pacienților. De aseme
nea, a fost amenajat un salon pentru terapie 
acută, acesta fiind dotat cu aparate de monitor
izare și chiar cu aer condiționat. „Cu mult efort 
am reușit să obținem aceste fonduri pentru a 
putea îmbunătății condițiile din secția de pedi

Știrea zilei

Secția de Pediatrie a fost 
nodernizată de medici
nventivi și generoși

Secția de pediatrie a Spitalului Județean 
)eva a fost modernizată cu ajutorul unor medici 
riimoși. Cadrele medicale din secția de pediatrie 

Spitalului Județean Deva au înființat la

atrie. Doctorița Luminița Pop a fost cea care a 
demarat această acțiune, ea a fost motorul aces
tei investiții. Fiecare din noi am convins 
cunoscuții să direcționeze acei doi la sută din 
impozitul pe venit spre Asociație. Am dori să 
putem face mai mult pentru a crea condiții mai 
bune, dar din păcate nu sunt fonduri suficiente”, 
a declarat Ruxandra Clepce, medic primar, șef 
secție pediatrie Spitalul Județean Deva. Pe viitor 
cadrele medicale din secția de pediatrie 
intenționează să amenajeze o cameră dejoacă și 
un mic părculeț pentru copii în curtea spitalului.

Direcționarea procentului de doi la sută din 
impozitul pe veniturile obținute în 2009 se mai 
poate face până la data de 15 mai. Medicii vă 
roagă pe dumneavoastră cei care nu ați fixat o 
destinație banilor să susțineți Asociația 
Medicilor Pediatri din Deva pentru ca micuții 
pacienți ai secției de pediatrie să treacă mai ușor 
peste perioada de convaleșcemnță.
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Mâncare 
de mazăre 
cu friganele

Ingrediente:

1 kg mazăre (congelată), 2 
cepe mari (200g), 3 linguri de ulei, 
o conservă de 400 g roșii în bulion, 
1 legătură mărar, sare, piper, 12 
felii pâine (franzelă), lapte, 3 ouă, 
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se decongelează mazărea. Se 
curăță ceapa, se spală și se taie cu- 
bulețe. Se călește ceapa în 3 linguri 
de ulei. Se adaugă roșiile în bulion 
mărunțite peste ceapă. Se dau într- 
un clocot și se pun în cratiță peste 
mazăre. Se dă la cuptor aproxima
tiv 40 de minute la 180°C.

Pâinea pentru frigănele ar tre
bui sa fie veche de o zi, două. Se 
taie felii de grosimea degetului. Se 
iau doua farfurii adânci. Intr-una se 
toarnă laptele, în cealaltă se bat 
cele 2 ouă. Se înmoaie fiecare felie 
în lapte și se trece prin ou. Se în
moaie în lapte în proporție de 70%.

Se prepară feliile de pâine pe 
măsura ce le prăjiți. Se încinge ule
iul și se prăjesc pe ambele părți. 
Dacă le doriți ca desert, după ce le 
scoateți din tigaie le dați prin zahăr 
tos. Se servesc calde.

Poftă hună!

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

Sfinții Chirii și Metodiu (827-869; 825-885)
înainte de a deveni călugări, frații Chirii și 

Metodiu se numeau Constantin și Mihail. Ei s-au născut 
la Tesalonic în Macedonia. Mihail a fost primul, iar 
Constantin ultimul dintre cei șapte fii din familia lor. 
Fiind dintr-o familie înstărită au fost îndrumați spre 
cariera diplomatică. Mihai a fost numit la un moment 
dat guvernator al unei provincii bizantine de limbă 
slavonă, dar a renunțat la acest post râvnit de mulți, 
preferând în schimb călugăria. S-a retras în Bithinia, pe 
muntele Olimp, luându-și numele de Metodiu. Fratele 
lui, Constantin, dezamăgit de intrigile și răutatea celor 
de la curtea imperială a renunțat și el la cariera ce îi 
stătea înainte și s-a retras în aceeași mănăstire, luându- 
și numele de Chirii.

Amândoi au trăit acolo liniștiți până în anul 860, 
când împăratul le-a cerut să conducă o delegație 
bizantină într-o misiune culturală și religioasă în sudul 
Rusiei. Trei ani mai târziu au fost chemați de principele 
Rastislav în părțile Moraviei. Chirii a elaborat atunci 
alfabetul care astăzi îi poartă numele, alfabetul chirilic 
și a tradus pentru prima oară în limba slavonă Evanghe
lia lui loan și cărțile liturgice.’S-a preocupat să formeze 
un cler local, pregătind intelectual și spiritual un grup 
de tineri, în timp ce fratele său, Metodiu, prefera să 
predice cu zel poporului. Faima celor doi misionari ce 
vorbeau slavona s-a răspândit cu repeziciune și în 
apropiata Panonie al cărei principe i-a invitat pe terito
riul său și le-a încredințat și aici formarea unui grup de 
tineri.

Acuzați că sunt schismatici și eretici. Chirii și 
Metodiu au mers imediat la Roma, unde Papa Adrian 
al II-lea i-a primit cu deosebită considerație. Mai mult, 
le-a împlinit dorința de a oficia Sfânta Liturghie în 
limba slavonă în fața lui și a unei mari mulțimi de 
credincioși. Dar la Roma Chirii s-a îmbolnăvit grav și, 
simțindu-și aproape sfârșitul, l-a îndemnat pe fratelui 
său să își continue misiunea de învățător. Chirii a murit 
în ziua de 14 februarie 869 și a fost înmormântat în 
bazilica Sfântul Clement, lângă Coloseum. Metodiu a 
fost consacrat episcop și s-a reîntors între slavii săi, 
unde până la moarte, în 8 aprilie 885, a luptat neîncetat 
pentru a introduce limba slavonă în oficierea slujbelor, 
în locul limbilor greacă sau latină, care nu erau cunos
cute de aceste popoare.

Ferește-te de persoanele lipsite 
de scrupule care încearcă să te ex
ploateze. Este cazul să-ți menajezi
organismul, pentru că riști să te surmenezi.
Exercițiile și activitatea fizică îți fac bine.

Este o zi importantă pe plan afec
tiv, marcată poate de o uniune, o în
tâlnire cu o persoană care corespunde 
aspirațiilor tale. Sfaturile unor nativi în Rac 
sau Gemeni se dovedesc utile, pe plan finan
ciar. Gestionează-ți cu grijă banii. Petreci 
clipe frumoase alături de un vechi prieten.

Ești mai competitiv ca de obicei. 
Duci la bun sfârșit proiecte ambi
țioase, chiar dacă ai multi concurenți.
în viața privată este bine însă să-ți înfrânezi
acest spirit competitiv.

i 
Sentimentele tale sunt intense, 

explicite și pline de căldură. Cuplu
rile în care există diferențe conside
rabile de vârstă găsesc în acest lucru 
o atracție în plus. Unii nativi se mută sau își 
cumpără o locuință secundară.

Proiectele sau demersurile în curs 
vor fi încununate de succes. Este im
portant să fii la zi cu sarcinile de ser
viciu. Dacă vrei să începi noi 
proiecte, ar fi bine să le amâni.

Relația amoroasă se bucură de o 
foarte bună înțelegere pe plan fizic. 
Ești mai sensibil ca de obicei la plă
cerile senzuale. Este o zi bună și pentru cei 
care se logodesc se căsătoresc sau își reînno
iesc jurămintele.
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7 11 Mai

de-a lungul timpului
330 : Inaugurarea solemnă a orașului Constan- 

I tinopol (astăzi Istanbul); ridicat de împăratul Constantin 
f pe locul vechii colonii grecești Byzantion

1784 : Limba germană este declarată limbă 
K oficială în Transilvania

1867 : A fost garantată, prin Tratatul de la Londra, 
I independența și neutralitatea Marelui Ducat de Luxem- 
| burg

1949 : Israelul a fost primit în ONU
1990 : Consiliul Provizoriu de Uniune Națională 

L (CPUN) își încetează activitatea, în perspectiva 
!• alegerilor de ia 20 mai

S-au născut:
1963: Cornel Mihalache, regizor român
1854: Jack Blackham, jucător australian de crichet 

(d. 1932)
L 1892: Margaret Rutherford, actriță engleză (d.

1972)
1894: Martha Graham, dansator și coregraf amer

ican (d. 1991)
1904: Salvador Dali, pictor, grafician și eseist 

spaniol (d. 1989)
1953: David Gest, producător american de televiz

iune
1966: Christoph Schneider, toboșar german 

(Rammstein)
1981: Lauren Jackson, baschetbalist australian

Comemorări:
1887: Jean Baptiste Boussingault, chimist francez 

(n. 1802)
1891: A. E. Becquerel, fizician francez (n. 1820)
1958: Ion Breazu, istoric și critic literar (n. 1901)
1981: Bob Marley, solist jamaican (n. 1945)
1990: Theodor Mănescu, dramaturg român (n. 

1930)
1995: George Uscătescu, filosof, estetician și so

ciolog român stabilit în Spania (n. 1919)
2006: Floyd Patterson, boxer american (n. 1935)

Ca să duci la bun sfârșit ambițiile 
profesionale, ești obligat să îndepli
nești sarcini complicate și supără
toare. însă este unicul preț pe care
trebuie să-l plătești, pentru a avea niște rezul
tate excepționale. Trebuie să ai mai multă 
grijă de bani.

Nativii singuri au un aer de mari 
cuceritori. Dacă trăiești în cuplu, s- 
ar putea să traversezi o perioadă în 
care momentele de liniște se com
bină cu cele tensionate. La locul de muncă știi
să duci la bun sfârșit ceea ce-ți propui.

Nu lași pe nimeni altcineva să se 
ocupe de bugetul familial, în afară 
de tine. Ai posibilitatea de a încheia 
o afacere avantajoasă cu bunuri fa
miliale.

le Bancurile zilei
© © ©
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 atâția 

bani?!

© © ©
FBI, CIA, LAPD se 

lăudau fiecare că ei sunt 
cei mai buni polițiști. Așa 
că președintele le-a dat un 
test. A luat un iepure și l-a 
băgat într-o pădure. Ei tre
buiau să-1 găsească.

Intră CIA. 2 luni, in
formatori, urmăriri, înre

gistrări... nimic!
Concluzia: iepurele nu 

există.
Intră FBI. 3 săptămîni, 

polițiști sub acoperire, iar 
urmăriri, nimic!

La sfîrșit intră în pă
dure, omoară toate anima
lele și dau foc. Oricum, 
asta merita iepurele ăla.

în sfârșit, intră cei de la 
LAPD. După 2 ore, ies cu 
un urs bătut măr, care urla: 
"OK, OK, sunt un iepure!"

© © ©
Un polițist se bărbie

rește. Sună telefonul. Poli
țistul se taie... De ce? Să 
știe unde a rămas...

© © ©

Nu-ți lăsa unul dintre amici să 
abuzeze de amabilitatea ta. Este bine 
să-i impui niște limite, dacă nu vrei 
să suporți încontinuu mici neplăceri.

îți urmezi obiectivele profesio
nale fără să te lași influențat de ob
stacolele de pe drum. Nici 
meschinăriile sau criticile nu reușesc 
să te oprească.

Ai o nevoie uneori exagerată de 
Independență, iar acest lucru poate 
provoca ostilitatea generală, atât în
mediul profesional, cât și printre cei apropiați. 
în cuplu se iscă adevărate furtuni.
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Fondul de salarii pentru sistemul bugetar va fi limitat anul vii
tor la 39 de miliarde lei, prin reducerea numărului total de an
gajați în sectorul public, potrivit Memoramdumului suplimentar 
de înțelegere convenit de România cu FMI și UE.
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Moloț ține un „penal” în Corpul de control al CJ Hunedoara
Un „personajpenal” care a 

prejudiciat statul cu câteva mi
liarde de lei vechi este ținut de 

președintele Mircea Ioan 
Moloț în corpul de control al 
Consiliului Județean. Marius 
Grad este funcționar public, 
pus să „păzească” banul pu
blic, în condițiile în care el a 

tras tunuri de miliarde. Grad a 
fost condamnat în două in

stanțe la 3 ani de pușcărie cu 
executare și la plata a 6 mi
liarde de lei vechi Astăzi, la 

înalta Curte de Casație și Jus- 
jje, se consumă ultima ter

men al procesului

Marius Grad a făcut parte din 
celebrul grup infracțional care a 
„căpușat” societatea comercială Apollo 
SA (fosta gospodărie PCR în care se 
regăseau ca active, printre altele, Hotel 
Decebal, vila lui Ceaușescu și secția de 
’ ''uteliere a apelor minerale de la Bo- 
i.„.c începând de prin 2001, Marius 

DECLARAȚIE DE AVERE

SubsemnatuUaLSlV.^ ....... având funcția ......

• ...........declar pe propria răspundere, că împreună cu
familia' dețin Wmătoarele active și datorii.

Vll.Venlturi ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an 
fiscal încheiat (potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare)
Nota.Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
Venitul

SERVICIU 
SURSA VENITULUI: PRESTAWBIECTUL

NUME, ADRESA GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL ÎNCASAT

1 .Venituri din salarii
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M "ta 4 w. hUM t'VV» bai? pAov. ta
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Garad (ochiul vigilent al lui Moloț) 
alături de Călin Mitra și de alți câțiva 
„asociați” au comis mai multe inginerii 
financiare prin care au prejudiciat statul 
cu peste 15 miliarde de lei. în momen
tul în care afacerile au intrat în atenția 
organelor de cercetare penală, Marius 
Grad s-a refugiat în sistemul bugetar, 
fiind promovat de Moloț în corpul de 
control al CJ Hunedoara, adică pus să 
combată frauda.

Aristocrația 
furtului la Apollo SA

Povestea tunurilor trase de Marius 
Grad și asociații săi a început în 
primăvara anului 2001, când Lucian 
Călin Puia, președintele Consiliului de 
Administrație de la Apollo SA, a con
ceput o strategie de dezvoltare a 
societății. Toată atenția gospodarului a 
fost îndreptată spre stația de îmbuteliere 
a apelor minerale Boholt, întrucât com
plexul hotelier “Decebal” era pe profit. 
Această strategie a pus societatea pe 
butuci și - în doi ani - Apollo a ajuns o 
societate falimentară. Colapsul finan
ciar al societății Apollo a fost sesizat de 

acționarii minoritari și de reprezentan
tul SIF- ului, dar a fost tolerat, aparent 
inexplicabil, de APAPS.

Strategie 
pentru o căpușă

Strategia de modernizare a stației 
de îmbuteliere a apelor minerale Boholt 
a fost gândită pentru a readuce Boholtul 
în topul apelor minerale din România, 
dar aplicarea practică a fost măsluită. 
Pentru realizarea investiției s-au propus 
mai multe surse de finanțare, urmând 
ca “varianta optimă de dezvoltare a 
acestei activități să fie identificată de 
Consiliul de Administrație - urmare a 
analizei stricte a activității societății - și 
supusă spre aprobare specială 
acționarilor”, după cum apărea în în
scrisurile vremii. Câteva luni mai 
târziu, s-a ales praful de toată analiza, 
iar “strategia” lui Călin Puia a căpătat 
valențe noi și astfel s-a ajuns ca un 
sereleu obscur să “îmbutelieze” profi
turile unei firme cu capital majoritar de 
stat. Călin Puia a semnat, pentru Apollo 
SA, un contract prestări-servicii cu SC 
Tatimar SRL, fără “aprobarea specială” 
a acționarilor. SC Tatimar SRL, o firmă 
fără angajați, se obliga să îmbutelieze 
apele minerale Boholt, deși această ac
tivitate nici măcar nu figura printre 
obiectele de activitate înscrise în statut. 
Atunci când au aflat de contract, 
aproape toți acționarii de la Apollo au 
denunțat modul fraudulos în care s-a 
perfectat înțelegerea, însă Tatiana 
Daniela Grad, reprezentantul APAPS, a 
susținut necondiționat deciziile Consil
iului de Administrație și acest vot a fost 
decisiv. Pledoaria Tatianei Gradse 
explică prin faptul că SC Tatimar SRL 
a fost înființată de Marius Grad, soțul 
doamnei Grad.

Buturuga mică 
răstoarnă 
carul mare

Timp de doi ani, SC Tatimar SRL 
a funcționat ca o adevărată căpușă, 
provocând, încet dar sigur, falimentul 
societății Apollo SA. “Tatimar a îm
buteliat apele minerale cu muncitori 
plătiți de Apollo. Nici măcar curentul 
electric pe care l-a folosit nu l-a plătit, 
această cheltuială căzând tot în sarcina 
societății cu capital majoritar de stat și 
astfel s-a ajuns la un cost mediu real de 
16 cenți pe butelie, în condițiile în care 
ea se vindea cu 14 cenți. în aceste 
condiții falimentul era inevitabil”, de
clara Romulus Furca, acționar la Apollo 
SA. Nu a trecut mult și a devenit evi
dent pentru toată lumea că, mai de
vreme sau mai târziu, SC Apollo SA va 
fi sufocată de pierderile pricinuite de 
firma căpușă. în luna martie 2002, 
reprezentantul SIF-ului a propus 
Adunării Generale a Acționarilor să 
declanșeze acțiunea de răspundere îm
potriva administratorilor și a directo
rilor executivi pentru dezastrul 
financiar provocat de pe urma contrac
tului cu Tatimar. Apollo SA înregistrase 

la acea dată pierderi de 4,5 miliarde lei 
și datorii de 8,8 miliarde lei. Prop
unerea SIF-ului a fost blocată de Ta
tiana Grad, reprezentant al APAPS- 
ului. “Aceste pierderi nu se datorează 
numai contractului cu SC Ttimar SRL, 
1,5 miliarde lei sunt pierderi 
excepționale (amenzi și penalități). De 
ce acționarii nu au venit până acum să 
spună că sunt pierderi? Nici în urmă cu 
câțiva ani Boholtul nu avea profit!” , 
susținea Tatiana Grad în ședința AGA 
de anul trecut.

„Cine se aseamănă 
se adună”

Ingineriile financiare au continuat 
în combinație a intrat și Călin Mitra, un 
dubios afacerist din Oradea. Mitra și 
Grad au fost implicați în mai multe 
afaceri controversate care au ajuns în 
scurt timp în fața magistraților. Cam în 
aceste circumstanțe a ieșit grad din 
mediul de afaceri și a intrat ca 
funcționar public în Coprul de Control 
al Consiliului Județean aflat sub șefia 
președintelui Mircea Moloț.

Marcel Bot

Artiști hunedoreni, în concert la Strasbourg
Artiști din județul Hunedoara 
vor concerta, săptămâna vii
toare, la Parlamentul Euro
pean de la Strasbourg, cu 

ocazia unui eveniment cultural 
de promovare a valorilor aces

tei regiuni

Trei grupuri de rapsozi ai județului 
Hunedoara, Huniadi Cantores, Cim- 
poierii din Transilvania și Ansamblul 
Românașul, vor avea prilejul să facă 

ANUNȚ PUBLIC*
SC CONSTRUCȚII RUTIERE SRL, cu sediul 

în localitatea Deva, str.Depozitelor, nr.2B, anunță 
elaborarea primei versiuni a planului/programului 
PUZ - “Amenajare iaz piscicol cu exploatare 
nisipuri și pietrișuri” în localitatea Rapoltu Mare, 
jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.

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

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

O nouă șansă 
pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara oferă aproximativ patru sute de 
locuri de muncă, disponibile la nivelul județului, în pe
rioada 7-13 mai.

La nivelul județului Hunedoara sunt disponibile 
386 de locuri de muncă, cele mai multe în domenii pre
cum confecționer tricotaje, construcții și alimentație 
publică.

Rata șomajului înregistrată la nivelul județului 
Hunedoara, la sfârșitul lunii aprilie a fost 10.98 la sută, 
cu 0,26 de procente mai mare decât în luna martie și cu 
2,56 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Andreea Lazăr

cunoscută, prin acorduri de muzică 
medievală, renascentistă și populară, 
multiculturalitatea județului Hune
doara.

Grupul artistic Huniadi Cantores , 
înființat în urmă cu patru ani de Mircea 
Goian, transpune prin muzică legendele 
și istoria Castelului Corvinilor din 
Hunedoara într-un repertoriu ce conține 
piese renascentiste compuse pentru 
regii și prințesele secolului XVII. De 
asemenea, imaginea Castelului va fi 
promovată și prin repertoriul grupului 
Cimpoierii Transilvăneni, repertoriu 

compus din piese medievale ce datează 
din secolul XV. Folclorul românesc va 
fi făcut cunoscut audienței de la Stras
bourg prin cântecele interpretate de 
membrii Ansamblului Românașul. 
Concertul „Minstrels from Transylva
nia”, este organizat de euro-parlamen- 
tarul Iuliu Winkler, sub patronajul 
președintelui Parlamentului European, 
Jerzy Buyek, și va avea loc în data de 
19 mai la Parlamentul European de la 
Strasbourg.

Irina Năstase

Fondul European Monetar ar putea 
prevenii viitoarele situații de criză
Euro-parlamentarul Iuliu Win
kler a anunțat, ieri, la Deva, in
tenția Comisiei Europene de a 
crea un Fond Monetar Euro

pean și o agenție europeană de 
rating, prin intermediul cărora 
să fie evitate pe viitor unele si
tuații de criză economică care 

ar putea amenința moneda euro 
și economia europeană.

Ideea creării atât a Fondului 
Monetar European (FME) cât și a 
agenției europene de rating au venit 
pe fondul actualei crize economice și 
financiare globale.

în ceea ce privește înființarea 
FME, aceasta ar putea permite 
supravegherea mai atentă a 
respectării de către țările membre a 
criteriilor de convergență, și totodată 
ar putea prevenii situațiile de criză 

printr-o reacție mai operativă la 
dificultățile financiare a unor state, 
înființarea unei agenții europene de 
rating vine ca urmare a acordării de 
către principalele agenții de rating din 
SUA, a unor calificative scăzute unor 
state membre ale Uniunii Europene, 
spre exemplu Grecia. Acordarea unui 
calificativ scăzut unei țări poate 
influența negativ viitoarele investiții.

„Decizia creării atât a Fondului 
Monetar European cât și a Agenției 
Europene de Rating, este una foarte 
bună. Crize economice vor mai fi și 
în viitor, iar astfel vor putea fi stabi
lizate, iar în unele cazuri chiar pre
venite. Zona euro are nevoie de un 
organism care să-i confere stabilitate, 
iar acestui Fond Monetar European i 
s-ar putea adăuga această funcție 
suplimentară”, a declarat Iuliu Win
kler.

Irina Năstase

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

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

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

Nota.Se
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Guvernul s-a angajat să limiteze până la începutul anului viitor per
sonalul din sectorul public la 1,29 milioane de salariați, ceea ce re
prezintă disponibilizarea a 70.000 de bugetari, reiese din datele 
prezentate în scrisoarea suplimentară de intenție la acordul cu FMI.

Amintirile unui tată,
O minoră a fugit de 
acasă ca să trăiască 
alături de iubit

O minoră fugită de acasă a 
fost găsită de polițiștii din Vul
can. Tânăra de 16 ani a fost găsită 
în apropierea Spitalului- de 
Urgență Petroșani. Minora figura 
ca urmărită general, fiind 
dispărută voluntar de la domicil
iul său din Vulcan, din data de 
19.04.2010. Polițiștii au condus 
minora la sediul Poliției Mu
nicipiului Vulcan, iar după au
dieri au reîncredințat-o mamei 
sale. Cu ocazia audierii, polițiștii 
au stabilit faptul că minora s-a 
deplasat în Capitală, împreună cu 
un tânăr, ulterior locuind la domi
ciliul unui prieten din Petroșani.

Hoț prins la furat

Ieri dimineață în jurul orei 
trei și jumătate, un echipaj de 
siguranță publică din cadrul 
Poliției Vulcan, a prins un tânăr 
la furat cu ocazia executării ser
viciului de patrulare în zona 
străzii Nicolae Titulescu.

Tânărul a fost surprins în 
timp ce fura un transformator de 
sudură din incinta unei societăți 
comerciale din localitate. Preju
diciul, în valoare de 1.000 lei, a 
fost recuperat integral.

Contrabandist de tutun
prin la Brad

„Băieții buni” de la Investi
garea Fraudelor Brad fac 
cercetări privindu-1 pe S.V., de 43 
de ani, care, în calitate de 
persoană fizică autorizată, a fost 
depistată comercializând, la 
punctul de lucru din localitatea 
Gura Barza, 56 de pachete de 
țigări de diferite mărci, care nu 
aveau aplicate banderola fiscal 
eliberată de Ministerul 
Finanțelor.

în cauză s-a întocmit dosar 
penal, iar țigările au fost confis
cate.

Un bărbat din Hațeg a 
fost prins beat la volan

Duminică dimineața în jurul 
orei cinci, polițiști de la 
Circulație l-au depistat în trafic 
pe Jenică A., de 39 ani, din 
Hațeg, care conducea autoturis
mul proprietate personală, având 
dovada înlocuitoare a permisului 
de conducere cu termenul de val
abilitate expirat.

Conducătorul auto a fost te
stat cu aparatul alcooltest și a 
prezentat o alcoolemie de 1,08 
mg/1 alcool pur în aerul expirat, 
fapt pentru care a fost condus la 
Spitalul din localitate, unde i s-au 
recoltat probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei.

Celui în cauză i s-a întocmit 
dosar penal.

Maria Bulz

după o noapte de beție
în speranța că va deveni din 
vinovat — victimă, un bărbat 

din comuna Vața de Jos a ape
lat la ajutorul mass-media pen

tru a scăpa basma curată 
dintr-o poveste urâtă despre 

copii și părinți

Ion Palincaș s-a prezentat la sediul 
redacției susținând că, în urmă cu trei 
săptămâni, fata sa, Ionela, în vârstă de 
17 ani a fost luată de acasă de un

polițist și doi jandarmi. Bărbatul a de
clarat că nu știe motivul, dar că totul s- 
a petrecut seara, după ora 23.

„Au venit la mine acasă și au luat 
fata, spunând că o vor duce la spital. 
Fata mea nu era bolnavă și nu avea mo
tive să meargă la doctor. Au luat-o 
atunci și nu au mai adus-o. Am aflat 
acum câteva zile că este internată într- 
un centru de asistență socială din Deva. 
Nu mă lasă nici măcar să o văd sau să 
îi duc ceva”, povestea Ion Palincaș. 
Potrivit acestuia, fata a lăsat un bilet de 
adio în camera ei prin care îi cerea

tatălui său să le spună tuturor că ea a 
murit și să nu o plângă.

Poveste contrazisă 
de fapte

Fiscul nu mai are 
bani de timbre

Administrația Fiscală nu mai 
suportă cheltuielile de cores

pondență pentru declarațiile de 
venit ale persoanelor cu profe

sii liberale.
De anul acesta, cei care tre
buie să completeze și să de

pună formularul op vor face 
„în regie”proprie.

Persoanele fizice care în anul 2009 
au realizat venituri din activități inde
pendente, activități agricole, din 
operațiuni de vânzare - cumpărare 
valută sau din cedarea folosinței 
bunurilor mobile și imobile, mai au la 
dispoziție doar câteva zile pentru 
depunerea declarațiilor pe venit.

Termenul limită de depunere a for
mularului 200 este 17 mai 2010.

Tot pe banii 
contribuabililor

Cei care nu au posibilitatea 
deplasării la administrația financiară de 
care aparțin, în vederea depunerii 
declarațiilor, vor trebui să suporte și 
costul transmiterii formularului prin 
poștă. Și asta deoarece criza economică 
a afectat și Finanțele Publice, instituția
renunțând la sistemul de trimitere/prim- 
ire a declarațiilor prin Poșta Română. 
Pentru a-i scuti pe contribuabili de dru
muri în plus (de multe ori inevitabile), 
DGFP vine și cu soluția descărcării for
mularului 200 de pe pagina de internet 
www.anaf.ro

Nedepunerea declarațiilor de venit 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 10 la 100 
lei.

Andreea Lazăr

ROMÂNIA 
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agenția națională 
de ADMINISTRARE FISCALĂ

Polițiștii hunedoreni au cu totul o 
altă variantă față de cea a bărbatului. Se 
pare că fata a anunțat Poliția, printr-un 
apel la 112, în care afirma că este bătută 
de tatăl ei. „La fața locului s-a deplasat 
un echipaj de Poliție și unul al 
Ambulanței, care au dus-o pe minoră la 
spitalul din Brad pentru investigații. 
Deoarece minora a declarat că nu mai 
dorește să se întoarcă acasă, ea a fost 
internată într-un centru de plasament 
din Deva. Pe numele tatălui a fost de
schis un dosar de cercetare penală pen
tru lovire”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu.

Oamenii legii au mai afirmat că, în 
momentul în care echipajul a ajuns 
acasă la bărbat, acesta era atât de beat 
încât nu știa ce se petrece, motiv pentru 
care i-a confundat pe medici cu jan
darmii.

.Nu și-a căutat fata”

Nici Direcția Generală de 
Asistență Socială Hunedoara

Ion Palinca} - Tatăl „gryultu" a 
vrut să iți vadă povestea ir, ziar tarii să 

| știe că adevărul va teji la suprafață

(DGASPC) nu susține varianta lui Ion 
Palincaș. Reprezentanții Diref 'i 
susțin că fata, aflată în abandon școlar, 
a fost adusă la ei de polițiști. „Minora 
se află internată într-unul dintre cen
trele noastre. Tatăl nu a mers niciodată 
la ea și nici nu a încercat să o viziteze. 
Noi urmează să-i facem o vizită aces
tuia acasă pentru a vedea exact care este 
situația. Fata se comportă normal și nu 
are tendințe sinucigașe, în ciuda bilet"- 
lui găsit în camera ei”, a declarat < 
dintre asistentele sociale din cadru 
DGASPC. Reprezentanții instituției au 
dovedit că transparența informațiilor 
publice este la mâna șefilor, motiv pen
tru care ne-au solicitat o cerere scrisă în 
care să specificăm toate datele pe care 
le solicităm, iar dacă „direcțiunea” o va 
aproba, ni se va răspunde și la alte 
întrebări.

Andreea Lazăr

Tinerii consilieri județeni dau „clasă” celor mari
Consiliul Județean al Elevilor (CJE) 

hunedoreni sunt mai eficienți, mai cinstiți 
și mai entuziaști decât colegii lor din CJ 
Hunedoara. Tinerii s-au reunit ieri, în sala 
de ședință a Direcției pentru Tineret pentru 
a discuta despre semnificațiile istorice ale 
zilei de 9 Mai, alegerea de noi membri în 
consiliu și despre promovarea unor 
proiecte de viitor. Silitori la învățătură și 
cu un simț al responsabilității foarte dez
voltat, elevii reprezentanți ai liceelor din 
județ au spus „prezent” la ședința lunară

de Consiliu. Pe ordinea de zi a ședinței ele
vii au ridicat problema gunoaielor care se 
văd la tot pasul și și-au „fundamentat” un 
proiect de ecologizare. Pentru „Z 
copilului”, tinerii consilieri județeni vor sa 
scoată în evidență bucuria de a fi copil și 
intenționează să organizeze o caravană cu 
scenete de teatru urmată de o petrecere 
modernă..

Georgiana Giurgiu
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Is Prim-solista Teatrului de Operetă Amelia Antoniu va fi externată 
luni, în jurul orei 11.00, starea ei fiind vizibil ameliorată, dar va 
trebui să mai stea în repaus vocal și să revină la control, a de
clarat agenției MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Spitalului 
Universitar de Urgență, Bogdan Popescu. Marți, 11 mai 2010
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FMI anticipează că economia
României va crește
cu 3,6 la sută în 2011

Douăzeci de persoane suspectate 
de fraude bancare

FMI estimează că economia 
românească va crește cu 
3,6% în 2011, după ce în 
acest an se va înregistra o 

creștere zero sau chiar ușor 
negativă, a declarat luni 

șeful misiunii FMI de eva
luare a acordului, Jeffrey 

Franks.

El a reiterat că datele pentru 
primele luni din acest an s-au plasat 
sub așteptările FMI, atât din cauza 
condițiilor meteorologice nefavora
bile, cât și din evoluția slabă a 
partenerilor comerciali ai României.

Franks se așteaptă ca economa 
să-și revină pe parcursul acestui an și 
să ajungă la creștere zero.

în aprilie, în cadrul raportului 
World Economic Outlook, FMI an
ticipa pentru 2011 un avans de 5,1% 
al economiei românești, cel mai mare 

< ' .. Ng~......Angajații din sectorul public 
ar trebui să scadă 
în următorii ani

din Uniunea Europeană.
O misiune FMI s-a aflat în ul

timele două săptămâni la București 
pentru cea de-a patra evaluare a 
derulării programului economic care 
condiționează împrumuturile. In 
urma acestei revizuiri consiliul direc
tor al FMI va decide în a doua parte 
a lunii iunie dacă se va elibera cea de- 
a cincea tranșă din acord, în sumă de 
850 milioane euro.

Franks a declarat că board-ul 
FMI va discuta acordarea celei de-a 
cincea tranșe a acordului cu România 
la finele lunii iunie, dacă Guvernul va 
lua până atunci măsurile la care s-a 
angajat, în caz contrar data urmând să 
fie amânată cu câteva săptămâni.

România are un acord cu FMI 
pe doi ani, pentru 12,95 miliarde 
euro, pachetul total de finanțare 
externă, de la Fond, Uniunea 
Europeană, BM și BERD, urmând să 
ajungă la 19,95 miliarde euro. Româ
nia a atras deja împrumuturi de 
aproximativ 11,5 miliarde euro.

Un număr de douăzeci de per
soane suspectate de fraude 

bancare atât în România, cât și 
în SUA au fost ridicate în 

urma a 36 de percheziții fă
cute, luni dimineață, în trei ju
dețe, cele mai multe în județul 

Constanța.

Prejudiciul produs unor cetățeni ai 
SUA prin donarea unor site-uri și prin 
operațiuni de phishing și skimming de 
către persoanele suspectate de fraude 
informatice depășește, din primele 
informații, un milion de dolari, afirmă 
surse din Brigada pentru Combaterea 
Criminalității Organizate Constanța.

Potrivit surselor citate, grupul sus
pectat de criminalitate informatică 
numără aproximativ 70 de membri.

Zeci de percheziții sunt efectuate, 
la ora transmiterii acestei știri, la 
domiciile membrilor unui grup de crim
inalitate informatică din Constanța, 
care, prin donarea unor site-uri și prin 
operațiuni de phishing, au prejudiciat 
mai multe persoane din Statele Unite 
ale Americii, în total, cu peste un milion 
de dolari.

La acțiune, care este organizată de 
către polițiștii constănțeni de la Brigada 
pentru Combaterea Criminalității Orga
nizate (BCCO) și coordonată de 
Direcția pentru Investigarea a 
Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism (DIICOT), mai

participă reprezentanți de la Direcția 
Generală de Informații și Protecție 
Internă (DGIPI) și jandarmi.

Potrivit acelorași surse din BCCO 
Constanța, majoritatea perchezițiilor au 
loc în județul Constanța, dar au fost 
făcute percheziții și în București și 
Harghita, Gruparea ar cuprinde aproxi
mativ 70 de persoane, au mai spus 
sursele citate.

"Acestea urmează să fie audiate pe 
parcursul acestei zile (n.r. - luni), iar la 
final vor fi operate cu siguranță rețineri 
și arestări", au precizat sursele citate.

La ora transmiterii acestei știri, 
acțiunile polițiștilor și perchezițiile sunt 
în plină desfășurare.

Purtătorul de cuvânt al Poliției 
Române, Raluca Seucan, declara pentru 
MEDIAFAX că luni dimineață au loc 

36 de percheziții, printre care 32 în 
județul Constanța, două în București și 
două în județul Harghita pentru 
prinderea unor suspecți de fraude ban
care prin skimming sau phishing, care 
operau atât în România, cât și în SUA.

Polițiștii au informații că suspecții 
se ocupau cu fraude bancare prin skim
ming sau phishing și accesau în mod 
ilegal conturi bancare ale unor cetățeni 
din România și SUA.

Potrivit unor surse din rândul an
chetatorilor, în urma perchezițiilor au 
fost ridicate douăzeci de persoane, 
acestea fiind duse la audieri la sediul 
DIICOT Constanța.

La acțiune participă 350 de 
polițiști, jandarmi și ofițeri ai Direcției 
Generale de Informare și Protecție 
Internă.

cu 250.000
Personalul din sectorul pu

blic ar trebui să scadă pe ter
men mediu cu 250.000 de 
salariați, cam cu cât a fost 

suplimentat în perioada 
2006-2008, a declarat luni 
șeful misiunii FMI de eva
luare a acordului, Jeffrey 

Franks.

"In ultimii trei ani, mai precis 
între 2006 și 2008, sectorul public a 
crescut cu 250.000 de angajați. Pe 
termen mediu trebuie să revenim aici 
(să ne întoarcem la nivelul din 2006 
- n.r.). Nu e nevoie să se facă într-un 
singur an, reducerea poate fi făcută 
pe o perioadă de mai mulți ani", a 
spus Franks, într-o conferință de 
presă.

El a arătat că în scrisoarea de 
intenție nu este specificat numărul de 
salariați care trebuie disponibilizați în

de salariațiJ
acest an, dar această reducere este 
implicită. întrucât va reprezenta baza 
de plecare pentru bugetul pentru anul 
viitor.

"Va trebui să fie disponibilizări 
până la începutul anului viitor", a 
concluzionat Franks.

Numărul de posturi ocupate din 
sectorul public a scăzut cu 36.404 în 
perioada decembrie 2008-februarie 
2010, respectiv o reducere de la 
1.398.867 la 1.362.463 posturi efec
tiv ocupate, potrivit declarațiilor sec
retarului de stat în Ministerul 
Finanțelor Gheorghe Gherghina.

Guvernul și FMI au convenit 
asupra unei noi ținte de deficit buge
tar pentru acest an, de 6,8%, față de 
obiectivul anterior de 5,9%, cu 
condiția adoptării unor măsuri de re
ducere semnificativă a cheltuielilor 
bugetare.

Președintele Traian Băsescu a 
anunțat joi că, în urma negocierilor 
cu FMI, autoritățile române au ales 
soluția reducerii salariilor bugetare 
cu 25%, a pensiilor cu 15% și să 
scadă "masiv subvențiile", în loc de 
majorarea semnificativă a princi
palelor taxe, respectiv cota unică și 
TVA. Șeful statului a menționat și că 
ajutorul de șomaj va scădea cu 15%.

O misiune FMI s-a aflat în ul
timele două săptămâni la București 
pentru cea de-a patra evaluare a 
derulării programului economic care 
condiționează împrumuturile. In 
urma acestei revizuiri consiliul direc
tor al FMI va decide dacă se va elib
era cea de-a cincea tranșă din acord, 
în sumă de 850 milioane euro.

________________________________'

Cenușa vulcanică perturbă în continuare
traficul aerian în sudul Europei

Perturbarea traficului aerian s-a extins 
duminică în sudul Europei, din Portugalia 
până în Germania, din cauza unui nor de 
cenușă provenind de la vuclanui islandez a 
cărui erupție a paralizat deja traficul aerian 
la jumătatea lui aprilie.

în timp ce situația se ameliora, în cur
sul după-amiezii, pe aeroporturile din 
Spania și Italia, norul de cenușă vulcanică a 
afectat, duminică. Croația, sudul Germaniei 
și Austria.

Norul "se întinde pe mii de kilometri 
de la vest la est, dar are o lățime de aproxi
mativ 300 de kilometri", potrivit Institutului 
portughez de Meteorologie.

Particulele de cenușă pot afecta reac
toarele avioanelor, determinând autoritățile 
să anuleze zboruri, ca o măsură de 
precauție.

Potrivit Organizației Europene pentru 
Navigație Aeriană, Eurocontrol, aproxima
tiv 24.500 de zboruri au avut loc duminică, 
o scădere cu aproximativ 500, față de o zi 
de duminică normală.

Zborurile către regiunile afectate au 
fost anulate, legăturile transatlantice au fost 
afectate, iar avioanele au fost nevoite să își 
schime traiectoria pentru a ocoli norul, de
terminând întârzieri.

în Portugalia la ora 16.00 GMT 
(19.00, ora României), erau anulate 308 
zboruri. Zborurile pe Aeroportul din Lis
abona erau suspendate de duminică seara, 
de la ora 20.00 GMT (23.00, ora României), 

și urmau să rămână suspendate până luni, la 
ora 12.00 GMT (15.00, ora României), a 
anunțat Agenția portugheză pentru 
Navigație Aeriană (NAV).

"Din cauza unei deplasări a norului 
către sud, a fost creată o zonă de interdicție 
a zborurilor asupra regiunii Lisabona, 
antrenând suspendarea operațiunilor de con
trol aerian", a precizat NAV într-un comu
nicat.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a 
NAV, Sofia Azevedo, "toate zborurile 
urmează să fie suspendate până luni, la ora 
12.00 GMT" (15.00, ora României), cu 
aproximativ 24 de ore înainte de sosirea 
Papei în capitala portugheză, prevăzută 
marți, la ora locală 11.00 (13.00, ora 
României).

Zborurile deasupra arhipelagului 
Azore urmau să rămână suspendate până 
luni, la ora 06.00 GMT (09.00, ora 
României), dar și traficul pe aeroportul din 
Porto, a adăugat ea.

Vulcanul islandez Eyjafjoll a început 
joi, din nou, să arunce în atmosferă cantități 
importante de cenușă. Erupția acestuia a 
paralizat traficul aerian în Europa timp de 
aproximativ o săptămână, la jumătatea lui 
aprilie, blocând peste opt milioane de 
pasageri.

Cantitatea de cenușă emisă duminică 
s-a diminuat vizibil, iar norul conține mult 
mai puține particule fine, susceptibile să fie 
transportate departe, a declarat un vul- 
canolog islandez, Bjom Oddsson, însărcinat 
cu ținerea sub observație cotidiană a vulcan
ului.

în Spania, șapte aeroporturi din nordul 
țării au fost închise la ora' 14.00 GMT 
(17.00, ora României), și anume Asturias, 
Bilbao, Salamanca. Leon și Burgos, iar alte 
trei aeroporturi, Santiago de Compostela, 
Vigo și Coruna, închise anterior, au fost de

schise la ora 15.00 GMT (18.00, ora 
României).

în Italia, spațiul aerian din nord-vest, 
închis duminică dimineața, a fost redeschis 
la pânz. Aproximativ 300 de zboruri au fost 
anulate pe aeroporturile din Torino și Mi
lano, iar aproximativ 100 în capitală.

Pe măsură ce situația se ameliora în 
vest, perturbările se făceau simțite în estul 
continentului. Aeroportul din Munchen, în
chis duminică, începând cu ora 13.00 GMT 
(16.00, ora României), a putut fi redeschis 
la ora locală 21.00 (22.00, ora României), a 
anunțat Agenția germană pentru Securitate 
Aeriană (DSF).

DSF a autorizat, de asemenea, re
deschiderea aeroporturilor regionale din 
Augsburg, Memmingem și Stuttgart, care 
au fost închise din același motiv, dar aceasta 
a anunțat sosirea norului deasupra teritori
ului Germaniei, luni.

în Austria, spațiul aerian a fost parțial 
închis duminică, până luni dimineața, afec
tând aeroporturile din Viena, Innsbruck, 
Linz și Salzburg.

în Croația, au fost închise aeropor
turile din Split și Zadar, de pe coasta 
adriatică.

în Franța spațiul aerian nu a fost per- 
tubat de norul de cenușă vulcanică, dar 
aproximativ 100 de zboruri, cu destinații din 
zonele afectate de nor, au fost anulate.

în Irlanda, autoritățile aviației civile 
au anunțat duminică seara că aeroporturile 
irlandeze închise în vestul țării, cele de la 
Donegal, Sligo, Knock (vest) Galway și 
Kerry (sud-vest), urmau să fie deschise luni, 
la ora locală 06.00 (08.00, ora României).

Restricțiile impuse anumitor zone din 
nordul spațiului aerian scoțian au fost, pe de 
altă parte, ridicate duminică seara, cu 
excepția Insulei Barra, din cadrul Insuielor 
Hcbride exterioare (vest).
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Scurtă istorie a monarhiei în România
Ieri, 10 mai s-au împlinit 144 de ani de 
la instaurarea monarhiei în România. 
De-a lungul vremii istoria familiei re
gale s-a împletit cu cea a țării, înregis
trând momente de decădere dar și de 

triumf.

Un principe străin pentru 
Principatele Române

Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza sub pre
siunile „monstruoasei coaliții” la 11 februarie 
1866 punea problema păstrării unirii Principatelor 
Române, realizare care fusese recunoscută de 
către puterile europene doar pe durata domniei 
acestuia. Clasa politică a hotărât atunci că este 
necesară aducerea unui prinț dintr-o dinastie 
străină pentru a întări actul unirii realizat anterior 
și a curma luptele pentru domnie între familiile 
boierești. După ce contele de Flandra a refuzat 
oferta, fruntașii politici români se orientează spre 
Carol Ludovic, fiul principelui Carol Anton de 
Hohenzollern - Sigmaringen. Acesta a acceptat 
propunerea devenind, la 27 de ani, primul domn
itor dintr-o dinastie străină. După un drum lung și 
plin de pericole datorită iminenței războiului din
tre Prusia și Austria, principele Carol a ajuns în 
București pe 10 mai 1866, zi care a devenit apoi 
Ziua Regelui și Ziua Națională a României. De
viza „Nihil sine Deo - Nimic fără Dumnezeu” a 
familiei de Hohenzollern - Sigmaringen a fost 
adoptată și de Casa Regală a României.

Carol I,
o domnie de 48 de ani

Domnia lui Carol 1 a fost cea mai lungă din 
istoria monarhiei române, dar și bogată în 
realizări. Este perioada întemeierii și consolidării 
instituțiilor fundamentale ale statului român mod
em. Două evenimente majore au marcat această 
epocă: războiul de independență și proclamarea 
regatului. în 1877 - 1878 Principatele Române au 
participat alături de Rusia țaristă la războiul îm
potriva Turciei cu obiectivul declarat de cucerire 
a independenței de stat. Carol 1 a participat în mod 
activ la război, deținând comanda trupelor în 
luptele de la Plevna. Capitularea Turciei a însem
nat câștigarea independenței depline. în amintirea 
triumfului, Carol a cerut confecționarea unei 
coroane de oțel dintr-un tun capturat în cursul 
luptelor de la Plevna. Trei ani mai târziu, în 1881, 
România s-a proclamat regat, Carol fiind încoro
nat ca primul rege al României, sub numele de

Regele Carol 1 de Hohenzollern (20 
aprilie 1839- 10 octombrie 1-914), domnitor 
al Principatelor Române între anii 1866 - 
1881 și rege al României între anii 1881 - 
1914. A absolvit Școala de cădeți din Mun
ster în 1856, Școala de artilerie și geniu din 
Berlin în 1857 și a urmat cursurile de limba 
franceză la Universitatea din Bonn. A partic
ipat la războiul purtat de Prusia împotriva 
Danemarcei în 1864. In timpul domniei sale, 
în 'urma războiului împotriva Turciei, a fost 
cucerită independența Principatelor Române 
(1877 - 1878), cele două principate unite și 
independente devenind apoi regat (1881).

Carol I. în timpul domniei lui Carol I, România a 
cunoscut o dezvoltare fără precedent. în acele 
decenii au fost construite drumuri, căi ferate și po
duri, s-au înființat școli, s-au construit biserici și 
s-au întemeiat instituții de stat. Una dintre 
realizările inginerești remarcabile ale acelui timp 
este podul peste Dunăre de la Cernavodă, construit 
de Anghel Saligny, care purta inițial numele 
regelui. Majoritatea construcțiilor din București 
care i-au conferit capitalei faima de „micul Paris” 
au fost ridicate în această perioadă. Tot de numele 
lui Carol I se leagă și construcția Castelului Peleș, 
a Pelișorului și a Palatului Cotroceni.

Elisabeta, regina - poetă

Soția Regelui Carol I, Regina Elisabeta a 
României a fost o iubitoare a culturii, dar a 
desfășurat și o intensă activitate caritabilă. Nutrea 
o admirație deosebită pentru Mihai Eminescu, ale 
cărui poeme erau recitate în cadrul salonului de 
muzică, literatură și artă de la Peleș. Scriitori, 
poeți și muzicieni precum Titu Maiorescu, Mite 
Kremnitz, Vasile Alecsandri sau George Enescu 
au beneficiat de sprijinul regine. Sub pseudonimul 
Carmen Sylva, regina a publicat numeroase poezii 
și cărți de proză. Acceptând să facă reclamă pentru 
firmele producătoare cje mașini de scris a con
tribuit la sporirea veniturilor familiei regale.

Regina Elisabeta a României (29 decem
brie 1843 — 2 martie 1916) s-a născut la 
Neuwied în Germania. La 26 de ani, în de
cembrie 1869, s-a căsătorit cu principele 
Carol 1 de Hohenzollern cu care a avut o fetiță 
pe nume Maria (8 septembrie 1871 - 9 aprilie 
1876). A desfășurat o bogată activitate 
caritabilă fiind numită de popor „mama 
răniților”. Sub pseudonimul Carmen Sylva (în 
latinește Cântecul Pădurii) a publicat peste o 
mie de poeme cuprinse în patru volume, 90 de 
nuvele, 30 de opere dramatice și patru ro
mane. A scris în limba germană, opera sa 
fiind transpusă în română de Mihai Eminescu. 
George Coșbuc, Mite Kremnitz.

Ferdinand întregitorul

Cum familia regală nu avea moștenitori, 
urmașul la tron a lui Carol 1 a fost desemnat în 
1888 Ferdinand, nepotul său. După o idilă intensă 
cu Elena Văcărescu, una dintre tinerele din suita 
reginei Elisabeta, legătură întreruptă la intervenția 
energică a unchiului său, Ferdinand s-a căsătorit 
cu Maria de Edinburgh, nepoata Reginei Victoria 
a Marii Britanii și a Țarului Alexadru al II-lea al 
Rusiei. Ferdinand devine rege al României în oc
tombrie 1914, după moartea lui Carol I, la scurt 
timp de la izbucnirea Primului Război Mondial.

. Regele Ferdinand Țfll României, principe de Hohenzollern (24 august 1865. Sigmaringen - 
20 hiffb 1937 Sinaia). A fost încoronat rdgeal României la data de 10 octombrie 1914. In ianuarie 
1893 s-a căsătorit cu Maria de Edinburgh, nepoata Reginei Victoria a Angliei. Din 1890 a fost 
primit ca membru de onoare al Academiei Române. In timpul său România a devenit „mare și 
dodoloață ” în urma actului Unirii de la 1 Decembrie 1918, iar regelui i s-a spus „ întregitorul".

în timpul domniei sale istoria românilor a înreg
istrat două momente de cotitură: intrarea în război 
în 1916 și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 
Deși prusac, deci înclinat să sprijine Germania, 
sub influența soției sale, Regina Maria, Ferdinand 
decide, alături de politicienii români să se alăture 
Antantei. Hotărârea s-a dovedit benefică, după doi 
ani de suferințe aduse de război, prin împlinirea 
Unirii de la Alba Iulia. Realizarea României Mari 
reprezintă, fără îndoială, momentul de triumf al 
domniei lui Ferdinand și a Reginei Maria, marcat 
și prin încoronarea din 1922. în cei 13 ani de dom
nie necazurile nu l-au ocolit pe rege. Astfel, în 
1917a murit de febră tifoidă, la o vârstă fragedă, 
cel de-al șaselea copil al cuplului regal, prințul 
Mircea. în anii ce au urmat familia regală a fost 
zguduită de scandalurile amoroase ale prințului 
moștenitor Carol. Măcinat de un cancer intestinal, 
Ferdinand s-a stins în 1927, la Sinaia, lăsând în 
urmă imaginea unui suveran loial țării sale.

Maria, regina - soldat

Regina Maria, consoarta Regelui Ferdinand 
făcea parte dintr-o familie înrudită cu marile 
familii regale ale Europei. Căsătorită cu Ferdinand 
în 1892, regina a născut șase copii, primul dintre 
aceștia fiind viitorul rege Carol al II - lea. Maria 
a avut o influență covârșitoare asupra soțului său 
și, implicit, asupra istoriei naționale. Regina a 
jucat un rol decisiv în intrarea României în război 
de partea Franței și Angliei. în timpul celor doi ani 
de conflict, când orice speranță părea pierdută, 
Maria a fost prezentă pe front și în spitalele de 
campanie, încurajându-i pe combatanți și îngri- 
jindu-i pe răniți. După sfârșitul războiului și-a pus 

toată influența în slujba patriei determinând o 
poziție favorabilă României în cadrul Conferință 
de pace de la Paris. După moartea Regelui Fere 
nand și urcarea pe tron a fiului său, regina s-a re
tras din viața publică fiind marginal izată după 
urcarea pe tron a fiului său, Carol al II - lea. în 
1924 și-a construit reședința de la Balcic (azi Bul
garia). S-a îndrăgostit atât de mult de acel loc încât 
a dorit ca după moarte inima să-i fie îngropată pe 
malul mării, la Balcic. Regina Maria a murit în 
1938, fiind înmormântată, asemeni celorlalți su
verani în biserica Mănăstirii Curtea de Argeș.

Regina Maria a României (29 octombrie 
1875 - 18 iulie 1938), principesă de Edin
burgh, de Saxa Coburg și Gotha, nepoată a 
Reginei Victoria și a Țarului Alexandru al 11 
- lea al Rusiei, verișoară cu Țarul Nicolae al 
11 -lea și cu Regele George al V - lea. S-a 
căsătorit cu principele Ferdinand cu care a 
avut șase copii: Carol, Elisabeta, Maria, 
Nicolae, Ileana și Mircea. A fost supranumită 
de către popor ,, regina — soldat" datorită at
itudinii sale din timpul primului război mon
dial. La moartea ei în 1938, patriarhul Miron 
Cristea a caracterizat-o ca pe „ o femeie care 
și-a trăit viața intens ".

Regele Mihai l
cu mareșalul Antonescu în vizită pe front
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Carol al II-lea, 
regele playboy

Regele Carol al II - lea a rămas în memoria 
ontemporanilor și în istoria românilor mai cunos- 
ut prin viața sa boemă și aventurile romantice 
ecât prin realizările de conducător al statului. 
>eși a fost acuzat de imoralitate, avariție, negli- 
irea intereselor României, crimă, instincte dicta- 
jriale, în realitate avea toate calitățile necesare 
nui lider de succes: charismă, inteligență, 
restanță fizică, ambiție și energie. Contextul 
iternațional nefavorabil și greșelile personale 1- 
u împiedicat să fie conducătorul de care avea 
evoie România în acele vremuri. Carol a fost 
unoscut și sub numele de Carol Caraiman, folosit 
upă ce a fost dezmoștenit de părinții săi în urma 
anunțărilor repetate la tronul României. Prima 
ventură scandaloasă s-a finalizat cu o căsătorie 
pr 'scuns” cu Ioana (Zizi) Lambrino, fiica unui 
eheral român. Din relația lor a rezultat un fiu 
onsiderat ilegitim, Mircea Gregor Carol Lam- 
rino.

în urma mariajului cu Prințesa Elena a Gre- 
iei și Danemarcei, s-a născut prințul Mihai, vi- 
orul rege al României. Viața conjugală s-a 
eteriorat însă rapid datorită aventurii lui Carol cu 
lena Lupescu (cunoscută ca "Magda Lupescu"), 
ica unui farmacist evreu. în urma scandalului

Carol a renunțat la tron în favoarea fiului său 
îinor Mihai, care a devenit rege în iulie 1927. 
arol a revenit în România pe 6 iunie 1930, în 
rma negocierilor cu luliu Maniu, fiind proclamat 
:ge la 8 iunie 1930. înconjurat de Camarilă și im- 
licat în acte de corupție, Carol a încercat să și gu- 
erneze, nu doar să domnească. în perioada 
938-1940 a înlocuit Constituția cu una proprie și 
desființat partidele politice, înlocuindu-le cu 

ropriul partid Frontul Renașterii Naționale, in- 
oducând practici militare și administrative de tip 
iscist. Dezmembrarea țării în vara anului 1940, 
rin .cedarea Basarabiei, Bucovinei și ținutului 
tițâ în favoarea Rusiei sovietice și a nordului 
ransilvaniei în favoarea Ungariei a însemnat 
arși tul domniei. Ca urmare, la 6 septembrie 1940 
fost nevoit să abdice, părăsind România 

npreună cu Elena Lupescu și câțiva vechi colab- 
ratori. S-a stabilit în stațiunea portugheză Estoril, 

s-a și stins din viață la 3 aprilie 1953, în 
ărstă de 60 de ani. Elena Lupescu i-a supraviețuit 
înă în anul 1977. Astăzi osemintele lor se află la 
lănăstirea de la Curtea de Argeș, însă în afara 
isericii în care se odihnesc regii României.

Regele Carol al II - lea al României, 
principe de Hohenzollern - Sigmaringen (15 
octombrie 1893, Sinaia - 4 aprilie 1953, Es
toril, Portugalia), rege al României intre 8 
iunie 1930 - 6 septembrie 1940. A absolvit 
Academia militară de la Potsdam. La 10 mai 
1921 s-a căsătorit cu principesa Elena a Gre
ciei. Carol al II -lea a fost un rege autoritar, 
dizolvând partidele și întemeind propriul par
tid numit Frontul Renașterii Naționale.

Elena, regina - mamă
-s.

Căsătoriți în 1021 mariajul Reginei Elena cu 
arol al II - lea n-a durat decât până în 1928. Când 
arol a renunțat pentru prima dată la tron, 
irăsind România, regina Elena a rămas în țară 

împreună cu fiul ei, fără a deține însă nici o poziție 
oficială. Parlamentul României a ratificat în 1926 
abdicarea lui Carol și a acordat Elenei titlul de 
Prințesă a României. După întoarcerea lui Carol 
în țară și proclamarea sa ca rege, în 1930, în urma 
presiunilor, Elena a hotărât să plece din țară, sta- 
bilindu-se în Italia. A revenit în România în sep
tembrie 1940, fiind alături de fiul său Mihai. în 
toți acești ani Elena a fost mentorul regelui, având 
o mare influență asupra deciziilor regale. După ab
dicarea lui Mihai, în 1947, s-a stabilit în Elveția, 
la Lausanne, unde a încetat din viață la 28 noiem
brie 1982.

Regina Elena a României, principesă a 
Greciei (2 mai 1896, Atena — 28 noiembrie 
1982, Elveția). S-a căsătorit cu Carol al II- 
lea cu care a avut un copil, Regele Mihai I al 
României.

Mihai, ultimul rege

După renunțarea la tron a tatălui său în 1925 
și moartea bunicului, regele Ferdinand în 1927, 
Mihai i-a succedat la tron acestuia. După numai 
trei ani de domnie sub regență a fost detronat de 
tatăl său. A reprimit coroana un deceniu mai 
târziu, în 1940, după abdicarea forțată a lui Carol 
al II - lea, domnind peste regimul mareșalului Ion 
Antonescu. La 10 mai 1941, de ziua națională a 
României, prin decret semnat de Ion Antonescu, 
regele Mihai a fost înălțat la gradul de mareșal, 
bastonul fiindu-i înmânat de conducătorul statului, 
în timpul războiului România a fost aliata Ger
maniei naziste, dar imediat după ce forțele sovi
etice au pătruns pe teritoriul României, regele 
Mihai a organizat, la 23 august 1944, arestarea lui 
Antonescu. La sfârșitul războiului, regele Mihai a 
fost decorat atât de președintele S.U. A Harry Tru
man cu „Legiunea de Merit” în cel mai înalt grad, 
cât și de Stalin cu ordinul sovietic „Victoria cu 
diamante”. Liderul comunist albanez Enver Hodja 
considera că Mihai ar fi fost decorat de către so
vietici datorită capitulării sale într-o situație în 
care nu putea face altceva. Noul guvern comunist 
instaurat la București l-a constrâns să abdice la 30 
decembrie 1947. A trăit în exil în Elveția până în 
1997 când i s-a permis revenirea în țară..

Regele Mihai I al României, principe de 
Hohenzollern (n. 25 octombrie 1921, Sinaia). 
A fost rege între 20 iulie - 6 iunie 1830 (sub 
regență) și 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 
1947. Sub presiunea noului regim comunist a 
abdicat și a trăit în exil până în 1997. în iunie 
1948 s-a căsătorit cu principesa Ana de Bour
bon Parma.

Regina Ana, principesă de Bourbon 
Parma (n. 18 septembrie 1923, Paris). S-a 
căsătorit cu Regele Mihai I cu care are cinci 
fiice: Margareta, Elena, Irina, Sofia, Maria.

Ana, prințesa 
de Bourbon Parma

Regele Mihai s-a căsătorit în iunie 1948 cu 
prințesa Ana de Bourbon Parma, cunoscută și sub 
numele de regina Ana a României, cu care are 
cinci fiice: Margareta, Elena, Irina, Sofia, Maria. 
Pentru a-și putea întreține numeroasa familie 
Mihai a devenit pilot comercial pentru o companie 
de echipament aerian. Astăzi, cuplul regal 
locuiește în Elveția la Aubonne, precum și în 
România, fie la castelul de la Săvârșin, fie în 
București la Palatul Elisabeta.

Margareta, principesă moștenitoare a României, principesă de Hohenzollern (n. 26 martie 
1949, Elveția). Căsătorită cu Radu Duda.

curățenia înseamnă civilizației

S.C. SALUBRITATE SA Deva
pune la dispoâția cetățenilor enropubele și enrocontairwre 
pentru colectarea electiva a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.
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Margareta, 
prințesa moștenitoare

Principesa Margareta este prima dintre fiicele 
regelui Mihai I și a 82-a pe linia succesorală a 
tronului britanic. în același timp este și succe
soarea numită de tatăl său la șefia Casei Regale de 
Hohenzollern - Sigmaringen, în 1997. Conform 
Constituției din 1923, care stabilea succesiunea 
după legea salică, adică pe linie masculină, 
Principesa Margareta și surorile sale nu pot urca 
pe tronul României. La 30 decembrie 2007 Regele 
Mihai a desemnat-o însă pe Principesa Margareta 
drept moștenitoare a tronului. Margareta s-a 
căsătorit pe 21 septembrie 1996 la Lausanne cu 
Radu Duda. Cuplul princiar nu are copii.

Cătălin Rișcuța

-

14

• 1rr

http://glasulhunedoarei


Marți, 11 mai 2010

8 Inedit Actorul Anthony Hopkins va interpreta rolul unui vrăjitor male
fic în "Arabian Nights ", un film de aventuri inspirat din volu
mul "1001 de nopți", în care apare fi tânărul actor australian 
Liam Hemsworth, iubitul cântăreței Miley Cyrus. g

Tratamentul primit într-o clinică de psihiatrie 
l-a transformat pe Hitler într-un tiran

Tratamentul primit de Adolf 
Hitler într-o clinică de psihia
trie, după Primul Război Mon

dial, ar fi motivul care l-a 
transformat pe acesta dintr-o 
persoană modestă în cel mai 
mare despot din istoria mo

dernă, potrivit unui nou volum 
publicat recent în Germania, 

informează express.co.uk.

Imaginea lui Adolf Hitler planează 
ca o umbră asupra istoriei secolului tre
cut. Până în momentul sinuciderii sale, în 
ruinele Berlinului, în 1945, Hitler a fost 
vinovatul principal pentru exterminarea a 
milioane de oameni și pentru distrugerea 
unei mari părți din Europa.

Hitler este perceput, în prezent, ca o 
personificare a răului, ca un criminal în 
masă și ca principalul arhitect ai Holo
caustului. în ciuda faptului că regimul 
nazist a fost învins, multe întrebări despre 
Hitler au rămas fără răspuns.

Cum a putut un veteran al Primului 
Război Mondial, fără educație și tară 
avere, să devină cel mai puternic tiran din 
Europa, în mai puțin de 15 ani? Ce a 
transformat un artist de mâna a doua într- 
un despot nemilos capabil de acte de 
cruzime de neimaginat? Cine a fost Adolf 
Hitler și ce anume i-a dat forța de a-i face 
pe ceilalți să îl urmeze?

De-a lungul anilor, s-au scris multe 
texte despre Adolf Hitler, însă, până la 
această carte, se cunoșteau puține lucruri 
despre anii săi de tinerețe. Claus Hant 
este un scriitor german care și-a petrecut 
ultimii 15 ani tăcând cercetări despre 
tinerețea lui Hitler și consideră că anu
mite evenimente din viața liderului nazist 
au schimbat ulterior cursul istoriei.

Adolf Hitler s-a născut în Austria, 
într-o familie săracă, iar tatăl său alcoolic 
îl maltrata adeseori. Adolf a plecat de 
acasă și s-a stabilit la Viena în 1908 și a 
încercat să devină artist. Avea o person
alitate comună, trăia într-o sărăcie ce 
părea uneori excentrică, iar mulți îl con
siderau plictisitor și lipsit de talent.

Toate acestea urmau să se schimbe, 
însă, în octombrie 1918. Hitler s-a înrolat 
în armata germană în 1914 și a luptat pe 
front în Primul Război Mondial. Pe 14 
octombrie 1918, în localitatea Werwicq 
din Belgia, caporalul Adolf Hitler și ca
marazii săi de arme au fost victimele unui 
atac cu gaze.

Hitler s-a aflat printre răniții 
transportați la Bavarian Field Hospital Nr. 
53 din Qudenaarde, o localitate în 
apropiere de Bruxelles. Toți soldații care 
au fost expuși gazului toxic au fost tratați 

la Qudenaarde, însă medicii de acolo au 
refuzat să îl trateze și pe Hitler, pe care 1- 
au diagnosticat drept un "nevrotic de 
război" - un termen folosit pentru a-i de
scrie pe soldații care nu sunt capabili să 
treacă peste experiențele trăite pe front și 
care nu sunt tratați alături de ceilalți 
răniți.

Adolf Hitler a fost transportat Ia o 
distanță de peste 950 de kilometri, la un 
mic spital din Pasewalk, un sat aflat la 
granița Germaniei cu Polonia.

Claus Hant consideră că Hitler a tre
cut printr-o schimbare dramatică de per
sonalitate, care a avut loc în zilele imediat 
următoare după expunerea sa la atacul cu 
gaz toxic de la Werwicq, "După internare. 
Hitler a fost examinat de psihiatrul Ed
mund Forster, care l-a diagnosticat drept 
«un psihopat cu simptome isterice»".

Hitler a rămas în spital timp de o 
lună și ar fi fost tratat cu ajutorul hip
nozei, terapia folosită în mod obișnuit în 
acea vreme pentru persoanele nevrotice, 
deși pare destul de puțin probabil ca hip
noza să producă o schimbare atât de 
profundă și permanentă a personalității 
sale. Totodată, viitorul Fuhrcr ar fi urmat 
o terapie pe bază de șocuri electrice.

"Rasismul, antisemitismul, opoziția 
sa față de democrație și iubirea sa 
exagerată pentru Germania erau prezente 
și înainte de acest incident în spiritul său, 
marcat de un temperament violent, 
răzbunător, obsedat de iluzia geniului și 
de credința că Providența este de partea 
sa", a declarat Claus Hant.

"După Pasewalk, Hitler a rămas 
aproape aceeași persoană din trecut. Cu 
toate acestea, a apărut o diferență 
crucială. Ceea ce în trecut erau doar pre
supuneri, au devenit acum certitudini ab
solute pentru el", a explicat autorul 
acestei cărți.

în anii următori. Hitler a descris 
experiența din Pasewalk în termeni spiri
tuali. Deși medicii ar fi descris ceea ce s- 
a petrecut acolo drept un "episod 
psihotic", Hitler a ajuns să fie convins că 
a fost "vizitat" de o putere superioară care 
i-a spus că el va fi salvatorul Germaniei.

Această credință în presupusa natură 
divină a existenței sale l-a urmărit până în 
momentul sinuciderii, 20 de ani mai 
târziu. După internarea în clinica din 
Pasewalk, Hitler se identifica adeseori cu 
lisus Hristos. Cu ocazia Crăciunului din 
anul 1926, el ar fi declarat: "Munca pe 
care lisus a început-o dar nu a putut să o 
termine, Hitler o va termina".

Un număr tot mai mare de oameni 
au început să creadă în această imagine a 
lui Hitler, sprijinită de propaganda 
nazistă. S-a insinuat că Fiihrer-ul a 
depășit toate lucrurile "lipsite de noblețe" 
din viață și că nu mai avea nicio 
slăbiciune.

în public, Hitler nu era niciodată 
văzut purtând ochelari, nu fuma și nu 
consuma alcool și came, părea deasupra 
tuturor slăbiciunilor omenești, iar iubita 
sa, Eva Braun, nu a fost cunoscută de 
opinia publică germană decât după sinu
ciderea celor doi.

"Timpul petrecut în acea clinică 
psihiatrică și motivele pentru care a ajuns 
acolo au devenit cele mai mari secrete ale 
lui Hitler. El era dispus chiar să ucidă 
pentru a împiedica adevărul să iasă la 
iveală", a explicat Claus Hant.

Informația potrivit căreia Hitler ar fi 
fost internat într-o clinică psihiatrică i-ar 
fi distrus cariera politică. în anii 1920, 
unul dintre oponenții săi, generalul Kurt 
von Schleicher, a descoperit faptul că 
Hitler a petrecut o anumită perioadă în 
clinica din Pasewalk și a încercat, fără 
succes, să intre în posesia dosarului med
ical al dictatorului.

în 1932, Kurt von Schleicher l-a re
crutat pe bunul său prieten, Ferdinand 
von Bredow, un ofițer în serviciul secret 
de informații, pentru a confisca acel dosar 
medical. După câteva luni, dosarul a fost 
confiscat de Hitler, el a devenit Cance
larul Reich-ului, iar în iunie 1934, gener

57% dintre românii fumători
vor să renunțe la fumat și nu reușesc

Președintele Societății Române de 
Pneumologie, Dumitru Mihalan, susține că 
cel mai grav este că tabagismul cronic nu 
este nici pe departe perceput ca o boală, un 
studiu relevând faptul că doi din trei 
românii fumători, cu vârste cuprinse între 
35 și 44 de ani, vor să se lase de fumat.

57 Ia sută dintre românii fumători au 
declarat că vor să renunțe la fumat, dar nu 
știu ce ar trebui să facă pentru a scăpa de
finitiv de această dependență, reiese din 
Raportul de Cercetare Cantitativă realizat 
de 1SRA Center Marketing Research, în 
care s-a urmărit percepția românilor asupra 
fumatului.

Conform aceluiași raport, aproxima
tiv 2 din 3 românii fumători cu vârste 
cuprinse între 35 și 44 de ani vor să se lase 
de fumat, iar dintre cei care au încercat să 
renunțe, 55 la sută sunt deja la cea de-a 
treia tentativă eșuată pentru că nu știu ce 
ar trebui să facă pentru a renunța. Dintre 
cei care au încercat să renunțe definitiv la 
fumat, 78 la sută au declarat că nu au făcut 
nimic concret în acest sens.

Doar șase la sută dintre respondenți 
au apelat la medic pentru a renunța la 
dependența de fumat în contextul în care 
51 la sută dintre fumătorii români cred că 
medicul reprezintă cea mai credibilă sursă

alul von Schleicher și colonelul von Bre
dow au fost împușcați de trupele SS.

Dosarul medical al Fiihrer-ului a 
dispărut, însă exista în continuare o 
persoană care știa ceea ce s-a petrecut în 
acea clinică. O anchetă a poliției secrete 
a fost deschisă împotriva psihiatrului Ed

de informații când vine vorba de renunțare 
la fumat.

"Poate cel mai grav fenomen este că 
tabagismul cronic nu este nici pe departe 
perceput ca o boală. Fumătorii activi, dar 
și cei pasivi, nu sunt conștienți de riscurile 
asupra sănătății lor, se complac în această 
dependență și reacționează defensiv doar 
atunci când se confrută cu o problemă de 
sănătate reală. Riscul de îmbolnăvire 
crește exponențial o dată cu numărul de 
zile în care se fumează și cu numărul de 
țigări filmate. Pe de altă parte, din prima zi 
în care renunțăm la fumat, scade și riscul 
de îmbolnăvire și crește speranța de viață", 
susține prof. dr. Dumitru Mihaltan, 
președintele Societății Române de Pneu
mologie și a RPFR - Rețeaua pentru Pre
venirea Fumatului în România.

în opinia acestuia, smdiul dovedește 
cât de dezorientați sunt pacienții români 
dependenți de fumat. "Vor să înterupă, au 
multe încercări în care se bazează doar pe 

mund Forster, care l-a internat pe Hit 
la Pasewalk.

Pe 1 septembrie, psihiatrul Edmu 
Forster a fost suspendat din funcție, iar 
11 septembrie, după un interogatoriu cc 
dus de Gestapo, soția sa l-a descope 
mort în sala de baie a reședinței cuplul 

auto-control, iar eșecurile dovedesc că ai 
nevoie de suport medical avizat", t 
adăugat Mihaltan.

Conform aceluiași studiu, români 
care se gândesc să renunțe la fumat 
consideră drept principal motiv c 
țigărilor, în procent de 32 la sută și se«,_.i- 
dar, în proporție de 31 la sută motivele d< 
sănătate. în schimb, românii fumători cart 
nu s-au gândit niciodată să renunțe I; 
fumat, ar renunța, în proporție de 48 l< 
sută, din motive de sănătate și doar de 1 î 
la sută din lipsa banilor. 45 la sută dintre 
locuitorii României, la nivel urban ci 
vârsta 18+, fumează cel puțin cinci țigăr 
pe zi. Procentul nefumătorilor este de 51 
la sută din total eșantion, dintre care aprox 
imativ 70 la sută afirmă că nu au fuma 
niciodată. Aproximativ jumătate dintre 
fumători consumă mai puțin de 1 pachet dt 
țigări pe zi. în medie, fumătorii plătesc pe 
zi pentru țigări 7,4 de lei.

Cu toate că fumatul este perceput d< 
către majoritatea fumătorilor drept un of’ 
cei plăcut, principala consecință a fumatn 
lui în România este cancerul pulmonar 
într-o proporție covârșitoare de 31 la sută 
Medicul și farmacistul rămân cele ma 
credibile surse de informare cu privire k 
sănătate pentru majoritatea fumătorilor.

Topul celor mai vizitate malluri
din București

Dacă adunam datele comunicate de 
către proprietarii și administratorii de 
proiecte comerciale din Capitală, pentru 
realizarea topului BUSINESS Magazin, 
rezultă că unul din nouă bucureșteni a tre
cut zilnic în 2009 printr-un centru com
ercial.

în plus, ultimele două malluri de
schise în oraș, care sunt și cele mai mari 
din țară - AFI Palace Mega Fun și Sun 
Piaza - au înregistrat în primele zile de la 
deschidere peste 50.000 de vizitatori, pe
rioada imediat după inaugurare fiind de

altfel cea mai bună pentru un centru com
ercial, din acest punct de vedere.

Cel mai vizitat din București nu este 
însă un mail nou, ci vechiul magazin 
Unirea, preferat pentru amplasamentul 
central și după schimbările operate în 
mixul de chiriași.
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La patru puncte de victoria finală
De doar patru puncte în ulti
mele patru etape mai are ne

voie FC Hunedoara pentru a fi 
matematic campioana Ligii a 
IV-a Hunedoara. Echipa de 
sub furnale are opt puncte 

avans față de Aurul Brad, în 
condițiile în care mai sunt de 
obținut maxim 12 puncte până 

la finalul sezonului

Echipa antrenată de Nelu Mitrică 
-a distrat cu Agrocompany Băcia, îm
potriva căreia a reușit cea mai 
a* torică victorie din acest sezon, 
’ăcat că meciul nu a fost urmărit și de 

spectatori, hunedorenii evoluând pe 
Stadionul „Michael Klein” cu porțile 
închise. încet și sigur hunedorenii tind 
să aibă și cel mai bun atac al seriei, 
după ce au deja cea mai bună defensivă, 
cu numai 12 goluri primite în 26 de 
etape. Singurul hop mai greu de trecut 
va fi în etapa viitoare, când FC Hune
doara se deplasează pe terenul lui Daci- 
cus Orăștie, echipă care nici măcar 
teoretic nu mai are șanse la ocuparea 
primului loc. Singura echipă care a 
ținut cât de cât pasul cu hunedorenii 
este Aurul Brad, însă numai o minune 
mai poate ajuta formația din Țara 
Zarandului să termine sezonul pe prima 
poziție.

Meciul etapei s-a disputat în Valea 
Jiului, la Uricani, unde Minerul a trecut 

de Dacicus Orăștie. Partida s-a 
desfășurat fără spectatori, astfel că nici 
incidente nu au mai existat. O victorie 
categorică a reușit și Minerul Aninoasa, 
care i-a umilit pe jucătorii Mureșului 
Brănișca. Echipa de pe malul 
Mureșului are cea mai slabă defensivă, 
cu 70 de goluri primite, o medie de 
aproape trei pe meci. Minerul Teliuc și- 
a continuat seria mizerabilă din retur și 
a pierdut și contra Certejului, într-un 
meci al formațiilor din subsolul clasa
mentului. Interesant este scorul de la 
Vulcan, acolo unde studenții 
petroșăneni, deși sunt ultimii clasați și 
au alături de Brănișca cea mai slabă 
apărare, și-au vândut scump pielea.

Rezultate etapa a XXVI-a
Minerul Teliuc-Aurul Certej 0-1
Minerul Aninoasa - Mureșul Brănișca 7-0 
FC Hunedoara - Agrocompany Băcia 10-0
CS Vulcan - Universitatea petroșani 2—1 
Minerul Uricani - Dacicus Orăștie 2-0 
Aurul Brad - Victoria Călan 3-0
Inter Petrila - Metalul Crișcior 2-0
Gloria Geoagiu - Zarandul Crișcior 2 - 1

Restanțe
Aurul Certej - Universitatea Petroșani 0 0

Etapa viitoare 
(intermediară)

CS Vulcan - Minerul Teliuc 
Aurul Certej - Minerul Aninoasa 
Mureșul Brănișca - Inter Petrila 
Metalul Crișcior— Aurul Brad 
Victoria Călan - Gloria Geoagiu 
Zarandul Crișcior - Minerul Uricani 
Dacicus Orăștie - FC Hunedoara 
U Petroșani - Agrocompany Băcia .

CS Vulcan - Mureșul Brănișca 4-0

Liga a V-a Hunedoara 
seria Brad — Valea Mureșului

Clasament
1 .FC Hunedoara 26 20 4 2 67-12 64
2.Aurul Brad 26 18 2 6 49-27 56
3.Dacicus Orăștie 26 16 2 8 7044 50
4.Mincrul Uricani 26 14 4 8 44-30 46
5.CS Vulcan 26 11 11 4 43-26 44
6.Minerul Aninoasa 26 11 8 7 42-23 41
7.1ntcr Petrila 26 11 4 11 41-39 37
8.Victoria Călan 26 10 6 10 51-52 36
9.Zarandul Crișcior 25 8 8 9 39-38 32
10. Gloria Geoagiu 25 8 7 10 28-35 31
11. Metalul Crișcior 26 8 6 12 21-33 30
12. Aurul Certej 26 8 5 13 53-52 29
13. Mureșul Brănișca 26 7 4 15 37-70 25
14. Agrocompany Băcia 26 7 3 16 40-62 24
15. Minerul Teliuc 26 5 ' 5 16 23-63 20
16. U Petroșani 26 3 5 18 28-70 14

Miracolul nu s-a mai produs la Buceș
Cel mai interesant meci al rundei de 

a sfârșitul săptămânii trecute, din seria 
trad - Valea Mureșului, a fost derby-u) 
iintre ocupantele locurilor trei și doi din 
lasament, Unirea Buceș, respectiv Silva 
diracol Hărău. Unirea a dat o mână de 
jutor vecinilor din Țara Zarandului, 
)limpia Ribița, reușind să învingă o 
andidată la promovare. Silva miracol a 
lierdut o bătălie importantă, dar nu și 
războiul” promovării, deoarece până la 
inal au mai rămas destule meciuri de 
uc°ț, inclusiv un duel direct între cele 
bua candidate la primul loc, care au mers 
ap la cap aproape tot campionatul, până 
.cum. Etapa viitoare este programat du
dul dintre Olimpia Ribița și Unirea 
Juceș, locul unu cu locul trei, din nou un 
neci foarte interesant cu implicații în 

pentru șefia clasamentului. Până 
âmbătă însă, Ribița este singură în fo- 
aliul de lider, mai ales că în ultima etapă 
învins la scor de neprezentare, în vecini, 

ie terenul celor de la Ponorul Vața.

Rezultate etapa a XXI-a
Ponorul Vața - Olimpia Ribița 0-3
Unirea Buceș - Silva Miracol Hărău 2-1 
Santos Boz - Recolta Bucureșci 2-3
Unirea Șoimuș - Sprint Luncoi de Jos 5-2 
Real Sântandrei - Voința Văiișoara 4 - 1

CFR II Simeria și Streiul Simeria veche au stat

Clasament

UTA - Mureșul Deva
Etapa viitoare
Olimpia Ribița - Unirea Buceș 
Streiul Simeria Veche - Ponorul Vața 
Sprint Luncoiu de Jos - CFR II Simena 
Voința Văiișoara - Santos Boz
Silva Miracol Hărău - Unirea Șoimuș

Recolta Bucureșci și Real Sântandrei stau

* Ponorul Vața a fost penalizată cu 6 puncte
**Streiul Simeria veche a fost penalizat cu 3 puncte

1.Olimpia Ribița 17 14 1 2 69-25 43
2.Silva Miracol Hărău 17 13 1 3 58-13 40
3.Unirea Buceș 18 10 4 4 56-27 34
4.CFR II Simeria 17 10 2 5 49-29 32
5.Recolta Bucureșci 18 7 4 7 37-43 25
6.Sprint Luncoiu de Jos 17 7 3 7 35-38 24
7.Ponorul Vața* 18 9 2 7 33-36 23
8.Unirea Șoimuș 17 7 2 8 37-45 23
9.Rcal Sântandrei 19 5 3 11 29-46 18
10. Santos Boz 19 3 3 13 39-69 12
11. Simeria Veche** 17 4 2 11 29-64 11
12. Voința Văiișoara 18 3 1 14 28-61 10

Meciul tur dintre Mureșul Deva 
și UTA s-a lăsat cu scântei la final. 
Protagonist a fost Ionuț Popa, cel care 
s-a luat la ceartă cu conducerea deve- 
nilor. în teren a fost 1 -1, după un gol 
marcat de oaspeți, în minutul 86, și la 
care devenii au reclamat lipsa totală 
de fair-play a arădenilor. Mingea a 
fost trimisă în afara terenului pentru 
ca un jucător să primească îngrijiri 
medicale, arădenii nu au returnat 
mingea, iar Batin a marcat din careul 
lui Rahoveanu.

De atunci, datele problemei sunt 
cam tot aceleași. UTA e tot în fruntea 
clasamentului, are numai o singură 
înfrângere, în timp ce Mureșul Deva 
se zbate să tot evadeze din subsol. 
Antrenorul Gheorghe Barbu nu se 
poate baza pe serviciile lui Kelemen, 
suspendat pentru cumul de cartonașe

galbene. Vestea bună e că existăp și 
înlocuitor. Titular de drept de la în
ceputul sezonului, fundașul stânga, 
Ionel Câmpeanu, și-a revenit după o 
accidentare care l-a ținut o lună pe 
tușă și este apt de joc. Tot accidentat 
este și mijlocașul dreapta, Valentin 
Furdean, care se adaugă unei liste 
care îi mai cuprinde pe Pistol și 
Zaiați.

în tabăra arădenilor, Ionuț Popa 
și-a băgat jucătorii în cantonament 
înaintea confruntării din această 
seară. Antrenorul s-a enervat, vineri, 
după ce jucătorii săi au tratat superfi
cial amicalul cu Național Sebiș, 
câștigat cu 3 - 1. După meci, 
fotbaliștii au susținut un test fizic co
mandat ad-hoc de Popa, iar duminică 
au intrat în cantonament.

Seria Valea Streiului

Liderul s-a împiedicat acasă
Măgura Pui — Retezatul Rău 

de Mori s-a terminat 1 — 1. Me
ciul dintre ocupantele primelor 
două locuri s-a terminat nede- 
cis, iar Măgura Pui a făcut pri
mul pas greșit pe tren propriu 

în acest sezon.

Echipa din Pui are o scuză, pentru 
că la mijlocul săptămânii trecute a jucat 
și o semifinală de Cupa României, iar 
trei meciuri într-un interval de șapte zile 
este mult la acest nivel.

Chiar și cu acest rezultat de egal
itate, Măgura Pui este mai aproape de 
victoria finală, iar jucătorii au pus deja 
șampania la rece. GLASUL HUNEDOAREI

Rezultate etapa a XVII-a
Narcisa Sălașu de Sus - Sargeția Bretea Română 4 - I 
AS Sântămăria Orlea - Unirea General Berthelot 4-2 
Dacia Boșorod - CS Ghelari 1 - 0
Măgura Pui - Retezatul Râu de Mori 1 - I
Streiul Bani Mare - Ulpia Traiana Sarmizegetusa 3-0 

Cema Lunca Cemii a stal

Etapa viitoare
Retezatul Râu de Mori Dacia Boșorod
CS Ghelari - AS Sântămăria Orlea
Unirea General Berthelot - Narcisa Sălașu de Sus 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Măgura Pui 
Sargeția Bretea Romămă - Cema Lunca Cemii

Streiul Baru Mare stă

Clasament
1 .Măgura Pui 15 13 1 1 52-17 40
2.Retezatul Râu de Mori 15 10 1 4 32-14 31
3.Narcisa Sălașu dc Sus 15 10 1 3 33-23 31
4.Ccma Lunca Cernii 15 8 3 4 37-24 27
5.AS Sântămăria Orlea 15 7 2 6 34-32 23
â.Strciul Baru Marc 16 6 2 8 31-29 20
7.Dacia Boșorod 15 5 3 7 20-26 18
8.Sarmizegetusa 16 5 3 8 26-40 18
9. Bretea Română 16 4 3 9 32-40 15
10. General Berthelot 16 5 0 11 24-47 15
ll.CS Ghelari 16 2 1 13 11-40 7

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, OL D 4, 

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

sau 0354/882.101 

o
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Rick Jarmin a intrat în programul de protecție a martorilor, după ce a 
contribuit la prinderea unui agent FBI implicat în traficul de droguri. 15 
ani mai târziu, fosta sa logodnică Marianne îl reîntâlnește la o benzinărie 
din statul Wisconsin și îi distruge acoperirea. (Antena 1; 20:30; Pasărea 
pe sârmă)

■

Maxime ... Dlcțlonar:Ovă, Saga, lot Reconstituire...
Multe lucruri aș fi fost 

capabil să înțeleg dacă nu

(Mark Twain)

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Pusă de 
o parte

A solicita

>

V Dificilă 

Genă! 
în arie!

24 de 
ore 

Dublate! 

> Stâlp de 
sprijin

Dânsa

”7"
Orna
ment 

>

Vedetă 
de 

cinema

>

Trecut

123456789 10’ ■
R. Iii

5 JI T
■ R ■

10

Cântec 
religios 

Baza 
coloanei

Parte de V 

cuvânt

Contrafort

V
Obligat

>

Reverie

Beneficiu

Iscoadă 

Cupa 
Spanleil

?(-.)
Chel
tuitor

Strânse 
ghem

Poveste

Făcut 
din 

obicei

V

Acnobați 
(Mânut 

Bir!

> V

> V

Țară 

Epicii

Semi- 
vocala I

Pană de 
lemn

Individ

Tras pe 
stânga! 
Casă de 
boieri 

> V

V

Leul

A cu
noaște

Armate

Pled

Punct 
cardinal

Forme 
geome

trice

Ase 
așeza 

Tare de 
cap! 
V

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS, 
AȚÂȚĂTOARE, BOȚ, CÂȘTIGAI, COLET, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABA, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚI, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, TZ 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD
Presat

Viorel Naghi * Vladimirescu

Fără de
osebiri

Tania 
Eliade

Platou

Atac 
frontali

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5

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

nian serial, 2008 - 251.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Diego 
Bugallo

11:15 Vedeta familiei (rcl.)
12:15 Echipa verde (2009, rel.) 
12:50 Giuvaicrul palatului (rel. - 5.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios
14:50 Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural)
17:00 Atunci și Acum
17:55 Drumul către Africa de Sud 

Episodul 2 - RPD Koreană și 
Coreea dc Sud

18:30 Giuvaicrul palatului (6.)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Lancea ruptă (SUA western, 

1954)96' cu Spencer Tracy, 
«j Robert Wagner, Jean Peters. Ri

chard Widmark
— 22:55 Tremors - Creaturi ucigașe 
ZZ- (SUA film serial dc acțiune,
Si 2003 - 9.)

23:50 Oamenii Deltei (2010, rcl.) 

«07:00 Central dc frumusețe (69.) 
08:10 Comisarul Montalbano (rel.) J 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Povești din Paris (francez se

rial dc comedic, 2008 - 1.) 
10:45 întâlnire pc 2 
12:00 Telejurnal 
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul dc frumusețe (rel - 69.) 
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 12.) cu Jocly Fisher, Joe 
Pingue, Corey Sevier

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:15 Povești din Paris (francez se
rial de comedie, 2008, rel. - 1.) 
cu Marie Fugain, Renaud Ber
nard, Charlotte Desert, Nicolas 
Van Bcveren

18:45 învingătorii
18:50 Din nou acasă (SUA dramă, 

2003) 124' cu Lisa Brenner, 
Genevieve Bujold, Louise Flet
cher, Jcanctta Arnette 

21:00 D'alc Iu' Mitică (reportaj) 45' 
22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Insula comorii (german aven

tură, 2007) 186' cu Tobias Mo
retti. Franțois Goskc, Diane 
Sicmons-Willcms, Andre Hcn- 
nicke

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

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

dc acțiune, 1994)
13:00 Observator
14:00 Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

14:30 Comanda la mine (rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Pasărea pe sârmă (SUA ac- 

țiune-comcdic, 1990) 106' cu 
Mel Gibson, Goldie Hawn, 
David Carradine. Bill Duke

' 23:00 Observator
' 23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

18:15
20:00
21:40

12:50 Speed Racer (SUA film dc acțiune, 2008) 129'
15:05 Un sărut adevărat (SUA comedie, 1999) 107'
16:50 Călătorie cu peripeții (SUA comedie, 2008) 83' 

Mă dau în vânt după cumpărături (SUA comedie romantică, 2009) 
Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007) 100' cu Simon Pcgg 
Prevenirea (german-franccz-canadian dramă, 2008) 107' cu Romain 

Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly, Pascale Bussicrcs
Lumea dc dincolo: Revolta Lycanilor (SUA film dc acțiune, 2009) 11 O' 

cu Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra, Shane Brolly

19:15 Rebel în California (SUA serial, 2003 - 1.) cu Peter Gallagher 
20:15 Academia dc poliție VI (SUA comedie, 1989) 84' cu Bubba Smith 
22:00 Spiridușul 6 - înapoi în cartier (SUA fantasy, 2003) 90' cu Warwick

Davis, Tangi Miller, Laz Alonso, Page Kennedy

14:15 Zoom în 10 (emisiune dc divertisment)
14:30 Pc locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994- 118.) 45'
15:30 Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/23.) 45'
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 4.) 
17:00 Prietenie sfântă (italian film biografic, 2007) 200'

23:25

"07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Om sărac, om bogat (35.) 
12:00 Tânăr și neliniștit (rcl. - 3731.) 
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Profețiile Celestine (SUA aven

tură, 2006)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3732.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Beil, 
Don Diamont

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

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010)
22:15 State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 107.) cu 
Ghcorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea, Octavian Stru- 
nilă

23:30 Știrile Pro TV

O7’Q’- Pasiune (dramă, 2007)
08:15 Cameleonii (2009, rcl.)
09:45 Maria Mercedes (1992, rel.) 
11:15 Luna fermecată (2007)
12:30 împreună pentru totdeauna (se

rial dc dramă, 2008, rcl.)
14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 
15:15 Rețeta de ACASĂ
15:30 Destine furate (2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (1992)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial dc dramă, 2008)
19:30 Cameleonii (2009)
20:30 Predestinați (2009)
21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 

serial, 2008)
22:30 Poveștiri dc noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

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

07:00 Nimeni nu-i perfect (19.) 30'
07:30 Pitici și tătici
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Galileo (rel.) 45’
09:30 Viceversa (reality show)
10:30 Rivala (rcl.) cu Josie Bissett
13:00 Camera dc râs
14:00 Neveste disperate (4.) 45'
15:15 Gazdă dc profesie (rel.)
16:15 Galileo
17:00 Trăsniții (rcl. - 45.) 45'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Camera dc râs
20:00 Mcdca și reuniunea de familie 

(SUA comedie, 2007) 107' cu 
Tyler Perry, Lynn Whitfield, 
Rochelle Aytes

22:15 Trăsniții
23:15 Efect global (SUA film dc ac

țiune, 2002) 92' cu Madchcn 
Amick, Arnold Vosloo, Joel 
West, Daniel Bernhardt
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva

elefon: 0755.999.916

vulcanizator piese din cau
ciuc la prese I

zidar rosar-tcncuitor 2

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

I

;cnt asigurare 10

arman 5

ucâtar 2

imeristă hotel I

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

ulgchcr (exclusiv restaura- 
•r) 2

ispector asigurări I

îunc.nccal. la dcmol.clădiri, 
idăric, mozaic, faianță. gre-
c. parchet 4

luncitor nccal. la asambla
ta, montarea pieselor 19

lânagcr financiar 4

spătari chelner) 4

ri'crent dc specialitate mar
king 3

mplar manual/artizanal
I

agent securitate I

brutar 1

bucătar I

coafor 2

confccționcr-asamblor art. 
din textile 14

cosmcticcan 2

croitor 2

cusător piese din piele și în
locuitor 27

elcctriccan de întreținere și 
reparații I

faianțar l

instalator încălzire centrală și 
gaze I

lăcătuș montator 6

mecanic auto I

munc. nccal.la dcmol. clă- 
diri.zidăric, Hanță, gresie, 
parchet I

mun. nccal. în ind. confecții
lor 3

pregătitor piese încălțăminte
20

reprezentant comercial I

șef restaurant 1

șofer autocamion/mașină dc
marc tonaj 6

specialist în domeniul calită
ții I

sudor manual cu arc electric
2

sudor I

vânzător 9

zidar samotor I

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

montator subansamble I

munc.nccal.în agricultură
10

agent vânzări 3

barman I

bucătar 2

cameristă hotel I

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 9

consilier financiar-bancar
1

dulgher (exclusiv restaurator)

5

dulgher restaurator I 

electriccan in construcții
2

femeie dc scrvici I

fierar betonist 6

frezor universal 5

lăcătuș mecanic 2

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

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

I

munc.necal.in ind confecții
lor 4

ospătar (chelner) I

Mică pubficitate *

IMOBILIARE

lăcătuș montator I Călan

vânzător I Telefon: 0755.999.924
Simeria barman I

Telefon:0755.999.921 bucătar I

inginer minier I decorator vitrine 1

mașinist la mașini mobile pt. 
transporturi interioare 1

munc.nccal.la amb.prod.so- 
lidc și semisolide 10

patiser I

Petrila

pizzar I

șofer dc autoturisme și ca
mionete 2

marcator piese 1

Orăștie

director societate comercială
1

strungar universal 5
Telefon: 0755.999.922

recepționcr hotel 1

vânzător I

Telefon: 0755.999.928

brutar 2

fierar betonist I

sudor manual cu arc electric
3

manipulant mărfuri 4 Hațeg
lucrător comercial I

sudor I

mun.nccal.în agricultură
10 Telefon: 0755.999.925

munc.necal.la ambalarea
prod.solidc și demisolide

I

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

ambalator manual 7

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj I

cusător piese la incălțămintc 
din cauciuc 17

munc.nccal.la dcmol.zidăric, 
mozaic,faianță, gresie, par
chet 3

batman I
Brad

inginer autovehicule rutiere 
I

munc.nccal.la întrcț.dru- 
muri, poduri, șosele, baraje

I

bucătar I

modelator tuburi spectrale 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Telefon: 0755.999.923

confccționer articole din 
piele și înlocuitor 2

confccționcr-asambleor arti
cole din textile 20

șofer de autoturisme și ca
mioanele I

sortator produse 2

subingincr mecanic automo
bile I

ospătar I

șofer autocamion, mașină dc 
marc tonaj 2

Aninoasa

bucătar I
cusător piese din piele și în
locuitor 12

Ilia

confccționer-asamblor arti
cole textile 5

ospătarfchclncr) I

tălpuitor industrial 5

Telefon: 0755.999.926

clectriccan de întreținere și 
reparații l

Telefon: 0755.999.927

lucrător comercial 2

mecanic utilaj 1

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

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

Caut chirie în Simeria. ofer maxim 400 lei. Tel. 0722.582.097
ind leren intravilan, suprafață 406 mp, Deva, zona Zăvoi - Arch ia. vis-a-vis de blocurile ------------——-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NL, deschidere 16 in. ideal pentru construcții. Preț negociabil. Telefon: 0724.283.204. Vând apartament 2 camere în Simeria, zona Poliției, preț 98.000 lei neg. Tel. 0735.066.695

AUTO

and apartament 4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez. 
il.0762.644.558

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

Vând Fiat Albea, 2007, capacitate 1,4 1, dotări, 45.000 km. Telefon: 0724.283.204

jmpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695 Cumpăr urgent garsoniera în Simeria, ofer plata pe loc. Tel. 0730.346.219

ațiu în Simeria. zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558 Vând apartament 2 camere în simeria. bloc de cărămidă, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532

ind apartament 2 camere in Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 euro negociabil. 
I. 0734.310.133

ind teren extravilan în Deva. 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț negociabil. 
■1.0733.287.190 OFERTE DE SERVICII 1
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ind casă P+l. 5 camere, 3 băi. gemuri termopan. terasă. în localitatea Zămești. jud. 
așov. Pentru detalii și poze accesați mih francl985@yahoo.fr. Preț 160.000eur 
g.Tei.0762.589.175

Câștigați 2OOO-5OOOlei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm coiaboraton 
din loată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au toad resat la: Lucaci Nicolae, O.P. 1-CP 
122. Deva. Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

ind apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp, balcon, centrală termică, 
eț bO.OOOeur. neg. Tel. 0744.118.773

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

Iertă specială! Vând casă în Simeria. parter+etaj, 3 camere, bucătărie. 2 băi, cămară, 
vniță. balcon, garaj, curte și grădină, toate utilitățile, preț 240.0G0lei sau schimb cu 
rsomeră+diferența. Tel. 0729.015.069

Țin contabilitate pnmară: nir. registru casă.jumale, contabil expenentă, inspector resurse umane, 
angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: 
nicuirutaștoiyahoo.com, lel.0723.409007

ind apartament 2 camere in Simeria, zona Poliție-Piață, etaj intermediar, preț 98.OOOlei 
gociabil. Tel.O722.582.O97

DIVERSE
himb. vând casă în Tâmpa. 2 camere, bucătărie, pivniță, hol. debara, anexe cu aparta- 
ant 2 camere in Simena. zona parcului plus diferența. Preț I iO.OOOlei, tel.0730.287.975

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

md casă in Simeria. 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, grădină, livadă. 
OOmp. loate utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus dife- 
nța, preț 200.000 lei. tel.0735.066.695

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

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

ind casă în Bampotoc. 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină. 2ha, cu pomi 
jetiferi. sau separat de vânzare 1 ha leren bun pt. cabane, preț 200.OOOlei neg. 
1.0730.346.219

Vând o pereche de anei munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.1 56

Ofer pentru monta mascul Ciobănesc Mioritic alb, exemplar deosebit, 5 ani. fără pretenții finan
ciare. tei. 0745.300.352. 0745.076.959

ind teren în Simena, 3 parcele pt. casă, 55Imp, 5O3mp. 495mp. Preț I5eur/mp, zonă 
nștiiă. Tel.0769.839.6P4 Vând mașina de sens marca President în stare de funcționare, preț 100 lei și fax. telefon 100 lei. 

Contact pe str. A. Vlaicu, nr. 10, fam Ciobanelu

himb urgent! Apartament 4 camere în Simena. zonă centrală cu garsonieră sau apar- 
nent 2 camere»-diferența. sau spre vânzare la 160.OOOlei neg. Tel.0769.839.694

ind apartament 4 camere în Simena, zona ultracentrală, amenajat, decomandat sau 
himb cu apartament 2 camere + diferența. Preț 180.OOOlei, tel. 0721.805.673

Vând jaluzele în stare foarte buna pentru o cameră cu ușă, culoare maro deschis, preț 200lei neg.
Tel.0723.684.514Vând cățel rasă Terrier 50lei, alb cu maro, jucăușă, plină de energie. Tel. 
0743.832.083

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume................................ , Prenume.........................................
Strada....................................Nr........Bl................ Sc......Ap. ...
Localitatea........................ Județul.............
C.I. seria............... nr.................................
Eliberat de.................. DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

ind casă în Simeria. 2 camere, bucătăne. anexe sau schimb cu leren intravilan + dife- 
ița. preț 125.OOOlei neg. Tel.0740.965.191 Vând fan în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, nr.198, or. Brad.

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

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo. Albrecht, antene noi Midland și Sino originale, im
port Italia, la comandă. Tel.0723.911.241,0723.911.241

himb sau vând casa în Simena. 2 camere . bucătăne. baie, grădină, interiorul amenajat 
apartament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.0735.066.695

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu). 2 ca
nale I J5/1.20m. preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m .preț 100 lei. Țiglă veche, preț 
0,50lei. Tel. 0254.217.402

ind casă în Deva . 3 camere, bucălăne. baie, hol. garaj, pivniță, curie pavată, grădină.
Omp, toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694 Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, jazz, 

șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.073l.516.444

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

și Ia cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; 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.

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

mailto:francl985@yahoo.fr
yahoo.com
nicuiruta%25c8%2599toiyahoo.com
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