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Editorial
de Ștefan Ciocan

Gânduri în fața 
muribundului

România este bolnavă. De 20 de ani nimeni 
nu a reușit să-i pună un diagnostic corect astfel 
încât boala a evoluat, lent dar sigur, spre metastază. 
A intrat pe mâna multor medici, unii au fost de 
părere că trebuie o intervenție chirurgicală, alții au 
crezut de cuviință să o trateze cu indiferență, pe 
principiul că lucrurile se rezolvă cumva. Au apărut 
și sindicatele, acești aparținători care mimează grija 
față de sănătatea muribundului cu gândul la averea 
care va rămâne în urma sa. Timp de 20 de ani am 

primit de mai multe ori tratamente de la specialiști 
din străinătate. Nu le-am luat, preferând să ne 
lecuim singuri. Și acum am ajuns inevitabil pe 
masa de operație. Tumoarea trebuie extirpată chiar 
dacă intervenția este extrem de dureroasă și poate 
medicul nu este cel mai bun. Nu mai putem să ne 
permitem nici un minut de întârziere, nu mai avem 
tirhp să chemăm medici noi pentru că, și dacă nu 
vrem să recunoaștem, suntem în al doisprezecelea 
ceas. Intervenția ori o facem acuma ori nu mai 
avem pentru ce să o facem. Murim. Culmea este că 
la căpătâiul muribundului care abia mai poate să- 
și tragă sufletul apar acum toți medicii care au ez
itat în cei 20 de ani să taie. Apar aceia care prin 
diverse tratamente ușoare nu au făcut altceva decât 
să agraveze boala pacientului, mulgându-1 în 
același timp de ciubucuri grase. Apar la căpătâiul 
muribundului și aparținătorii. Sindicatele, aceleași 
care au strigat ca din gură de șarpe ori de câte ori 
vre-un medic mai curajos a încercat o măsură 
radicală. Toți își dau acum cu părerea. Toți au

soluții de resuscitare. Cei care 20 de ani nu au găsit 
nici un leac bolii care macină România sunt acum 
cei mai buni diagnosticieni și singurii care pretind 
că pot să aplice tratamentul corect. Este însă prea 
târziu. Nici timpul, nici oamenii nu mai au răbdare, 
iar minciuna în care am trăit timp de 20 de ani nu 
se mai poate perpetua. Pentru că asta este princi
pala bioală de care suferă pacientul numit Româ
nia. Minciuna. Ne mințim că totul e bine, ne 
mințim că avem resurse, că suntem deștepți, că 
găsim soluții la probleme. Ne mințim că suntem cei 
mai viteji, mai bogați, mai frumoși. In realitate sun
tem la coada Europei. In realitate industria noastră 
este falimentară. în realitate nici ce să furăm nu 
maia vem în țara asta, pentru că tot ce a fost de 
furat s-a furat. Ce ne mai rămâne de făcut? Lăsați 
chirurgul, chiar dacă nu e cel mai bun, să taie. 
Avem nevoie de această intervenție pentru a ne 
face sănătoși. Și apoi... Poate o să învățăm ceva din 
asta.
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Pui cu țelină

Ingrediente:

300 g came de pui, 1 albuș 
mic, 2 linguri de amidon, 1 țelină 
(250g), 1 ardei iute, 1/2 ceapă 
mică sau un fir de ceapă verde, 1 
linguriță de ghimbir tocat, 1 lin
guriță rasă de zahar maro (light 
brown sugar, 1 lingură de vin de 
orez chinezesc, sare.

Mod de preparare:

Se taie țelină în 8 apoi în felii 
subțiri (1-2 mm). Ceapa se taie 
cubulețe mici, iar ardeiul în felii 
subțiri.

Se taie puiul fâșii de lățime 
0,5 cm. Se amestecă într-un vas 
cu amidonul, sarea și albușul 
bătut ușor.

Se încălzesc 2-3 linguri de 
ulei și se prăjește puiul avăndu- 
se grijă să nu se lipească bucățile 
între ele. Când s-a prăjit se scoate 
și se ține la cald. Se poate pune 
pe un șervețel să se absoarbă sur
plusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas și se pune țelină, ar
deiul iute, ghimbirul, ceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zahărul, vinul. Se 
pot adauga la sfârșit și câteva pi
cături de ulei de susan. Se ser

vește cald cu orez.

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 mucenic Talaleu
Talaleu, acest mare mucenic al lui 

Hristos era din părțile Feniciei, dintr-un sat 
ce se numește Libanon Dasos. El era de 
neam strălucit, fiind fiul lui Veruchie, 
arhiereul creștinilor. Deci, crescând în 
învățătura și sfătuirea Domnului, a învățat 
sfintele și dumnezeieștile Scripturi. Iar 
după ce a ajuns în vârstă, a dorit să învețe 
meșteșugul doctoricesc ca, prin acest 
meșteșug, să fie mai de folos oamenilor, 
decât prin toate celelalte meșteșuguri. 
Aflând un doctor iscusit și cinstitor de 
Dumnezeu, în scurt timp a învățat 
desăvârșit, fiindcă era isteț din fire. 
Tânărul acesta era foarte cucernic și cin
stitor de Dumnezeu. El își împodobea su
fletul său cu toate faptele bune și cu tot 
lucrul plăcut lui Dumnezeu. De aceea, 
primea și odihnea în casă sa cu toată 
dragostea pe orice om străin care venea la 
dânsul, căci casa lui era loc de primire al 
tuturor, al săracilor și al bogaților.

Viețuind astfel, s-a învrednicit și de 
apostoleștile daruri, propovăduind cu 
îndrăzneală numele lui Hristos. El singur 
tămăduia toate bolile fără de doctorii, sâr- 
guindu-se cu toată silința să aducă la buna 
credință pe slujitorii de idoli și să-i facă 
creștini.

Fiindcă în vremea aceea împărățea 
Numerian și era cu totul dat la rătăcirea 
idolilor, a pornit mare prigoană împotriva 
creștinilor și a trimis în toată stăpânirea sa 
stăpânitori cu porunci înfricoșătoare, ca să

omoare pe creștini și să se stingă cu țotul 
numele lui Hristos. Deci, auzind despre 
Sfântul Talaleu că propovăduia numele lui 
Hristos, a trimis îndată ostași și l-au adus 
înaintea lui, poruncind să-l bată cumplit. 
Apoi, socotind că era fără de minte, i-a dat 
drumul, poruncindu-i să nu mai umble în 
locul care este sub stăpânirea lui.

Atunci sfântul s-a dus de acolo și a 
mers în părțile Ciliciei și cu pricina docto
riei propovăduia și acolo, numele lui Hris
tos. De aceea, oarecare slujitori de idoli, 
l-au pârât la Teodot, stăpânitorul laturei de 
lângă Marea Egee.

Stăpânitorul, auzind acestea, a trimis 
îndată ostași să-l aducă înaintea lui. 
Ostașii, legând pe sfânt, l-au adus, 
bătându-1. In cealaltă zi, stăpânitorul a stat 
în căpiștea lui Adrian, iar ostașii, 
dezbrăcând pe sfânt, l-au adus înaintea lui 
ca pe un osândit. Și stăpânitorul s-a mâniat 
și a poruncit să-i găurească gleznele și să- 
1 spânzure cu capul în jos. Atunci ostașii, 
schimbându-se la minte cu puterea 
dumnezeiască, au găurit un lemn și l-au 
spânzurat, socotind că este Sfântul Talaleu. 
Văzând stăpânitorul lemnul spânzurat, a 
socotit că ostașii l-au batjocorit și pentru 
aceea i-a pedepsit cumplit, poruncind altor 
ostași să bată pe mucenic cu vine de bou, 
crezând prin aceasta că îl va speria cu 
asemenea pedepse. Dar viteazul ostaș al lui 
Hristos a rămas nebiruit. Deși acei ostași 
aspri i-au rănit tot trupul cu bătăile cele

mai cumplite, n-au putut nicidecum să 
clintească credința lui către Hristos, ci era 
tare și neschimbat, ca și cum n-ar fi simțit 
nici o durere. El suferea cu bărbăție rănile 
și pedepsele, pentru dragostea cea mare ce 
avea către Hristos. Iar tiranul nu se du
mirea și nu știa ce să facă și a scris 
hotărârea morții lui', adică să i se taie capul. 
Astfel s-a săvârșit Talaleu, mult 
pătimitorul mucenic al lui Hristos, în 20 de 
zile ale lui mai și a luat cununa muceniciei.

Atunci și mulți alții, văzând bărbăția, 
răbdarea și minunile sfântului mucenic, au 
crezut și ei în Domnul nostru Iisus Hristos 
și, mărturisind, au murit cu moarte 
mucenicească pentru Hristos.

Faci eforturi pentru a stabili dia
logul în familie. Chiar dacă rezulta
tele nu vor apărea imediat, trebuie să 
perseverezi. In anturaj nu trebuie să-ți impui
cu orice preț voința, reacțiile pot fi neplăcute.

Pune niște bani deoparte pentru 
zile negre. Nu se știe niciodată când 
vei avea nevoie de ei. îți dai seama
că este momentul să-ți concentrezi toată aten
ția asupra realizării obiectivelor profesionale. 
Ai grija însă la rivali, colegi sau colaboratori.

Tratamentele cu argilă sau apă îți 
fac bine, atât pentru condiția pielii 
tale, cât și pentru efectele anticeluli- 
tice, în anumite cazuri. La locul de
muncă îți crește cota de popularitate, iar su
periorii știu să te aprecieze.

Relațiile cu familia nu sunt foarte 
bune. Din cauza emotivității, riști să 
reacționezi neplăcut în fața anumitor
atitudini sau comportamente. La locul de 
muncă începi să vezi rezultatele pozitive ale 
eforturilor din trecut.

Nativii seduc cu ușurință, iar res
tul le vine pe tavă. Unii dintre ei vor 
începe o relație de dragoste cu o per
soană din străinătate cu care se vor
dovedi foarte compatibili.

Este important să ai grijă de să
nătatea fizică și mentală. Lectura, 
destinderea, plăcerile culturale și

20 mai
de-a lungul timpului

1498: Expediția lui Vasco da Gama a atins țărmul in
dian, deschizând un nou drum maritim

1595: Delegația munteană încheie la Alba lulia 
ta tratatul de suzeranitate a principelui Transilvaniei Sigis

mund Bathory asupra Țării Românești
1920: S-a inaugurat Opera Română din Cluj, cu opera 

Aida, de Giuseppe Verdi
1940: Holocaust: Primii prizonieri sosesc în noul 

ăr de concentrare la Auschwitz
1990: Au avut loc primele alegeri libere și democra

tice în România de după cel de-Al Doilea Război Mon- 
jpdial

2009: Prima tentativă de alegere a președintelui Re- 
blicii Moldova a eșuat.

S-au născut:
1799: Honore de Balzac, scriitor francez (d. 1850) 
1806: John Stuart Mill, filosof englez (d. 1873) 
1830: Hector Malot, scriitor francez (d. 1907) 
1944: Joe Cocker, cântăreț britanic
1945: Mircea Drăgan, compozitor, instrumentist și 

orchestrator român
1964: Miodrag Belodedici, fotbalist român de etnie 

sârbă
1981: Oana Stoica-Mujea, scriitoare româncă

Comemorări:
1506: Cristofor Columb, explorator italian (n. 1451) 
1896: Clara Schumann, pianistă și compozitoare 

germană (n. 1819)
1920: Emil Abrănyi, poet, jurnalist, traducător și 

politician maghiar (n. 1850)
1940: Vemer von Heidenstam, poet și prozator 

suedez, laureat al Premiului Nobel (n. 1859)
1947: Philipp Lenard, fizician german, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1862)
1988: Ana Aslan, medic român (n. 1897)
2000: Jean-Pierre Rampal, flautist francez (n. 1922)

Bancurile zilei
© © ©
Clientul îi face semn 

chelnerului care de apropie 
prompt și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul 
care mi l-ai dat nu se poate 
mînca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm 
și vă aducem în loc un cot
let excepțional.

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

- Și din cotlet s-a mân
cat foarte puțin.

© © ©

Scos din pepeni, vânză
torul explodează:

- Dragă domnule, ați în
cercat până acum vreo trei
zeci de perechi de

pantaloni! Dacă nu vă deci
deți să cumpărați totuși o 
pereche, nu vă spun pe 
unde mai sunt cei pe care i- 
ați dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant e 

ăsta? Supă nu mai este, to
căniță nu mai este, salată nu 
mai este. Adu-mi, te rog,

paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

neata? întreabă polițistul.
- Nicăieri. Sunt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul 

dumnealui.

sportive, momentele petrecute împreună cu 
familia, toate acestea îți fac foarte bine. Fă-ți 
toate plăcerile și relaxează-te.

Dacă partenerul de viață te-a ne
mulțumit cu ceva, poate ar trebui pur 
și simplu să ștergi totul cu buretele. 
Uneori o reacție inteligentă valorează
mai mult decât impulsurile de moment.

Viața ta sentimentală se dez
voltă. Cei singuri vor întâlni pe ci
neva care se va dovedi o prezența 
benefica în viața lor. Va fi însă ne
voie de răbdare, căci numai peste câteva f 
tămâni speranțele lor se vor cpncretiza.

Ai mult șarm și tu vei ști să pro
fiți de el pentru a seduce. Fii atent 
însă să nu te arzi. Cei pe care îi cu
cerești s-ar putea să devină foarte po
sesivi cu tine. Contractele pe care le ai de
semnat acum este bine să le amâni.

Descoperi cu bucurie ca o per
soană apropiată începe să te apre
cieze la justa ta valoare și chiar să
aibă sentimente profunde pentru tine. La ser
viciu este important să faci lucrurile la timp.

împreună cu partenerul ajungeți 
pe cele mai înalte culmi ale plăcerii, 
într-o perfectă complicitate. Din 
punct de vedere profesional, îți lăr
gești orizonturile.

Este o idee bună să încerci să 
abordezi problemele zilnice ajutat de 
partener. împreună cu acesta, lucru
rile ți se vor părea mai simplu de rezolvat.
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Persoanele fizice care trec granița fără să declare la vamă că dețin 
asupra lor o sumă egală sau mai mare de 10.000 euro nu vor mai fi 
sancționate cu amendă și confiscarea banilor, ci vor intra în închi
soare pentru o perioadă cuprinsă între doi și șapte ani, fapta lor fiind 
tratată drept infracțiune.
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Șmenuri ca la carte „predate” la Școala din Băița
Bani publici acordați pe crite

rii clientelare, sporuri și re
compense plătite în condiții 

dubioase, acestea sunt doar o 
parte din capetele de acuzare 
formulate împotriva celor ce 

conduc Școala Generală și Pri
măria din comuna Băița. Cer
cetările sunt în desfășurare, 
dar rezultatul este previzibil: 
sărmanii funcționari mai și 

greșesc uneori.

Șefii Școlii Generale din Băița, în 
cârdășie cu conducerea Primăriei, sunt 
acuzați că au făcut afaceri dubioase cu 
bani publici, prejudiciind bugetul local 
și persoane fizice. Inspectoratul Școlar 
a declanșat o anchetă, iar Camera de 
Conturi Hunedoara a anunțat că se vor 
face verificări punctuale, deși Primăria 
Băița nu figurează în programul de con
trol pentru anul 2010.

Dreptatea se face 
„pe alese”

Profesoara Rodica Bârsan reclamă 
faptul că a fost păgubită cu peste 6.000 
de lei de către conducerea școlii la care 
a profesat până în august 2007. Din 
unele înscrisuri reiese că dăscălița și-ar 
fi încasat drepturile bănești însă banii 
nu au ajuns niciodată în conturile sale. 
Rodica Bârsan a câștigat în instanța, ca 
h._ilți alți dascăli, dreptul de a primi 
unele plăți compensatorii. Femeia a 
făcut mai multe sesizări și adrese prin 
care își cerea drepturile și avertiza In
spectoratul Școlar că la Băița plățile se 

fac discriminatoriu, pe criterii numai de 
șefi știute. La sfârșitul anului trecut, 
conducerea Inspectoratului a redactat 
un răspuns la petiția dăscăliței prin care 
i se comunica faptul că plata sumelor 
compensatorii „a fost făcută etapizat, în 
funcție de fondurile disponibile, în 
acord cu ordonatorul principal de cred
ite, care este primarul comunei”, că nu 
s-au putut plăti tuturor salariaților și că 
a apărut un act normativ care a stopat 
vremelnic acțiunea de plată.

Primăria Băița 
reintră în atenția 
Camerei de Conturi

Din răspunsul celor de la IȘJ 
Hunedoara reies două lucruri. Mai întâi 
e limpede că Rodica Bârsan nu și-a 
primit banii și, apoi, reiese că există o 
acoperire legală a excluderii de la plată. 
Numai că, surprinzător, în urmă cu 
câteva zile a profesoara a aflat că în 
noiembrie și decembrie 2008 au fost 
plătite contribuțiile sociale către stat 
pentru sumele pe care Rodica Bârsan 
nu le-a primit niciodată, respectiv 3.165 
de lei pentru fiecare din cele două luni. 
„S-au verificat statele de plată și nu
mele meu nu figurează, la Primăria 
Băița s-a verificat borderoul de comu
nicare către Casa de Pensii și numele 
meu nu apare și tot la Primărie s-a ver
ificat borderoul de alimentare a cadru
lui meu pentru cele două luni și numele 
meu nu figurează în înscrisurile lor. Fac 
mențiunea că cei din cadrul Inspec
toratului Școlar au competențe limitate 
de verificare, ceea ce creează condiții 
lejere de mușamalizare a celor sesizate 
de mine”, se arată în petiția adresată 
Curții de Conturi a României.

Roman Danciu, șeful Camerei de 

Conturi Hunedoara spune că este ex
clus să se mai poată aranja ceva 
retroactiv dacă au fost comise ilegalități 
în 2008. „Știu că doamna Bârsan ar 
vrea să declanșăm un control de 
urgență la Băița, însă acest lucru este cu 
neputință acum. Noi avem un program 
de control care trebuie respectat pentru 
că altfel riscăm să scăpăm unele 
instituții bugetare în termenul de 
prescripție, fapt ce ar produce 
consecințe deosebit de grave pentru 
instituția noastră. Am programat 
soluționarea petiției în perioada iulie - 
august, atunci când este perioada con
cediilor și sunt programate mai puține 
acțiuni de control”, ne-a declarat 
Roman Danciu.

Șefii Inspectoratului Școlar au 
declanșat deja o anchetă la Școala 
Generală din Băița. „Trebuie să 
rezolvăm cazul pentru că, din punctul 
nostru de vedere, acesta a fost tergiver
sat prea mult. Am dispus o anchetă la 
școală și vom trimite raportul comisiei 
de control la Primăria Băița care este 
ordonator de credite”, ne-a declarat 
Mate Marta, inspector adjunct în cadrul 
IȘJ Hunedoara.

Celui ce are (și pile) i 
se va mai da

Rodica Bârsan nu este singura 
dăscăliță aflată în situația de a figura cu 
dări plătite pentru sume neîncasate. în 
aceeași situație se află și Maria 
Demian. Deșii n-au existat suficienți 
bani pentru achitare drepturilor către 
profesorii pensionari, directorul Dorin 
Crișan a întocmit documentele legale și 
primarul Diniș Damian a plătit unor 
dascăli selectați la plată pe criterii 
numai de ei știute. Astfel, directorul a

Directorul școlii din Haifa. Dorin Crișan. acuzai că aplică propria 
lege in unitatea de invăfământ pc care o conduce

m

încasat în luna martie a anului trecut 
7.169 lei (peste 71 de milioane de lei 
vechi, leafă de dascăl „sărman, oropsit 
de sistem”), iar secretara școlii a încasat 
în două luni 6.112 lei (61 de milioane 
de lei). Mai mult, directorului i-a fost 
decontată naveta cu mașina personală 
la școală (ruta Șoimuș - Băița), la 
vreme de austeritate și pe timpul 
vacanței. Lunar, Dorin Crișan ia între 
300 și 900 de lei decont de transport, 
exagerat de mult în condiții de criză și 
în împrejurări în care pentru alți dascăli 
nu există resurse de plată a unor drep
turi de mult câștigate.

Cu jalba Ia Parchet

Directorul Dorin Crișan susține că 
a procedat corect. „Noi nu ne reproșăm 
nimic. Contabilitatea o țin cei de la 
Primărie și, am aflat, că s-a virat din 

greșeală mai mulți bani spre Casa de 
Pensii. Este o greșeală pe care acum 
încearcă să o remedieze”, declară Dorin 
Crișan. Răspunsul directorului a fost 
anticipat de Rodica Bârsan încă de la 
data la care a formulat o petiție adresată 
Senatului României: „Nu vreau să 
primesc un răspuns: „cine lucrează 
greșește”. Această scuză era de acceptat 
dacă greșeala ar fi fost depistată imediat 
de către doamna contabilă Clej Liliana, 
nu după un an și două luni când eu am 
aflat din întâmplare și am sesizat 
instituțiile statului”, scria Rodica Bâr
san.

Profesorii nedreptățiți de sistemul 
de acordare a drepturilor bănești ne-au 
declarat că vor depune plângere penala 
și la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara pentru că ei nu cred în 
„greșeala” invocată de cei în cauză.

Marcel Bot

Lviai periculos decât darul grecilor e doar românul care îl ia

Vața ca o pradă
A început bătaia pe activele 

complexului turistic de la Vața 
de Jos. Surse din cadrul Rom
telecom spun că pentru prelua

rea „stațiunii” se bat foștii 
administratori MApN - de 

această dată în calitate de in
vestitori privați - și personali

tăți aflate la conducerea 
județului. Toți cei vizați in

firmă zvonurile și spun că nu 
sunt interesați de preluarea ac

tivelor patronate de greci.

Complexul turistic de la Vața de 
os, aparținând societății Romtelecom, 
/a avea administratori noi în câteva 
:ile. Baza de agrement de la Vața a fost 
țospodărită de Ministerul Apărării 
Naționale prin Florea Posteucă (foto), 
țeneralul de brigadă la MApN. Minis- 
erul a fost nevoit să renunțe la baza de 
igrement ca urmare a noilor 
eglementări legislative care interzic 
nstituțiilor bugetare să patroneze 
ictivități neprofitabile în turism. Din 
nformațiile noastre, generalul 
'osteucă, cel care a administrat neper- 
ormant afacerea când ea era susținută 
inanciar cu fonduri din banii publici, 

ar fi interesat să preia afacerea pe cont 
propriu printr-o societate cu răspundere 
limitată. Cu alte cuvinte, generalul 
speră să obțină profit dintr-o afacere 
neprofitabilă când era gestionată cu 
bani publici. Potrivit informațiilor 
noastre, actualul administrator al bazei 
de agrement de la Vața ar avea un in
teres să nu predea gestiunea imediat și 
să mai „stoarcă” o vară potențialul tur
istic al bazei patronate de grecii de la 
Romtelecom. Contactat telefonic, Flo
rea Posteucă dezminte toate 
informațiile spunând că nu este intere
sat sub nici o formă de preluarea com
plexului turistic de la Vața de Jos.

în veci 
pomenirea lor...

Zvonul creditat cu cele mai mari 
cote la bursa informațiilor neoficiale 
dau ca sigură preluarea prin concesiune 
a complexului de la Vața de către un 
trio format din Posteucă - Moloț (prin 
interpuși, persoane apropiate) - Ben
jamin Rus (afacerist controversat din 
Oradea, apropiat PSD, cu multe lucrări 
contractate pe bani publici în infrastruc
tura județului Hunedoara). Chestionat 
în legătură cu aceste posibile 
combinații, Florea Posteucă a spus că

sunt simple zvonuri. Mult mai tranșant, 
mai deschis și mai sincer a fost 
președintele Mircea Moloț care a spus 
că nu este interesat să se asocieze „cu o 
firmă de pază” pentru că nu se pricepe 
la genul acesta de afaceri și - pe de altă 
parte - nu are nici o legături cu afac
eristul din Oradea.

în câteva zile soarta stațiunii Vața 
va fi pecetluită. Atunci vom afla cât 
adevăr și câtă ipocrizie stă în vorbele 
celor pomeniți mai sus.

Marcel Bot

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.
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Dosar penal 
pentru evaziune fiscală

Un bărbat în vârstă de 53 de 
ani, din Timișoara, în calitate de 
administrator al unei societăți 
comerciale din Timișoara - punct 
de lucru Deva, este cercetat de 
oamenii legii pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală. 
Polițiștii au stabilit că administra
torul nu a înregistrat în evidențele 
contabile suma de 65.725 lei, pe 
care a încasat-o de la 237 per
soane fizice de pe raza mai mul
tor județe, în urma încheierii cu 
acestea de contracte de 
consultanță în vederea angajării 
în diferite domenii de muncă în 
Spania sau Germania. Astfel, 
prin neînregistrarea în evidențele 
contabile a sumelor încasate ad
ministratorul s-a sustras de la 
plata taxelor și impozitelor da
torate statului. Polițiștii au în
tocmit pe numele bărbatului 
dosar de cercetare penală sub as
pectul săvârșirii infracțiunii de 
evaziune fiscală.

Cercetat pentru deținere 
fără drept a unei arme 

neletale

Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/

Pensionară tâlhărită pe stradă
într-o fracțiune de secundă, o femeie din Deva a rămas
fără bani și acte
Incidentul s-a petrecut ziua în 
amiaza mare, pe strada Mă- 

răști din Deva, iar polițiștii au 
reușit să-l prindă pe infractor 

în mai puțin de o oră de la 
comiterea faptei.

infracțiunii de tâlhărie, însă judecătorii 
au stabilit că poate fi cercetat în stare 
de libertate, cu interdicția de a nu părăsi 
localitatea.

De preofesie hoț 
de poșete

O femeie în vârstă de 63 de ani, 
din localitate a alertat, marți, polițiștii 
după ce un tânăr i-a smuls din mână o 
plasă în care avea actele și suma de 150 
de lei. Aceasta susține că tânărul i-a 
smuls plasa din mână, în fugă, dar a 
reușit să rețină semnalmentele tâlharu
lui. Polițiștii din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale au constituit mai 
multe echipe operative și au reușit, în 
aproximativ o oră, de la sesizarea 
faptei, să îl identifice pe prezumtivul 
autor, Florin B., de 21 de ani, din Deva, 
cu antecedente penale. Acesta a fost 
prezentat instanței cu propunere de 
arestare preventivă pentru comiterea

Oamenii legii susțin că tânărul nu 
este la prima abatere de acest gen. Anul 
trecut, în luna august, a comis o faptă 
asemănătoare pe Calea Zarandului, din 
Deva, însă în timp ce încerca să fugă de 
la locul faptei cu poșeta victimei, nu s- 
a asigurat la traversarea DN7, fiind sur
prins și accidentat ușor de un 
autoturism care circula regulamentar.

Polițiști și procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Deva îl mai cercetează pe tânăr pentru 
alte trei fapte similare, comise în pe
rioada 2009 - 2010.

Mihaela Tămaș

a Atenție, se fură!
Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, 

polițiștii recomandă, în special categoriilor cu risc ridicat de victimizare 
(femei, persoane în vârstă), să evite deplasările în locuri izolate, să păstreze 
banii și actele de identitate în buzunare separate, în interiorul vestimentație’ 
și să nu afișeze la vedere bunuri de valoare sau sume mari de bani.

Cinci oameni
au fentat moartea

Cinci persoane au scăpat cu viață după ce autoturismul în care se aflau 
a căzut într-o râpă de aproximativ 20 de metri.

Accidentul s-a produs marți spre miercuri noaptea, în jurul orei 00:30. 
în timp ce conducea autoturismul pe DN66, pe raza municipiului Petroșani, 
Samuel T, de 26 ani, Vulcan, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de 
periculoasă, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a 
aterizat într-o râpă de circa 20 de metri. în urma accidentului a rezultat 
rănirea gravă a lui Constantin Ș., de 47 de ani, și Ovidiu Ș., de 19 ani, din 
Uricani, pasageri în autoturism. Conducătorul autoturismului, precum și 
două pasagere, Maria Ș., de 45 ani, din Uricani și Maria A., de 21 ani, din 
Vulcan, au scăpat cu răni ușoare.

(M.T.)

Kaufland România și-a pus piatra de temelie
Un tânăr în vârstă de 21 de 

ani, din comuna Baia de Criș, 
este cercetat de polițiști pentru 
comiterea infracțiunii de deținere 
fără drept a unei arme de tir, cu 
aer comprimat, de proveniență 
Spaniolă, de calibrul 5,5 mm. 
Oamenii legii au stabilit că 
tânărul deține această armă din 
2009, când a cumpărat-o din 
Spania, fără a obține în prealabil 
autorizație pentru procurare de la 
poliție.

Urmărit național 
prins de polițiști

în urma unei acțiuni vizând 
depistarea persoanelor urmărite, 
polițiștii din cadrul Biroului de 
Ordine Publică Hunedoara l-au 
prins pe Alexandru C. de 19 ani, 
din Hunedoara, care a fost con
damnat la 3 ani și 6 luni pentru 
comiterea infracțiunii de tâlhărie. 
Alexandru C. urmează să fie 
transferat în penitenciar, în ved
erea executării pedepsei.

V *

în „orașul Paliei”
O nouă investiție 
de top la Orăștie

Un șantier de lucru organizat 
„ca la carte”. Un cancioc, o mistrie, 
oficialități locale și optimismul care 
trebuie să însoțească oricare început de 
drum ...

Toate acestea s-au regăsit 
miercuri, 19 mai, în strada Armatei, la 
ieșirea din Orăștie înspre Deva, acolo 
unde, în toamna acestui an, se va tăia 
panglica supermagazinului Kaufland, o 
investiție așteptată în „orașul Paliei”. 
Primul pas a fost făcut miercuri, prin 
așezarea pietrei de temelie.

Calitate germană 
și peste 100 de noi 
locuri de muncă

Deschiderea evenimentului a 
fost realizată de către Comei Petcu, co
ordonator autorizații și certificări al 
concernului Kaufland România. Din 
cele spuse de către reprezentantul con
cernului, am reținut că noua investiție 
care va fi deschisă la Orăștie se va 

întinde pe o suprafață de 22.000 de 
metri patrați, din care 5000 de metri 
patrați sunt destinați magazinului pro- 
priu-zis, iar o parcare cu o capacitate de 
aproximativ 250 de locuri se va afla la 
dispoziția clienților magazinului.

„ Ceea ce oferim noi clienților 
este garanția. Kaufland oferă garanția 
calității pentru că noi depindem de 
clienți și nu invers. Dată fiind suprafața 
magazinului care va funcționa la 
Orăștie, vom avea peste 100 de 
angajați” - a punctat Comei Petcu.

O investiție aparte

Onoarea de a „opera” primul 
cancioc de mortar la piatra de temelie 
i-a revenit primarului Alexandru 
Munteanu, cel care a realizat demer
surile pe linie administrativă pentru ca 
reprezentanții concernului german să 
poată începe șantierul de lucru la 
Orăștie..

„Kaufland este o investiție 
aparte la Orăștie. Șantierul este organi
zat ireproșabil și cred că, pornind de la 
acest detaliu, totul va decurge perfect 
până în momentul când vom tăia pan

glica de la intrarea în magazin. Este un 
lucru minunat pentru noi” - a precizat 
edilul orăștian.

Investiții 
după investiții

Să mai punctăm faptul că, pe 
parcursul ultimului an, la Orăștie 
investițiile de amploare au apărut una 
după alta.

ANUNȚ PUBLIC
♦

CREȚ ANGELA RODICA, cu domiciliul în localitatea Bălata, 
nr.82, comuna Șoimuș, județul Hunedoara, anunță elaborarea primei 
versiuni a planului/programului PUZ - “Amenajare pensiune turistică” 
în localitatea Bălata, nr.82, comuna Șoimuș, jud.Hunedoara și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

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

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str.Amurgului, nr.l, jud.Timiș în termen de 15 zile calen
daristice de la data prezentului anunț.

în vara anului 2009, a fost de
schis Arsenal Park, unicat în Europa 
prin serviciile oferite turiștilor. A fost 
deschis, apoi, magazinul Penny Market 
și, din 6 martie, compania americană 
I.C. MEDICAL, aflată în topu-ul mon
dial al producției de instrumentar 
chirurgical de înaltă tehnologie, a sem
nat contractul pentru deschiderea, la 
Orăștie, a singurului punct de lucru din 
Europa.

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/


Trădări și manevre de culise
în Consiliul Local Hunedoara

încercarea eșuată de schim
bare a viceprimarului munici

piului Hunedoara, Dan Robert 
a iscat reacții dure din partea 

tuturor părților implicate. „îm
pricinatul” Dan Robert acuză 
PSD că și-a încălcat cuvântul 
semnând un protocol de cola- 
- ,borare cu PDL. Pe de altă 

pdrte social-democrații o acuză 
de trădare pe consilierul 

Bianca Farcaș care a lipsit de 
la ședința de marți făcând ast

fel jocurile liberalilor.

Viceprimarul Dan Robert, susține 
că nu ar fi fost necesară convocarea 

•i ședințe extraordinare pentru 
schimbarea sa din funcție, iar proiectul 
inițiat de cei opt cosilieri PSD, PD-L și 
PC ar fi putut fi introdus pe ordinea de 
zi a următoarei ședințe.

Urăsc trădarea, dar 
iubesc pe trădător

Viceprimarul Hunedoarei a pus la 
îndoială seriozitatea celor opt consilieri 
din cauza unei greșeli de redactare a 

nvocatorului în care a apărut o 
greșeală privind data desfășurării 
ședinței (n.red. luni, 18 mai). Totodată 
Dan" Robert a ținut să mulțumească 

public consilierului PSD, Bianca 
Farcaș, pentru că nu a luat parte la 
ședința extraordinară, interpretând ges
tul acesteia ca fiind o respectare a pro
tocolului nescris dintre partidele care 
formau majoritatea în consiliul local al 
municipiului Hunedoara. Pe de altă 
parte colegii de partid ai consilierei 
PSD o acuză pe aceasta de trădare. Tot 
de trădare îi acuză viceprimarul și pe 
consilierii PSD care au bătut palma cu 
PDL în încercarea de a-1 înlătura din 
funcție. Dan Robert a menționat și fap
tul că ar fi de acord cu demitarea sa din 
funcție atâta vreme cât motivele invo
cate ar avea bază legală, totodată infir
mând existența unor tensiuni între el și 
primarul Ovidiu Hada și faptul că i s-ar 
fi retras dreptul la semnătură. Vicepri
marul a catalogat motivele expuse în 
nota de fundamentare a proiectului 
depus de cei opt consilieri ca fiind „mo
tive de talcioc”.

Protocolul nescris 
a fost încălcat

Conform spuselor lui Dan Robert, 
consilierul Dan Bobourțeanu își dorește 
să ocupe funcția de viceprimar, iar 
susținerea s-a a fost votată în ședința de 
vineri a Biroului Municipal PSD Hune
doara. Totodată viceprimarul acuză cei 
opt consilieri că reprezintă interesele 
unui singur grup de persoane. „Aceste 
jocuri politice au eșuat pentru că mai 
există și oameni de onoare. între PNL 

și PSD s-a încheiat un protocol nescris, 
iar PNL-ul l-a respectat întodeaua. în 
decembrie am mers cot la cot cu PSD- 
ul pentru susținerea lui Geoană, iar con
silierii psd-iști prin acțiunile din 
ultimele trei ședințe au demonstrat că 
au destrămat majoritatea din Consiliul 
local”, a declarat Dan Robert, vicepri
marul municipiului Hunedoara.

Și protocolul scris 
a fost încălcat

Pe de altă parte prin lipsa de la 
ședință a consilierului PSD Bianca 
Farcaș a fost încălcat protocolul scris 
între social-democrați și democrat-lib- 
erali, care ar fi trebuit să susțină 
împreună schimbarea viceprimarului 
liberal. De fapt Bianca Farcaș a căzut 
într-o cursă întinsă -involuntar de 
președintele PSD, Victor Ponta. La pre
siunile unui grup filoliberal condus de 
deputatul Laurențiu Nistor, care s-a 
opus schimbării din funcție a vicepri
marului de hunedoara cu un reprezen
tant al PSD, Victor Ponta i-a cerut 
liderului județean al partidului pe care- 
1 conduce să nu pună în discuție 
deocamdată „mazilirea lui Dan Robert, 
în aceste condiții chiar cu constituirea 
cvorumului proiectele de hotărâre 
privind schimbarea viceprimaruzlui și 
numirea reprezentantului PSD pe locul 
vacant nu ar fi fost luate în discuție.

Irina Năstase

Dan Robert este o victimă colaterală intr-un rcaboi politic

gT Avram trompeta lui Moloț
Președintele PRM Costel Avram a anunțat luni, probabil din 

exces de zel și servilism față de șeful său de la Consiliul Județean, că aleșii 
locali ai PNL din municipiul Hunedoara nu se vor prezenta la ședința de marți. 
Ulterior Avram și-a retras afirmațiile după ce Moloț a negat vehement că ar 
fi dat un asemenea ordin. Desfășurarea ședinței de marți a dovedit însă că 
Avram a avut perfectă dreptate și că informațiile pe care le-a dat presei i-au 
scăpat involuntar fiind certat pentru asta de președintele Consiliului Județean.

primăriile care nu reciclează gunoaiele 
vor fi bune de plată Foștii minieri au protestat în Valea Jiului

Ministerul Mediului și Pădurilor 
Încearcă să forțeze autoritățile publice locale 
prin constrângeri financiare să se alinieze 
cerințelor europene privind gestionarea 
deșeurilor. Autoritățile publice vor fi „puse la 
plată” de la 1 iulie dacă cel puțin 15 la sută din 
deșeurile colectate nu vor fi reciclate. Min
istrul Mediului Laszlo Borbely a anunțat elab
orarea unui act normativ care prevede că 
începând cu 1 iulie 2010, 15 la sută din 
deșeurile colectate de autoritățile locale ar 
urma sa fie reciclate. Cei care nu vor îndeplini 
acest obiectiv, anual, vor trebui să plătească 
suma de 100 lei pe tona de deșeuri. Plata se va 
face pentru diferența dintre obiectivul anual de 
diminuare și obiectivul efectiv realizat. 
Totodată, se prevede și introducerea unor cri
terii de performanță la nivelul localităților care 
să permită măsurarea eficienței sistemului de

Hunedorenii vor plăti polița de asigurare 
a locuinței degeaba

Dc la 1 iulie s-ar putea ca asigurarea 
locuințelor să devină obligatorie. Asigurătorii 
spun însă că hunedorenii ar plăti polițele de 
asigurare degeaba. Legea privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor a fost adoptată în 
noiembrie 2008, iar Societatea care va emite 
polițele dc asigurare obligatorie a locuinței a 
fost înființată în septembrie 2009. Potrivit 
legislației, proprietarii dc imobile sunt obligați 
să încheie o poliță de asigurare, prima fiind 
diferențiată în funcție dc tipul dc locuință, între 
10 și 20 dc curo. Valoarea asigurată a unei 
locuințe nu va depăși 20.000 dc curo, iar 
nivelul minim se va situa la 10.000 dc curo. 
Ncrcspcctarca dc către persoanele fizice sau 
juridice a obligației dc asigurare a locuințelor 
constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă dc la 100 la 500 lei. Primele polițe dc 
asigurare ar putea fi emise la începutul lunii 
iulie. Asigurătorii spun însă că hunedorenii vor 

colectare selectivă a deșeurilor și monitor
izarea continuă a sistemului care să permită 
îmbunătățirea acestuia. La nivelul județului 
Hunedoara ar trebui să funcționeze cinci stații 
de sortare a deșeurilor și două depozite eco
logice de gunoi. In acest moment există doar 
trei stații de sortare, la Brad, Hațeg și Vulcan, 
dar cea de la Hațeg nu funcționează, iar cea de 
la Brad nu este încă finalizată. „în acest mo
ment nu există condițiile tehnice pentru în
deplinirea acestor prevederi. La 1 iulie noi 
vom avea datele statistice, iar acolo unde nu 
se îndeplinesc țintele. Garda de Mediu va veni 
cu constrângerile financiare. Dacă legea se va 
aplica, cred că se vor plăti penalități mari”, a 
declarat Georgeta Barabaș (foto), director al 
Agenției pentru Protecția Mediului Hune
doara.

Cătălin Rișcuța

plăti degeaba aceste polițe. „Polița nu acoperă 
decât pagubele produse în cazul unor inundații 
catastrofale. Cu alte cuvinte, dacă o ploaie mai 
serioasă inundă trei locuințe nu se va acorda 
nici o despăgubire. Caracterul catastrofal este 
validat atunci când autoritățile declară zona 
calamitată. Polița mai acoperă și riscul 
alunecărilor dc teren, dar cea mai marc parte a 
județului Hunedoara nu prezintă asemenea 
riscuri. Dc asemenea, este prevăzut și riscul 
seismic, dar județul Hunedoara este situat într- 
o zonă în care riscul seismic este cel mai 
scăzut. Polița nu acoperă însă producerea dc 
incendii. în județul Hunedoara factorii dc risc 
sunt minimi pentru calamitățile care sunt 
acoperite prin polița dc asigurare”, declară 
Radu Ion Budac, director adjunct AS1ROM, 
sucursala Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Sute de persoane au protestat, 
ieri dimineață, în Lupeni și Pe
troșani, împotriva măsurilor de 
austeritate pe care Guvernul do
rește să la adopte pentru ieșirea 
României din criza economică. 
La mitingul organizat la Lupeni 
de Sindicatul Ligii Pensionarilor 
Minieri din Valea Jiului, au par
ticipat aproximativ 200 de per
soane care, pe întreg traseul 

parcurs, au scandat lozinci pre
cum „Să vă fie rușine!”, sau 

„Jos Guvernul”. Câțiva protes
tatari au incendiat ziare în care 
apăreau lideri politici din ac
tuala guvernare. Protestele nu 
au luat sfârșit în Valea Jiului, 
astăzi sunt așteptate la miting 

aproximativ 300 de persoane din 
Uricani.

Reprezentanții minierilor pen
sionari s-au întâlnit cu subprefectul 
Dorin Gligor căruia i-au înmânat un 
protest oficial. Reprezentantul execu
tivului i-a asigurat pe demonstranți că 
nemulțumirile lor vor fi comunicate la 
București. De asemenea Gligor a de
clarat că a luat act de starea de spirit a 
populației din Valea Jiului și speră în 
rezolvarea situației dificile printr-un 
dialog obiectiv și eficient.

Un plan 
de măsuri propus 
de pensionari

în protestul înaintat Guvernului, 
pensionarii au conceput o serie de 
măsuri anticriză care să fie adoptate 
de executiv în locul reducerii pensiilor 
cu 15 la sută. Printre altele pensionarii 
cer impozitarea progresivă a veni
turilor după o grilă care să ajungă 
până la 50 la sută; Reducerea TVA 
pentru alimentele de bază la 10 pro
cente și majorarea acestuia pentru 
obiecte de lux la 25 la sută; Retragerea 
militarilor români din teatrele de 
război din afara țării; încetarea 
acordării de ajutoare Republicii 
Moldova; Menținerea subvenților în 
minerit; Confiscarea averilor care nu 
pot fi justificate; Impozitarea 
maneliștilor cu până la 80 la sută: 
Printre soluțiile propuse de pension
arii din Valea Jiului se regăsesc și 
unele măsuri pe care Guvernul Boc, 
catalogat drept incompetent, le-a 

adoptat deja. în acest sens, protes
tatarii au cerut: Restructurarea person
alului bugetar, Blocarea achiziților 
publice; Renunțarea la salarii și pensii 
de lux; Reducerea evaziunii fiscale; 
Revizuirea tuturor pensiilor medicale.

„Am luat act de starea de spirit 
din Valea Jiului și de solicitările 
reprezentanților pensionarilor. Voi 
transmite Guvernului doleanțele și 
problemele ridicate în cadrul 
discuților de astăzi. Sper să găsim 
împreună soluții obiective pentru 
ieșirea din situația deosebit de dificilă 
în care ne aflăm. Nu vom putea trece 
cu bine peste această prioadă decât în 
condițiile în care vom purta un dialog 
permanent, civilizat și vom înțelege că 
doar cu obiectivitate și solidaritate 
vom putea depăși criza economică ce 
afectează întreaga lume nu numai 
România”, a declarat duprefectul 
Dorin Gligor după întâlnirea cu 
reprezentanții pensionarilor din Valea 
Jiului.

Irina Năstase
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Un român moare la fiecare 15 minute din cauza fumatului 
iar numărul deceselor este în creștere, în lume la fiecare 
opt secunde înregistrândii-se un astfel de eveniment, 
avertizează Societatea Română de Pneumologie.

Peste 3,5 tone de deșeuri de ambalaje, 
colectate selectiv la concertul AC/DC Bote încă visează la Bianca

Peste 3,5 tone de deșeuri de am
balaje au fost colectate selectiv la 
concertul AC/DC de duminică, din 
Piața Constituției din București, 
gunoaiele ajungând până la stațiile de 
reciclare printr-un parteneriat între 
organizatori și o firmă care se ocupă 
de colectarea de ambalaje folosite.

"Deșeurile de ambalaje au fost 
colectate selectiv în containerele am
plasate la intrare, precum și în zona 
de concert. Din totalul de 3.605 kilo
grame de deșeuri de ambalaje, cele 
din plastic - pahare, peturi, folie - au 
deținut cea mai mare pondere - 2.100 
de kilograme. Restul a constat în car
ton - 1,5 tone - sau doze de aluminiu 
- cinci kilograme", se arată într-un 
comunicat de presă de marți al orga
nizatorilor concertului.

Aceștia afirmă că deșeurile 
colectate în timpul concertului vor fi 
trimise unor companii de reciclare. 
Cele din plastic vor ajunge la "Green- 
tech Buzău", cele din hârtie și carton

Cel mai celebru prezentator 
meteo de la televiziunea
germană, acuzat de viol

Cel mai celebru prezentator al 
rubricii meteo de la televiziunea 
germană este cercetat pentru violarea și 
vătămarea corporală gravă a iubitei 
sale, a anunțat miercuri Parchetul din 
Mannheim (vestul Germaniei).

Potrivit acuzării, Jorg Kachel- 
mann, un elvețian în vârstă de 51 de 
ani, și-a violat partenera de viață, în 
vârstă de 36 de ani, și a amenințat-o cu 
moartea, în timpul și după agresare, 
pentru că aceasta voia să-l părăsească.

El și-a rănit victima, apăsând pe 
gâtul acesteia lama de opt centimetri a 
unui cuțit, în timpul violului, care a 
avut loc în februarie, în apartamentul 

la "Ambro SA Suceava", iar cele din 
aluminiu la "AMEP American Pack
aging SA - Tecuci".

Inițiativa de colectare selectivă 
la concert a fost susținută de Min
istrul Mediului, Lâszlo Borbely, care, 
înainte de începerea spectacolului, a 
vizitat zona de concert pentru a vedea 
modul de colectare.

"Este nevoie de cât mai multe 
astfel de evenimente, care să 
conștientizeze populația despre nece
sitatea colectării selective a 
deșeurilor. Suntem cetățeni europeni 
și trebuie să ne comportăm ca atare", 
a spus Borbely după ce a depus se
lectiv deșeuri de ambalaje într-unul 
din cele 40 de containere amplasate 
în zona de concert.

Colectarea selectivă în timpul 
concertului a avut și suportul unui 
număr de 60 de voluntari ai unui 
ONG de mediu, organizația Mai- 
MultVerde.

femeii, situat în Schwetzingen (sud- 
vestul Germaniei).

Dacă va fi găsit vinovat, prezenta
torul riscă cel puțin cinci ani de în
chisoare.

Kachelmann a fost arestat la mi
jlocul lunii martie, pe aeroportul din 
Frankfurt, la întoarcerea sa de la 
Jocurile Olimpice din Canada, și a fost 
plasat în detenție provizorie.

El susține că este nevinovat și că 
acuzațiile care i se aduc "nu au nicio 
bază reală".

Telespectatorii și presa germană 
au fost șocați la anunțul arestării sale.

Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, Bote a 
recunoscut că a fost îndrăgostit de Bianca și că 

ar face orice pentru ea.

Cătălin o are trecută pe Bianca în telefon "My Iove" și 
recunoaște ca a iubit-o foarte mult și-că "îi umplea toate 
golurile". El regretă această despărțire și susține că orice este 
posibil,inclusiv o eventuală împăcare. Cătălin are în contin
uare cheile de la apartamentul Biancăi, la fel cum și blonda 
le are pe cele de la casa lui. în plus, Bote a povestit că Bianca 
încă îi mai folosește mașinile, de fiecare dată când simte 
nevoia.

Designer-ul este extrem de generos. El susține că o va 
ajuta în continuare pe Bianca, deși momentan nu o mai 
susține financiar. I-a propus chiar să urmeze cursurile de ac
torie din Los Angeles, pe cheltuiala lui. Despre Cristea nu a 
zis foarte multe, însă Bote consideră că "îi va veni și lui 
mintea la cap și va înțelege că nu contează cantitatea, ci cal
itatea".

Cătălin a suferit foarte tare în ultima perioadă, el re
gretând din tot sufletul relația cu Bianca, însă recunoaște că 
în ultima perioadă a înșelat-o, dar abia după ce dl hotărâse că 
relația nu mai merge. Cătălin a vorbit și de femeile din viața 
lui, printre care Tania Budi ocupă un loc important în inima 
designer-ului.

Bote a mai povestit de Festivalul de Film de la Cannes, 
la care a participat alături de vedete ca: Andi Moiescu, An
dreea Esca sau Monica Bârlădeanu. El s-a simțit foarte bine 
acolo, însă i-ar fi plăcut să fie și Bianca la brațul său. Din 
păcate, blondei "i-a plăcut mai mult fotbalul", după cum 
recunoaște Cătălin Botezatu.

Robert Turcescu este persoana propusă 
să preia funcția de director interimar la TVR

Jurnalistul Robert Turcescu ar putea 
să preia interimar conducerea Societății 
Române de Televiziune (SRTv), în- 
locuindu-1 pe actualul director general 
Alexandru Sassu, până la numirea unui 
nou Consiliu de Administrație la TVR, a 
declarat pentru MEDIAFAX Raluca Tur- 
can, vicepreședintele PDL.

"S-a decis numirea unui director in
terimar la TVR. Astăzi (marți, nr.) a avut 
loc o discuție pe tema aceasta. Persoana 
propusă a fost domnul Turcescu", a spus 
Raluca Turcan, președinte al Comisiei de 
Cultură din Camera Deputaților și 
inițiatoare a unui proiect de modificare a 
Legii de funcționare a TVR și SRR.

Potrivit Ralucăi Turcan, prin 
hotărâre a Parlamentului se va stabili un 
mandat pe o perioadă definită pentru di
rectorul interimar al TVR, până la numirea 
noului Consiliu de Adrministrație al Tele
viziunii Publice.

Jurnalistul Robert Turcescu a spus că 
"deocamdată nu este nimic oficial" . 
"Probabil că în următoarele zile vor avea 
loc discuții pe această temă". "Confirm că 
sunt dispus să iau în serios o astfel de 
propunere", a mai spus Turcescu.

Pe 1 aprilie, Robert Turcescu de
clara, pentru MEDIAFAX, că, dacă i se va 
propune șefia SRTv, se va gândi "foarte 
serios" și că decizia lui va fi influențată de 
componența noului CA. "în momentul în 
care mi se va face, dacă mi se va face, este 
o propunere la care mă voi gândi foarte se
rios. Este genul de propunere la care mă 
voi gândi foarte serios. Această funcție de 
președinte ¥ director general este o funcție 
care presupune colaborarea cu membri 
unui consiliu de administrație și conduc
erea unui consiliu de administrație (...) Eu 
sunt un om care a lucrat întotdeauna în 
echipă și un punct important îl constituie 
și componența acestui consiliu de 
administrație cu care ar urma să lucrez", a 
explicat Robert Turcescu.

în plus, întrebat dacă mai crede, așa 
cum a declarat în luna ianuarie într-un in
terviu pentru Academia Cațavencu, că 
Rodica Culcer ar fi favorită pentru a pre

lua conducerea Televiziunii Române, 
Robert Turcescu a spus: "în momentul de 
față nu-mi mai mențin pronosticul lansat 
(în legătură cu Rodica Culcer, nr.), dar nu 
vreau să se înțeleagă nici că am devenit eu 
favorit. Rodica Culcer s-a aflat o lungă 
perioadă de timp printre personajele cu 
mari șanse la funcția de prcșcdinte-direc- 
tor general".

Totodată, Robert Turcescu a precizat 
atunci că îi mulțumește lui Ion Cristoiu, 
care a declarat în mai multe rânduri că îl 
susține la conducerea TVR. "îi 
mulțumesc, mă bucură încrederea unui 
coleg de breaslă precum Ion Cristoiu", a 
spus Robert Turcescu, precizând că "nu a 
conspirat" cu Ion Cristoiu "pentru re
alizarea unei înțelegeri de genul acesta".

în prezent, Robert Turcescu este di
rector general al postului de radio Reali
tatea FM, din trustul Realitatea - 
Cațavencu, funcție pe care o deține din oc
tombrie 2008. Robert Turcescu are 17 ani 
de experiență în presă, dc-a lungul vremii 
lucrând ca reporter, redactor, realizator sau 
comentator atât în radio și televiziune, cât 
și în presa scrisă centrală (Curierul 
Național, Ziua, Evenimentul zilei, Dilema, 
Cotidianul).

Robert Turcescu, Rodica Culcer și 
Ion Cristoiu se află printre numele vehic
ulate în presă printre persoanele cu cele 
mai mari șanse să preia funcția de 
președinte-director general al Societății 
Române de Televiziune (SRTv), după ce 
actualul Consiliu de Administrație al 
TVR, condus de Alexandru Sassu, a fost 

demis.Discuțiile privind desemnarea lui 
Robert Turcescu în funcția de director in
terimar al TVR vin după ce, sâmbătă, la 
Sibiu, vicepreședintele PDL Raluca Tur
can a spus că are informații că, în ultimele 
zile, în TVR contractele mari de achiziții 
pentru care era nevoie de avizul Consiliu
lui de Administrație au fost "sparte” în 
contracte la valori sub 100.000 de euro, 
pentru a putea fi făcute achiziții directe.

Ulterior, vicepreședintele PDL 
Raluca Turcan anunța, într-o postare pe 
blog, că va sesiza Curtea de Conturi și 
DNA cu privire la situația din TVR, reit
erând afirmația potrivit căreia în instituție 
se atribuie contracte fără licitație, 
spărgandu-se în sume mai mici achiziții de 
multe sute de mii de euro.

în schimb, Biroul de Presă al 
Societății Române de Televiziune a trans
mis marți, printr-un comunicat de presă, 
că achizițiile în TVR au avut loc prin 
licitații deschise, cu respectarea legislației.

Raportul de activitate pe anul 2008 
al Televiziunii Române a fost respins, în 
30 martie, de plenul reunit al Parlamentu
lui, cu 195 voturi "pentru", 78 - 
"împotrivă" șl 3 - "abțineri", votul negativ 
al parlamentarilor echivalând cu demiterea 
Consiliului de Administrație al TVR, con
dus de Alexandru Sassu. Articolul 46, alin. 
7 din Legea 41/1994 privind organizarea 
și funcționarea SRTv prevede că "respin
gerea de către Parlament a raportului anuăl 
atrage demiterea, de drept, a consiliului de 
administrație respectiv".



„Demnii, când religia era puternică, iar medicina 
slabă, oamenii confundau magia cu medicina. Acum, 
când știința este puternică, iar religia slabă, oamenii 
confundă medicina cu magia". (Thomas Sz.aszi Joi, 20 mai 2010
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Inima și afecțiunile cardiovasculare
Inima poate fi definită drept o 
pompă, uluitor de puternică, 
care asigură circulația sânge
lui în corp, furnizând astfel 

cantitatea de oxigen necesară 
proceselor metabolice la nive

lul țesuturilor și organelor. 
Unul dintre cele mai impor
tante organe ale corpului 

uman, inima pompează zilnic 
aproximativ cinci litri de 

sânge, proces care începe din 
ti jnentul nașterii și se oprește 

la moarte.

Bolile de inimă

Boala de inimă nu există, în 
adevăratul sens al cuvântului. Foarte 
puține persoane au neșansa de a se 
’ î cu probleme ale inimii și totodată 
foarte puțini suferă de afecțiuni ale 
valvelor sau de reumatism articular 
acut. Inima nu se poate îmbolnăvii prin 
intrarea în contact cu un microb cu 
transmitere directă, de la om la om. Bo
lile de inimă sunt de fapt rezultatul final 
al deteriorării treptate a rețelei de vase 
sanguine, care implică la un moment 
dat și deteriorarea inimii. Principala 
cauză a afecțiunilor inimii este în
gustarea vaselor de sânge care intră și 
ie«. din inimă, uneori aceste vase de 
sknge pot ajunge chiar să se înfunde. 
Boala de inimă se identifică cu boala 
vaselor de sânge. O funcționare 
defectuasă a acestui organ determină 
apariția unor simptome neplăcute, de la 
amețeală și stări de oboseală, chiar până 
1 oarte subită. „Dacă nu sunt luate 
masuri de prevenție inima este puternic 
afectată. Din asta poate rezulta atacul 
de inimă. „Ruginită” și „uzată”, inima 
nu mai funcționează. Cu alte cuvinte, 
boala de inimă este consecința 
obsturării unor artere astfel încât sân
gele este împiedicat să ajungă la 
mușchiul inimii, iar aceasta nu mai 
poate lucra”, spune Nicolae Străuț, 
medic primar cardiolog.

Cauzele apariției 
„bolilor” de inimă

„Boala” de inimă apare ca rezultat 
al formării unor depozite de grăsime pe 

pereții vaselor de sânge, în special pe 
artere. Aceste depozite se formează 
încă de la naștere, iar în timp se 
calcifică (întăresc), ducând la formarea 
plăcii de aterom. Formarea plăcii de 
aterom duce la îngustarea și întărirea 
arterelor favorizând apariția arteroscle- 
rozei, afecțiune care are trei stadii de 
evoluție.

Primul stadiu al evoluției 
arterosclerozei se desfășoară în primii 
20 de ani ai vieții, iar de cele mai multe 
ori este tratat cu ignoranță. Alimentele 
nesănătoase, stilul de viață 
necorespunzător duc la apariția pe 
pereții arterelor depozitele de grăsime. 
Al doilea stadiu de evoluție al 
arterosclerozei poate fi caracterizat prin 
înmulțirea și creșterea în dimensiune a 
depozitelor de grăsime, acestea de
venind fragile și prezintă fisuri, uneori 
se pot rupe. în acest stadiu de evoluție 
nu se modifică simțitor starea generală 
de sănătate a individului. Gravitatea 
acestei boli este conștietizată de pacient 
abea în al treilea stadiu de evoluție. 
Arterele sunt îngustate, iar riscul pre
dominant constă în ruperea frag
mentelor din placa de aterom, sau 
formarea de cheaguri de sânge care duc 
la blocarea bruscă a arterelor. Astfel 
este întrerupt aportul de sânge necesar 
către inimă, iar fără un debit adecvat or
ganul nu poate funcționa bine, fapt care 
duce la producerea infarctului mio
cardic.

„Bolile de inimă 
sunt periculoase 
și chinuitoare”

Atacul de inimă nu este în- 
todeauna mortal. Odată produs, atacul 
de inimă poate influența apariția arit- 
miei (perturbarea ritmului cardiac), 
îngroșarea sângelui și apariția unor 
cheaguri de sânge care în momentul în 
care ajung la creier produc accidentul 
vascular cerebral. în această situație o 
porțiune a creierului numai este 
alimentată cu sânge și moare. Acciden
tul vascular poate produce uneori dece
sul individului. O altă situație nefericită 
este ruperea unei artere fine la nivelul 
creierului, fapt care produce hemoragia 
cerebrală. „Este posibilă și ca un indi
vid să sufere un atac de inimă în forme 
ușoare și să nu-și dea seama. O situație 
norocoasă este când apare durerea în 
piept, dar în unele cazuri atacul de 
inimă în forme ușoare este confundat

„ Este mult mai ușor să previi bolile de inimă decât să le combați. Acest lucru este valabil bineînțeles in 
cazul fiecărei boli. Inima, ca și organ, nu este afectată de înaintarea în vârstă, ea putând funcționa perfect dacă 

s-ar ține cont de câteva lucruri esențiale. Cele șapte „păcate capitale ” ar fi: viața în tensiune nervoasă permanentă, 
alimentația nesănătoasă (grăsimi, sare, zaharuri rafinate), alimentația săracă în fructe, legume și pește, obezitatea, 
sedentarismul, fumatul și excesul de alcool. Alimentația obișnuită trebuie suplimentată cu antioxidanți și vitamine" 
recomandă Nicolae Străuț, medic primar cardiolog.

cu o indigestie. Atacul de inimă nu este 
întodeauna mortal, individul rămâne in
valid, iar recuperarea în totalitate este 
foarte dificilă. Bolile de inimă sunt 
foarte periculoase și în acelși timp chi
nuitoare dat fiind faptul că te poți simți 
bine și în secunda următoare poți fi 
mort”, specifică Nicolae Străuț, medic 
primar cardiologie.

Factori de risc

Bolile de inimă nu sunt consecința 
îmbătrânirii, ci a alimentațiie 
nesănătoase. Ele apar la persoane care 
au predispoziție genetică: tendința val
orilor mari de grăsime și glucoză în 
sânge, hipertensiune arterială, nivelul 
ridicat al colesterolului, lipoproteina A 
și a homocisteinei. Stresul mental și

emoțional poate spori afecțiunile pro
duse de moleculele de oxigen 
distrugătoare (radicalii liberi), care 
afectează calitatea particulelor de coles
terol, astfel fiind produse lipide cu 
greutate moleculară joasă (LDL- Low 
Density Lipid). Lipoproteina A este 

produsul rezoltat din oxidarea coles
terolului. De asemenea carențele de vi
tamine din organism pot duce la 
modificări patologice la nivelul sis
temului cardiovascular.

Irina Năstase

împreuna 
ddm via0 
orașului

Vin de pătrunjel pentru tratarea
afecțiunilor cardiace

Pătrunjelul adesea folosită, atât 
în bucătărie cât și în tratamentul pro
filactic. Cunsumarea pătrunjelului sub 
diferite forme vindecă numeroase 
afecțiuni, de la durerea de dinți până 
la bolile reumatice, cardiovasculare, 
anemii, chiar și cancer. De asemenea 
este recomandat și în tratarea bolilor 
de nervi.

Vinul de pătrunjel este un leac 
străvechi, cunoscut de aproape un 
mileniu, eficient în ameliorarea 
durerilor care prevestesc afecțiuni car
diace și contribuind la însănătoșire în

cazurile de insuficiență cardiacă. Zece 
tulpini proaspete de pătrunjel, cu 
frunze cu tot, se pun la fert într-un 
litru de vin natural la care se adaugă 
una-două linguri de oțet curat de vin. 
Se lasă să fiarbă la foc mic 10 minute, 
apoi se topește în această fiertură o 
cantitate de 300 g miere de albine. Se 
ia de pe foc și se lasă să stea 5 minute. 
Vinul se filtrează fierbinte și se trage 
în sticluțe curate, perfect uscate, 
clătite în prealabil cu alcool tare, apoi 
se astupă ermetic. Din acest preparat 
se vor lua două-trei linguri pline pe zi.

l>n luna moi. cu ovdnt 
itaru om loayx
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Rejrrinfa BNR a urcat cu 0,48 bani, la 4,1997 lei/euro, un nou maxim din 5 
ianuarie 2010, iar leul s-a depreciat semnificativ în raport cu dolarul, astfel 
că paritatea calculată de banca centrală a ajuns la 3,4451 lei/dolar, maximul 
ultimilor șase ani și jumătate.

Grecia a plătit cu banii de la UE și 
FMI datorii de de 8,5 miliarde euro

Guvernul vrea să-și asume răspunderea 
pentru reducerea cheltuielilor

Grecia a folosit banii primiți de la 
Uniunea Europeană (UE) și Fondul Mon
etar Internațional (FMI) pentru a achita 
miercuri scadența unor obligațiuni în val
oare de 8,5 miliarde de curo, a anunțat o 
sursă apropiată tranzacției.

Temerile investitorilor privind ca
pacitatea guvernului elen de a acoperi 
plata obligațiunilor scadente la 19 mai au 
determinat UE și FMI să anunțe un pro
gram de împrumuturi în valoare de 110 
miliarde de euro pentru Grecia pe o 
perioadă de trei ani.

"Am finalizat plata obligațiunilor de 
8,5 miliarde de euro ajunse la maturitate", 
a afirmat un oficial bancar apropiat 
situației.

Chiar dacă a obținut timp, Grecia 
trebuie acum să convingă investitorii că 
poate controla deficitul bugetar astfel 
încât să poată împrumuta din nou dc pe 
piață.

"A trebuit să luăm măsuri de 
urgență pentru a aborda problemele dato
riei publice și de credibilitate. Măsurile 
acestea ne vor oferi timp pentru 
schimbări mai ample", a declarat pre
mierul elen George Papandreou la o 
conferință pe teme energetice desfășurată 
la Atena.

Grecia a primit marți 14,5 miliarde 
de euro de la UE, parte a primei tranșe, 
dc 20 dc miliarde dc curo, acordate de 
statele zonei euro și FMI.

Statul elen se confruntă acum cu di
ficultatea reducerii deficitului bugetar de

Camera Deputaților 
a adoptat Legea lustrației

Camera Deputaților a adoptat, mier
curi, Legea lustrației, cu 203 voturi "pen
tru", 40 de voturi "împotrivă" și 12 abțineri. 
Legea a fost votată prin apel nominal.

în cazul acestui act normativ. Camera 
Deputaților este forul decizional.

Legea lustrației a fost adoptată de 
Senat în aprilie 2006.

Legea lustrației prevede limitarea 
temporară a accesului la anumite funcții și 
demnități publice pentru persoanele care au 
făcut parte din structurile de putere și din 
aparatul represiv al regimului comunist în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989. Aceștia nu pot candida și nu poate fi 
numți pe o perioadă de 5 ani consecutivi de 
la intrarea în vigoare a legii pentru demnități 
și funcții publice.

Printre persoanele care fac obiectul 
legii și nu vor putea candida sau fi numite 
în funcții publice se află persoanele au ocu
pat funcții de conducere retribuite de PCR 
și cele care au deținut calitatea dc membru 
al Consiliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, cele care au fost secretari, prim- 
secretari sau cele care au exercitat funcții de 
activist în cadrul aparatului de propagandă 
sau care au deținut calitatea de șefi ai unor 
misiuni diplomatice sau consulare

la aproape 14% în 2009 sub 3% până în 
2014, în timp ce Produsul Intern Brut va 
continua să scadă. Pentru 2010, 
autoritățile elene se așteaptă la o 
contracție economică de 4%.

Totodată, guvernul a anunțat mierr 
curi că va scoate la licitație proiecte de 
construcții în valoare de 3,9 miliarde de 
euro până în 2012. Grecia trebuie să asig
ure finanțare pentru cheltuieli în 
infrastructură astfel încât să atragă o parte 
cât mai mare din fondurile de 25 de mil
iarde dc euro pe care le poate accesa dc 
la UE până în 2013.

românești din străinătate. în aceeași cate
gorie se înscriu și persoanele care au ocupat 
funcțiile de comandant, inspector șef sau in
spector adjunct în inspectoratele de miliție, 
comandanții din centrele de detenție 
politică, secretarii de partid.

Aceștia nu pot fi aleși sau nu pot fi 
numiți pe o perioadă de 5 ani consecutivi de 
la intrarea în vigoare a legii pentru demnități 
și funcții publice, cum ar fi cea de 
președinte al țării, senator, deputat, membru 
al CSM, consilieri locali și județeni, con
silieri prezidențiali sau de stat în cadrul 
Administrației Prezidențiale, membri ai Gu
vernului, judecători ai Curții 
Constituționale, avocatul poporului, mem
bru în CA sau în conducerea executivă a 
BNR sau a altor bănci de stat sau membru 
în CA sau AGA ale regiilor naționale, com
paniilor naționale, președinte sau 
vicepreședinte al ICCJ, procurori generali, 
membri în conducerea ANI.

în termen de 30 dc zile de la intrarea 
în vigoare a legii, persoanele care ocupă 
funcții de demnitate publică trebuie să 
depună la instituția unde lucrează o 
declarație olografă, pe propria răspundere, 
prin care să precizeze dacă s-ar afla într-una 
dintre situațiile prevăzute de legea lustrației.

Premierul Emil Boc a anunțat, în 
ședința de miercuri a Cabinetului, că 
Guvernul intenționează să își asume 
răspunderea în fața Parlamentului pen
tru măsurile de reducere a cheltuielilor 
bugetare.

El a precizat că Guvernul va elab
ora un proiect de lege privind reducerea 
deficitului bugetar și relansarea 
economiei, care va fi discutat mai întâi 
în Coaliție și ulterior aprobat de Exec
utiv, în vederea asumării răspunderii pe 
baza unui calendar al procedurilor care 
să permită Guvernului ca măsurile re
spective să fie aplicabile începând cu 
luna iunie.

"Fără a întrerupe dialogul cu sindi
catele și patronatele, vom trece la de
cizii. Din acest punct de vedere propun 
Guvernului și Coaliției ca modalitatea 
prin care să punem în aplicare progra
mul de reducere a cheltuielilor bugetare 
și de susținere a activităților economice 
să fie angajarea răspunderii Guvernu
lui", a spus Boc.

El a arătat că Executivul își prop
une să limiteze deficitul bugetar fără 
majorări de taxe.

"Axa acestor măsuri pe care le 
vom adopta vă propun să fie reducerea 
cehltuielilor bugetare și nu majorarea 
taxelor, și aici am în vedere în special 
nemajorarea TVA și a cotei unice, ca 
soluții alternative propuse de unii sau 
de alții. Cred că în acest moment soluția 
reducerii cheltuielilor bugetare care să 
ne permită încadrarea într-un deficit de 
6,8 pentru 2010 reprezintă soluția 
viabilă pentru viitorul acestei țări", a 
spus Boc.

Premierul a reluat totodată ideea 
că nu actualul Guvern este vinovat de 
derapajele și greșelile comise în politica 
salarială și de pensii din intervalul 
2007-2008 și că în 2009 au fost limitate 
creșterile de cheltuieli, dar că din cauza

Ordonanța de combatere a evaziunii fiscale va fi aprobată 
săptămâna viitoare și aplicată imediat

Proiectul dc combatere a evaziunii fiscale 
va fi aprobat dc Guvern săptămâna viitoare, sub 
forma unei ordonanțe dc urgență, și aplicat ime
diat, fără să fie inclus în legea dc reducere a 
cheltuielilor bugetare pentru care Executivul își 
va asuma răspunderea în Parlament, a declarat 
premierul Emil Boc.

Guvernul a inclus pc ordinea dc zi a 
ședinței dc miercuri proiectul dc ordonanță dc 
urgență privind combaterea evaziunii fiscale, 
pentru ca documentul să fie analizat într-o 
primă lectură.

Premierul Emil Boc a cerut sâmbătă 
miniștrilor implicați să finalizeze proiectul dc

agravării crizei economice europene și 
mondiale România nu își mai poate 
permite să finanțeze din împrumuturo 
cheltuieli suplimentare pentru salarii și 
pensii.

"Dacă este să fim corecți cu 22 
milioane de români, chiar dacă aceste 
măsuri sunt dureroase, aspre, în ceea ce 
privește țara și România în ansamblu 
ele sunt absolut necesare, iar o aseme
nea decizie nu poate fi luată decât 
printr-o asumare directă a răspunderii 
Guvernului în fața Parlamentului, care 
în ultimă instanță să decidă dacă 
dorește ca România să meargă într-o 
direcție bună, să aibă un viitor sănătăos 
al creșterii economice și nu bazat, așa 
cum a fost în trecut, pe consum și îm
prumut, ci pe productivitate și eficiență,

combatere a evaziunii fiscale până la ședința dc 
miercuri a Guvernului, pentru a fi dezbătut în 
primă lectură, și să fie urmat dc "măsuri orga
nizatorice ferme” dc aplicare.

Guvernul s-a angajat în negocierile cu 
Fondului Monetar Internațional că va acorda 
ANAF atribuții sporite în combaterea evaziunii 
prin drept dc acces la evidențele bancare, că sc 
va concentra și asupra persoanelor fizice cu 
mari venituri și va introduce condiții stricte dc 
autorizare a firmelor care lucrează cu bunuri în 
regim suspensiv dc accize

în scrisoarea suplimentară dc intenție 
convenită cu FMI, Guvernul arată că sunt nece

pentru a da posibilitatea unei creșteri 
sănătoase a salariilor și pensiilor în vi
itor. Ne asigurăm că în viitor vor putea 
fi plătite fără probleme aceste obligații 
sociale ale statului, la un cuantum 
corect și care să poată fi susținut de 
economia românească", a spus Boc.

Președintele Traian Băsescu a de
clarat, joi, că, probabil, soluția pentru 
adoptarea măsurilor convenite cu FMI 
va fi asumarea răspunderii Guvernului 
în Parlament, având în vedere timf J1 
scurt rămas până la reuniunea board- 
ului FMI de la sfârșitul lunii iunie.

Liderii PNL și PSD au anunțat că 
o eventuală asumare a răspunderii Gu
vernului pentru măsurile convenite cu 
FMI va fi urmată, probabil, d > 
moțiune de cenzură.

sare eforturi dc administrare fiscală sporite pen
tru a combate scăderea veniturilor colectate pc 
parcursul recesiunii și că, în prima etapă, 
acțiunile vor fi concentrate pc frauda în materie 
dc TVA, printr-o mai bună gestionare a arier
atelor fiscale în creștere și prin întărirea con
trolului la marii contribuabili.

în a doua etapă, autoritățile sc vor "con
centra" asupra contribuabililor-persoanc fizice 
cu mari venituri și vor dezvolta metodologii dc 
control indirect care să completeze tchniciilci 
existente în vederea identificării veniturilor 
ncdcclaratc.
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Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că formația 
"roș-albastră " va evolua în sezonul următor al Ligii Ipe stadionul 
"Gloria " din Buzău, el menționând că a întocmit deja un contract în 
acest sens.
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upeniul suferă din cauza accidentărilor
Ghinioanele se țin lanț și de 

linerul Lupeni. După ce a pierdut 
•cui cu Dacia Mioveni, deși a dom- 
lat clar și a avut și probleme cu ar- 
itrajul lui Sebastian Colțescu, 
ortacii” lui Petre Gigiu au căzut pe 
ipete la probleme medicale. Cinci 
tulari nu poate trimit în teren, la 
)cul cu CSM Râmnicu Vâlcea, 
ntrenorul Petre Gigiu. Atacantul 
mje a jucat până acum cu mari 
robleme la genunchi și nu mai 
oate amâna operația la menise. Cu 
ât se va opera mai repede, cu atât

Hnelia Racea a primit verde
lin partea medicilor
Campioana europeană de la 

iârnă, Amelia Racea, a scăpat 
ie emoții. Medicii au descope
rit la un control de rutină pro- 

me la inimă, care până la 
urmă s-au dovedit a fi doar o 

sperietură.

Imediat după Campionatele 
iuropene de la Birmingham, toate 
dmnastele au trecut pe la Centrul 
Național de Medicină Sportivă din 
bucurești. Medicii au văzut la 
Kmelia Racea că ritmul cardiac nu 
:sțe cel normal și i-au interzis să 
it /efort și să se antreneze normal. 
Oricum, sportiva avea un program 
nai lejer preț de câteva săptămâni, 
lupă Europene. Amelia Racea a 
ost trimisă din nou, la București, 
•entru a refăce testele cardiologice. 
’ pioana europeană a ajuns, prin 
ntermediul Marianei Bitang, la un 

refacerea va fi mai scurtă, iar 
jucătorul va fi apt pentru sezonul vi
itor. Lucian Itu este la ședințe de 
fizioterapie și acuză o accidentare 
din meciul cu Mioveniul. Mircea 
Gheorghe stă pe tușă din două mo
tive. Mijlocașul este accidentat, 
având întindere musculară, plus că 
a colecționat și patru cartonașe gal
bene și implicit urmează o etapă de 
suspendare. Omoduemuke a căzut 
și el victimă problemelor medicale. 
La FC Silvania jucătorul a ieșit din 
teren accidentat și cu un dinte lipsă,

renumit cardiolog din Capitală, care 
a concluzionat în urma analizelor 
efectuate că problemele sportivei 
sunt date de paraziți intestinali. 

iar la meciul cu Dacia Mioveni a 
făcut și entorsă la gleznă. Ultimul 
fotbalist cu probleme medicale este 
tot un atacant, Ciprian Pepenar. 
Acesta a avut un contact mai dur cu 
Diaconescu, la antrenament, fiind 
suspect de fractură la mână, în 
același loc unde are implantată o tijă 
metalică. „în ciuda arbitrajelor 
slabe de care am avut parte în cam
pionat, sper să nu pierdem acest joc, 
am încredere în echipă”, a spus pri
marul Resmeriță referitor la jocul de 
sâmbătă, cu CSM Râmnicu Vâlcea.

După tratamentul de rigoare, în 
funcție de cum evoluează starea de 
sănătate, Amelia Racea își va relua 
programul de antrenamente.

<--------------------------------N
g =

Cartaș a terminat 
pe 4 în topul marcatoarelor

Pentru al patrulea an consecutiv, 
Carmen Cartaș, interul lui Cetate 
Deva, termină campionatul între 
primele zece marcatoare ale Ligii 
Naționale feminine.

Carmen Cartaș s-a obișnuit deja 
cu prezența în acest top al gol- 
gheterelor, unde primul loc este 
răsplătit cu Trofeul „Simona Arghir 
Sandu”. în campionatul care s-a 
încheiat în urmă cu o săptămână, 
brăileanca Ada Moldovan a reușit să 
marcheze 244 de goluri, performanță 
mai mult decât suficientă pentru a 
câștiga trofeul. Ea a fost urmată la 
mare distanță de Adriana Holhoș, in
terul lui HC Zalău care a bătut-o 
singură pe Cetate Deva, în antepenul- 
tima etapă din Liga națională 2009 - 
2010. Carmen Cartaș s-a clasat la 
final pe locul patru, cu 178 de goluri 
marcate. Cea mai bună clasare a in
terului devean a fost înregistrată în 
urmă cu doi ani, când a terminat pe 
poziția secundă în topul celor mai 
bune marcatoare.

Și încă două amănunte intere
sante. Deși are o pleiadă de handbal
iste de cinci stele, Oltchim Râmnicu 
Vâlcea are numai o singură 
handbalistă în primele zece: pivotul

Clasament marcatoare
1 .Ada Moldovan - Dunărea Brăila 244

2.Adriana Holhoș - HC Zalău 200
3.Melinda Geiger - Știința Baia Mare 196

4.Carmen Cartaș - Cetate Deva 178
5.Ionela Goran - HCM Buzău 176

6.Ionela Stanca - Oltchim Rm. Vâlcea 169 
7.Simona Vintilă - Jolidon Cluj

Roxana Cherăscu - Rulmentul Brașov 167
9. Mihaela Tivadar - HCM Roman 145

10. Katalin Jenofy - Dunărea Brăila 144
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Ionela
Stanca. Singura formație din Liga 
Națională care are două reprezentante 
în clasamentul primelor zece marca
toare este Dunărea Brăila. Primul și 
ultimul loc în Top 10 aparține 
proaspetei calificate în cupele eu
ropene.

Petroșaniul are cei mai buni juniori
Echipele din Petroșani conduc 

clasamentele în campionatele juniorilor 
C, D și E. Universitatea și Jiul sunt lid
ere după 20 de etape. La juniori C, Uni
versitatea Petroșani a acumulat 56 de 
puncte după 20 de etape, având numai 
două înfrângeri, însă nu este lider 
detașat. La numai trei puncte în spate, 
Real Sport Deva le suflă în ceafă tiner
ilor juniori ai grupării studențești. La 
juniori D și C, echipele Jiului sunt cele 
care au șefia clasamentului. Și tot Real 
Sport Deva se află pe poziția secundă 
în clasament.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
y'

Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu 

Vă oferim: REDUCERE
• PERSONAL DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

\ LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

Scandal cu Mircea Lucescu
Cel mai bun antrenor romând de 

fotbal, Mircea Lucescu, este în centrul 
unui scandal care îl mai are ca protag
onist și pe nepotul său, Matei. Mircea 
Lucescu a fost pozat de paparazzi în 
timp ce i-a încredințat automobilul 
propriu nepotului său, Matei, care are 
doar 16 ani și nu posedă permis de 
conducere. Cancan scrie că familia 
Lucescu, senior și junior, împreună cu 
soțiile lor și nepotul Matei, au luat 
masa la un restaurant din Herăstrău. 
La plecare, Mircea Lucescu a plecat

împreună cu nepotul său Matei, dar 
antrenorul lui Șahtior a stat pe locul 
din dreapta șoferului. Paparazzii i-au 
urmărit pe cei doi prin București, 
duminică, în timp ce Matei Lucescu 
șofa de zor fără permis de conducere, 
dar cu bunicul în partea dreaptă. Pen
tru că a încredințat mașina unui minor 
pentru a fi condusă, Mircea Lucescu 
este pasibil cu închisoarea de la 1 la 5 
ani.

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

y

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE 
o

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele
se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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Vedete...

Charlie este alb și cam sărit de pe fix, John este negru și la piele și la 
umor. Cei doi sunt polițiști și zona lor de acțiune este metroul din New 
York. Una dintre îndatoririle lor este să păzească trenul care transportă 
milioane de dolari spre banca rezervelor federale.
(Pro TV; 20:30; Trenul cu bani)

Dicționar. Kaki, Oca, Nil.

Apa stă
tătoare
Xenia 
Suciu

Fluviu 
în Egipt

Teo!

S-a născut pe 18 septembrie 1986 în Lewis* 
ham, Anglia și a crescut în Grove Park.

A fost o adolescentă rebelă. După școală își 
petrecea nopțile până târziu, în baruri cu prie* 
tenii. A recunoscut că a fost dată afară de la 
câteva examene.

La 16 ani renunță la școală pentru a se angaja 
coafeză. Colegii au încurajat-o să-și încerce 
norocul în modelling, iar la 17 ani participa la 
concursul Search for a Beach Babe, concu^* 
pe care îl și câștigă. Află de la o prietenă de 
concursul de la pagina 3, din The Sun. Trimite 
câteva poze și în decembrie 2004 este de
semnată câștigătoare.

Este imaginea de la Sony Computer Enter
tainment Europe's Formula One 06, pent: 
PlayStation 2, PlayStation Portable și F1 CE 
pentru PlayStation 3.

A obținut un rol în versiunea Cashback, iar 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
juca în filmul Baywatch.
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sloo, Ling Bai

TV<?1 f TV "7'2
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Altă viață!
07:30 La prima oră 08:00 Atenție... copii
08:00 Trezirea la apel! 08:30 Doi care doinesc
09:00 Telejurnal 09:00 Ferma (rcl.)
09:15 Trezirea la apel! 10:00 Telejurnal; Sport
10:10 Don Juan îndrăgostit (serial, 10:15 Bugetul meu (reportaj, rcl.)

2008 - 255.) 10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di-
11:15 Miezul zilei vertisment, 2009)
12:15 Lacul de vest din Hangzhou 12:00 Telejurnal
12:50 Giuvaicrul palatului (sud-co- 12:45 Popasuri folclorice (2008)

rcean serial, 2003, rcl. - 10.) cu 
Ycong-ac Lec, Yang Mi-kycong,

14:30 Tribuna partidelor parlamen
tare (rcl.)

Park Chan-hwan, K.im Hyc-seon 15:00 împreună în Europa (film edu-
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo cativ)
14:45 Pur și simplu delicios (rcl.) 16:00 Altă viață! (australian serial,
14:50 Oamenii Deltei 2001, rcl.-3.) 50’ cu John Ho-
15:30 Akzcntc (magazin cultural) ward, Michaia Banas, Abe For-
17:00 Interes general (talk show) sythc, Denise Roberts
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
17:00 Lecția de ecologie (serial do

cumentar, 2007)
18:20 Eu, tu, noi 17:30 Baschct-Finala Diviziei A
18:30 Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 -11.) cu 
Ycong-ac Lcc, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon

19:25 Melodic dc-o scară (canadian 
dramă, 2007) cu Laura Lei
ghton, Antonio Cupo, Ellie Har- 
vic, Lorena Gale

19:40 Sport 21:00 Imaginea Succesului (emisiune
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo de divertisment, 2009)
21:10 Arena publică 21:30 Dincolo de hartă (documentar)
22:25 Ochiul magic 38' 45’
23:00 Dr. House (SUA serial, 2004 - 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

12.) 60’ cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

23:10 Atac mortal (SUA thriller, 
2007) 90' cu Edward Furlong, 
Michael Madsen, Arnold Vo-

16:00
17:00
19:00
20:30

22:00
23:00
23:45

06:00
08:00
10:00
11:00
12:00

13:00
14:00

anteț^^

Observator
’Ncatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Familia Bundy
Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994) 45' cu Don 
Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos, 
Saundra Santiago
Observator
Confesiunile unci mirese (SUA 

comedic, 2005) 90' cu Shannon * 
Elizabeth, Eddie McClintock, 
Geoff Stults, Amy Rutherford
Observator
Acces Direct
Observator
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Bun de cinste (reality show) 
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) bardi, Mârcio Garcia

07:00 Știrile Pro TV (2009) ' 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00
09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 07:30
10:00 Omul în costum maro (polițist, 09:45 Maria Mercedes 08:20

1989, rcl.) 11:15 Predestinați (serial, 2009, rcl.) 09:00
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna (sc- 09:30

1973, rcl.- 3738.) rial de dramă, 2008, rcl.) 10:30
13:00 Știrile Pro TV 14:00 Cele două fețe ale Anei
13:45 Servitoare fără voie (SUA co- 15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00

medie, 1987) 15:30 Destine furate (SUA serial, 14:00
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 2007) 60' cu Sonya Smith, Ro- 15:15

1973 - 3739.) berto Mateos, Mariana Torres, 16:15
r 17:00 Știrile Pro TV Maritza Rodrigucz
' 17:45 Happy Hour 16:25 Vremea de ACASĂ 17:00

19:00 Știrile Pro TV 16:30 Maria Mercedes
20:30 Trenul cu bani (SUA acțiune- 17:30 Povcștiri adevărate 18:00

comedie, 1995) cu Jennifer 18:30 împreună pentru totdeauna 19:00
Lopez, Wesley Snipes, Woody 19:30 Cameleoni 19:30
Harrelson, Robert Blake 20:30 Predestinați 20:30

22:15 State de România (român scria) 21:30 Cealaltă față a Analici ( 22:00
de comedic, 2009 - 112.) cu 22:30 Povcștiri dc noapte 22:15
Ghcorghc Visu, Carmen Tănasc 23:30 India (serial dc aventură, 2009) 23:15

23:30 Știrile Pro TV cu Juliana Paes, Rodrigo Lom-

6

Nimeni nu-i perfect
Pitici și tătici
Sport cu Florentina
Galileo
Vino, mamă, să mă vezi!
CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000, rcl. - 13.)
Camera de râs
Neveste disperate
Gazdă de profesie
Galileo (emisiune de divertis

ment, 2010) 45'
Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rcl. -51.) 45'
Focus 18 90'
Focus Sport;
Gazdă de profesie
Mondenii Show
Focus Monden
Trăsniții (serial - 52.)
McBride: Doctorul c mort dc-a 

binclca (polițist) cu John Larro- 
quette, Marta DuBois

HB0

23:30

11:40 Revoluția doamnei Ratcliffe (omcdic, 2007) 
15:30 Madagascar 2 (SUA film de animație, 2008) 
17:00 Echipa de fotbal (SUA comedic, 2007)

Dr. Dolittle 4 (SUA-canadian comedic, 2008) cu Kyla Pratt
Asta c (român film documentar, 2001) cu lonuț Tarasov, Nicu Carlan, 
în valea terebinților (SUA dramă, 2007) cu Tommy Lcc Jones, Char- 

lizc Theron, Jason Patrie, Susan Sarandon
Dacă nu mi-ar păsa (SUA thriller, 2007) 75’ cu Bill Sage, Roy Schci- 

der, Susan Misner, Ronald Guttman

14:15
14:30
15:30
16:30
17:00
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
Rebel în California (SUA serial, 2003, rcl. - 7.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rcl. - 137.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 11.) 
Lovitură de teatru (chincz-hong-kong comedie, 2001)
Rebel în California (SUA serial, 2003 - 8.) cu Peter Gallagher 
Traveler (SUA film serial de acțiune, 2007 - 5.) cu Matthew Bomcr 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990- 139.) cu Jerry Seinfeld 
Cădere liberă (SUA dramă, 1993) cu Michael Douglas, Robert Duvall
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva mate și automate 1 fasonator mecanic (cherestea) 1 croitor 1

elefon: 0755.999.916
ospătar(chelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze

1
consilier fin an ci ar-bancar 1

isolvent înv.preuniversitar fără 
estal prof. 5

recepționer hotel 1 dulgher (exclusiv restaurator)
6

șofer de autoturisme și camionete
2

’ent contractări și achiziții (brokeri 
ărfuri) 1 tâmplar manual/artizanal 1

>ent de curățenie clădiri și mij- 
iace de transport 2

vânzător 5

arman 2
vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

ucătar 3 zidar rosar-tencuitor 6

nnenstă hotel 1 Hunedoara
jn labil șef 1

Telefon: 0755.999.917
ulgeher (exclusiv restaurator)

2

lectromecamc 2

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

^cal. la demol .clădiri, zidărie 
mozaic, faianță, gresie, parchet

6

îunc.necal.la spargerea și tăierea 
îaterialelor de construcție 8

luncilor necal. la asamblarea, num
irea pieselor 113

perator mașini unelte semiauto

agent vânzări 1

brutar 2

bucătar

coafor 2

confecționer-asamblor art. din tex
tile 13

cosmeticean 2

croitor șlanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
37

electricean de întreținere și repara
ții 1

faianțar 1

lăcătuș montator 5

montator subansamble 1 electricean de înlrținere și reparații 
]

munc.necal.în agricultură 1
electrician în construcții 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2 femeie de servici 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

fierar betonist 5

finisor asamblator obiecte din mase 
plastice 1pregătitor piese încălțăminte

22
gestionar depozit 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 7 îngrijitor clădiri 2

specialist în domeniul calității
1

mașinist la mașini
pt.terasamenle(ifonist) 1

sudor manual cu arc electric
6

mecanic utilaj 1

munc.necal.la demol. clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța, greș ie, parchetvânzător 9

zidar samotor 1
munc.necal.în ind confecțiilor

2Petroșani

Telefon: 0755.999.918
ospătar (chelner) 1

pizzar 1
agent vânzări 1 1

șofer dc autoturisme și camionete
1barman 1

bucătar 2

zidar rosar-tencuitor 2 Orăștie
Lupeni Telefon: 0755.999.922

Telefon: 0755.999.919 manipulant mărfuri 3

barman 1 mun.necal.în agricultură 7

bucătar 1 munc.plantații și zona verde
]

gestionar depozit 1
șofer autocamion/mașină mare tonaj

1munc.necal.la demil.clădiri, zidă-
ne,mozaic,faianță,gresie 4

Brad
șofer de autoturisme și camionete

1

tâmplar universal
Telefon: 0755.999.923

bucătar 2
zidar rosar-tencuitor 2

confecționer-asambieor articole din 
textile 19Vulcan

Telefon: 0755.999.920
cusător piese din piele și înlocuitor

11

bucătar 1 dulgher (exclusiv restaurator) 
]

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) 1
lucrător comercial ]

vânzător 1 rea pieselor 12

Simeria operator cracare, deformare și fabri
care bitum 1

Telefon:0755.999.921 ospătarfchelner) 3

bucătar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
8

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

drujbisl 1

inginer autovehicule rutiere 1

mecanic auto 1

primilor-distribuitor materiale și 
scule 1

șofer de autoturisme și camioanele
1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

Ilia

Telefon: 0755.999.926

dulgherț exclusiv restaurator) 1

electricean de întreținere și repara

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

confecționer-asambieor articole din 
textile 9

Petrila

Telefon: 0755.999.928

agent comercial 1

îngrijitor clădiri 1

munc.necal.la ambalarea prod.so
lide și demisolide 1

munc.necal.la demol.zidărie, mo
zaic,faianță, gresie, parchet 1

munc.radioelectronist 4

munc.necal.în ind confecțiilor
1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

sudor în mediu protector 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 2

electricean mont.și rep.echip.el.în 
centr ,stații și post.transf. 1

fierar betonisl 1

sudor manual cu arc electric
3

sudor

agent de curățenie clădiri și mij- paznic 3
loace de transport 1
_________________________________ tălpuitor industrial 5

tâmplar universal 1

vânzător I

contabil 1
----------------------------- Călan
munc.plantații și amenajare zona _________________________________

verd,: 5 Telefon: 0755.999.924

ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

munc.necal.la demol.clădiri.mo- 
zaic,zidărie, faianță,greș ie,parchet

1

mecanic utilaj 1

munc.necal.la demol.cladiri.zidă-
rie.mozaic.faianță, greș ie, parchet 1

munc.necal.în ind.confecțiilor 1

vânzător 1

zidar pietrar 1

/ând apartament în Arad, 2 camere, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 
:uro negociabil. Tel. 0734.310.133

Cumpăr urgent garsonieră în Simeria. Ofer 60.000 lei. Tel.0730.346.219Vând 
apartament 3 camere semidecomandat, tcrmopanc, ușă metalică, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, zona Decebal, preț 195.000 lei negociabil. Tel. 0746.150.763

preț 65 euro negociabil. Tel.0723.239.203, 0734.965.619

"aut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
rel.0751.176.178

2aui apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și
3 en lung. Tel. 0751.176.178

Vând casă în Com. Ilia, 2 camere, 2 băi, garaj, termopane, faianță gresie, curte 
marc, pomi fructiferi, apă curentă sau schimb cu apartament în Simeria 3 camere 
sau Deva. 0743.843.083
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Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
deosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
îructiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego
ciabil. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

OFERTE DE SERVICII '■

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, cen
trală termica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

Teolog caul loc de muncă în educație, cultură. O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, filo- 
softe, translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, 
dinamic, creativ. Tel. 0733.287.190

Vând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
□eoagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

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

Vând casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
500mp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786

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

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695

Schimb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere. 
Ofer diferență. Tel. 0740.965.191

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

Vând casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
plus diferența. Tel. 0730.287.975

DIVERSE
k

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia. Franța, Belgia. Anglia, Irlanda și Germania la des- 
tianțic, cu mașini modeme climaiizate. Tel. 0721.285.100

Dau în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
centrală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786

Vând iepuri albi cu ochi roșii 20-251ci sau schimb cu alic variante. Tel. 0743.832.083

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, et.2, 60mp, balcon, cen
trală termică, preț 60.000euro, negociabil. Tel. 0744.118.773

Vând mașină de spălat 2001ei, frigider, combină frigorifică 2001ci, aragaz Zanussi 2001ci sau la schimb 
alic variante. TcL0743.832.083

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

Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
zona Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675 Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, st=M3mp, pivniță, anexe 
cu curte. Preț 45.000 iei. Te. 0729.015.069

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544. ] 56

Vând motocositoarc fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261 ,
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Vând apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
st=58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097

Vând fân în zona Brad și motocositoarc model Orăștie. Str. Valea Brad, nr198. or. Brad.

Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, grădină sau schimb cu 
apartament 2 camere plus diferența. Preț 50.000 lei negociabil. Tel. 
0740.965.191

Vând stații tip și autoturisme Midland Slaho, Albrecht, antene noi Midland și Sirio originale, import Italia, 
la comandă. Tel.0723.911.241. 0723.911.241

Vând geam termopan 1.65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) , 2 canale 
1.15/1,20m, preț 200 iei .Ușădin lemn cu geam l,80/0,80m .preț 100 Ici. Țiglă veche, preț 0.501ei. Tel. 
0254.217.402

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, ame
najat, preț 65.0001ei negociabil. Tel. 0735.066.695

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

.. Prenume.......

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

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

nr....................................
..... DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE

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

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

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

yahoo.com
yahoo.com


A)

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

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara

Silvadez^
rr -irtare uscate, adezivi, sape autonivelante

Silvadez

$ Ml ri r

LMJ

S -TINLI

$ ȘAFA

SILVA>

Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhuneiloarei.hlogspot.coni/

Supremația calității

LEMNTEX 
prattuce $1 csmereiallzeazi 

tifwMărie m lemn triplu stratificat 
ați șl ferestre la na nai bani calitate, 

narcbetliflimitolaB, 
palUnsaalHHii.

S.C.SILVÂ LEMNTEXS.RJ^
nul Chim india, nr. 121D, comuna I Idrău, 
tcl/fiix: 0354/501021/22, c-mail: iilva^i>smtirl.rt>

http://glasulhuneiloarei.hlogspot.coni/

