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Muzeul, aurul 
și demagogia

Editorial
de Ștefan Ciocan

M-am săturat 
de demagogie

România trece în acest moment printr-o gravă 
criză morală, de parcă nu ne ajunge criza 
economică pe care o resimțim din plin. Europa este 
un cazan sub presiune. Grecia este în colaps, nici 
Spania nu se simte prea bine, ca să nu mai vorbim 
de fostele țări comuniste acceptate la masa 
bogaților. Peste tot se caută soluții de ieșire din 
criză. Oamenii se solidarizează și înțeleg situația 
dificilă prin care trec economiile statelor lumii, 

pentru că problemele sunt induse de un sistem 
mondial defect. La nivel mondial, în ultimii ani 
populația a consumat mai mult decât putea să 
acopere economia în cifre reale. Asta s-a întâmplat 
și în România. Sistemul de pensii și cel administra
tiv a ajuns să consume mai mult decât își putea per
mite să susțină economia. E ca și cum un șomer cu 
nevastă casnică și vreo cinci plozi ar avea pretenția 
să-și angajeze menajeră, bucătăreasă, bonă pentru 
copii și, eventual, șofer la mașina nouă. Și din ven
iturile sale - de șomer - să le plătească acestora 
salariile în timp ce el cu soția se odihnesc undeva 
într-o stațiune mediteraneană. Sigur că acest lucru 
e imposibil, aberant chiar. Nu la fel de aberantă 
pare această situație pentru analiștii din București, 
care se calcă pe bombeuri prin studiourile de tele
viziune și nu mai prididesc să înfiereze cu mânie 
proletară măsurile de austeritate propuse de Traian 
Băsescu și guvernul Boc. Este evident că statul 
român nu-și mai permite nici menajeră, nici șofer, 
nici bonă pentru copii, nici bucătăreasă. Statul

român trebuie, în primul rând, să-și „caute de 
lucru” să-și majoreze veniturile. Pentru asta este 
nevoie de relansarea economiei. Banii pe care nu-i 
mai plătește pentru întreținerea unui sistem biro
cratic, imens și infernal statul român îi va investi 
în economie. Firmele trebuie să funcționeze, să 
producă pentru a putea plăti taxele și impozitele din 
care-și face statul veniturile. Cred că este timpul ca 
opoziția, sindicatele, pensionarii și guvernul să 
înțeleagă situația foarte dificilă prin care trece 
România. Este momentul ca interesul personal sau 
al micilor grupuri de interese să treacă în planul se
cund față de interesul general, acela de a trece peste 
criza economică fără să mai contractăm împrumu
turi pentru consum și asistență socială. Aș vrea să- 
i văd pe cei care clamau în campania electorală 
„reconcilierea națională” la masă cu guvernul 
căutând soluții pentru problemele României, nu la 
televizor criticând orice fără să ofere nici o soluție 
concretă. Așa cum spuneam...m-am săturat de dem
agogie!
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f greco-catolic
Sf. ep. Epifanie; Sf. Gherman 
al Constantinopolului

"I* romano-catolic

Ss. Nereu și Ahile, m.
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Ingrediente:

2 cepe medii
1 morcov
1 pătrunjel
2 cartofi mari
1 țelină
2 foi de dafin
200 g costiță, came sau ciolan 

afumat
200 ml bulion
1/4 legătură de pătrunjel
1/4 legătură de mărar 
sare, piper

Mod de preparare:

Se curăță și se taie cubulețe 
mici toate legumele. Cartoful se 
taie mai mare, cu latura de 2-3 cm.

Se călește ceapa cu o lingură de 
ulei și puțină apă, până devine 
transparentă, se adaugă bulionul și 
costița sau ciolanul. Se mai lasă 5 
minute să fiarbă. Dacă folosiți 
came, tăiați-o cubulețe și prăjiți-o 
în ulei.

într-o cratiță se pun toate ingre
dientele rămase și cele de la pasul 
1 și se amestecă. Se condimen
tează și se pune apă cât să le aco
pere. Se dă la cuptor la foc mediu 
cam 1 ora. Se verifică din sfert în 
sfert de oră dacă are apă suficientă 
să fiarbă. Este gata când s-au fiert 
cartofii (verificați cu o furculiță 
dacă intră ușor în cartof).

Opțional se pot pune și ciuperci 
(o cutie).

Poftă bună!

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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•^Sfântul Zilei---------
Sfântul mucenic loan Valahul

Acest sfânt mucenic a fost din Țara 
Românească, născut din părinți dc bun neam 
și binccrcdincioși, pc la anul Domnului 1644, 
adică in vremea stăpânirii binccrcdinciosului 
domn Matei Basarab. La câ(iva ani după ce 
acesta s-a mutat la Domnul (+ 1654), a venit 
la domnie în această (ară Mihail Radu (zis Mi- 
hnca al III-lca), care, ne mai putând prididi cu 
plata haraciului și a birurilor grele cerute dc 
stăpânitorii turci, s-a răzvrătit împotriva aces
tora, plănuind să se unească cu voievozii 
țărilor creștine din jur și să scape țara sa dc sub 
robia turcească. Dar sultanul turcesc Ma
homed al IV-lca a trimis atunci împotriva lui 
oaste mare dc turci și dc tătari, care au biruit 
pe Mihnca și au făcut, ca și alte dăți, prăpăd și 
pustiire marc în biata țară, arzând, prădând și 
omorând, iar la ieșirea din țară au luat cu ci și 
o marc mulțime dc robi dintre români, 
trccându-i peste Dunăre.

Acestea se petreceau în toamna anului 
1659. Iar între cei robiți atunci s-a aflat și un 
tânăr, cu numele de Ioan, care nu avea decât 
15 ani. Părinții lui, cărora nu li se știe nici nu
mele și nici locul unde au trăit, îl crescuseră 
cu grijă, in frica lui Dumnezeu, și în iubirea dc 
țară și dc credința strămoșească. Pc deasupra, 
era voinic și chipeș; frumusețea lui 
feciorelnică atrăgea privirile tuturor, încât, pc 
drumul către Istanbul, un oștean turc mai 
bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, vrând să- 
I silească spre păcatul blestemat al sodomiei. 
Dar tânărul s-a împotrivit cu scârbirc și în 
vălmășcala luptei cu spurcatul agarcan, l-a 
răpus, încercând să fugă. Fiind prins, a fost 
legat din nou și dus la Istanbul, unde l-au dat 
femeii turcului ucis; aceasta l-a dus în fața

vizirului să-l judece, și acolo tânărul a 
mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a 
predat atunci femeii văduve, pentru ca ca să 
facă cu dânsul cc va voi.

Stăpâna tânărului nu i-a luat capul, ci 
văzându-1 voinic și bun dc muncă l-a pus la în
ceput printre slugile sale; dar văzându-1 
preafrumos la înfățișare, s-a aprins de 
drăcească poftă pentru el, ca oarccănd femeia 
lui Putifar din Egipt pentru Iosif cel preafru
mos și înțelept. Dorindu-1 cu înfocare, a încer
cat la început să-l ademenească cu tot felul de 
făgăduințe, spunându-i că îl va lua dc soț dacă 
el s-ar lepăda dc credința creștină și s-ar face 
mahomedan. Dar el s-a împotrivit cu tărie un
eltirilor acestei noi Dalilc și a rămas 
nestrămutat în credința părinților lui și în 
curăția trupească. Iar ca văzând că nimic nu 
izbutește, s-a înfuriat și l-a dat mai-marclui 
cetății, ca să-l pedepsească pentru uciderea 
soțului ci. Acesta l-a azvârlit în temniță, 
supunându-l la înfricoșătoare chinuri; femeia 
venea zilnic ia temniță, încercând necurmat să- 
I înduplece pc loan să-i facă voia, nădăjduind 
că ceea ce nu izbutiseră fărădelegile ci, vor 
face amenințările și chinurile. Dar viteazul 
tânăr nu s-a lăsat biruit nici de grozăvia chin
urilor, pc care Ic-a îndurat cu bărbăție și cu 
ajutor dc sus, rămânând până la sfârșit, ca un 
tare diamant, neclintit în credința creștină.

Văzând, așadar, femeia și prigonitorii că 
în zadar se ostenesc, au cerut vizirului să-l dea 
pc tânăr la moarte. Și scoțându-l din temniță, 
călăii l-au dus spre o margine a Istanbuiului, 
la locul numit pc atunci Parmak-Kapi (adică 
Poarta Stâlpului), lângă Bczestcni (adică piața 
marelui bazar al neguțătorilor); aici i-a pus

gâtul în ștreang și l-au înălțat în spânzurătoare, 
omo-rându-l, în ziua dc 12 ale lunii mai, într- 
o vineri înainte dc înălțarea Domnului, din 
anul mântuirii 1662.

Așa a trecut către veșnicele locașuri 
tânărul mucenic român loan, în primăvara 
vieții sale, când avea numai 17 sau 18 ani. 
Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în 
apele Bosforului sau poate a fost îngropat dc 
creștini cucernici in vreun loc din jurul Istan
buiului, unde numai Dumnezeu și sfântul 
însuși știe. Iar istoria scurtei, dar pilduitoarei 
sale vieți a aștemut-o în scris marele învățat 
grec loan Cariofil din Istanbul, care a trăit pc 
vremea sfântului, fiind martor al pătimirilor 
Iui.

HOROSCOP
Te preocupă problemele mate

riale din cuplu. Dacă te muți îm
preună cu partenerul de viață, trebuie
să găsești o soluție imobiliară potrivită cu po
sibilitățile financiare.

Este un moment bun sa găsești 
soluții pentru câteva probleme fami
liale. Evită să devii intransigent cu
cei mici, deoarece aceștia au nevoie de sfaturi
obiective și de complicitate.

Familia are nevoie de suportul 
tău. Profită de ocazie pentru a petrece 
mai mult timp alături de ei și de a te
bucura de câteva clipe de liniște, departe de 
responsabilitățile profesionale.

Te gândești mai mult la tine în- 
suți, încercând să te cunoști mai bine. < 
Asiști la căsătoria unor prieteni și se 
poate să-ți găsești și tu jumătatea.

Senzualitatea și emotivitatea ta 
sunt ridicate astăzi. Ai un comporta
ment exuberant și demonstrativ. Tre
buie să ai mai multă grijă de bani.

îți exprimi natura excesivă fără a 
pune frâu tentațiilor. Devii poruncitor 
cu cei din jur, iar acest lucru poate să-
i nemulțumească pe aceia care suportă com
portamentul tău.

Călătoriile sunt defavorizate as
tăzi. Ești plin de curiozitate intelec
tuală și dai dovadă de luciditate. Ai o

de-a lungul timpului

S-au născut: stare fizică destul de bună, deși s-ar putea ca 
unii nativi să se simtă ceva mai vulnerabili.

113: A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou
> construit, „Columna lui Traian”, operă atribuită lui 
I Apollodor din Damasc

1848: Revoluționarii moldoveni refugiați în Tran- 
JF-silvama elaborează, la Brașov, programul-legământ 
jf_„Pnnțipiile noastre pentru reformarea patriei"

1943: A fost terminată construirea clădirii Pen
tagonului

1945: Al doilea război mondial: Armata română 
își încheie participarea la cel de-al doilea război mon- 
dial

1972: Rolling Stones lansează Exile On Main 
street, considerat cel mai bun album al lor

2006: Pianista Alina Elena Bercu, în vârstă de 16 
mi, reprezintă România la competiția „Eurovision 

|ung Musicians", desfășurată la Viena.

Bancurile zilei
© © ©
- Dom'le, de ce costă 

un kilogram de creier de 
savant 120.000 lei și unul 
de creier de polițist 
320.000 lei?

- Dumneata ai idee câți 
polițiști a trebuit să tăiem 
ca să strângem un kilo
gram de creier?

© © ©
Un elicopter s-a pră

bușit într-un cimitir. Poli
țiștii au recuperat 300 de 
victime.

© © ©
Doi polițiști:
- Bă, Vasile, ce tremuri 

așa, ce ai pățit?
- Am stat puțin în frigi

glasul■ B Hunedoarei
coCkhftn iMohdmK îpoft divertisment, publicitate

1812: George Barițiu, istoric și publicist român (d. 
1893)

1915: Mary Kay Ash, femeie de afaceri americană, 
fondatoare a companiei Mary Kay Cosmetics (d. 2001)

1938: Dumitru Fărcaș, taragotist român
1948: Steve Winwood, muzician englez
1966: Stephen Baldwin, American actor
1978: Dragoș Burlacu, pictor și grafician român

Comemorări:

1634: George Chapman, scriitor englez
1784: Abraham Trembley, naturalist elvețian (n. 

1710)
1870: Eftimie Murgu, cărturar român (n. 1805)
1976: Rudolf Kempe, dirijor german (n. 1910)
2003: Prințul Sadruddin Aga Khan, înalt Comisar 

francez pentru refugiați din partea Națiunilor Unite (n. 
1933)

2007: Mullah Dadullah Akhund, lider militar tal-
iban (n. 1966)

Nativele singure fac adevărate 
ravagii în rândurile sexului opus. 
Chiar dacă cucerești o mulțime de
inimi, știi ce trebuie să faci ca să eviți cb, 
plicațiile.

Dezvoltă-ți viața socială, pentru 
că acest lucru îți permite să ai un 
recul asupra relației de cuplu și să te 
bucuri de o relație mai rafinată alături de p"-- 
tener. Intuițiile tale sunt constructive.

Este o zi bună pentru reorganiza
rea finanțelor. Ai ocazia să primești 
sfaturi prețioase de la specialiști în
domeniu. Ai niște întâlniri profitabile. Nativii
sunt vulnerabili pe plan nervos, devin iritabili 
foarte ușor. în dragoste rezistă tentației de a
face gesturi extreme și protejează o relație sta
bilă, evitând pasiunile pasagere.

der.
- De ce?
- Păi, șefu', nu ne-ați zis 

că polițaii trebuie să aibă 
sânge rece?

© © ©
- Ți-am citit lucrarea de 

control. Foarte bună, dar e 
identică cu cea a colegului 
tău de bancă. Ce concluzie 
să trag de aici? întreabă pro

fesorul.
- Că și a lui e foarte 

bună.
© © ©
- Vai, dragă, ce a slăbit 

soțul tău!
- De la pescuit i se trage.
- Nu știam, pescuitul 

slăbește?
Păi mănîncă ce 

prinde...

Simți nevoia să te ltii iubit în 
mod absolut și necondiționat. în
cearcă să ceri mai puțin de la cei 
dragi, ca să eviți dezamăgirile. Dacă apare un 
conflict cu o persoană dragă, fii flexibil și to
lerant, dacă vrei să eviți o ruptură.

Ești suficient de tenace și de plin 
de voință încât să schimbi cursul eve
nimentelor, în favoarea ta. Te axezi
numai pe realizarea obiectivelor tale, astfel 
încât familia și deschiderea către ceilalți trec 
pe planul secund. în dragoste se petrec eveni
mente tulburătoare, care pot fi atât negative, 
cât și pozitive.
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Deputatul PDL Teo Trandafir a avut, în recenta campanie elec
torală în urma căreia a obținut un loc în Parlament, venituri de 
20.000 de lei și cheltuieli de 173.807,06 lei, datoriile cu care a 
rămas fiind de 153.807,06 lei.
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Cazacu aruncă praf în ochii brădenilor

Muzeul, aurul și demagogia
Soarta Muzeului Aurului din 

Brad este în mâna Ministerului 
Culturii, cu toate acestea, prima

rul Florin Cazacu nu a purtat dis
cuții pe această temă cu ministrul 
Kelemen Hunor. Surse din minis
ter susțin că primarul din Brad a 
solicitat sprijin pentru un aviz în 

vederea înființării unui nou 
muzeu. Toate acțiunile electorale 
ale primarului Florin Cazacu, le- 
f te de salvarea Muzeului Auru
lui sunt praf în ochii brădenilor. 
Cazacu a avut o întâlnire cu mi
nistrul Culturii, aflat în județul 

Hunedoara, dar nu a lămurit im
plicarea ministerului în recupera

rea clădirii care adăpostea 
Muzeul Aurului.

Ministerul Culturii, Cultelor și Pat
rimoniului Cultural Național nu și-a ex
ercitat dreptul de preempțiune față de 
clădirea Muzeului Aurului din Brad, cu 
toate că aceasta nu ar fi putut fi înstrăinată 
fără acordul acestuia.

Un misterios drept 
de preempțiune

Conform legii, o clădire de patrimo
niu nu poate fi înstrăinată de proprietar 

■l dacă acesta face în prealabil o ofertă 
de vânzare către Ministerul Culturii. Dacă 
ministerul refuză să achiziționeze imo
bilul, proprietarul trebuie să facă o ofertă 
către administrația publică locală. Propri
etarul poate să scoată imobilul la vânzare 
••' piața liberă doar dacă și municipali- 

,a refuză să o cumpere. în cazul 
Muzeului Aurului, firma lichidatoare a 
Bradmin a vândut clădirea fără să întrebe 
Ministerul Culturii, dacă dorește să o 
cumpere. în aceste condiții, ministerul 
poate oricând să ceară în instanță anularea 
contractului de vânzare-cumpărare pentru 
ncrespectarea dreptului de preempțiune și 
să cumpere la prețul evaluat (circa un 
miliard de lei vechi), clădirea. Cu toate 

acestea în mulțimea de procese, având ca 
obiect Muzeul Aurului, care stau pe rolul 
instanțelor, Ministerul Culturii nu are 
niciun fel de implicare.

Interese de partid 
mai presus de voința 
brădenilor

îm momentul vânzării clădirii 
Muzeului Aurului din Brad, directorul 
Direcției Județene de Cultură, Culte și 
Patrimoniu a fost social-democratul, 
Ciprian Roman, numit în funcție de către 
primarul municipiului Brad și totodată 
liderul județean al PSD, Florin Cazacu. 
De asemenea și compania Minvest, un alt 
actor în „telenovela” Muzeul Aurului, era 
controlată tot de PSD. în aceste condiții, 
Direcția de Cultură nu a mișcat niciun 
deget pentru valorificarea dreptului de 
preempțiune, pentru că interesele PSD 
erau ca Muzeul să rămână la Minvest. 
Atâta doar că pasivitatea Direcției 
Județene de Cultură ar putea să pună în 
pericol acțiunile de reziliere a contractu
lui prin care a fost vândut Muzeul Auru
lui.

înțelegerea 
din târg...

Epopeea Muzeului Aurului începe 
în iunie 2008 când Filiala BRADMIN SA 
a solicitat Direcției Generale a Finanțelor 
Publice (DGFP) Hunedoara aprobarea în 
vederea valorificării clădirii Muzeul Au
rului din Brad, aflat sub sechestru. în 
urma raportului de evaluare s-a stabilit 
valoarea de vânzare a imobilului la suma 
de 90.000 lei. Clădirea a fost vândută 
către CNCAF MINVEST SA DEVA - 
FILIALA SERVICII PUBLICE SRL, 
pentru suma de 90.050 lei, fără notifi
carea Ministerului Culturii în vederea 
acordării acestuia a dreptului de 
preempțiune referitor la cumpărarea 
Muzeului. De asemenea, în momentul 
vânzării nu a fost încheiat un contract în 
formă autentică, așa cum cere legea pen
tru transferul dreptului de proprietate 
asupra imobilelor.

Vânzare 
cu „binecuvântarea” 
Primăriei Brad

La scurt timp Filiala BRADMIN a 
intrat în procedura de insolvență și s-a 
numit un lichidator judiciar, firma IT 
MANAGEMENT ADVISORS SPRL - 
Filiala Deva. Aceasta a preluat bunurile 
Filialei BRADMIN în urma unui proces 
- verbal, document care nu conține 
clădirea „Muzeului Aurului”. în august 
2009 societatea lichidatoare a scos la 
licitație clădirea „Muzeul Aurului Brad” 
pentru prețul de 100.000 lei fără TVA. 
Trebuie menționat că în momentul 
vânzării firma lichidatoare nu făcuse o 
ofertă de vânzare către Ministerul Cul
turii, așa cum cerea legea dar avea o 
adresă de la Primăria Brad prin care era 
înștiințată că poate să vândă imobilul și 
că vânzarea inițială, între BRADMIN și 
CNCAF MINVEST SA DEVA nu era 
legală. în urma licitației imobilul a fost 
adjudecat de către CENTRUL ORTO
DOX FILOCALIA, singurul participant 
la această licitație. în baza actului de ad
judecare, plata pentru imobil urma să fie 
achitată în rate în decursul unui an cu 
excepția sumei de 10.000 lei plătită cu 
titlu de avans. în mod evident, tranzacția 
a fost încheiată la un preț subevaluat, 
având în vedere investițiile efectuate între 
timp la clădire.

Reabilitare pe bani 
de la Guvern

Fără să intabuleze imobilul, în mod 
inexplicabil, CNCAF MINVEST SA 
DEVA a demarat un amplu proces de re
abilitare a clădirii muzeului. Lucrările s- 
au derulat prin intermediul 
CONVERSMIN SA cu fonduri din buge
tul de închidere și ecologizare a fostelor 
perimetre miniere. Ulterior CNCAF 
MINVEST SA DEVA a înaintat o acțiune 
la Judecătoria Brad, pentru obținerea unei 
hotărâri care să țină loc de contract de 
vânzare - cumpărare, în vederea 
întabulării dreptului de proprietate asupra

clădirii și îndeplinirii condițiilor cerute de 
lege pentru publicitatea imobiliară. Pro
cesul a avut un prim termen în noiembrie 
2009.

Mai multe procese, 
nici un rezultat

De la Judecătoria Brad, dosarul a 
fost trimis spre judecare Tribunalului 
Hunedoara, fiind conexat la dosarul de 
faliment al Filialei BRADMIN, urmând 
ca judecătorul sindic să fie cel care se 
pronunță asupra cererii formulate de SC 
FILIALA SERVICII PUBLICE SRL. în 
actele depuse la dosar se arată că imobilul 
muzeului nu a fost niciodată preluat de 
către lichidator de la Filiala BRADMIN 
SA, nu era liber de sarcini, existând în
scrise în Cartea Funciară interdicții de 
înstrăinare și nu au fost respectate 
condițiile legale de publicitate în materie 
de licitații. Filiala SC SERVICII PUB
LICE SRL, Consiliul Local Brad și Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
au cerut schimbarea lichidatorului și au 
atacat actul de adjudecare a imobilului, 
solicitând anularea lui. Judecarea acestor 
cereri a fost suspendată însă de către 
judecătorul sindic, până la soluționarea 
unui dosar penal pe numele lichidatorului 
aflat în cercetare la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara. Acest dosar penal 

în care sunt cercetate aspecte referitoare 
la vânzarea de către firma IT MANAGE
MENT ADVISORS SPRL - Filiala Deva 
a clădirii Muzeului Aurului către Centrul 
Ortodox Filocalia a fost ia rândul său 
conexat la un alt dosar aflat la DNA Alba 
Iulia. în luna decembrie 2009 filiala SC 
SERVICII PUBLICE SRL a depus o 
cerere de recuzare a judecătorului sindic 
pentru antepronunțare, dar cererea de re
cuzare a fost respinsă. în același timp, 
judecarea cererilor depuse pentru schim
barea lichidatorului este suspendată până 
la soluționarea de către Curtea 
Constituțională a unei excepții de 
neconstituționalitate invocată de către 
acesta. La sfârșitul lunii aprilie, la Curtea 
de Apel Alba Iulia ar fi trebuit să se 
pronunțe sentința la recursurile privind 
cererile de anulare a licitației și a actului 
de adjudecare a clădirii muzeului, dar s-a 
dat un nou termen. Devine evident în 
acest moment că ițele acestei afaceri imo
biliare se încurcă și mai mult, iar princi
palul „actor” care ar putea interveni 
pentru descurcarea lor, Ministerul Cul
turii, nu este informat despre situația 
exactă a imobilului. Cui folosesc acțiunile 
populiste și apele tulburi în care își as
cunde primarul Cazacu adevăratele 
intenții referitoare la Muzeul Aurului, nu 
vor ști niciodată brădenii.

Alexandru Avram

Spațile verzi din Deva sunt „sugrumate”
de mormane cu moloz

Puținele spații verzi din Deva au 
fost transformate în locuri de de
pozitare a molozului rezultat din 
amenajarea parcărilor. Deși legea 
obligă constructorul să redea, la 
finalizarea lucrărilor, zona în 

forma inițială, spațiile verzi sunt 

sufocate de molozul abandonat. 
Gospodarii orașului ne se învred
nicesc nici să curețe mizeria, nici 
să-i oblige pe cei responsabili să o 

facă,iar sesizările devenilor se 
pierd în adâncul întunecat al bi

rocrației.

Zona verde din apropierea blocului 
105 de pe strada M. Eminescu este un fel de 
șantier abandonat încă din luna noiembrie a 
anului trecut, când au fost amenajate câteva 
spații destinate locurilor de parcare pentru 
locatarii blocului turn 65 de pe Alea Straiu
lui. Muncitorii au depozitat toate resturile 
de beton pe zone verde din spatele blocului 
105. Numeroasele sesizări făcute de locatari 
au fost zadarnice. Angajații Primăriei care 
se ocupă de domeniul public i-au direcționat 
pe cei nemulțumiți către Serviciul Public de 
întreținere și Gospodărire (SPIGM) al Mu
nicipiului Deva. Reprezentanții SPIGM dau 
neputincioși din umeri și spun că nu sunt ei 
cei responsabili cu debarasarea mormanelor 
de moloz. în timp ce autoritățile plimbă 
responsabilitățile de la un serviciu spre 
altul, locatarii sunt tot mai revoltați. „Au 
venit muncitorii cu ifronul și au aruncat pe 
zona verde de aici tot molozul. Este printre 
puținele zone verzi din cartierul nostru. Am 
sperat că o să-1 ridice, dar asta nu s-a întâm

plat. Am sunat la Primărie la domeniul pub
lic și au zis că o să trimită pe cineva. Peste 
două săptămâni am sunat din nou și ne-au 
trimis la SPIG, dar ei nu se ocupă de asta”, 
a spus Maria Macovei, locatară în zonă.

„Mormane” 
de birocrație, 
indiferență și lene zac 
la Primăria Deva

Noile lucrări pentru schimbarea con
ductei de apă au dus la depozitarea altor 
grămezi de moloz și bucăți de asfalt pe 
spațiile verzi de pe Alea Straiului, transfor- 
mând-o într-un adevărat șantier. Mai mult, 
unii locatari și-au improvizat din bucățile de 
dale rămase, propriile locuri de parcare, 
ducând astfel la distrugerea totală a zonelor 
acoperite cu verdeață. „Când am lucrat la 
garaj au venit de la Primărie să mă 
amendeze că mi-am depozitat lucrurile pe 
spațiul verde. Acum îmi spun că sesizarea 

mea nu poate fi luată în considerare decât 
dacă este făcută în scris pentru că ar exista 
posibilitatea să nu fiu din Deva și să mă țin 
de glume. Nu am nimic împotriva 
parcărilor, dar acum acel spațiu verde pe 
care l-am îngrijit noi de ațâți ani nu mai 
poate fi salvat”, a completat Mariana 
Necșoiu, o altă locatară.

Din cauza lucrărilor sunt blocate și 
rampele de acces pentru persoanele cu 
dizabilități, care din cauza grămezilor de 
moloz nu se pot deplasa mai departe de 
ieșirea din bloc. „La mine personal nu a 
ajuns nici o sesizare despre aceste prob
leme. în mod normal orice firmă care 
execută lucrări are obligația ca, după defin
itivarea lucrărilor, să lase zona afectată în 
starea inițială. O să mă deplasez personal 
astăzi (n.red. ieri), ca să constat aceste 
nereguli”, a declarat Cosmin Costa, vicepri- 
marul Devei.

Irina Năstase
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Bărbații fumează de două ori mai mult decât femeile, o treime dintre 
bărbații români fiind fumători, însă în cazul femeilor dependența 
este mai puternică, conform rezultatelor Eurobarometer Report rea
lizat de Comisia European.

Un hoț a tâlhărit, în numele legii,
Pensionarii ies în stradă

Reducerea salariilor și a 
pensiilor duce la ample 
mișcări de protest. Primii care 
și-au anunțat intenția de a ieși 
în stradă au fost pensionarii. 
Liga Sindicatului Pensionar
ilor filiala Hunedoara va 
protesta, astăzi, în fața Prefec
turii județului, împotriva 
măsurilor drastice la care a re
curs Guvernul pentru re
dresarea economiei.

Mitingul de protest va în
cepe la ora 12 și va fi 
supravegheat de jandarmi.

Curs de „achiziții 
publice”

Un nou curs de 
perfecționare, organizat de 
CRIPMM Deva, se va derula 
în perioada 24-28 mai 2010. 
Cursul, intitulat „Expert 
achiziții publice” se adresează 
personalului din societățile 
comerciale care participă la 
astfel de proceduri, dar și 
firmelor private care 
beneficiază de finanțări eu
ropene.

Durata cursului este de 
30 de ore iar participanții tre
buie să fie absolvenți de studii 
superioare.

Hoți prinși în flagrant

dându-se drept polițist
Inventivitatea hoților depășește 

orice limite. Asta a demonstrat un 
tânăr în vârstă de 22 de ani, din 

Deva, care a încercat să facă rost 
de bani prin tâlhărie, dându-se 

drept polițist.

Tânărul s-a dat drept polițist deși nu 
era îmbrăcat în uniformă și l-a tâlhărit pe un 
bărbat din Deva, în plină stradă. Mircea C. 
l-a somat pe bărbat să se oprească, i-a pus 
cătușe la mâini, i-a sustras din buzunar 
portofelul și telefonul mobil și l-a plimbat 
prin oraș spunând că îl duce la Poliție. Doar 
că tâlharul greșise drumul. „Am ieșit din bar 
și vroiam să merg spre casă. La un moment 
dat am observat că fuge cineva în spatele 
meu. A strigat să mă opresc, mi-a pus 
mâinile pe o mașină și mi-a pus cătușe (...) 
Mi-a zis că mergem Ia secția de Poliție, dar 
de fapt acesta mergea spre Pompieri. L-am 
convins să îmi dea jos cătușele și atunci am 
reușit să fug”, povestește victima.

Dosar penal 
pentru 13 Iei

Doar 13 lei avea bărbatul la el în mo
mentul în care a fost tâlhărit. Tânărul, 
Mircea C. a fost prezentat, ieri, magistraților 
cu propunere de arestare preventivă pentru 
tâlhărie și lipsire de libertate, însă 
judecătorii au decis cercetarea lui în stare de 
libertate. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul 
și-ar putea petrece următorii ani după gratii.

Activitatea 
infracțională 
complexă

Mircea C. nu se află la prima abatere. 
Potrivit polițiștilor, tânărul „este și prezum
tivul autor al mai multor furturi de calorifere 
dezafectate. Caloriferele, evaluate la peste

4.200 lei, erau depozitate în scările unor 
blocuri din Deva și au fost sustrase de sus
pect în perioada ianuarie-aprilie 2010 și val
orificate la centrele de colectare a deșeurilor 
metalice din Deva. De asemenea, polițiștii 
deveni efectuează cercetări față de Mircea 
C. și cu privire la comiterea, în noaptea de

1/2.05.2010, a unei infracțiuni de conducere 
a unui autoturism pe drumurile publice fără 
a poseda permis de conducere”, este 
menționat într-un comunicat al IPJ Hune
doara.

Andreea Lazăr

Spitalele vor fi nevoite să își reducă 
numărul de paturi

Subsol în flăcări

Trei tineri din comuna 
Soimuș au fost prinși în fla
grant de polițiști în timp ce 
transportau mai multe țevi din 
fier pe raza satului Bălata.

Din cercetările polițiștilor 
reiese că tinerii au sustras ma
terialul feros din incinta 
Stației de Pompă din locali
tate. Prejudiciu cauzat, în val
oare de 500 de lei, a fost 
recuperat și predat societății în 
cauză.

Ghinion dublu

Decizia Ministerului Sănătății de a re
duce numărul de paturi din unitățile 
spitalicești și posibila transformare a unor 
spitale în cămine de bătrâni sau în centre de 
asistență socială este criticată de cadrele 
medicale hunedorene care speră că aceste 
proiecte nu se vor realiza.

Șefii Spitalului Județean Deva și cei ai 
Direcției de Sănătate Publică Hunedoara 
cred că măsurile propuse de Minister vor 
produce mai mari dezastre în sistem. Reduc
erea cu 9.300 de paturi din toate spitalele 
din România și transferul unor spații 
spitalicești spre alte domenii sunt măsuri de 
nerealizat, în opinia autoritățile sanitare lo
cale. „Nu am primit încă nici o hârtie 
oficială și sper ca aceste aprobări să nu se 
pună în aplicare. Comisiile de control au 
fost, au verificat și au decis. Acum așteptăm 
verdictul lor. Cele 828 de paturi existente în 
spital sunt suficiente și sperăm că nu se va 
ajunge la reducerea numărului acestora. 
Este un spital județean, avem internări de 
peste tot. Mai puține paturi ar însemna mai 
mulți pacienți pe care să nu-i putem ajuta

cum ar trebui”, a afirmat Dan Florea, direc
torul Spitalului Județean Deva.

Dumira Ștefan, șeful Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara speră să se 
răzgândească șefii sistemului sanitar. Dim- 
itra Ștefan spune că în județul Hunedoara nu 
se închide nici una din unitățile spitalicești, 
dar este posibilă să se reducă numărul de pa
turi în unele spitale. „Cum conducerea Min
isterului Sănătății a hotărât așa ceva, tot 
aceeași conducere poate să se și 
răzgândească. încă nu am primit oficial, dar 
dacă decizia se va pune în practică, este 
posibilă o oarecare reducere a numărului de 
paturi. Crearea unor centre de asistență 
socială sau de cămine pentru bătrâni în spi
tale nici nu poate fi luată în discuție. Dacă 
anumite spații din spitale ar fi repartizate 
altor domenii de activitate, nu s-ar mai re
specta regulile după care funcționează o 
instituție sanitară”, a afirmat Dumitra 
Ștefan.

Georgiana Giurgiu

Subsolul unui bloc din Deva a fost cuprins de flăcări, ieri, în jurul amiezii. O 
țigaretă aprinsă și „uitată” în boxa improvizată din scara blocului a fost cauza produc
erii incendiului.

Incendiul s-a produs la un bloc situat pe strada Minerului din Deva. în doar 
câteva minute, toată scara imobilului a fost cuprinsă de fum intens, degajat de flăcările 
din subsol. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă și au reușit 
lichidarea incendiului în scurt timp. Potrivit pompierilor hunedoreni, în incendiu au 
ars gale'i și bidoane din plastic, scaune din lemn și mai multe haine. Din fericire, eveni
mentul nu s-a-soldat cu victime omenești.

Andreea Lazăr

Doi bărbați din Teliucu 
Inferior sunt cercetați de 
polițiști după ce au sustras 68 
de metri de cablu telefonic. 
Cei doi au fost depistați în 
timp ce se deplasau cu o 
mașină pe o stradă din locali
tate. Pe numele lor a fost în
tocmit dosar de cercetare 
penală. Și de parcă asta nu ar 
fi fost destul, unul dintre 
bărbați s-a ales și cu dosar 
penal pentru conducere sub 
influența alcoolului, fiind 
prins de polițiști cu o al
coolemie de 0,69 mg/ litru al
cool pur în aerul expirat.

Protest la înălțime
Măsurile anti-criză anunțat de Guvem creează primele victime în județul Hune

doara. Nemulțumit de actualele condiții socio-economice, un bărbat din Petroșani s-a 
decis să protesteze „la înălțime”. Omul s-a urcat pe un stâlp metalic din centrul orașului 
și amenința că se aruncă în gol dacă i se reduce ajutorul social. Oamenii legii au inter
venit și l-au convins pe bărbat să coboare. Acesta a fost condus la spital unde medicii 
psihiatri au concluzionat că protestatarul nu are probleme medicale. Scăpat din spital. 
Bărbatul s-a întors în oraș și s-a urcat din nou pe stâlp pentru a-și continua protestul.

„în urma intervenției organelor specializate, protestatarul a coborât, a fost condus 
din nou la spital, unde a refuzat internarea, fiind încredințat familiei”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, inspector Bogdan Nițu.

Andreea Lazăr

ANUNȚ PUBLIC
SC SALUBRITATE SA cu sediul în localitatea Deva, str.Calea Zarandului, 

nr.59A, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Rezervor motorină”, situat în localitatea Deva, str. 16 Febru
arie, nr.2, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16.30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului.

Andreea Lazăr

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara si SC ARGO TAB COM SRL 

Deva, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiectului “Ame
najare balastieră” propus a fi realizat în localitatea Brânișca, în albia minoră a râului 
Mureș, jud.Hunedoara, prin aplicarea procedurii simplificate de avizare și emiterea 
Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot 
fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune
doara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la sediul titularului: 
Deva, str.22 Decembrie, nr.190.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, 
str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului.

Direcția de Sănătate Publică a Județului
Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr 58, tel.

0254/211848, anunță scoaterea la casare a unor 
mijloace fixe și obiecte de inventar aflate 

în patrimoniul instituției.
Consultarea tabelelor cu mijloace fixe și obiecte de inven

tar se poate face la sediul instituției, 
compartimentul achiziții.

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.

http://www.apmhd.ro
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Locuitorii unui cartierul izolat de la marginea Devei fac

Naveta cu pasul ca Badea Cârțan
La marginea Devei există un 
cartier izolat prin care nu cir
culă mijloacele de transport în 
comun. Cei mai mulți dintre 
locuitorii blocurilor de pe de

alul Archia (128 de familii) fac 
naveta spre oraș cu pasul. Cu 
sau fără bagaje în mâini, prin 
ploaie, viscol, caniculă sau pe 
vreme bună, ei sunt nevoiți să 

meargă doi kilometri pe jos 
pentru a ajunge la prima stație 

de microbuz.

Locuințele sociale au fost date în 
folosință la sfârșitul anului trecut, ben
eficiarii mutându-se în noile case în 
urmă cu aproximativ o lună. Bucuria de 
a avea, în sfârșit, o locuință a fost 

umbrită de inexistența unui mijloc de 
transport în comun în zonă. Situate la 
circa doi kilometri de cea mai apropiată 
stație de autobuz, cele opt blocuri de 
locuințe sociale alcătuiesc un mic 
cartier al municipiului Deva. Accesul în 
acea zonă se poate face cu mașina 
personală (pentru cei care au așa ceva), 
cu taxiul (pentru cei care își permit) sau 
pe jos. Reprezentanții municipalității 
nu au luat în calcul și varianta introduc
erii unui microbuz pentru transportul 
local. “E foarte greu. în fiecare 
dimineață plec de acasă la ora 5 pentru 
a ajunge la serviciu până în ora 6. 
Distanța e foarte mare și, mai mult, e 
plin de câini vagabonzi. De multe ori 
îmi este și frică să merg pe jos, dar nu 
îmi permit să plătesc transportul cu 
taxi”, ne-a relatat Nicoleta Mariș, una 
dintre locatarele cartierului mărginaș.

Revoltat de această situație este și 

Paul Manea. „Avem copii care merg la 
școală în fiecare dimineață. Trebuie să 
meargă pe jos atâta drum. Chiar nu se 
gândește nimeni măcar la copiii aceștia, 
dacă de noi nu le pasă?”, spune de- 
veanul.

Edilii știu și promit

Edilii municipalității se pare că nu 
au uitat chiar de tot de acești chiriași. 
Potrivit viceprimarului Cosmin Costa, 
situația se va rezolva în cel mai scurt 
timp posibil. “Cunoaștem situația 
familiilor care locuiesc în blocurile din 
zona Archia. Sperăm să putem intro
duce un mijloc de transport local în 
acea zonă în aproximativ două 
săptămâni. Vom căuta și alte soluții 
pentru ca problema navetei să se re
zolve cât mai curând”, a afirmat Costa.

în luna ianuarie a acestui an, con

silierii locali au aprobat construirea a 
încă patru blocuri de locuințe sociale în 
acea zonă, cu un număr total de 80 de 
apartamente. Chiar și așa, problema 
locuințelor sociale în Deva nu va fi

rezolvată, pe listele Primăriei figurând 
câteva sute de deveni care speră să 
primească o casă cu chirie.

Andreea Lazăr

PUTEREA EXEMPLULUI

în această perioadă când toată 
lumea discută despre criză și 
măsurile adoptate pentru combat
erea ei,vreau să revin asupra unui 
aspect moral al existenței noastre. 
Trebuie să menționez două aspecte 
preliminarii ale discuției propuse de 
mine. Primul se referă la ideea că 
presa, scrisă, video sau audio nu 
are, în opinia mea, un rol moraliza
tor asemănător predicilor spuse în 
biserică. Ea are mai repede un rol de 
informare care, evident, nu trebuie 
să distorsioneze realitatea. 
Reclamele prezentate în presă, la 
rândul lor, se știe că au menirea de 
a atrage potențialul cumpărător să 

achiziționeze mărfuri și servicii. 
Nimic din toate acestea nu se cir
cumscriu unei sfere etice în sensul 
de a prezenta modele cetățenilor, de 
a-i educa într-un fel sau altul. Ceea 
ce nu înseamnă că ele pot depăși 
limitele firescului moral, ale nor
malului etic recunoscut și acceptat, 
cel puțin teoretic, de majoritatea 
membrilor unei societăți.

Fără a fi puritan, de mai mult 
timp mă intrigă o anumită reclamă. 
Mărturisesc că, exceptând-o pe cea 
la care voi face referire mai jos toate 
celelalte aparținând acelei firme au 
fost inspirate, profesionale, cred eu, 
cu impact la publicul consumator al 

acelui produs. Cea la care mă refer 
este nocivă, în opinia mea, din mai 
multe motive. Un tată, a trei fete, 
așa cum reiese din imagini, se 
îndreaptă dimineața spre dormitorul 
fiicei sale mai mari. Un prim semn 
de întrebare. Dorește să pătrundă 
fără să bată la ușă dar aceasta este 
încuiată. Pune totul pe seama unei 
atitudini speciale a fetelor. Rămâne 
în fața ușii descumpănit și primește 
de la soția sa o ceașcă plină cu li
coarea căreia i se face reclamă. 
Aroma acesteia este folosită pentru 
a determina fiica să deschidă ușa 
dormitorului. Al doilea semn de în
trebare. Se și întâmplă asta dar 
ceașca îi este luată din mână, după 
ce a băut din ea, de un tânăr care îi 
este necunoscut. Acesta, cu o 
dezinvoltură care atinge obrăznicia, 
se prezintă a fi prietenul fiicei sale. 
Tatăl rămâne efectiv cu gura 
căscată, la propriu și la figurat. De
sigur pentru un tată este cel mai 
fericit mod cu putință de a face 
cunoștință cu prietenul fiicei sale. 
Aceasta apare din spatele tânărului 
salutându-și tatăl de parcă face parte 
din armata salvării și este o eroină. 
Normal, ce își poate dori mai mult 
și mai mult un tată decât să 
găsească în dormitorul fiicei sale un 
tânăr necunoscut ? Dar vine mama 
cu o dezinvoltură suprapusă ridi
colului. Este cea care salvează totul, 
și îl întreabă, cu maximă candoare, 
de ce este surprins pentru că întot
deauna și-a dorit un fiu. Evident, 
este cel mai bun mod de a-1 
dobândi. Vă rog să puneți 
ghilimelele de rigoare și semnul 
exclamării necesar pentru acest caz. 
Finalul reclamei se întoarce la nor
mal și toată lumea consumă licoarea 
cu pricina savurând-o. De fapt 
acesta este scopul clipului publici
tar. Să ne determine pe cât mai 
mulți să savurăm băutura 

respectivă. Deci nu trebuie să ne 
facem probleme. Cineva ar putea 
spune că toate acele aspecte 
menționate mai sus sunt amănunte 
nesemnificative. Eu sunt de acord 
că în viața cotidiană uneori se face 
rabat de la ceea ce reprezintă 
moralul absolut, de la codul etic ac
ceptat teoretic de societate.

Ceea ce vreau eu să întreb 
public este dacă trebuie să ținem 
cont de anumite norme morale în 
viața socială și familială? întrebarea 
are o conotație semiretorică. Ceea 
ce vreau să spun este că, din păcate, 
în ultimele două decenii unele val
ori, fie în plan teoretic, fie în planul 
raporturilor umane, sunt răsturnate. 
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Sigur, nici înainte de anul 1989 
setul de valori nu era decât unul for
mal în foarte multe situații. Presa, 
privită în general, reclamele prin 
particularitatea lor nu au rolul de a 
transmite coduri etice. Ele 
informează cetățenii la modul 
divers. Dar această informare nu 
trebuie, în opinia mea, să facă 
abstracție de normele morale. Ide
alurile Revoluției din Decembrie 
1989 nu au prevăzut în nici un caz 
un astfel de drum pentru societatea 
românească. în mai multe planuri se 
perpetuează sistemul ceaușist de 
valori răsturnate.

Dr. Gheorghe Firczak
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6 Inedit Trupa Reamonn revine în România pentru a concerta în 
deschiderea shon'-uluipe care formația Aerosmith îl va 
susține la București, pe 18 iunie, la Romexpo, informează 
organizatorii, Events.

240 de filme și peste 400 de invitați, la TIFF 2010
Un număr de 240 de filme din 
47 de țări vor fi prezentate în 

cadrul Festivalului Internațio
nal de Film Transilvania 

(TIFF), care are loc în pe
rioada 28 mai - 6 iunie, la 
Cluj-Napoca, la eveniment 

fiind invitați și peste 400 de 
profesioniști din domeniul ci

nematografic.

Tudor Giurgiu, directorul TIFF, a 
declarat, marți, într-o conferință de 
presă, că la cea de-a noua ediție a celui 
mai important eveniment cine
matografic din Cluj-Napoca, Festivalul 
Internațional de Film Transilvania, or
ganizatorii își propun să surprindă și să 
încânte publicul clujean, oferindu-i cea 
mai bogată selecție de filme, cele mai 
spectaculoase evenimente și un număr 
impresionant de invitați de marcă.

Giurgiu a spus că TIFF 2010 va 
bate record după record.

"Cinefilii se vor putea bucura de 
240 de filme (203 lungmetraje și 37 
scurtmetraje), provenite din 47 de țări,

precum Germania, Franța, SUA, Portu
galia, Ungaria, Bulgaria, Irlanda, 
Olanda, Polonia, Belgia, Thailanda, 
Serbia, Coreea de Sud, Taiwan, 
Japonia, Rusia, Cehia, Austria, Albania,

Islanda, Slovenia, Africa de Sud, Iran, 
Argentina, Mexic, Tunisia, Malaezia, 
Uruguay, Grecia, Filipine, Hong Kong, 
Indonezia, Elveția, Turcia", a spus 
Giurgiu.

Conform sursei citate, spectatorii 
vor putea urmări proiecțiile TIFF 2010 
în locațiile deja cunoscute: cine
matografele Republica, Arta, Victoria și 
Cinema City, la Echinox (curtea 
Universității Babeș-Bolyai), Taverna 
sau Auditorium UBB.

Acestora li se adaugă un nou și 
spectaculos spațiu open air, în Piața 
Unirii, Ursus Open Air, precum și cel 
mai recent spațiu expozițional din Cluj, 
Fabrica de Pensule.

Proiecțiile în regim drive-in din 
parcarea Iulius Mail vor fi reluate și în 
acest an, în perioada 28-30 mai.

Giurgiu a adăugat că TIFF va 
aduce la Cluj peste 400 de invitați, 
profesioniști din domeniul cine
matografic, din țară și din străinătate.

Printre aceștia, se numără o serie

de invitați speciali, precum președintele 
Academiei Europene de Film, regizorul 
Wim Wenders, actrița olandeză Jo
hanna ter Steege (câștigătoarea Premi
ului Academiei Europene de Film 
pentru Cea mai bună actriță în rol se
cundar în 1988, interpretă în două din 
filmele Competiției TIFF 2010: Ultima 
conversație / Last Conversation și Cei 
mai frumoși ani / Bel Age), regizorul 
Samuel Maoz ( regizorul filmului 
"Lebanon", câștigător a trei premii la 
Festivalul de la Veneția, printre care și 
Leul de Aur), actorul Victor Rebengiuc 
(protagonistul filmului "Medalia de 
Onoare") sau actrița Anamaria Marinca 
(protagonista filmului olandez "The 
Aviatrix of Kazbek", prezentai , 
premieră absolută în România la TIFF 
2010).

Festivalul Internațional de Film 
Transilvania (TIFF) se va desfășura la 
Cluj-Napoca, între 28 mai și 6 iunie.

Comunicarea offline îi face pe oameni 
mai fericiți decât cea pe Facebook

Colin Farrell și Toni Collette,
într-un remake al unui film

Timpul petrecut cu familia și 
persoanele dragi constituie cea 
mai importantă sursă de feri
cire pentru majoritatea oame

nilor, comunicarea offline 
devansând-o pe cea online, 

realizată prin intermediul unor 
platforme precum Facebook 

sau Twitter, conform unui stu
diu recent.

Cele mai frumoase femei din lume,
potrivit revistei Maxim

Cântăreața Katy Perry (foto), s-a 
situat în fruntea clasamentului Hot 100 
al celor mai frumoase femei din lume 
alcătuit de revista pentru bărbați 
Maxim.

Katy Perry, în vârstă de 25 de ani, 
a devenit celebră în 2008 grație cân
tecului "I Kissed A Girl". Cântăreața 
americană, logodită cu actorul britanic 
Russell Brand, le-a întrecut în acest 
clasament pe modelul Brooklyn 
Decker, clasată pe locul al doilea, și pe 
actrița Zoe Saldana, starul din "Avatar", 
care a ocupat poziția a treia.

Actrița Blake Lively, cunoscută 
pentru rolul din "Gossip Girl", s-a 
clasat a patra, iar actrița Megan Fox a 
ocupat poziția a cincea, urmată de

Studiul, intitulat "Happiness 
Barometer", a fost efectuat în 16 țări 
din întreaga lume, inclusiv România, și 
are la bază sondajul Coca-Cola Happi
ness Index, care a intervievat între 500 
și 1.000 de persoane din fiecare țară.

Circa 401a sută din totalul celor 
intervievați au declarat că momentele 
petrecute conversând cu persoanele 
apropiate sunt cele mai fericite clipe ale 
zilei, în timp ce 201a sută au specificat 
că cele mai fericite momente sunt cele 

cântăreața R&B Rihanna.
Olivia Wilde, interpreta din seri

alul "Dr. House", clasată pe prima 
poziție în topul din 2009, a coborât în 
acest an pe poziția a 20-a.

Angelina Jolie, una dintre favorite, 
a coborât 10 locuri, până pe poziția a 
38-a, iar actrița Lindsay Lohan nu a 
reușit să intre în Top 100.

ale meselor în familie.
Pe de altă parte, doar 5 la sută au 

declarat că sunt mai fericiți când 
comunică online, în timp ce 21a sută 
dintre respondenți au specificat că 
primul SMS al zilei îi face bucuroși.

Familia și partenerii de viață sunt 
cea mai importantă sursă de fericire 
pentru circa 801a sută dintre cei 
intervievați, în timp ce pentru 151a sută 
prietenii sunt sursa primară de fericire.

"în pofida culturii noastre, care 
pune accentul pe celebritate, faima nu 
este în sine o sursă primară de fericire. 
Fericirea adevărată depinde de felul în 
care interacționăm cu oamenii, mai ales 
dacă o facem cu dragoste și 
bunăvoință", mai arată studiul.

îmbrățișările și mâncarea sunt alte 
două surse de fericire, mai ales în* 
Marea Britanie.

Studiul a fost efectuat în Franța, 
Italia, Spania, Marea Britanie, Belgia, 
România, Turcia, Rusia, Africa de Sud, 
China, Filipine, Argentina, Brazilia, 
Mexic și Statele Unite.

cu vampiri din anii '80

Actorii Colin Farrell și Toni 
Collette vor juca împreună într-un re
make al lungmetrajului cu vampiri 
din 1985 "Noaptea groazei/ Fright 
Night", devenit ulterior un clasic al 
genului thriller.

Colin Farrell va interpreta rolul 
unui vampir, iar Toni Collette, pe cel 
al unei mame care cade pradă 
seducției exercitate de acesta.

în acest remake produs de stu
diourile DreamWorks apare și Anton 
Yelchin, în rolul unui adolescent care 
este convins că noul lor vecin este un 
vampir, deși nimeni nu vrea să îl 
creadă.

Colin Farrell interpretează rolul 
vampirului Jerry, care, în aparență, 
este un tip de treabă, însă în realitate 
"vânează" prin acel cartier. Rolul din 
filmul original a fost interpretat de 
Chris Sarandon.

Toni Collette este mama adoles
centului interpretat de Anton Yelchin. 
La început, ea nu îl prea place pe 
noul venit în cartier, dar își schimbă 
atitudinea față de el după câteva în
tâlniri cu seducătorul ei vecin și nu îl 
va crede pe fiul ei care îi spune că 
Jerry este vampir.

Filmul.va fi regizat de Craig 
Gillespie.

"Fright Night" reprezintă 
primul rol important pentru Colin 
Farrell după dezamăgitoarele "Mân
drie și Glorie/ Pride and Glory" din 
2008 și "Miami Vice" din 2006. Ac
torul irlandez a preferat în ultima) 
perioadă să joace în pelicule inde
pendente, a primit o nominalizare la 
Globul de Aur pentru rolul din 
thrillerul "In Bruges" și a avut un rol 
secundar în filmul "Crazy Heart". 
Colin Farrell a terminat de curând 
filmările pentru "London Boule
vard", filmul care marchează debutul 
regizoral al lui William Monahan, 
scenaristul lungmetrajului "Cârtița/ 
The Departed" (2006).

Toni Collete a fost nominalizată 
la Oscar pentru rolul din thrillerul 
"Al șaselea simț" (1999). Printre 
filmele sale recente se numără 
"Fiecare se crede normal", "Un 
ascultător în noapte" și "Eu cu sora 
mea mai mică". Actrița australiană a 
fost recompensată cu un premiu 
Emmy pentru rolul din serialul de 
televiziune "United States of Tara".
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Femeia de lângă noi

O bunică fără bani în conturi dar cu o comoară în suflet
Simplă, fără școală prea multă, fără 
funcții, fără relații suspuse, e foarte 
bogată, dar avuțiile ei nu stau în con
turi ci în puterea de a râde mereu de 
necazuri de a privi viața cu optimism. 

Dincolo de aspectul fragil, „tanti 
Ani” a găsit întodeauna puterea de a 

birui greutățile vieții Timpul care 
trece își poate lăsa urme adânci pe 
obrazul ei, dar tot ceea ce rămâne 

este frumusețea sufletului și senină
tatea cu care încă mai poate 

privi spre viitor.

Ana Goia, cunoscută de cei mai mulți 
iintre noi sub apelativul de Tanti Ani, a 
5ar^sit satul natal, din județul Alba, la 
/aista de 23 de ani. Nu a plecat din bătătura 
namei cu prea multe, o fustă, o bluză, două 
inguri, două furculițe și o cratiță pe care și 
icum o păstrează ca amintire. A venit în 
Deva din dorința de a găsi un trai mai bun, 
,servici, păr tăiat, papuci cu toc”, și asta în 
:iuda insistențelor mamei de a rămână la 
;asa părintească. Despre copilărie vorbește 
:u drag, o copilărie petrecută pe câmp, 
ivând grijă de animalele casei. Singura fată 

ei patru copii ai familie, tanti Ani nu se 
iliește să recunoască faptul că ea era 
ăsfățata casei. „Am avut o copilărie 
i umoasă. Am crescut așa cum un copil tre
mie să crească, în natură. Pot zice că a fost 
> copilărie sănătoasă. Mama a vrut mereu 
>ă rămân lângă ea. Nu m-a lăsat să plec. îmi 
îduc aminte că-mi plăcea să cânt muzică 

populară. învățătorul Albu făcea mereu 
repetiții cu noi. Avea spectacole, jucam și 
cântam, și am cântat până când am plecat la 
Deva”, mărturisește tanti Ani.

A dat mâna 
cu Iliescu pe când 
era „tovarăș”

La Deva a venit alături de soț. Vre
murile de atunci i-au permis să obțină o 
locuință. A venit pe lume primul copil, un 
băiețel, apoi al doilea. Greutățile vieții le-a 
simțit atunci când s-a hotărât să pornească 
la drum prin proprile puteri. în '72 s-a an
gajat ca și curier la Liceul de Chimie. Firea 
veselă și sociabilă au ajutat-o să își facă 
relații și cunoștințe, fapt care a dus ca mai 
târziu când a fost înființat Corpul de Pază 
Militarizată să i se ofere altă slujbă, cea de 
control la poarta unor diferite instituții. Ast
fel a avut ocazia să dea mâna cu însuși Ion 
Iliescu. „Lucram atunci la poartă la primărie 
și venea pe vreme aia tovarășul Iliescu. Era 
încrezut, doar dădea mâna cu oamenii, nu 
vorbea niciodată, în schimb râdea, la fel 
cum râde și acuma”, povestește tanti Ani. 
Despre viața de dinainte de revoluție, tanti 
Ani spune că a fost mult mai ușoară decât 
cea din zilele de azi. Cu toate că restricțile 
erau mari, nu s-a întâmplat niciodată să 
ducă lipsă de ceva.

„Pe vremea aia mâneam came de 
vițel. Puteai să faci până la 15 ani de 
pușcărie dacă sacrificai vițeii. La mama la 
țară îi creșteam până la trei, patru luni. Fiind 

zonă de munte nu s-a pus problema de 
colectivizare. Tăiam vițelul noaptea, la 
lumină de lanternă și aduceam la Deva 
pungile cu came ascunse printre cartofi, sau 
nuci, sau mere. O puneam în borcane cu 
sare și pe borcan scriam came de porc. Nici 
măcar copiii mei nu știau ce mănâncă. în 
rest era mult mai ușor traiul. Centrul era plin 
de oameni că abea puteai merge, acum văd 
mulți mai puțini, chiar și tineri. Ce mă doare 
e că majoritatea sunt abătuți”, povestește 
tanti Ani.

Revoluționar 
fără carnet

Când s-a desființat Corpul de Pază 
Militarizată, în 84, tanti Ani a fost 
repartizată la fostul Abator, unde a lucrat 
până în 2000, când a înplinit vârsta de pen
sionare.

Unul dintre cele mai dureroase mo
mente din viața ei, a fost la revoluție, când 
din momentul în care tinerii au ieșit în 
stradă în Timișoara și până în 2 ianuarie 
1990 nu a știut nimic despre unul din fii săi. 
„îmi aduc aminte că primisem de la bunicul 
meu un radio Albatros. L-am pornit într-o 
zi și se vorbea la radio că se trag focuri de 
armă în Timișoara. Nu am înțeles prea 
multe atunci. Nora mea mi-a spus că prins- 
esem postul de radio Europa Liberă. Ascul
tam încet de frică să nu audă vecinii. Am 
luat și eu parte grupului de manifestanți din 
Deva, dar cu toate astea nu am carnet de 
revoluționar”, a adăugat tanti Ani.

„ Femeile trebuie să fie puternice. Să lupte și. în nici într-un fel să nu accepte vio
lența în familie. Trebuie să găsească putearea să fie niște învingătoare și pentru 

ele și pentru copii. Și niciodată să nu se preteze la compromisuri. 
Tot ceea ce obții prin forțe proprii valorează înzecit față de ceva rezultat 

din urma unui compromis”, 
Ana Goia

Sănătate de fier 
la 65 de ani

Femeie dinamică, tanti Ani nu a putut 
să stea acasă nici după ce s-a pensionat. Și- 
a ocupat timpul liber cu diferite activități, 
menite să-i aducă un surplus de bani pensiei 
mici pe care o are. Tanti Ani are șase nepoți, 
despre care spune că sunt cea mai mare 
ralizare a sa și pe care îi iubește mai mult 
decât pe proprii copii. „Nepoței mei sunt lu
mina ochilor. Cel mai mic are trei anișori și 
opt luni și cel mai mare are 20 de ani. îi 
iubesc mai mult decât îmi iubesc copiii și 

fiindcă acum am mai mult timp. Când îmi 
erau copii mici nu aveam atât de mult timp 
să le dedic. îi trezeam la ora cinci ca să-i pot 
duce la cămin și eu mergeam la lucru. Pe 
lângă servici aveam și alte treburi casnice. 
Dar am avut norocul să am niște copiii ex
traordinar de cuminți”, mărturisește tanti 
Ani. La vârsta de 65 de ani, tanti Ani se 
poate lăuda cu o condiție fizică de invidiat. 
E sănătoasă tun și are o poftă de viață cum 
mulți dintre cei tineri nu o au.

Irina Năstase

Mituri despre podoaba capilară
^ncepând din acest număr, Mirella Style, salon de înfrumusețare situat în Hu
nedoara, Bulevardul Corvin, Bl H7, Sc B, Ap 24 (vis-â-vis de Școala Generală 

nrl), vă va oferii în fiecare zi de miercuri, sfaturi practice despre cum să arătați 
și vă simți frumoase.

V -ii 1. Secretul părului mătăsos este periatul de 
1 de ori pe zi

Fals. Să-ți perii părul este foarte bine, însă de 100 
le ori este deja prea mult. Periajul blând și regulat ajută 
;ă previi încurcarea și prin consecință despicarea 
irelor. Cu o perie moale masezi și pielea capului pen- 
ru a stimula circulația sangvină de la nivelul scalpului, 
:eca ce duce la irigarea bulbului capilar. Un periaj 
:orect va da vigoare părului, dar mare atenție în cazul 
lărului gras, căci practicând acest lucru foarte des nu 
/ei face decât să întinzi sebumul de la rădăcină către 
/ârfuri.
Mitul 2. Părul cade în timpul sarcinii

Fals. în perioada sarcinii, părul castiga în desime 
;i strălucire deoarece metabolismul funcționează la ca
pacitatea maximă și produce un surplus de vitamine 
îecesar pentru a hrăni fătul. însă, după nașterea copilu- 
ui, metabolismul își încetinește activitatea, ca drept ur- 
'ye în această perioadă părul începe să cadă. 

Alăptatul estompează din șocul post-partum și face 
:ăderca părului mai puțin evidentă.
Mitul 3. Spălatul părului în fiecare zi îl ingrașă

Adevărat. Ideal, este să-ți speli părul de doua-trei 
>ri pe săptămână. Masând în fiecare zi pielea capului, 
iu faci decât să stimulezi glandele sebacee să secrete 
nai mult sebum, substanța naturală care conferă un as
pect uleios. îngrășarea părului duce la pierderea volu- 
nului și a supleții. în ciuda eforturilor de a-1 coafa, 
părul devine dificil de aranjat și se va lipi de cap. 
Mitul 4. Șamponul trebuie schimbat frecvent

Adevărat. Părul se obișnuiește în timp cu formula 
mui anumit șampon și nu mai arată ca înainte. Acest 
principiu se aplică în special în cazul șampoanelor 
ibrazive. Pentru a se proteja de efectele puternice ale 
icestui tip de șampon, scalpul va produce și mai mult 
iebum. Pentru a evita o astfel de problemă, este bine 
;a-ți schimbi șamponul în fiecare anotimp. Alege o 
onnulă mai ușoara pentru primăvară și vară și una mai 
îrănitoare pentru toamnă și iamă. Poți de asemenea, să 
iltemezi două produse, utilizând un șampon în timpul 
săptămânii și un altul în week-end. Există excepții în 
:azul șampoanelor recomandate pentru căderea părului 
:are trebuie să se utilizeze pe termen lung pentru a 
stopa calviția.

Mitul 5. Pentru a curăța bine, șamponul trebuie 
să facă multă spumă

Fals. O formulă blândă și de calitate va face 
spumă într-un mod limitat. Pentru o utilizare corectă 
trebuie să torni în palmă o cantitate de produs similară 
unei monede și să-l aplici pe cap, masând timp de două 
minute. Dacă un șampon face spumă în exces înseamnă 
că ai pus o cantitate foarte mare dc produs sau că are 
mulți detergenți. în cel de-la doilea caz, un astfel de 
produs îți va irita pielea capului, va stimula producția 
seboreică și pc termen lung îți va deteriora părul. Prob
leme apar în special la persoanele care au părul foarte 
uscat sau foarte gras sau la cei cu un scalp foarte sen
sibil.
Mitul 6. Dacă porți căciula sau pălărie mult timp 
iți cade părul

Adevărat. Purtate pe o perioadă mai mare de 
timp, căciulile, șepcile, pălăriile comprimă părul, 
sufocă rădăcinile și împiedică respirația capilară. 
Strâns astfel, părul iși pierde în timp strălucirea, 
suplețea și începe să cadă. Pentru a împedica această 
cădere, limitează durata purtării unui accesoriu la max
imum o oră.
Mitul 7. Ca să liniștești firele rebele, trebuie să te 
clătești cu apă mai rece

Adevărat. Apa călâie - la o temperatură cât 
suporți de scăzută - face părul mai strălucitor și mai 
mătăsos din două motive. Pe de-o parte, liniștește firele 
rebele și împiedică încurcarea, ceea ce conferă un as
pect mult mai luminos fibrei capilare, iar pe de altă 
parte, apa rece are rolul de a dizvolva agenții de 
curățare pe care apa caldă îi păstrează în păr, clătind 
mult mai bine.
Mitul 8. Daca smulgi un fir alb, apar 10

Fals. în momentul în care părul albește, înseamnă 
că melanină (substanța pigmentară care dă culoarea 
părului, irisului, pielii) nu mai funcționează. Este un 
fenomen specific îmbătrânirii, absolut normal, care se 
derulează mai repede sau mai încet, în funcție de 
moștenirea genetică. îndepărtarea unui fir alb nu va 
schimba în niciun fel procesul de creștere și nici cu
loarea: acesta va crește tot alb. Dimpotrivă, când îl 
smulgi agresezi foarte tare bulbul, acesta crescând mult 
mai rar și mai subțire.
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Polonia riscă să își piardă stabilitatea economică și să ajungă în 
situația Greciei în cazul victoriei candidatului opoziției conser
vatoare Jaroslaw Kaczynski în alegerile prezidențiale din 20 
iunie, avertizează premierul liberal Donald Tusk.

Revenirea la suma fixă de 600 de lei, varianta analizată
pentru indemnizația de creștere a copilului
Revenirea la suma fixă de 600 
de lei este varianta analizată 

de Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale pentru in
demnizația de creștere a copi
lului, au declarat, marți, surse 

guvernamentale.

Potrivit surselor citate, Ministerul 
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse 
a luat în calcul fie impunerea unei sume 
fixe pentru indemnizația de creștere a 
copilului, fie acordarea unui procent 
mai mic de 85%, cât este în prezent. 
Varianta agreată ar fi însă revenirea la 
suma fixă de 600 de lei, așa cum a fost 
până la începutul anului 2009, au pre
cizat sursele citate.

Indemnizația 
pentru creșterea 
copilului scade sigur

Ministerul Muncii a luat în calcul 
și majorarea sumei de 600 de lei, însă 
aplicarea acestei variante ar întârzia 
foarte mult plățile, pentru că ar însemna 
refacerea calculelor pentru toți benefi
ciarii, au mai spus sursele citate.

Consiliul economic al premierului 
Emil Boc Andreea Paul-Vass a confir
mat informația transmisă luni privind 
reducerea indemnizației pentru 

creșterea copilului de la 1 iunie, pre
cizând că în perioada imediat 
următoare va fi decis dacă diminuarea 
va fi operată prin introducerea unui 
procent mai scăzut decât cel actual, de 
85 la sută din media veniturilor pe ul
timele 12 luni, sau dacă va fi impusă o 
sumă fixă.

"Indemnizația va scădea, dar nu s- 
a stabilit încă dacă va fi o sumă fixă sau 
care va fi procentul nou. Este nevoie de 
o analiză de impact", a declarat, marți, 
Andreea Paul-Vass.

Ea a arătat totodată că atât ajutorul 
de asistență socială, cât și ajutorul de 
încălzire vor fi revizuite, în cadrul plan
ului general de diminuare a măsurilor 
sociale cu 15 la sută.

"Nu se va umbla deloc la venitul 

minim garantat, care rămâne neschim
bat", a adăugat consilierul premierului.

Peste 190 de mii 
de beneficiari

Potrivit Legii 257 din 31 oc
tombrie 2008, începând din 1 ianuarie 
2009, persoanele care în ultimul an an
terior nașterii copilului au realizat timp 
de 12 luni venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit beneficiază de 
concediu pentru creșterea copilului în 
vârstă de până la doi ani sau, în cazul 
copilului cU handicap, de până la trei 
ani, precum și de o indemnizație lunară 
în cuantum de 600 lei sau, opțional, în 
cuantum de 85 la sută din media veni

turilor realizate pe ultimele 12 luni, dar 
nu mai mult de 4.000 de lei.

Potrivit datelor înregistrate de 
Agenția Națională pentru Prestații So
ciale, în luna martie, la nivelul întregii 
țări erau 193.004 de persoane care ben
eficiau de indemnizația pentru creșterea 
copilului, plățile efectuate totalizând 
189.883.868 de lei.

Președintele Traian Băsescu a de
clarat, duminică, după discuțiile cu lid
erii confederațiilor sindicale, că 
ajutorul pentru persoane cu handicap și 
indemnizația pentru copii "nu vor fi 
atinse", toate celelalte subvenții fiind 
un subiect de "analiză, reducere sau an
ulare".

Venitul minim 
garantat rămâne 
neschimbat

"Schema de venit minim garantat 
va fi exceptată de la reducerea de 15%, 
în timp ce alte programe - mai puțin efi
ciente - vor fi reduse cu mai mult, pen
tru a realiza reducerea de cheltuieli 
totală. Mai concret, vom reduce sau 
vom direcționa mai bine alocația pentru 
familia monoparentală, precum și 
alocația complementară pentru copii, 
așa cum am convenit cu Banca 
Mondială. In parelel, vom lucra la re
ducerea scăpărilor din programul 
privind venitul minim garantat și a altor 
programe sociale, pentru a mări im

pactul acestora de combatere 
sărăciei", se arată în scrisoare.

Guvernul a convenit cu Banc 
Mondială să reducă limita maximă d 
venit în funcție de care sunt acordat 
alocațiile familiale, de la 470 lei la 37' 
lei/persoană, pentru a limita cheltu 
ielile, urmând ca aceste alocații să fi 
acordate diferențiat, în interiorul a dou 
tranșe de venituri ale familiei.

în document se amintește că toat 
familiile cu copii și venituri de până 1 
470 lei/persoană beneficiază în prezen 
de același cuantum al prestației sociale 
dar anunță că evoluția ulterioară a s^es 
tui program se îndreaptă spre 
jinirea mai focalizată" a familiilor cel 
mai sărace.

Sursa citată relevă totodată c 
Ministerul Muncii a elaborat un proiec 
de lege privind instituirea alocației pen 
tru susținerea familiei, care preved 
diferențierea acordării alocațiilor famil 
iale în funcție de veniturile familiilor ș 
numărul de copii din familie, cu 
jinul mai focalizat al familiilor cu ven 
ituri mai mici, respectiv stabilirea 
două tranșe de venituri, "eficientizarea 
efortului bugetar fără a se depăși buge 
tul prognozat pentru 2011 (echivalen 
cu cel prevăzut pentru 2010) prin re 
vizuirea limitelor de venituri și cuantu 
murilor alocației, precum și menținere 
în continuare a alocației de stat pentr 
copii ca drept universal acordat tuturo 
copiilor.

Vladimir Voronin 
cere dizolvarea Parlamentului
și alegeri anticipate

Liderul Partidului Comuniștilor 
din Republica Mooldova (PCRM), 
Vladimir Voronin, a declarat că 
deputății comuniști vor relua dialogul 
cu liderii Alianței pentru Integrare 
Europeană (AIE) doar după dizolvarea 
Parlamentului și stabilirea datei 
alegerilor anticipate, relatează ProTV 
Chișinău. Voronin și-a exprimat, de 
asemenea, nemilțumirea față de modi
ficarea Codului Electoral, criticând în 
special prevederile privind organizarea 
de alegeri în străinătate, relatează 
ProTV Chișinău.

"Vrem să primim un răspuns clar 
despre data dizolvării Parlamentului, 
data alegerilor anticipate și conținutul 
modificării articolului 78 (al 
Constituției). Vreau să aflu aceste trei 
lucruri de la AIE. Noi suntem pregătiți 

pentru un dialog", a declarat liderul 
comuniștilor, citat de Jurnal de 
Chișinău, în ediția electronică. Acesta a 
afirmat că PCRM va angaja "discuții și 
tratative" doar după ce președintele 
moldovean va "numi" data alegerilor 
anticipate.

Anterior, șeful statului a declarat 
că nu va face niciun anunț în acest sens 
până la 16 iunie.

însă, Voronin a subliniat că în 
cazul în care Alianța dorește un "com
promis, atunci trebuie să se grăbească", 
în cazul în care nu va exista un compro
mis, "după 16 iunie, când trebuie dizol
vat Parlamentul, AIE se va transforma 
într-o grupare de uzurpare a puterii", a 
continuat Voronin. El a subliniat, de 
asemenea, că PCRM va susține un 
proiect de modificare a artricolului 78 
doar în cazul în care acesta prevede ca 
președintele să fie ales de Parlament și 
doar în cazul în care toate modificările 
se aplică doar pentru următorul Parla
ment.

Voronin a apreciat, totodată, că 
modificarea Codului Electoral "a fost 
făcută fără avizul Consiliului Europei 
și APCE", insistând că proiectul nu a 
fost trimis structurilor europene.

El a dezmințit că PCRM își va 
modifica numele și "simbolica", 
arătând că partidul nu va face asemenea 
modificări din cauza "comisiei privind 
condamnarea comunismului, creată de 
(președintele interimar Mihai) 
Ghimpu".

_______  'X

Statul va garanta creditele proprietarilor 
pentru reabilitarea termică a locuințelor

Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Turismului va prezenta miercuri 
Guvernului un proiect de hotărâre prin 
care statul va garanta creditele pe care 
asociațiile de proprietari le vor accesa 
pentru reabilitarea termică a 
locuințelor, a declarat, marți, la un 
seminar, ministrul de resort, Elena 
Udrea.

"Prezentăm mâine (miercuri - 
n.r.) în Guvern un memorandum prin 
care să se permită reabilitarea termică 
a locuințelor cu credite garantate de 
stat", a spus Udrea.

Ea a adăugat că anul trecut Min
isterul Dezvoltării a avut buget pentru 
participarea cu 50% la reabilitarea 
termică a circa 30.000 de locuințe.

"Pentru acest an, nu mai avem 
fonduri nici măcar pentru atât. Prin 
această formă, vom reuși să reabilităm

l

termic toate locuințele din România în 
100 de ani", a afirmat Udrea.

Ea a adăugat că "a gândit" 
garantarea împrumuturilor proprietar
ilor tocmai pentru ca aceștia să poată 
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face reabilitările termice pe banii lor.
Până în prezent, costurile 

reabilitării termice erau suportate în 
proporție de 50% de către minister, de 
30% de către autoritățile locale și de 
20% de proprietari.

"De foarte multe ori, dintr-o 
lejeritate a cheltuielilor banilor pub
lici, prețul reabilitării făcute de stat 
este mult mai mare decât dacă reabil
itarea ar fi fost suportată doar de 
asociația de proprietari, care ar fi ne
gociat direct cu constructorul", a 
adăugat Udrea.

Guvernul a lasat la jumătatea an
ului 2009 programul "Prima Casă"' 
prin care statul garantează creditele 
imobiliare contractate de persoanele 
fizice, care nu au deținut anterior o 
locuință.

___________y



Echipa României va întâlni reprezentativa Ecuadorului în barajul pentru promovarea 
în Grupa Mondială a Cupei Davis, s-a stabilit, marți, în urma tragerii la sorți efectuate 
la Londra. Partida se va disputa în perioada 17-19 septembrie, în România. Hănescu și 
colegii săi nu au figurat printre capii de serie la tragerea la sorți
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I Iti ni a reprezentație?
Meniți, azi, la Sala Sporturilor. 
De la ora 18! Ați putea asista 
în direct la înmormântarea 

handbalului feminin devean. 
De la această oră Cetate Deva 
joacă ultimul meci din Liga 
Națională, sezonul 2009 - 

2010.

Dacă ar fi să-i dăm crezare pă
unului Marian Muntean, aceasta ar fi 
am ultima reprezentație pe care echipa 
e handbal o va mai da de la începutul 
.toriei sale și până în prezent. Biletul 

cinci lei, o sumă modică pentru 
n meci din Liga 1. Cetate Deva - 
.apid este ultima etapă din Liga 
Jațională de handbal feminin. Meciul 
u mai are nici un fel de importanță 
entru echipa hunedoreană, care nu 
oate urca mai sus de locul opt, dar nici 
ă cadă mai jos în clasament. în 
chimb, Rapidul trebuie să câștige pen- 

avea șanse cel puțin teoretice de a 
e mai salva de la retrogradare.

Dezamăgit că și în acest an echipa 
u s-a clasat pe un loc de cupe eu

Cupa AJF Hunedoara
Deși mai dă cu bățul în baltă din 

ând în când, vezi suspendarea primită 
e FC Hunedoara după meciul de la 
Jricani, Asociația Județeană de Fotbal 
iunedoara face și lucruri bune. Una 
n>cre faptele pozitive este organizarea 
lupei AJF Hunedoara, competiție 
ezervată puștilor care sunt născuți în 
nul 1998 sau chiar și mai tineri.

Modul în care a fost organizată 
ra*ă preocupare pentru tinerele talente 
t listice ale Hunedoarei. Cupa AJF 
Iunedoara începe în data de 9 mai, 
dică chiar în acest weekend și se 
acheie pe 6 iunie. Șase formații s-au 
iscris la start, ceea ce înseamnă că vor 
i cinci etape, toate meciurile urmând a 
e disputa în aceeași locație.

Cu ocazia acestei competiții va 
ebuta în mod oficial și clubul Primav- 
ra Deva, structură sportivă înființată la 
"îceputul acestui an și unde rolul de co- 
rdonator al colectivului tehnic îi 
evine profesorului Marius Sârbu, fos- 
al antrenor al echipei de fuitsal Quasar 
)eva. Despre Primavera Deva am mai 
flat că își va stabili “baza” în comuna 

,‘el, acolo unde ar fi concesionat 
irenul de fotbal, aflat și așa în 
iaragină.

ropene, plus recesiunea economică și 
neimplicarea financiară a autorităților 
locale și județene, l-au determinat pe 
Marian Muntean să se gândească mai 
serios ca niciodată, să arunce prosopul. 
Nici miliardele de lei vechi pe care 
Consiliul Local le-a aprobat în urmă cu 
două săptămâni nu l-au făcut să se 
răzgândească, ci doar i-au făcut un pic 
cu ochiul. Trei miliarde de lei vechi pe 
an nu e mult, dar nici puțin pentru o 

Etapa I 09.05.2010 - Teren Dacia Orăștie

Ora. 9,00 Dacicus Orăștie CFR Simeria 
10,00 Agro Băcia Primavera Deva
11,00 FC Hunedoara Real Sport Deva

Etapa II 16.05.2010-Teren Agrocompany Băcia

Ora. 9,00 CFR Simeria Agro Băcia
10,00 Dacicus Orăștie FC Hunedoara
11,00 Real Sport Deva Primavera Deva

Etapa III 23.05.2010 - Teren Mureșul Brănișca

Ora. 16,00 CFR Simeria Real Sport Deva
17,00 Dacicus Orăștie Agro Băcia
18,00 FC Hunedoara Primavera Deva

Etapa IV 30.05.2010 - Teren CFR Simeria

Ora. 9,00 Dacicus Orăștie Primavera Deva
10,00 CFR Simeria FC Hunedoara
11,00 Agro Băcia Real Sport Deva

Etapa V 06.06.2010 - Teren “Michael Klein” Hunedoara

Ora. 9,00 Agro Băcia FC Hunedoara
10,00 Dacicus Orăștie Real Sport Deva
11,00 Primavera Deva CFR Simeria

echipă care primea până mai ieri firim
ituri de la masa unde alții se înfruptau 
ca niște răsfățați ai banului public, iar 
cu actualul lot de jucătoare, plus un 
antrenor stabil pe bancă și vreo patru 
transferuri de jucătoare de valoare și cu 
experiență, Cetate ar putea încerca să 
joace în Europa în sezonul viitor. Asta 
dacă mai vrea și Marian Muntean, 
rămas singur pe baricade...

Clasament

* Echipe penalizate cu un punct pentru nerespectarea cerințelor de vârstă

1 .Oltchim 25 25 0 0 964-596 50
2Jolidon Cluj 25 17 2 6 730-640 36
3.Baia Mare 25 16 1 8 744-652 33
4.HCM Roman 25 15 2 8 659-567 32
5.HC Zalău 25 15 2 8 699-632 32
6.Constanța 25 15 2 8 683-654 32
7.Dunărea Brăila 25 15 1 9 713-656 31
8.Cetate Deva 25 11 1 13 653-671 23
9.0țelul Galați 25 10 1 14 659-687 21
10. HCM Buzău* 25 7 2 16 638-734 15
11. U Reșița 25 6 2 17 643-722 14
12. Rulmentul* 25 6 0 19 667-777 11
13. Rapid 25 5 1 19 667-939 11
14. Știința Bacău 25 3 1 21 612-804 7

Etapa a XXVI-a ultima

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

ACU(și) vine promovarea
Lupta pentru promovare din 

seria a V-a a Ligii a IlI-a nu s-a 
încheiat. Deși este pe primul loc, Pan
durii II Târgu Jiu are mici speranțe că 
va reuși, la finalul campionatului, să 
obțină dreptul de a juca în liga 
secundă.

ACU Arad este în pole position, 
deși se află la cinci puncte în spatele 
liderului. Atuul echipei lui Costel 
Bogoșel este simplu; Pandurii Târgu 
Jiu are mari șanse să retrogradeze din 
Liga 1, iar în aceste condiții regula
mentele nu permit unei formații și 
satelitului său să evolueze în aceeași 
ligă. Interesant e faptul că la ACU 
Arad joacă și atacantul devean, Râul 
Lintaru. Și joacă meci de meci și nu 
o face deloc rău. Fotbalistul a fost îm
prumutat de Mureșul Deva după un 
conflict de durată cu antrenorul Ghe- 
orghe Barbu. Lintaru continuă doar 
seria jucătorilor care s-au despărțit de 
Mureșul Deva, dar care fac față cu 
brio la alte formații, ceea ce ne spune 
că e ceva putred la echipa de sub 
Cetate și nu e vorba de fotbaliști.

CFR Marmosim Simeria a în
registrat în etapa trecută a patra în
frângere a sezonului și a treia din 
retur. Deși se temeau de arbitraj, 

v simerienii nu s-au ridicat la valoarea

GLASUL HUNEDOAREL

A

așteptărilor pentru meciul cu Gloria 
Arad și au fost facuți KO după două 
treimi din meci. Hunedorenii au 
evoluat și în inferioritate numerică, 
după ce fundașul central Buta a fost 
eliminat, iar echipa penalizată cu o 
lovitură de la 11 metri, transformată 
de gazde. Singura formație care mai 
poate ține pasul cu ACU Arad este 
ACS Recaș, nou promovata din 
Timiș având un meci mai puțin dis
putat, dar și o distanță de opt puncte 
de recuperat.

Două oferte pentru Andone
Antrenorul echipei Rapid Bu
curești, loan Andone, a decla

rat, luni, după victoria 
abținută în fața formației Pan
durii Târgu Jiu, scor 1-0, că 

are o ofertă din țările arabe și 
una din Europa, de la care aș
teaptă un răspuns până la 31 

mai.

"Sâmbătă am discutat cu domnul 
Zopos și e posibil să rămân la Rapid, 
km spus că am două oferte din 

străinătate și, dacă nu primesc răspuns 
până la 31 mai, atunci voi continua la 
Rapid. Am fost contactat de un club 
dintr-o țară arabă, nu Arabia Saudită, și 
de altul din Europa, dar nu din est. 
Acesta din urmă mi-ar putea da un 
răspuns chiar mai devreme de 31 mai. 
Dar dacă o să mă hotărăsc, rămân aici. 
Suporterii de aici merită mai mult. Este 
un teren bun, un stadion bun, există 
posibilități de a câștiga eventul. Pe 
mine mă bucură în primul rând că am 
fost acceptat de către suporteri. Ăsta e 
un câștig și asta m-ar putea face să con
tinui aici. Există două loturi făcute deja 
cu ce jucători să transferăm, cu ce

jucători vor pleca. Eu dacă plec las un 
raport cu tot ce am muncit aici, iar dacă 
rămân îmi voi duce proiectul mai de
parte", a spus Andone.

OFERTĂ
ABONAMENTE

O

- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

O
Abonamentele 

se pot face: 
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale
din județ;

- la sediul redacției
din Deva, 

str. Mărăști, bl. D 4, 
sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101
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"Dragostea aste o nebunie

10 Timp liber

Dicționar: Uric, Api

Tubun

HrtSOV

Clinuitcrn

Greu de

Vlorel Naghl - VLADNIRESCU

(CompMwțl taitul tolo»md avuția 
marcat! cu raatar)

Matematica suf Ierului spune povestea a trei oameni intre care există o 
puternici legătură formată în timpul dctrnpci intr-un lagăr din al Doilea 
Război Mondial. Treizeci și cinci de ani mai târziu. Melanie ii invită pe 
cei doi foști companioni să petreacă timp in casa ei din Canada, alături 
de sofalei. (TI R 1; 21:10; Matematica sufletului)

Pre- 
vestiri

Anotimp

Caitaniu
.. gfl... . 
Jucat» 

dajctad

Dlnsst
(fsm.pl.l

Buni» 
suflat

Lucrîri

palma

Fire 
textile

Q

X

Lideri 
arabi

Prefix 
apicol 

Un ghem 
de ace

Afront, 
injuriu

07:00
07:30 
08 00
09:00
09:15
10:10

12:25
12:50

14:00
14:45
14:50
15:30
16:00
17:00
17:55

18:30

23:00

23:50

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 252.)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
Călător pe viață (rel.) 
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rel. - 6.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios 
Oamenii Deltei (documentar) 
Oameni ca noi (reportaj) 
Conviețuiri (documentar) 
Generația contra
Drumul către Africa de Sud 

Episodul 3 - Spania și Dane
marca
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003 - 7.)
Sport
Telejurnal; Meteo
Matematica sufletului (cana

dian dramă, 2007)
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 10.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez
Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010, rcl.)

07:80

08:00

10:00
10:15

10:45
12:00
12:45

14:45
15:00
16:00

17:00

18:15

18:45

19:15

21:00
21:30
22:00
23:10

Rosto
golit 

Cântec 
■otemn 

0

Proosnt

Alăturat

TV^2
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 70.)
Din nou acasă (SUA dramă, 

2003, rcl.)
Telejurnal; Sport
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 2.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Rugby: Dinamo - CSU Aurel 

Vlaicu Arad
Poate nu știai 
împreună în Europa 
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 70.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003- 13.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 2.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 237.)
Heidi, fetița munților (SUA 

film de familie, 1993) 193' cu 
Noley Thomton, Ben Brazier, 
Jason Robards, Jane Seymour

Bazar (documentar, rel.) 
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Păsări moarte (spaniol come

die. 2008) 100' cu lnes Aldca, 
lsasi Andrea, Eduardo Blanco, 
Andrea Blasco Sierra

r>----- 1 _ _ aKezwefTp 
la boli

Crotecari

anței^

solicita

Plantă 
textilă

Unul din

<•

1 2 3 4 5 £ 7 g g IC

2

1/ J1
4

5 A 1
6 ■ G
7 ■ L-
£ a
S

10

HroduMți In pla de mai bus ixnâtuarate cuvinte: 
ABURITĂ t AMA, ANTIVIRALĂ, ARÂMETÂ, 

AȚĂ, AVARA. ĂLA, CA. CĂNI, CITI, ELIMINA 
TOR, FO, FRIG, GLUMI, GOANĂ, ILARĂ, IR, 

iNCOLOĂTĂCI, MAN, MASTICATOR, 
MISTACOCET, OBOL, OCULOMOTOR, OL, 

ORĂ, RIVALIZARE, ROZ, SCĂPATA, 
STACANĂ, TA, TĂRĂGĂNARE, 

TIPĂRI, TOCÂRI.UV.

Petru Ardelean • ARAC

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

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

6 2 3 4
6 2 4 3 8 1

7 1 2 6 3 5
3 1 8 7 2

06:00 Observator 117:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Nimeni nu-i perfect (român sc-
o8:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii rial de comedic - 20.)
10:00 în gura presei 10:00 Profețiile Celestine (SUA aven- 09:45 Maria Mercedes 07:30 Pitici și tătici
11:00 Familia Bundy (SUA serial de tură, 2006, rcl.) i 11 15 Luna fermecată 08:20 Sport cu Florentina

comedie, 1987) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Galileo
12:00 Miami Vice (SUA film serial 1973, rcl.- 3732.) cu Heather 14:00 Cele două fețe ale Anei 09:30 Vedetă la matură

de acțiune, 1994)45' cu Don Tom, Christel Khalil, Lauralcc 15:15 Rețeta de ACASĂ 10:30 Medea și reuniunea de familie
Johnson, Philip Michael Tho- Beli, Don Diamont 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs
mas, Edward James Olmos 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Neveste disperate

13:00 Observator 14:00 Crimă în trei acte (SUA poli- 16:30 Maria Mercedes 15:15 Gazdă de profesie
14:00 Când viața-ți zâmbește din nou țist, 1986)94' cu Peter Ustinov, 17:30 Poveștiri adevărate 16:15 Galileo

(SUA comedie, 1981)89' cu Tony Curtis, Emma Samms, 18:30 împreună pentru totdeauna 17:00 Trăsni ții
Richard Pryor, Cicely Tyson, Fernando Allende 19:30 Cameleonii 18:00 Focus 18 90'
Jimmy Hughes, Edwin DeLeon 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 20:30 Predestinați 19:00 Focus Sport Cu: Gcanina

16:00 Observator 1973 - 3733.) cu Heather Tom, 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA Varga, Dragoș Gostian
17:00 Acces Direct Christel Khalil, Lauralce Bell, serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:30 Cronica Cârcotașilor

; 19:00 Observator Don Diamont Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
!*20:30 Te pui cu blondele? 17:00 Știrile Pro TV rona. Jose Guillermo Cortincs 2007 - 47.) 45'
, 22:00 Plasă de stele (emisiune de di- 1 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 22:30 Poveștiri de noapte 23:15 CSI - Crime și investigații

vertisment, 2010) vertisment, 2007) 23:30 India (brazilian-indian film se- (SUA-canadian film serial de
i 23:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV rial de aventură, 2009) cu Ju- acțiune, 2000 - 11.) 45' cu Wil-
' 23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 20:30 I.Real (divertisment) liana Pacs, Mârcio Garcia, liam L. Petersen, Marg Hclgcn-

divertisment) 21:45 Fotbal: Finala Europa League Rodrigo Lombardi, Caio Blat berger, Jotja Fox, Gary Dourdat

HB©
16:50
18:25
20:00
21:50
22:50

11:30 Mă dau în vânt după cumpărături (comedie, 2009) 
13:15 Grey Gardens (SUA dramă biografică, 2009) 
15:00 Câinele cu diamante (SUA comedie, 2008)

Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009)
Gol 3 - Finala (german dramă, 2009) cu JJ Fcild, Leo Gregory 
Dosarele X: Vreau să cred (SUA-canadîan S.F., 2008) 
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 9.)
Joshua (SUA thriller, 2007) 106' cu Jacob Kogan, Sam Rockwell, 

Vera Farmiga, Michael McKean

14:15
14:30
15:30
17:30
18:30
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Rebel în California (SUA serial, 2003 - 2.) cu Peter Gallagher 
Traveler (SUA film serial de acțiune, 2007 - 2.) cu Matthew Borner 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990- 133.)
Soartă potrivnică (horror, 2002) cu Patrick Muldoon, Amy Locanc

Zoom in 10 (emisiune de divertisment)
Pc locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 119.) 
Academia de poliție VI (SUA comedie, 1989, rcl.) 
Empire Falls (SUA dramă, 2005 - 1.) cu Ed Harris 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 5.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
»eva

elefon: 0755.999.916

jent asigurare 10

arman 5

□catar 2

imeristă hotel 1

ulgchcr (exclusiv restaura-
>r) 2

ispcctor asigurări 1

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

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

lânagcr financiar 4

spătarf chelner) 4

vulcanizator piese din cau
ciuc la prese 1

zidar rosar-tcncuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

brutar 1 pregătitor piese încălțăminte
20

lăcătuș monta tor

vânzător

inginer minier

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

munc. nccal.la dcmol. clă
diri,zidărie, fianță, gresie, 
parchet

mun. necal. in ind. confecții
lor 3

marcator piese

șofer dc autoturisme și ca
mionete 2

Simeria

1

1

Telefon:0755.999.921

I

1

bucătar 1
reprezentant comercial 1

coafor 2
șef restaurant 1

Călan mașinist la mașini mobile p(. 
transporturi interioare 1

Telefon: 0755.999.924

barman 1

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

bucătar 1 patiscr 1

decorator vitrine 1 Petrila

confecționer-asamblor art. 
din textile 14

mplar manual/artizanal

IMOBILIARE

munc.necal.în agricultură
10

:fercnt dc specialitate mar- 
sting 3

sudor

cosmeticcan 2

croitor 2

cusător piese din piele și în-
locuitor 27

electriccan de întreținere și
reparații 1

faianțar I

instalator încălzire centrală și
gaze 1

lăcătuș montator 6

mecanic auto 1

montator subansamblc 1

vânzător

zidar samotor

agent vânzări

barman

șofer autocamion/mașină de 
marc tonaj 6

specialist în domeniul calită
ții 1

sudor manual cu arc electric
2

Petroșani

1

9

1

Telefon: 0755.999.918

bucătar

cameristă hotel

3

1

2

I

consilier financiar-bancar
1

dulgher (exclusiv restaurator)

5

dulgher restaurator 1

clcctriccan în construcții
2

femeie de servici 1

fierar betonist 6

frezor universal 5

lăcătuș mecanic 2

mașinist la mașini pLtcrasa-
mcntc(ifonist) 1

munc. nccal.la întreț. dni-
muri, șosele, poduri. baraje

1

munc.necal.în ind confecții
lor 4

ospătar (chelner) 1

Mică jhîblicitate

k
ând casă în Com. Ilia sau schimb ap. în Simeria sau Deva. Garaj, termopan, 2 băi,2 
imere, gresie, faianță. Tel.0743.832.083

ferfă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, preț 
i.OOOlei. Tel. 0735.066.695

Terță specială! Vând casă în Simeria, 2 camere, hol, curte, toate utilitățile, preț 
J ’ei neg. Tel. 0730.346.219

'fertă specială! Vând casă în Simeria, I cameră, bucătărie, hol. anexe. Preț 60.000 
i neg. Tel. 0722.582.097

strungar universal 5

sudor manual cu arc electric
3

sudor I

zidar restaurator 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman I

bucătar 1

modelator tuburi spectrale 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar I

confecționcr-asamblor arti
cole textile 5

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

Caul chirie în Simeria. ofer maxim 400 lei. Tel. 0722.582.097

g AUTO

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

g iȚh 4 fl 11 >144 3 [411

Orăștie

director societate comercială
1

Telefon: 0755.999.928

rcccpționer hotel 1
brutar 2

Telefon: 0755.999.922
vânzător

fierar betonist 1
1

manipulant mărfuri 4 Hațeg
lucrător comercial 1

mun.nccal.în agricultură
10 Telefon: 0755.999.925

munc.necal.la ambalarea 
prod.solidc și demisolide

1
munc.necal.în ind confecții
lor 2

ambalator manual 7

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj 1

cusător piese ia încălțăminte 
din cauciuc 17

munc.necal.la dcmolzidărie, 
mozaic,faianță, gresie, par
chet 3

Brad
inginer autovehicule rutiere

I
munc.necal.la întreț.dni- 
muri,poduri,șosele,baraje

1

Telefon: 0755.999.923 șofer de autoturisme și ca
mioanele I ospătar 1

confecționer articole din 
piele și înlocuitor 2 sortator produse 2 șofer autocamion, mașină dc 

mare tonaj 2

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 20

subingincr mecanic automo
bile 1 Aninoasa

cusător piese din piele și în
locuitor 12

Iiia Telefon: 0755.999.927

ospătarf chelner)
Telefon: 0755.999.926 lucrător comercial 2

1

tălpuitor industrial 5
clcctriccan de întreținere și 
reparații 1

mecanic utilaj 1

Cu prilejul marii “Sărbători bisericești naționale” - ÎNĂLȚAREA 
DOMNULUI - Asociația “Suprema Recunoștință” invită, joi 

13.05.2010, la orele 12, toate cadrele didactice, active sau in pensie, Ia 
Catedrala Episcopală “Sf. Nicolae” din Deva, la slujba Sfântului 

Parastas pentru pomenirea Eroilor martiri ai neamului românesc.
Soriți în cărțile de aur, SUFLETUL NEMURITOR.

Nr. 164 - 12 mai 2010

TALON DE MICA PUBLICITATE

iiper ofertă! Vând casă în Bacia, 1 cameră, bucătărie, hol, grădină, 700 mp, preț 
5.000 Ici neg. Accept 2 rate. Tel. 0730.287.975 

ând casă în Băcia. zonă bună.3 camere, bucătărie, hol, anexe, preț 45.000 eur. Tel. 
735.066.695 

ând-schimb casă în Brctca-Mureșană, zonă liniștită, 3 camere, bucătărie, cămară, 
vniță. anexe, curte marc, grădină, 3000mp sau schimb cu apartament în Deva +di- 
rența. Preț 140.000 lei neg. Tel. 0729.015.069 

ând casă în Băcia, I cameră, bucătărie, hol cu grădină, st=700mp, zonă liniștită, preț 
i.OOO lei. Tel. 0740.965.191 

ând garsonieră in Simeria, zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 50.000 lei. 
31. 0730.287.975

reț de criză! Vând casă în Simeria. 2 camere, bucătărie, baie, hol, grădină, 220 mp. 
pă, gaz, curent, canalizare, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532

Teolog caut loc de muncă in educație, cultură, O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, filosofie, 
translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, dinamic, crea
tiv. Tel. 0733.287.190

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajam colaboratori 
din loatâ țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresal la: Lucaci Nicolae. O P. 1 -CP 
122. Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

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

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

gcasă în Tâmpa, nr.91 cu toate utilitățile și lOOOmp grădină, preț 75.000 Ici. Tel. 
-d. 167.892

DIVERSE
k (text maxim 50 de cuvinte)

ichiricz apartament 4 camere în Simeria, mobilat și utilat, preț 250 cur/lunâ. Tel. 
729.015.069

Ofer boxer pentru montă Vând bicicletă “ Creativ” 150 lei, vând sau închiriez garaj. Tel. 
0743.832.083

ând teren intravilan, suprafață 406 mp. Deva, zona Zăvoi - Archia, vis-a-vis dc blo- 
irilc ANL, deschidere 16 m, ideal pentru construcții. Preț negociabil. Telefon: 
724.283.204.

Vând frigider “Zill” în stare perfecta, plus motor nou separai, preț 400 lei.

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

ând apartament 4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez. 
d.0762.644.558

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm "Sanie cu câini", cusut pe sfert, preț 70lei neg. 
Tel. 0254228.748

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

.. Prenume.......

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

Sc......Ap. ..

nr....................................
...... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

umpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695
Cumpăr anei preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503 Semnătura

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

ând teren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț negociabil 
21.0733.287.190

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

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

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

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

ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 euro nego- 
abil. Tel. 0734.310.133 

ând casă P+l, 5 camere, 3 băi, gemuri termopan, terasă, în localitatea Zămcști, jud. 
rașov. Pentru detalii și poze accesați mih franc 1985(^yahoo.fr. Preț 160.000cur 
zg.Tcl.0762.589.175 

ânrHpartamcnt 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp. balcon, centrală termică, 
•cț 60 000 eur, neg. Tel. 0744.118.773

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

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu), 2 ca
nale l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m .preț 100 lei. Țiglă veche, preț 
0,50lei. Tel. 0254.217.402

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

și Ia cutiile poștale amplasate in următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

yahoo.com
nicutrufa%25c8%2599%25c8%259bo%25c8%259byahoo.com
yahoo.fr


SAI

S-A2
SA)
S-P1

SP2

S-MI
SMI
S-T1NCI

S-SAPA

v.-h r--
Fabrica de mortare uscate 

si adezivi Hunedoara, t

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVA^

LEMNTEX
MMtacețltamreialinKi

tMQtăric fii lom trvlu stratificat
■șl șl tarestra fit cn nai bufi

DarebeimieiMdeiai
lattinsaifr

S.C.S1LVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l2iD, enmuna Ilurău, 
tet/fax: 0354/501021/22, e-mail: siiva@>gmuri.rti

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității k


