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de Ștefan Ciocan

Revolta mieilor
Pensionarii vor picheta Parlamentul, 

’reședinția, Guvernul, Prefecturile! 
Xuzim din ce în ce mai multe știri cu 
icest subiect. Din păcate pentru ei, dar și 
centru noi, pensionarii, cei răi de gură și 
ăzboinici. au ratat câteva momente 
:sențiale, în care, dacă ieșeau în stradă, în 
nod cert România nu s-ar mai fi aflat în 
rituația în care se găsește acum. Vârst- 
îicii care acum se rățoiesc la 

reprezentanții puterii de stat au tăcut ca 
mielușeii cu toate că atunci majoritatea 
erau tineri, în 1956, când generația lor, în 
Ungaria, murea strivită sub șenilele tan
curilor rusești. Și Ungaria ne-a luat-o cu 
cel puțin 20 de ani înainte în ceea ce 
privește deschiderea către occident și 
nivelul de trai..In floarea vârstei, pension
arii de astăzrtiu ratat și momentul 1968, 
când cehii s-au răzvrătit împotriva sis
temului comunist. Nici o mișcare de frat
ernizare cu anticomuniștii de la Praga nu 
s-a născut în România. Actualii pension
ari, atunci în floarea vârstei munceau la 
făurirea "omului nou” și a “societății so
cialiste multilateral dezvoltate”. Nici 
măcar în 1987 când un grup de români a 
protestat la Brașov împotriva lui 
Ceaușescu, pensionarilor actuali nu le-a 
fost auzit glasul, chiar dacă atunci erau 
oameni ai muncii, producători, proprietari 
și beneficiari ai întregii industrii de stat.

A fost nevoie de o revoltă a tinerilor, de 
sacrificiul unei alte generații, pentru ca un 
sistem aberant, cum a fost cel comunist, 
și un tiran să cadă. Din păcate mișcarea 
tinerilor a fost eficientă dar foarte scurtă. 
Pensionarii care ies astăzi în stradă au pus 
din nou mâna pe soarta țării. Au votat în 
proporție covârșitoare în 1990 un regim 
Iliescu, care avea să ducă România spre 
dezastnx inclusiv spre situația în care se 
află astăzi. Aceiași pensionari care ies 
astăzi în stradă să protesteze împotriva re
ducerii cu 15 la sută a banilor pe care-i 
primesc din contribuția persoanelor ac
tive, au susținut 10 ani un regim neoco- 
munist care nu a făcut nimic pentru ei în 
afara faptului că din patru în patru ani le- 
a dat pomană o majorare de pensie. Este 
îngrijorătoare soarta milioanelor de pen
sionari din România. Evident după o viață 
de muncă aceștia merită un trai decent, 
dar problemele lor își au rădăcinile un

deva în urmă cu cel puțin 20 de ani prin
cipalul vinovat fiind regimul pe care ma
joritatea dintre ei l-au idolatrizat. 
Regimul Ion Iliescu. Sistemul de pensii 
occidental se bazează pe contribuțiile 
fiecărei persoane vârsnice care 
acumulează încă din perioada activă un 
capital din care firmele de asigurări îi 
plătesc pensia. Practic, fiecare persoană 
activă plătește o asigurare. Banii sunt 
gestionați de un fond de investiții și 
înmulțiți. Din cotizația pe 20 de ani și 
dobânzile aferente, firma de asigurări va 
plăti pensia persoanei asigurate după un 
stagiu de cotizare prevăzut în contract. în 
România lucrurile nu stau așa. Fiecare 
persoană activă plătește o taxă pentru 
fondul de pensii. Din acea taxă colectată 
în Bugetul Asigurărilor sociale statul 
plătește pensiile. Practic, în România 
fiecare persoană activă trebuie să susțină 
câteva pensii. Este cunoscut că există mai 

mulți pensionari decât persoane active în 
România. în această situație bugetul 
asigurărilor sociale nu poate acoperi plata 
pensiilor iar Guvernul trebuie să transfere 
bani din Bugetul Național pentru supli
mentarea fondului de pensii. Cu alte cu
vinte, banii care ar putea susține 
economia merg pentru plata pensiilor. Un 
lucru moral și necesar în situația în care 
economia merge bine. Dar un lucru care 
ar putea însemna colapsul general al 
României când economia este în rece
siune. Dacă pensionarii care ies zilele 
astea în stradă ar fi făcut același lucru 
acum 20 de ani și l-ar fi obligat pe Iliescu 
să reformeze sistemul de asigurări so
ciale, alta ar fi fost situația acum. Nu s-ar 
mai fi plâns nici un pensionar că nu are 
bani de medicamente sau că moare de 
foame. Pentru că ar'fi primit pensia din 
banii pe care i-a agonisit în perioada în 
care a fost activ.
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—f-Sfântul Zilei HOROSCOP
■j" greco-catolic

A treia aflare a capului 
Sf. loan Botezătorul.

"j* romano-catolic
Ss. Beda Venerabilul;

Grigore al VII-lea; Maria Mag- 
dalena de Pazzi.

RețeWrilei

Shaorma
de pui

Ingrediente:
lipii (opțional), 400 g came de pui 
dezosată, sare, piper, condimente, 
1 gălbenuș de ou, 200-230 ml ulei, 
1 linguriță muștar dulce, 100 ml 
smântână 18%, 2 castraveți murați 
mici, 1 ceapă mică, 200 g varză 
albă, 2 roșii mici, cartofi prăjiți.

Mod de preparare:
Se taie puiul cubulețe. Se 

freacă cu ulei (2-3 linguri), condi
mente (sare, piper, cimbru, boia 
dulce, usturoi praf, condimente 
pentru pui). Se lașa la marinat 
aproximativ 2 ore.

între timp se face maioneza 
dintr-un gălbenuș de ou crud (se 
poate pune încă un gălbenuș fiert), 
muștar și 200 ml ulei. La sfârșit se 
pune smântână și 2-3 căței de us
turoi pisați. Se pune sare după 
gust. Se dă la frigider.

Varza se taie fideluță și se 
freacă cu sare. Ceapa și castraveții 
murați se taie julienne. Roșiile se 
taie felii orizontale, subțiri.

Carnea se frige în tigaia de te
flon. Cartofii se prăjesc în paralel 
pentru a avea la final toate ingre
dientele calde. Shaorma se poate 
servi „la farfurie” sau in lipie.

Sugestii
Secretul unei shaorme gustoase 

constă în maioneză/sosul de ustu
roi. Maioneza făcută în casa nu se
inlocuiește sub nici o formă cu cea
din comerț.

Dacă nu aveți muștar dulce în 
casă, folosiți muștar normal și o

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
—........ ....._______________ >

A treia aflare a Capului Sfântului loan 
Botezătorul

Considerat „înainte-
mergătorul” Domnului, loan este 
fiul preotului Zaharia și al Elisa- 
betei, născut la bătrânețe, prin mi
nune dumnezeiască, în cetatea 
Orini, având menirea de a de
scoperi poporului iudeu pe Hristos, 
fiul lui Dumnezeu și de a-1 pregăti, 
prin botez, pentru împărăția 
cerurilor, propovăduind astfel: 
“Pocăiți-vă că s-a apropiat 
împărăția cerurilor” (Matei, 3,2).

Din Evanghelie aflăm că pe 
vremea tetrarhul Galileii, Irod An- 
tipas, care era căsătorit cu femeia 
fratelui său Irod Filip, pe nume Iro- 
diada, loan Botezătorul este prins 
și întemnițat, la îndemnul femeii. 
Aceasta îl ura și vroia să-l omoare 
deoarece Profetul o ponegrise în 
public pentru fapta sa și îi reproșase 
lui Irod, în numele Domnului, că 
nu îi era îngăduit să ia de soție pe 
femeia fratelui său.

Astfel, deși Irod îl socotea pe 
loan Botezătorul un bărbat drept și 
sfânt, totodată cinstit și iubit de 
popor, ordonă tăierea capului său,

sub presiunea unui șiretlic pus la 
cale de soția sa. Aceasta avea o 
fiica, Salomeea, renumită pentru 
frumusețea și talentul său de 
dansatoare, iar cu ocazia zilei de 
naștere a lui Irod, impresionează 
mesenii cu dansul ei, la promisi
unea acestuia de a-i oferi drept 
răsplată orice își dorește. în schim
bul dansului, sfătuită de mama sa, 
Salomeea cere capul lui loan 
Botezătorul, care-i este adus pe o 
tipsie și dăruit apoi Irodiadei de 
către fată.

Trupul Botezătorului este dat 
de către Irod ucenicilor și îngropat 
la Sevastia, însă capul său nu este 
înapoiat, fiind îngropat de către Iro- 
diada în curtea sa. De aici, se spune 
că a fost luat și îngropat la 
Ierusalim, într-un vas de lut (prima 
aflare a capului), de unde ajunge 
apoi în Emesa, Siria (a doua aflare 
a capului), și, în final, la Constan- 
tinopol (a treia aflare a capului). 
Acest cinstit și sfânt cap fiind as
cuns multă vreme a izbucnit din 
sânurile pământului, ca aurul din

baie, nu închis în vas de lut ca mai 
înainte, ci la loc sfânt, în vas de 
argint. Și fiind vestit acest lucru de 
un preot a fost primit de strălucita 
cetate a cetăților, împreună cu cred
inciosul împărat și credinciosul 
popor, cu toată bucuria. Și cu 
credință închinându-se cinstitului și 
sfântului cap, acesta a fost pus la 
loc sfânt. Astăzi o parte din capul 
Sfântului loan Botezătorul este
așezată într-o biserică din Amiens, 
Franța, încă din anul 1204.

Atenție la grijile familiale. Ai 
relații destul de tensionate cu cei 
apropiați, mai ales cu copiii, acolo
unde este cazul. îți ocupi timpul rezolvâni
chestiuni de ordin administrativ.

Dacă partenerul de viață nu ți se 
mai pare atât de arzător pe cât ai vrea, 
reușești să aprinzi din nou flacăra. Cei 
singuri vor avea parte de un adevărat
regal. Amintește-ți de prietenii tăi adevărați 
alături de care poți trăi momente reconfortante

Ai o condiție fizică excelentă. 
Acorzi o mare importanță aspectului 
exterior. Unii nativi își tratează trupul 
cu produse naturiste. Fă un efort pen
tru a nu te închide într-un turn de fildeș. Te ve 
simți mai deprimat ca ia început.

Dacă ai avut probleme de 
sănătate în ultima perioadă, acum 
aceștia nu vor mai fi decât niște,am- 
intiri urâte. Te simți acum într-o formă
maximă. Problemele cu somnul pot fi tratate 
într-un mod eficient. Abține-te astăzi de la afac
erile riscante.

Apar conflicte de autoritate cu 
partenerul de viață. Acesta se miră de Jf • 
reacțiile tale și nu apreciază faptul că 
descoperă noi fațete ale personalității 
tale. Cei singuri au șanse să trăiască o adevărată 
poveste pasionantă. Te bucuri de popularitate 
în cercul în care activezi.

25 mai
de-a lungul timpului

1085: Alfons al Vl-lea, rege al Leonului și Castiliei 
cucerește de la arabi orașul Toledo

1895: Dramaturgul, poetul și scriitorul Oscar 
Wilde este acuzat de „comiterea de acte indecente grave 
cu alte persoane de sex masculin" și condamnat la doi 
ani de inchisoare.

1920: Are loc inaugurarea Operei Naționale din 
Cluj, cu opera Aida, de Verdi, interpretată în limba 
română

1985: Republica Bangladesh a fost lovită de un ci
clon tropical, în urma căruia au murit aproximativ 
10.000 de oameni

american, fondatorul transcendentalismului (d. 1882)
1908: Costin Kittțescu, economist român, membru 

al Academiei Române
1921: Jack Steinberger, fizician american
1933: Eugen Simion, critic literar, eseist, filolog, 

editor, profesor universitar, membru al Academiei 
Române# 1967: Ancelin Roseti, scriitor român

1968: Alexander Liebreich, dirijor german

Comemorări:

S-au născut:

1803: Ralph Waldo Emerson, scriitor și filosof

1681: Pedro Calderon de la Barca, dramaturg 
spaniol (n. 1600)

1883: Ciprian Porumbescu, compozitor român (n. 
1853)

1934: Gustav Holst,.compozitor englez (n. 1874)
1935: Sir Frank Watson Dyson, astronom englez 

(n. 1868)
1984: Henriette Yvonne Stahl, romancieră 

româncă (n. 1900)
1988: Emst Ruska, fizician german, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1906)

Bancul zilei
© © ©
Un puști vine revoltat de 

la școală și îi spune tatălui 
său că acolo îl pun să învețe 
numai inutilități. Tatăl îl în
treabă uimit: - Cum adică?

- Păi la istorie ne pune să 
memorăm niște ani: 1848/ 
1877/1878/1907/1944/1989 
Cică sunt importanți!

-Altceva...
- Păi la geografie tot așa 

trebuie să reținem tot felul 
de denumiri, ca de exemplu: 
Carpații "Scurburii", Strâm
toarea "Fosfor" și Darda- 
nele, de parcă mi-ar folosi la 
ceva chestiile astea! Dacă 
mă întrabă careva merg re
pede la un Internet Cafe, dau

search pe Google și aflu... 
simplu, nu?

- Da, fiule, da1 să zicem 
că ieși și tu cu o fată, și cum 
vă țineți voi așa, de mână, ea 
te întreabă ce înălțime are 
vârful Chomolugma?

- Nu-i problemă! Merg 
repede la un Internet Cafe, 
că-i deschis non-stop, dau

search pe Google, aflu și mă 
întorc să-i spun...

- Da, da’ până te întorci 
tu să-i spui că are 8848 m s- 
ar putea să o găsești ocu
pată!

- Cu cine?
- Păi, tot cu un prost așa 

ca tine, da1 care are laptop!
© © ©

Viața familială este afectată de 
confuzii. încearcă să organizezi mai 
bine lucrurile și să menții activitățile
într-un anumit plan. Simți nevoia puternică de
a ieși în lume și a cunoaște oameni noi.

Fii foarte atent la comportamen- . JL 
tul copiilor. Cu ajutorul dialogului vei w 
putea afla care este problema care îi l
frământă. în ceea ce privește anturajul, 
ai interesul să nu te arăți prea conciliant, mai 
ales dacă este vorba despre patrimoniul tău. Fii 
ferm, însă respectă și conveniențele.

Partenerul de viață îți face o 
scenă din cauza unor mărunțișuri. 
Dacă ridici vocea, vei suporta 
consecințe imprevizibile. Lasă să 
treacă furtuna. Nu ești foarte sociabil
astăzi și ai tendința să te închizi în tine.

întâlnirile amoroase se fac într- 
o manieră neprevăzută, în timpul unei 
călătorii. Se poate ca persoana în 
cauză să fie de origine străină. Pasi
unea poate duce la căsătorie, în cele din urmă.

Este neindicat să-ți chestionezi 
partenerul de viață și să-i tulburi 
liniștea. Se poate să-1 agasezi cu 
insistențele tale.

Domeniul imobiliar și casa pot 
da naștere la cheltuieli considerabile. 
Ferește-te de deciziile impulsive în 
acest domeniu. Călătoriile în interes de
afaceri sunt profitabile.

Se poate să resimți unele mo
mente de dezechilibru energetic sau de 
tensiune nervoasă. Este momentul
ideal să practici o activitate relaxantă și 
echilibrantă precum yoga, sau un nou sport.

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate
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Deputatul PDL Silviu Prigoană vrea ca Palatul Parlamentului să 
treacă treptat în administrarea CGMB până la I ianuarie 2012, Legi
slativul urmând să se mute în clădirea de pe Bulevardul Unirii care 
în prezent arc destinația de mail cultural și se află în administrarea 
Ministerului Culturii
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Hunedoara, județ al pensionarilor
Statisticile arată că unul din 

frei hunedoreni este pensionar. 
Dintre aceștia, aproape jumă- 
ate au forțat „zăvorul” legii ca 
să prindă cuponul de pensie. 
Hunedoara are pensionari de 
lux și bătrâni care își duc cu 

greu traiul spre ziua de mâine.

O statistică a Casei Județene de 
Pensii Hunedoara arată că aproape o 
:reime din numărul de locuitori ai 
ludețului sunt pensionari. La 
-r țisământul din 2002, județul Hune
doara număra 487.115 locuitori. 
Numărul total al pensionarilor, la mo
mentul actual, se ridică la 146.913, iar 
pensia medie este de 795 de lei, fapt din 
care reiese că, din bugetul de pensii al 
statului, 116.795.835 lei ajung la pen
sionarii hunedoreni. Din totalul pen
sionarilor doar puțin peste jumătate 
s ♦ pensionați pentru limită de vârstă, 
i.„• în același timp au realizat un stagiu 
complet de cotizare. Aceștia primesc o 
pensie medie de 1.061 lei iar cei cu 
stagiul de cotizare incomplet au un 
venit mediu lunar de 506 lei. 
îngrijorător este numărul mare de pen

sionari pe caz de invaliditate, aceștia 
reprezentând 4,12 la sută din totalul 
locuitorilor județului Hunedoara, iar 
suma medie lunară pe care statul o 
plătește pentru ei este de 593 lei.

Pensii mai mult 
sau mai puțin 
„nesimțite”

Cu toate că diminuarea pensiilor 
cu 15 la sută a creat un val de 
nemulțumiri și proteste, sunt și câteva 
categorii de pensionari care nici nu vor 
simții măsurile anticriză adoptate de 
Guvern. în această categorie se 
încadrează cei 132 de pensionari care 
au un venit mediu lunar de 5.441. 
Aceștia au făcut parte din rândul 
magistraților și al personalului auxiliar 
(grefieri, registratori, arhivari). Nici cei 
12 parlamentarii pensionari din județ 
nu își fac mari probleme din cauza 
tăierii pensiilor, aceștia încasând o 
indemnizație medie lunară de 3.299 lei.

în categoria „pensiilor nesimțite” 
se pot încadra fără nici o problemă și 
revoluționarii hunedoreni. în număr de 
163, aceștia încasează o pensie medie 
de 2.413 lei, în condițiile în care în tim
pul manifestărilor anticomuniste în 

Deva a fost tras un singur foc de armă, 
și acela din greșeală, iar abia după 12 
ani de la eveniment au fost recunoscute 
meritele orașului Hunedoara la victoria 
Revoluției din 1989.

Cele mai mari pensii din județ 
depășesc cu mult chiar și venitul lunar 
al președintelui țării, cel mai fericit din
tre pensionari primind lunar o pensie de 
28.500 lei. Pensionarul care se clasează 
pe locul doi în topul celor mai 
„nesimțite” pensii din județ încasează o 
pensie de 20.700 lei, urmat, pe locul 
trei, de un pensionar cu 20.100 lei. La 
o diferență mai mare de venit se 
clasează pensionarii de pe locul patru și 
cinci, care primesc pensie de 13.300 lei, 
respectiv 12.800 lei.

Cele mai mici pensii 
pentru cei mai 
necăjiți

în antiteză cu indemnizațiile 
lunare ale revoluționarilor sunt pensiile 
veteranilor de război și cele ale 
deținuților politici. In județ există 1.456 
de deținuți politici, care primesc lunar 
câte 253 lei.

Veteranii de război au parte de 
venituri lunare și mai mici, „benefici

ind” de o pensie medie de 142 lei. 
Numărul total al veteranilor de război 
care beneficiază de pensie se ridică la 
4.010.

Circa de trei ori mai mult decât 
aceștia primesc refugiații, iar la pensiile 
celor care și-au desfășurat stagiul mili
tar în cadrul unităților de construcții și 
minerit li se adaugă o indemnizație 
lunară de 48 de lei.

Din totalul pensionarilor hune
doreni 9.648 primesc pensie socială 
minim garantată a cărei valoare medie 
este de 93 de lei. Alți 4.686 de pension
ari beneficiază de ajutoare lunare de 
115 lei, pe când foștii muncitori ai 
CAP-urilor au parte de un venit mediu 
de 301 lei.

Irina Năstase

Controale la centrele hunedorene
de îngrijire a bătrânilor

în județul Hunedoara, in
spectorii de la Protecția Con

sumatorilor au constatat 
bateri privind modul de păs

trare și preparare a alimente
lor în centrele de îngrijire 

pentru bătrâni

La începutul acestei luni Autori
tatea Națională pentru Protecția Con
sumatorilor (ANPC) a efectuat 
controale la nivel național privind re
spectarea prevederilor legale în cen
trele pentru îngrijirea vârstnicilor. 
Printre județele în care s-au efectuat 
controale se află și Hunedoara. în 
urma verificărilor la azilurile de

bătrâni hunedorene s-au constatat 
nereguli privind depozitarea și 
prepararea hranei. Astfel, inspectorii 
au descoperit că la prepararea 
mâncărurilor se foloseau produse ali
mentare cu data limită de consum 
depășită, necorespunzătoare calitativ 
sau alterate.

Produsele utilizate ca materie 
primă nu aveau documente de 
proveniență și lipseau rețetele de 
preparare a felurilor de mâncare 
cuprinse în meniu. S-a constatat că al
imentele fie nu erau păstrate în spații 
frigorifice, fie acestea nu corespun
deau cerințelor impuse.

Nici obligația de păstrare a pro
belor zilnice din fiecare preparat culi
nar vreme de 36 - 48 de ore la 
temperatura de patru grade Celsius, în

vederea analizării lor, nu a fost 
respectată. Au fost relevate și alte 
deficiențe de natură administrativă 
precum neafișarea la loc vizibil a Reg
ulamentelor de Ordine Interioară a 
acestor instituții.

La nivel național ANPC a verifi
cat 182 de centre de îngrijire a 
bătrânilor și a constatat nereguli la 
aproape jumătate dintre ele. în urma 
controlului au fost aplicate 134 de 
avertismente și 24 de amenzi în val
oare de 157.000 lei. Mai multe sute de 
kilograme de produse alimentare au 
fost retrase de la consum, iar unitățile 
descoperite cu abateri grave au fost în
chise temporar până la remedierea 
deficiențelor.

Cătălin Rișcuța

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din 

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

de luni până vineri.

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.

Austeritate este ineficientă fără creștere economică
Măsuri menite să stimuleze creșterea 
economică trebuie să le însoțească pe 

cele de austeritate, aceasta flind o 
condiție esențială pentru ca România 
să depășească criza financiară și eco
nomică, este de părere parlamentarul 

european Iuliu Winkler.

Potrivit deputatului european, 
prețul crizei nu trebuie plătit de pen
sionari și de familiile cu venituri mici. 
’’Cred că Guvernul a ales un drum bun 
în privința combaterii crizei. Măsurile 
anticriză trebuie să cuprindă trei 
direcții: reducerea cheltuielile sociale, 
mărirea disciplinei bugetare și finan
ciare, însoțită de diminuarea evaziunii 
fiscale, și aplicarea de măsuri de stim
ulare a economiei, care se poate realiza 
cu investiții în infrastructură prin 

atragerea eficientă a fondurilor eu
ropene. Succesul acestor măsuri de
pinde în mare măsură de detalii și de 
modul concret de aplicare. Este nevoie 
de măsuri de austeritate, dar, în același 
timp, nu trebuie ca familiile cu venituri 
mici și pensionarii să plătească prețul 
crizei”, a afirmat Iuliu Winkler. în 
opinia sa, dacă se va ține cont de cele 
trei direcții se va depăși criza și acestea 
vor duce la relansarea creșterii econom
ice.

Există o criză 
morală 
și de încredere

Conform parlamentarului euro
pean, România se confruntă nu doar cu 

efectele crizei care se manifestă la nivel 
global, ci și cu o criză internă provocată 
de faptul că, în ultimii 20 de ani, niciun 
guvern nu a dus reformele începute 
până la capăt, această situație fiind 
agravată și de slaba guvernare din 
2009.

Iuliu Winkler, care este membru al 
Comisiei speciale pentru criza 
financiară, economică și socială a Par
lamentului European, a mai spus că 
membrii acesteia vor finaliza un raport 
cu privire la cauzele care au provocat 
criza, urmând să propună și soluții.

„Din discuțiile de până acum, pot 
să spun că acest raport va reliefa faptul 
că în Uniunea Europeană există o criză 
morală și o criză de încredere, care au 
dus la adâncirea crizei economice. O 
altă concluzie din raport se va referi la 

necesitatea consolidării instituțiilor 
Uniunii, precum și la nevoia de coor
donare a politicilor economice și la 
consolidarea economiei sociale de 
piață”, a mai declarat deputatul euro
pean.

IMM-urile sunt 
coloana vertebrală 
a economiei

Săptămâna aceasta, la Strasbourg, 
parlamentarii europeni au amânat dez
baterea în plen a proiectului Strategiei 
UE 2020 propus de Comisia 
Europeană, fiind nemulțumiți de vari
anta înaintată de executivul Uniunii.

„Și eu cred că avem nevoie de in
cluderea în această strategie a mai mul

tor măsuri concrete, de o prezență mai 
accentuată în acest proiect a intereselor 
noilor state membre UE.

Proiectul Strategiei Eu 2020 se 
află în analiza Partidului Popular Euro
pean, UDMR depunând deja amenda
mente. Acestea se referă la sprijinirea 
IMM-urilor, și la prioritățile Europei 
Centrale și de Est în cadrul Politicii 
Agricole Comune și politicile 
dezvoltării regionale”, a spus Iuliu 
Winkler care a mai adăugat faptul că 
IMM-urile joacă un rol esențial în 
economia europeană, 98% dintre 
firmele din UE fiind întreprinderi mici 
și mijlocii.

Nicolae Grecu
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Un bărbat de 20 de ani din Willcox a fost prins de 
vameșii din portul Douglas, la intrarea în Mexic, 
încercând să treacă frontiera cu o armă AK-47, 
făcută în România, potrivit www.svherald.com.

gl■
Cercetat pentru evaziune 

fiscală

Polițiștii au organizat o partidă 
de vânătoare de infractori

Polițiștii Serviciului de In
vestigare a Fraudelor Hunedoara 
au finalizat cercetările în cauza 
privind pe A. N., de 56 de ani, 
administrator al unei societăți 
comerciale din Petroșani, an
chetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală, 
constând în aceea că, în cursul 
anului 2008, nu a înregistrat în 
evidențele contabile mai multe 
facturi fiscale în valoare totală 
de peste 180.000 lei, 
sustrăgându-se în acest mod de 
la plata taxelor și impozitelor da
torate statului.

Dosarul a fost înaintat Par
chetului de pe lângă Judecătoria 
Petroșani cu propunere de trim
itere în judecată.

Cercetat pentru tăiere 
ilegală de arbori

Un bătrân de 66 ani, din 
comuna Baia de Criș, a fost de
pistat de polițiștii Serviciului de 
Ordine Publică după ce a tăiat 
fără drept 13 arbori de esență 
gorun, cu o valoare de peste 
7.900 lei, din fondul forestier 
național - proprietate privată a 
persoanelor fizice.

In cauză s-a întocmit dosar 
penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de tăiere fără drept 
de arbori.

Transport de țigări 
netimbrate, interceptat 

de polițiști

Polițiștii Biroului Rutier 
Petroșani l-au depistat în trafic 
pe IO AN V., de 47 de ani, din 
Lupeni, care transporta cu un au
toturism Ford Escort 168 de pa
chete de țigări fără timbru sau cu 
timbru emis de Ucraina și Ser
bia, fără a poseda documente de 
proveniență pentru acestea.

Bărbatul s-a ales cu dosar 
penal fiind pus sub învinuire 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
evaziune fiscală, iar țigările au 
fost ridicate în vederea 
confiscării.

cost. Acestea au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Deva, unde au 
fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.500 lei.

Se redeschid târgurile de animale
Autoritățile sanitare - veterinare au 

decis redeschiderea târgurilor de animale în 
cel mult o lună. La târg vor putea fi vândute 
animalele vii provenite din gospodăriile 
populației, cu excepția porcilor. Pot fi com
ercializate cabaline, bovine, ovine, caprine 
și păsări vii. Interdicția vânzării porcilor se 
va ridica numai după revizuirea de către 
autoritățile sanitare - veterinare a progra
mului de supraveghere și control al pestei 
porcine. Târgurile vor funcționa doar dacă 
sunt autorizate din punct de vedere sanitar 
- veterinar, supravegherea fiind asigurată în 
permanență de către un medic veterinar de 
liberă practică. Accesul în târguri va fi per
mis numai cu animale identificate și înreg

Polițiștii au răscolit sâmbătă, 
timp de zece ore, cartierele 

Devei la vânătoare de infrac
tori și contraveniențL Bilanțul 
polițiștilor este remarcabil (au 
prins curve, evazioniști, vitezo- 
mani, condamnați aflați ilegal 
în libertate), motiv pentru care 
vor să îl extindă la nivel jude

țean.

Scopul declarat al acțiunii a fost 
acela al asigurării unui climat de ordine 
și siguranță publică în stradă, polițiștii 
Municipiului Deva. Acțiunea s-a 
desfășurat sâmbătă, între orele 12 și 22, 
pe raza municipiului reședință de 
județ.

Evazioniștii

Polițiștii Biroului de Investigare a 
Fraudelor au verificat, cu sprijinul 
comisarilor Gărzii Financiare, legali
tatea activităților economice 
desfășurate în zona Pieței Centrale din 
Deva. în urma controalelor, polițiștii au 
aplicat patru sancțiuni contravenționale 
unor agenți economici care comercial
izau produse accizabile (cafea și țigări) 
pentru care nu au putut prezenta acte de 
proveniență. Marfa, în valoare de 2.200 
lei, a fost ridicată în vederea 
confiscării.

Prostituată prinsă
în flagrant

Polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Deva au prins în flagrant, 
sâmbătă în jurul orei 14:45, o tânără în 
vârstă de 19 ani, din Comuna Lăpugiu 
de Jos, care întreținea relații sexuale cu 
un bărbat într-un autoturism parcat pe 
un drum secundar de pe raza localității 
Sântuhalm. Polițiștii au stabilit că 
tânăra, cu antecedente penale pentru 
prostituție, a pretins și primit în avans 
de la client suma de 50 lei pentru actul 
sexual.

în urma controalelor efectuate pe 
DN7, pe raza municipiului Deva, 
polițiștii au depistat alte cinci tinere 
care racolau clienți în vederea 
întreținerii de relații sexuale contra-

istrate, pe baza documentelor sanitar - vet
erinare. In cazul în care inspectorii sanitar 
- veterinari vor constata neconformități 
grave sau au suspiciuni privind posibilitatea 
apariției unor focare de boală, vor putea dis
pune închiderea târgului de animale vii. 
„Târgurile au fost închise după sărbători 
pentru că nu corespundeau normelor san
itare - veterinare. Acum sperăm ca într-o 
lună să putem redeschide toate târgurile. 
Vom lua legătura cu administratorii ca până 
ia 10 iunie să-și întocmească toată 
documentația pentru avizare, să încheie 
contract cu un medic veterinar și să 
îndeplinească toate condițiile pentru buna 
desfășurare a activității. Administratorii tre

Verificați în bazele 
de date ale Poliției

în zona pieței, polițiștii cu spri
jinul jandarmilor, au depistat și reținut 
șape persoane care nu posedau acte de 
identitate. Patru dintre aceste persoane 
au fost fotografiate și amprentate, ur
mând a se efectua cercetări cu privire la 
o posibilă activitate infracțională a 
celor în cauză.

Ca urmare a acțiunii de sâmbătă, 
polițiștii Biroului de ordine Publică 
pentru Mediul Rural, împreună cu 
lucrători din cadrul Postului de Poliție 
Certeju de Sus, l-au depistat pe 
FLORIN V., de 20 ani, condamnat la 
patru ani de închisoare pentru furt cali
ficat.

Tânărul a fost încarcerat în Cen
trul de Reținere și Arest Preventiv din 
cadrul Poliției Municipiului Deva, ur
mând a fi transferat în penitenciar, în 
vederea executării pedepsei.

Siguranța rutieră - o 
prioritate

Nu a fost neglijată nici siguranța 
traficului rutier. Polițiștii serviciului de 
profil au verificat în trafic peste 100 de 
autoturisme, vizate fiind principalele 
cauze generatoare de accidente rutiere: 
viteza, depășirile neregulamentare și 
traversarea străzii prin loc nepermis de

buie să realizeze împrejmuirea spațiului în 
care se desfășoară târgul, împărțirea pe sec
toare pentru fiecare categorie de animale, 
asigurarea apei curente, dotarea cu rampă 
de încărcare a animalelor, atribuirea unui 
spațiu închis pentru medicul veterinar. Vom 
propune administratorilor și amenajarea, în 
cadrul târgurilor, a unor standuri pentru 
comercializarea produselor agro - ali
mentare tradiționale”, a declarat Mihail 
Rudeanu, directorul Direcției Sanitare Vet
erinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara. Cele mai importante târguri de 
animale din județ sunt cele de la Brad, 
Șoimuș. Orăștie, Hațeg și Pui.

Cătălin Rișcuța

către pietoni.
în cele zece ore de control, 

polițiștii rutieriști au aplicat 75 de 
sancțiuni contravenționale, dintre care 
20 pentru neportul centurii de siguranță 
și 13 pentru depășirea vitezei legale de 
deplasare în localitate. Totodată, au fost 
reținute în vederea suspendării dreptu
lui de a conduce 3 permise de conduc
ere și au fost ridicare două certificare 
de înmatriculare pentru defecțiuni 
tehnice grave.

Șoferi penali circulă 
pe drumurile județului
Șofatul fără permis de conducere și 
conducerea unui autoturism pe dru
murile publice sub influența băuturi

lor alcoolice a deveni un fapt 
cotidian. Zilnic apar pe fluxul infor

mativ al Poliției și în jurnalele de 
știri astfel de fapte fără să îi descura

jeze pe amatorii de senzații 
și esențe tari.

Duminică la prânz, un bărbat de 42 de 
ani din Vulcan a fost prins în trafic în timp 
ce conducea un autoturism, pe D.J .666, 
băut la volan. în urma testării cu aparatul 
etilotest s-a constatat că acesta avea o 
concentrație alcoolică de 1,35 mg/1 alcool 
în aerul expirat. în urma verificărilor efec
tuate în bazele de date ale poliției s-a stabilit 
că bărbatul nu posedă permis de conducere.

De asemenea, tot duminică, un tânăr 
de 18 ani, tot din Vulcan, a fost prins la 
volanul unei mașini pe strada Merișor, iar în 
urma verificărilor efectuate de polițiști în

ANUNȚ PUBLIC
SC IONUȚ COLECT METAL SRL cu sediul în localitatea Petrila, 

str.Taia, nr.116, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Punct colectare deșeuri 
reciclabile”, situat în localitatea Aninoasa, str.Văleni, nr.176, jud.Hune
doara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) 
și vineri (orele 8 - 14).

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

Polițiștii Serviciului Rutier au în
tocmit și un dosar de cercetare penală 
pe numele lui EUGEN N., de 43 de ani, 
care a fost depistat, în jurul orei 12:15, 
în timp ce conducea un autoturism 
neînmatriculat pe B-dul Decebal din 
municipiul Deva.

Poliția anunță că acțiuni similare 
celei de la Deva vor fi organizate, în pe
rioada următoare, și în alte localități 
din județ.

bazele de date ale poliției s-a,constatat că 
tânărul nu posedă permis de conducere.

Băutura dăunează grav 
permisului de conducere 

în aceeași zi dar câteva ore mai târziu 
și, de această dată la Călan, MIRCEA P., de 
45 de ani, în timp ce conducea un autotur
ism pe raza orașului, la intersecția D.J. 687 
cu D.C. 106, s-a angajat în depășirea auto
turismului condus regulamentar de MIREL 
M., a intrat în coliziune cu acesta și s-a 
răsturnat în afara părții carosabile. în urma 
testării cu aparatul etilotest s-a constatat că 
MIRCEA P. avea o concentrație alcoolică 
de 1 mg./l alcool în aerul expirat, motiv pen
tru care a fost condus la Spitalul Orașului 
Călan pentru recoltarea a două probe bio
logice de sânge în vederea stabilirii al
coolemiei. Evenimentul rutier nu s-a soldat 
cu victime omenești. în cauză s-a întocmit 
dosar de cercetare penală.

http://www.svherald.com


5
Marți, 25 mai 2010

GLASUL MUNICIPIULUI BRAD

Strategia de dezvoltare a municipiului Brad, un document de o inepție tragică

„Cincinalul” lui Cazacu bagă Bradul în faliment
Curioși din fire, ca orice jur- 

taliști, am dorit să vedem pe ce 
coordonate „deprogres și civi
lizație” va evolua în următorii 
ani municipiul Brad. Prin ur
mare, am accesat site-ul Pri

măriei Brad și la adresa 
http://www.primariabrad. ro/in 

dex.php/publisher/article- 
dew/?SGLSESSID=b0f829240 
b006be506011d7fllcd6cfl&/l/ 
fg^.ArticleID/131/ am găsit un 

document numit pompos
,Strategia de dezvoltare econo- 
mico-socială a municipiului 

Brad”.

Documentul se referă la perioada 
’007 - 2013 și, cum ne aflăm la 

■ ătatea acestui interval, par- 
:<_^ându-l putem să ne dăm seama cam 
:ât s-a realizat din propunerile 
administrației publice și cât ar mai fi de 
făcut în următorii trei ani.

Strategia bătăii de cap în cap
Din cuprinsul docu

mentului aflăm că un atu al urbei este 
„poziționarea geografică în vestul 
țării, prezentând un grad sporit de in
teres pentru investitorii străini, 
datorită condițiilor favorizante”, 
Bradul dezvoltând „intense schimburi 
comerciale cu statele vecine” (or fi 
vrut să scrie satele?). Investitorii „au 
oportunitatea de a găsi personal cali
ficat și bine pregătit, care nu mai 
necesită pregătire sau doar mici 
reciclări”, „o forță de muncă 
numeroasă, tânără, calificată profe

Probleme identificate
După ce zeci de pagini ale documentului au fost destinate 

definițiilor, analizelor și sintezelor, pe la pagina 46 ajungem „la concret”, fiind 
definite câteva dintre problemele reale ale orașului: stare proastă a sistemului 
de încălzire, furnizare a apei, epurarea apelor uzate; stare proastă a drumurilor 
de legătură dintre Brad și satele aparținătoare; spații de locuit deteriorate în 
centrul urban; facilități turistice sub-dezvoltate; rata destul de mare a 
șomajului (12%); spor natural negativ în zonele rurale datorită scăderii ratei 
natalității; abandon școlar; mobilitate scăzută pe piața muncii; capacitate 
scăzută a întreprinzătorilor locali de a accesa surse de finanțare; nivel scăzut 
al implicării grupurilor de afaceri în viața comunității; piața muncii redusă la 
nivel local; sărăcie în zonele rurale.

Bla, bla - uri

Textul pare a fi plagiat grosolan 
rapoartele cincinale și dacă nu i-ar lipsi 
parantezele cu „aplauze frenetice” și 
„ura, ura!” am fi convinși că este vorba 
despre o cuvântare ceaușistă rătăcită pe 
ste-ul Primăriei.

Primele trei capitole au doar rolul 
de a consuma hârtia, tușul din 
imprimantă și timpul cititorului. încă de 
la început ni se dezvăluie scopul în
tocmirii acestei „strategii”: „Dez
voltarea unei comunități, nu poate fi 
concepută în lipsa unei viziuni asupra 
direcțiilor spre care această comunitate 
dorește și poate să se îndrepte”. Și ca 
lucrurile să fie și mai clare, iar noi să 
fim mai lămuriți, ni se oferă și o 
definiție academică a întregi 
„lucrături”: „Planificarea strategică are 
un caracter sistemic, care dă posibili
tatea comunității locale să creeze, pe 
baza analizei de potențial și resurselor 
locale și externe, o viziune coerentă și 
fezabilă asupra dezvoltării municipiului 
Brad în următorii 7 ani, dar și mecanis- 

sional”, deși ceva mai încolo ni se 
spune că există o „nepotrivire între 
oferta educațională și cerința pieței de 
muncă” de unde și „un număr mare de 
participant la cursurile de recalifi
care”. Ca aspecte financiare „tari” se 
spune că „ponderea veniturilor gener
ate din comercializarea produselor din 
agricultură și meșteșuguri este în 
creștere”, dar există și un punct slab, 
anume un „declin în comercializarea 
produselor agricole și comerț datorită 
scăderii puterii de cumpărare”. 

mele prin care această viziune poate fi 
realizată”. Ca să nu existe nici un dubiu 
asupra modului de lucru, totul a început 
(cum altfel?!) cu o ședință de preplani- 
ficare „Prima activitate în procesul de 
elaborare a Planului Strategic de Dez
voltare social-economică a fost ședința 
pentru organizarea procesului de pre- 
planificare”. în continuare totul a fost 
făcut „ca la carte”, s-au înființat 
comitete și „comiții”, s-au elaborat reg
ulamente, strategii și planuri, au fost 
aleși președinți și au fost instruiți 
specialiștii. Și toată povestea aceasta a 
avut loc în primul an de implementare 
a strategiei de dezvoltare, din 
primăvară până-n toamnă, adică din 
martie până în septembrie. Volumul de 
muncă a fost unul imens, având în 
vedere faptul că cei care au elaborat 
Strategia erau căzuți din cer și nu știau 
nimic despre urbe „în aceeași perioadă 
s-a efectuat profilul comunității, au fost 
strânse date despre toate localitățile 
aflate în componența municipiului 
Brad”.

Peste 50 de pagini 
fără nici un plan 
concret

Capitolele al patrulea și al cin
cilea, intitulate „Analiza actorilor so
ciali”, divizați în interni și externi se 
referă, de fapt, la o simplă enumerare 
pe care o redăm și noi în speranța că ne 
luminează cineva care este logica 
înșiruirii respective: actori interni - 
APL (?), pensionarii, Oficiul Poștal, 
agenții economici, instituții 
educaționale, prestatorii de servicii 
medicale, copii, gospodăria comunală, 
tineretul, Biserica, șomerii, angajații; 
actorii externi - Consiliul Județean, 
instituțiile de învățământ, persoanele 
originare plecate peste hotare, dona
torii, comunitățile vecine, agenți eco
nomici externi, medicii de familie, 
Biserica, Guvernul.

Capitolul al optulea („Profilul co
munitar al municipiului Brad”) este 
unul dintre cele mai cuprinzătoare. El 
include un „scurt istoric” începând cu 
facerea lumii prin date geografice, 
climă, demografie, educație, cultură,

Pentru dezvoltarea zonei 
Primăria municipiului Brad își va 
desfășura activitatea spre identificarea 
programelor de finanțare europeană și 
depunerea de proiecte în vederea 
atragerii de resurse financiare în zonă. 
Un exemplu concludent în acest sens 
este proiectul de reabilitare a Colegiu
lui Național „Avram lancu”, care a 
obținut un punctaj rușinos, fiind 
respins.

O altă direcție de acțiune este 
„înființarea unor întreprinderi care să 
absoarbă forța de muncă existentă pe 
piață”.

în acest sens ni se spune că există 
„disponibilitatea autorităților locale de 
a negocia cu posibilii investitori 
străini, dacă prin investițiile lor se 
creează locuri de muncă”. în realitate 
lucrurile stau însă cu totul altfel. Re
tragerea recentă a firmei SEWS de la

sănătate, asistența socială, industrie, 
agricultură. Pentru a ilustra seriozitatea 
documentului enumerăm numai câteva 
dintre instituțiile care funcționează la 
Brad, cuprinse la subcapitolul cultură: 
Cinematograful Zarand, cu 660 de 
locuri; Muzeul de Istorie și Etnografie; 
galeria de mină Treptele romane de la 
Ruda Brad; Troița și obeliscul de la 
Mesteacăn (aici se taie și bilete!). Lor 
li se adaugă Muzeului Aurului, 
instituție de interes național, obiectiv 
împrejmuit recent de Primărie cu un zid 
de protecție împotriva răufăcătorilor. 
Enumerarea între complexele sportive 
a arenei de tenis în aer liber (Arena 100 
- un țarc împrejmuit cu gard de sârmă 
care protejează gropile de pe un teren 
asfaltat) ne scutește de orice comen
tariu.

O beție cu Marx

Relatările despre potențialul zonei 
par a fi scrise la beție și asta nu numai 
pentru că se fac referirii aberante la „in
dustria vinului” din Brad, ci și pentru 
că informațiile sunt inexacte și contra
dictorii. în ceea ce privește resursele 
naturale aflăm că pe teritoriul adminis
trativ al municipiului se află 3.037 de 
hectare de pădure, într-o primă fază, 
sau 3.762 hectare, cum apare într-un

Vorbe multe fapte puține
Brad, după ce Primăria nu și-a respec
tat promisiunile, este un exemplu ed
ificator în felul cum stau lucrurile „pe 
bune”.

Un alt obiectiv primordial este 
realizarea de „Investiții în 
infrastructură care să permită de
schiderea zonei”.

Dintre aceste investiții 
enumerăm: „Reabilitare infrastructură 
municipală strada Decebal” - 
nerealizată; „Modernizarea/ reabil
itarea drumurilor de legătură între 
Brad și satele aparținătoare” - s-au 
acoperit gropile cu piatră concasată și 
nu s-a accesat nici un proiect euro
pean pentru modernizarea acestora; 
„Aducțiune de gaz metan și înființare 
sistem de distribuție în municipiul 
Brad și comunele limitrofe” - 
nerealizată; „Reabilitarea sistemul de 
încălzire publică prin modernizarea 

tabel postat puțin mai jos. La acest 
capitol, „aurul verde” este considerat ca 
fiind una dintre resursele economice 
neexploatate, dar, imediat după, la anal
iza SWOT, aflăm că exploatarea 
extensivă a pădurilor este unul dintre 
punctele slabe ale zonei. în ceea ce 
privește activitatea industrială ni se 
spune că „Cele mai reprezentative 
activități sunt: industria de morărit și 
panificație, industria cărnii, abator- 
izarea și fabricarea produselor din 
came, industria laptelui, a vinului (subl. 
red.) și a băuturilor alcoolice”. Ne-am 
fi mirat dacă întinsele podgorii din zona 
Bradului nu ar fi fost valorificate în in
dustria vinului! Și cum reclama este su
fletul comerțului, produsele fabricate la 
Brad pornesc în lume cu un mare hand
icap și anume „se resimte.lipsa indus
triei producătoare de ambalaje la 
standarde europene, produsele ali
mentare brădene fiind concurate nu 
numai ca volum dar și ca aspect, de 
produse importate sau provenite din 
alte zone ale țării”. Aberațiile textului, 
neseriozitatea demersului și disprețul 
față de problemele reale ale locuitorilor 
dau măsura a ceea ce este în acest mo
ment administrația publică locală 
condusă de Primarul Florin Cazacu.

Alexandru Avram

Centralei Termice cu cogenerare pen
tru reducerea costului real al gigacalo- 
riei prin producere simultană de 
energie electrică și eliminarea pierder
ilor tehnologice” - nerealizată; „Re
alizarea unei rețele de canalizare 
pentru zona Decebal, Liceului, I. 
Creangă” - nerealizată.

într-un demagogism năucitor, ca 
și cum Cazacu și-ar fi împlinit toate 
promisiunile, aflăm concluziile strate
gilor care spun că: „Un sistem demo
cratic este funcțional atunci când 
dezvoltarea economică locală 
înregistrează reușite și în măsura în 
care se dezvoltă un spirit democratic 
în mentalitatea cetățenilor”. Tra
ducând într-un limbaj comun 
pretențiosul conținut al documentului 
am zice că e noapte „ca-n vacă” în 
mintea celor care au conceput strate
gia de dezvoltare a municipiului Brad.

http://www.primariabrad
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Michael Madsen
a ajuns la spital 
din cauza alcoolului

Actorul Michael Madsen a fost 
spitalizat în Marea Britanie, după un 
"maraton" de nouă zile în care a con
sumat alcool în exces, informează 
contactmusic.com

Starul din "Reservoir Dogs" a 
fost cazat la Hotel Penventon Park 
din Cornwall pe durata filmărilor la 
următorul film la care lucrează. Ștaif
ul hotelului a rămâs uimit de compor
tamentul său.

Acesta ar fi fost dus lâ Spitalul 
Royal Cornwall, după ce a fost găsit 
inconștient la intrarea în hotel, pe 10 
mai. Medicii l-au considerat un pa
cient "de risc" și l-au pus sub 
supraveghere, să nu se sinucidă, mai 
scrie presa locală.

"A fost ținut sub supraveghere 
în concordanță cu legile în vigoare. 
Dacă ar fi încercat să plece, ar fi fost 
sancționat. A fost un pacient de risc 
și a trebuit monitorizat ca nu cumva 
să se sinucidă", a declarat o sursă.

"Personalul ă" fost uimit de cât 
de mult alcool a putut consuma ac
torul. Amesteca băutura cu niște 
pastile despre care nimeni nu știa 
pentru ce sunt. A înfuriat câțiva 
oaspeți urinând în parcare", a declarat 
un membru al staff-ului.

Potrivit informațiilor, Madsen ar 
fi fost externat în jurul datei de 17

Rihanna vrea să adopte 
un copil pentru a fi 
mamă

Courtney Love a rămas
fără iubit

Se declară expertă în așternuturi, 
dar are mare ghinion în dragoste. Și 
astfel, la sfârșit de mai, Courtney Love 
este din nou singură, după ce a fost 
părăsită de iubitul ei milionar, Andre 
Balasz.

De vină, spun prietenii, sunt ul
timele declarații ale cântăreței, con
form cărora vedeta ar fi fost implicată 
într-o relație lesbi cu modelul Kate 
Moss, în anii '90.

„Andrea ținea mult la Courtney, 
dar consideră comportamentul ei de-a 
dreptul penibil și, după mai multe cer
turi săptămâna trecută, i-a spus că s-a

mai și s-a întors în Statele Unite pe 
21 mai.

în 2008, reprezentanții lui Mad
sen au dezmințit zvonurile potrivit 
cărora acesta ar fi fost pus sub 
supraveghere într-un spital din Los 
Angeles, după ce familia sa și-a ex
primat îngrijorarea cu privire la com
portamentul său. Purtătorul de cuvânt 
al lui Madsen a declarat atunci că ac
torul a fost internat deoarece suferea 
de extenuare și toxinfecție 
alimentară.

Are 22 de ani, dar Rihanna se 
gândește deja la viitor și la faptul 
că își dorește să devină cândva 
mamă.

Procesul de venire pe lume a 
unui copil este o adevărată tortură 
pentru cântăreață, care are în plan 
o adopție.

„Sunt chiar speriată de 
situația actuală de a da naștere, dar 
vreau să fiu mamă într-o zi. Chiar 
dacă va trebui să adopt, vreau să 
mi se spună așa”, a mărturisit in
terpreta.

terminat”, mărturisește un apropiat de
al fostei soții a lui Kurt Cobain.

Acum Courtney simte pe propria 
piele cât de adevărată este uneori vorba 
din bătrâni: Dacă tăceai, filosof 
rămâneai.

George Vintilă și-a donat părul 
pentru dezastrul ecologic din Golful Mexic
George Vintilă, DJ-ul care dă 
"Alarma " în fiecare dimineață 
la Pro FM, a renunțat la cozile 

rasta, pe care le avea de mai 
bine de patru ani, și a decis să 

le doneze unei asociații din
SUA care încearcă să stopeze 
efectele dezastrului ecologic 

din Golful Mexic, a informat 
postul de radio.

"Am găsit toate informațiile pe 
site-ul asociației matteroftrust.org, o 
organizație caritabilă din San Francisco 
care se ocupă de colectarea părului de 
la peste 300.000 de frizerii din SUA și 
distribuirea lui sub diverse forme în 
zonele afectate. Ei m-au direcționat și

S-au decernat premiile festivalului de film
de la Cannes

Festivalul Internațional de 
Film de la Cannes, cel mai im
portant eveniment european de 

gen, a ajuns, anul acesta, la 
ediția cu numărul 63.

Câștigătorii competiției oficiale au 
fost desemnați de un juriu prezidat de 
regizorul Tim Burton și format din 
actrița Kate Beckinsale, actorul Benicio 
del Toro, directorul Museum of Cinema 
Alberto Barbera, compozitorul Alexan
dre Desplat, regizorii Victor Erice și 
Shekhar Kapur, scriitorul Emmanuel 
Carrere și Giovana Mezzogiomo.

Lista completă a câștigătorilor 
premiilor acordate la cea de-a 63-a 
ediție a Festivalului Internațional de 
Film de la Cannes este următoarea:

Premii pentru 
filmele din concurs

Palme D'Or (pentru lungmetraj) - 
"Lung Boonmee Raluek Chat" (Thai
landa, Marea Britanie, Franța, Germa
nia, Spania), regia Apichatpong 
Weerasethakul

Marele Premiu - "Des hommes et 
des dieux" (Franța), regia Xavier Beau
vois

Premiul pentru cel mai bun regizor 
- Mathieu Amalric, pentru "Tournee" 
(Franța)

Premiul pentru cel mai bun sce
nariu - "Poetry" (Coreea de sud), regia 
Lee Chang-don

Premiul pentru cea mai bună 
actriță - Juliette Binoche, pentru rolul 
din "Copie Conforme" (Franța, Italia), 
regizat de Abbas Kiaros

Premiul pentru cel mai bun actor - 
ex-aequo actorilor Javier Bardem, pen
tru rolul din "Biutiful" (Spania, Mexic), 
regia Alejandro Gonzales Inarritu, și 
Elio Germano, pentru rolul din "La 
nostra vita" (Italia, Franța), regia 
Daniele Luchetti

Premiu special al juriului - "Un 
homme qui crie" (Ciad, Franța, Belgia), 
regia Mahmat-Saleh Haroun

Palme D'Or (pentru scurtmetraj) - 
"Chienne d'histoire" (Franța), regia 
Serge Avedikia

Mențiune specială (pentru scurt

mi-au oferit o adresă la care îmi pot 
trimite cozile rasta. Știu că 500 de 
grame de păr pot absorbi până la patru 
litri de petrol. în fiecare zi, în Golful 
Mexic se scurg 800.000 de litri de 
petrol. Este o soluție rudimentară, dar 
până acum e cam singura eficientă", a 
declarat DJ-ul Pro FM.

George Vintilă se gândea de ceva 
vreme să renunțe la rasta, însă nu găsea 
un motiv destul de bun. "Aveam dread- 
sii de mai bine de 4 ani și treaba de- 
venise destul de dificilă. Era complicat 
să practic anumite sporturi, vara e în
grozitor de cald și, nu în ultimul rând, 
nu prea mai găseam căști la o dimensi
une potrivită. Când am văzut că părul 
meu poate folosi la ceva, mi-am zis că 
e cel mai bun moment să revin la 
...zero", a mai povestit Vintilă.

metraj) - '’Micky Bader" (Suedia, 
Danemarca), regia Frida Kempff

Premii în afara 
competiției

Premiul UN CERTAIN REGARD
- "Ha ha ha" (Coreea de sud), regia 
Hong Sang-soo

Premiul Juriului UN CERTAIN 
REGARD - "Octubre" (Peru, 
Venezuela, Spania), regizat de Daniel și 
Diego Vega.

Premiul pentru UN CERTAIN 
REGARD pentru cea mai bună actriță
- Victoria Raposo, Eva Bianco și Adela 
Sanchez pentru rolurile din "Los 
Labios"

Premiul CAMERA D'OR - "Ano 
Bisexto" (Mexic), regia Michael Rowe

Premiul CINEFONDATION - 
"Taulukauppiaat"/"The painting sell
ers" (Finlanda) regia Juho Kuosmanen

Premiul FIPRESC1 pentru 
secțiunea principală a festivalului - 
"Tournee" (Franța), regia Mathieu 
Amalric

Premiul FIPRESCI pentru 
secțiunea Un Certain Regard - "Pal 
Adrienn" (Ungaria, Olanda, Austria, 
Franța), regia Agnes Kiksis

Premiul FIPRESCI pentru 
secțiunea Quinzaine des Realisateurs - 
"Todos vos sodes capitans" (Maroc, 
Spania), regia Olivier Laxe

Premiul Juriului Ecumenic - "Des 
hommes et des dieux" (Franța), regia 
Xavier Beauvois

Mențiuni speciale ale juriului Ec
umenic - "Another year" (Marea Bri

tanie), regia de Mike Leigh, și "Poetry" 
(Coreea de sud), regia de Lee Ch 
dong

Premiul Semaine de la Critique - 
"Armadillo" (Danemarca), regia Janus 
Metz

Premiul SACD (Societe des Au
teurs et Compositeurs Dramatiques) al 
Semaine de la Critique - "Bi, Dung 
So!" (Vietnam), regia Phan Dang Di

Premiul ACID (Association du 
Cinema Independant pour sa Diffusion) 
Support Award al Semaine de la Cri
tique - "Bi, Dung So!" (Vietnam), regia 
Phan Dang Di

Premiul Canal t- pentru cel mai 
bun scurt metraj al Semaine de la Cri
tique - "Berik", regia Daniel Joseph 
Borgman

Premiul Decouverte Kodak pentru 
cel mai bun scurtmetraj al Semaine de 
la Critique - "Deeper Than Yesterday", 
regia Ariel Kleiman

Premiul Art Cinema Award al 
Quinzaine des realizateurs - "Lily 
Sometimes" (Franța), regia Fabienne 
Berthaud

Premiul SACD al Quinzaine des 
realizateurs - "Illegal" (Belgia, Luxem
burg, Franța), regia Olivier Masset-De- 
passe

Premiul Label Europa Cinemas al 
Quinzaine des realizateurs - "Le quattro 
volte" (Italia), regia Michelangelo 
Frammartino

Premiul SFR pentru scurtmetraj al 
Quinzaine des realizateurs - ex aefiuo 
peliculelor "Căutare" (România), regia 
lonuț Pițurescu, și "Mary Last Seen" 
(SUA), regia Sean Durkin.

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
contactmusic.com
matteroftrust.org
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Barajul de la Mihăileni stă pe un butoi
cu pulbere

Un banal anunț pentru convocarea 
unei consultări publice a pus pe jar lo
cuitorii satului Mihăileni. încercarea 

firmei SOCOTS.A. Târgu Mureș, con
structorul barajului de la Mihăileni, de 
a obține avizele necesare pentru conti
nuarea exploatării agregatelor de bala
stieră în albia Crișului Alb se lovește de 

protestul vehement al localnicilor.

Anunțul privind convocarea unei ședințe de 
consultare publică în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru continuarea lucrărilor de ex
ploatare a produselor de balastieră din albia 
Crișului Alb a avut parte de reacția imediată a 
sătenilor.

A

In prag de răscoală

Sătenii au cerut o întâlnire cu primarul Traian 
- Achim Mărcuș pentru a-i solicita să facă toate 
demersurile necesare pentru stoparea exploatării. 
La întâlnirea care a avut loc ieri în sala Căminului 
Cultural din Mihăileni au participat aproximativ 
30 de nemulțumiți. Aceștia i-au cerut primarului 
să organizeze o întâlnire cu reprezentanții 
autorităților publice, cu beneficiarul și construc
torul barajului. Localnicii sunt nemulțumiți că 
excavațiile făcute de-a lungul anilor de către firma 
SOCOT S.A. au condus la lărgirea albiei râului 
care a erodat malurile, provocând diminuarea 

Acorduri de heavy-metal 
în Club John's

Iubitorii de heavy metal din Deva au avut parte vineri de un concert incendiar în Club John's. 
Prezenți pentru a doua oară în orașul de sub Cetate, băieții de la Trooper nu și-au dezamăgit nici de 
această dată fanii. Programat inițial la ora nouă, concertul a început cu o întârziere de două ore. 
Primii care au încins atmosfera au fost băieții de la Incipient, o trupă de rock din Târgoviște, aflată 
abia la început de drum. După o jumătatea de oră de la începerea concertului, clubul fremăta în aș
teptarea celor cinci târgovișteni, Coiotu (voce), Balauru (chitară), Laurențiu (chitară), Oscar (bas) 
și John (baterie). Showul a început cu un moment dedicat mult regretatului artist Ronnie James Dio, 
cei de la Trooper interpretând una din melodiile consacrate ale acestuia, Heaven and Hell. încă după

suprafețelor agricole din luncă. Ei mai spun că 
extracția balastului a condus, prin adâncirea albiei, 
la scăderea nivelului pânzei freatice, astfel încât 
ei nu mai au apă în fântâni. „Datorită excavațiilor 
s-a distrus vegetația care susținea malurile și apa 
a erodat pământul. Așa au fost distruse 25 de 
hectare de teren agricol”, declară Traian - Achim 
Mărcuș, primarul comunei Buceș. Sătenii sunt 
hotărâți să se opună exploatării și să blocheze ac
cesul utilajelor spre albia râului peste terenurile 
despre care spun că le aparțin.

După 20 de ani

Sătenii din Mihăileni sunt nemulțumiți și de 
situația incertă a proprietăților care trenează de 25 
de ani, de când a început construcția hidrotehnică. 
Printr-un decret dat în perioada comunistă, oa
menii au fost expropriați de terenuri și case. Pen
tru ei urma să se construiască un cartier de 
locuințe la Brad, în zona Poienița. în noua zona 
rezidențială s-au ridicat câteva case, dar 
construcția noului cartier este departe de fi
nalizare. Mai mult decât atât, deși au fost 
expropriați de bunurile de la Mihăileni, sătenii nu 
au primit acte de proprietate pentru casele și 
terenurile de la Brad, unde figurează drept chiriași. 
Acum locuitorii sunt nemulțumiți și de modul în 
care s-a făcut exproprierea în urmă cu peste două 
decenii. „Atunci ne-au forțat comuniștii, dar noi 
vrem să ne despăgubească la valoarea de acum. 
Nu ni s-a plătit adevărata valoare a proprietăților, 
în plus, nu s-au luat în calcul și sutele de pomii 

primele acorduri de chitară at
mosfera s-a încins la cote ma
xime. Fanii veniți în număr mare 
au dansat, și-au scuturat pletele și 
au cântat alături de trupă până la 
finalul concertului, când toți au 
cerut bis. Playlist-ul celor de la 
Trooper a fost foarte variat, băie
ții interpretând melodii de pe 
toate albumele. La final băieții de 
la Trooper au promis că vor reve
nii în Deva cât mai curând posi
bil.

Irina Năstase

fructiferi. Ne-au expropriat, dar terenurile au 
rămas la Cartea Funciară tot pe numele nostru. 
Actele dovedesc că pământul este tot al nostru și 
plătim în continuare impozit pentru el”, spune 
Nicolae Ștefan, locuitor din Mihăileni. „Cerem să 
se rezolve problema proprietăților. Datorită acestei 
situații noi nu mai putem să facem nici o 
îmbunătățire la casele noastre, că nu știm ce se 
întâmplă. Nu putem să ne racordăm nici la rețeaua 
de apă și ne spălăm la lighean. Să ne spună dacă 
se mai construiește barajul, iar dacă nu, să ne lase 
în pace”, spune și Traian Pătrui. Sătenii i-au cerut 
primarului Mărcuș să facă toate demersurile nece
sare pentru a organiza o întâlnire comună cu par
lamentarii din colegiul Brad - Valea Mureșului, 
cu prefectul județului, cu beneficiarul și construc
torul barajului de la Mihăileni.

Constructorii barajului 
dezvăluie interesele 
primarului

Conducerea firmei SOCOT S.A. respinge 
toate acuzațiile care i se aduc și spune că toate 
terenurile despre care este vorba au făcut obiectul 
unei exproprieri și aparțin statului român. „Am ex
ploatat într-adevăr balast, dar barajul acesta cu ce 

credeți că s-a construit? în anul 2009 noi nu am 
exploatat deloc din albie pentru că nu am lucrat și 
am avut stocuri de balast. Acum a expirat permisul 
de exploatare și facem demersuri pentru obținerea 
avizelor în vederea continuării extracției. Acolo 
nu există decât o singură problemă și aceea este a 
primarului. El instigă oamenii pentru că are in
terese în acea zonă. Există o firmă despre care nu 
știu dacă este a lui, dar este în legătură cu el și care 
s-a instalat vis-a-vis de Căminul Cultural din 
Mihăileni. Cu acceptul primarului acea firmă a in
trat și a extras produse de balastieră fără să aibă 
dreptul, fără acte și fără să plătească taxe și im
pozite. Li s-a atras atenția să nu mai exploateze și 
de aici toată această manipulare a oamenilor. Tot 
cu acordul primarului a venit și o firmă din Alba 
Iulia care a extras pietriș din albie de la o distanță 
mai mică de o sută de metri de pilonul noului pod 
peste Crișul Alb, punând în pericol integritatea 
construcției. Legislația prevede că aceste 
operațiuni nu pot fi făcute la o distanță mai mică 
de 500 de metri. Problema proprietăților nu mă 
interesează pentru că eu sunt doar constructorul 
lucrării. Este treaba celor de la Apele Române”, 
declară Gheorghe Mihancea, director executiv la 
SC SOCOT SA Târgu Mureș - Șantier Mihăileni.

Cătălin Rișcuța

http://itfasttlhunedottreLhlajpipot.com
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 Portofoliile de credite neperformante vor continua să crească puternic în Ro

mânia și Bulgaria, întrucât cele două state au rămas în urma țărilor din re
giune în privința recuperării din recesiunea economică, potrivit unei analize 
a grupului financiar Deutsche Bank.

I

China și SUA vor sprijini 
eforturile Europei 
de a depăși criza datoriilor

Românii sunt scandalagii și vitezomani

China și Statele Unite au 
decis să colaboreze pentru a 
sprijini eforturile Europei de 

a depăși criza datoriilor, a 
declarat, luni, guvernatorul 

băncii centrale chineze, 
Zhou Xiaochuan.

Statele Unite și China discută 
probleme precum reforma yuanului 
chinez, criza din Europa și situația 
Coreei de Nord, în cadrul Dialogului 
Strategic și Economic desfășurat la 
Beijing.

"în general, ambele părți susțin 
măsurile luate de Europa pentru a 
depăși dificultățile", a afirmat Zhou 
într-o conferință de presă.

Statele Unite au sugerat, luni, 
că problemele din Europa vor avea 
un impact minim asupra creșterii 
economiei mondiale, însă abordarea 
Chinei, al treilea stat ca mărime a

Sindicaliști se pregătesc 
să intre în grevă

Greva este anunțată și pentru ziua 
în care ar urma să se dezbată în Parla
ment moțiunea de cenzură anunțată de 
Opoziție. Sindicaliștii vor să stea de 
vorbă cu toți parlamentarii, să îi 
convingă să voteze moțiunea pe care 
Opoziția a anunțat că o va depune după 
ce Guvernul își va asuma răspunderea 
pe legea care reglementează măsurile 
de austeritate.

Liderul Sed Lex, Vasile Marica, a 
declarat pentru Antena 3, că data grevei 
generale, anunțată inițial pentru 31 mai, 
ar putea fi modificată.

"Este foarte clar pentru noi că ar 
trebui ca moțiunea de cenzură să fie 
susținută de greva generală. Adică de
vansarea grevei generale în timpul 
moțiunii de cenzură ar fi una de bun

Marea Britanie trebuie să ia 
măsuri pentru reducerea 
deficitului bugetar
Marea Britanie trebuie să ia de 
urgență măsuri pentru reduce
rea deficitului bugetar uriaș, 
din cauza amplorii crizei fis

cale din Europa, a declarat vi- 
cepremierul britanic, Nick 

Clegg.

PIB, a fost mai pesimistă, avertizând 
că situația țărilor europene va afecta 
cererea pentru exporturile chineze, 
iar alte regiuni ale lumii vor avea de 
asemenea de suferit.

augur", a declarat Vasile Marica.
"Este nevoie doar de o mobilizare 

generală, să mergem la cabinetele tu
turor demnitarilor prin țară, așa cum am 
propus", a adăugat Marica.

La rândul său, președintele 
CNSLR Frăția, Marius Petcu, a declarat 
că un astfel de protest ar putea fi 
declanșat. El a precizat, însă, că greva 
generală din 31 mai rămâne în vigoare, 
cel de-al doilea protest reprezentând o 
a doua etapă.

"Evident, este una din variantele 
noastre de lucru. Dar asta nu înseamnă 
că preconizata grevă din 31 mai ar tre
bui să nu mai fie organizată. Greva din 
31 va avea loc oricum", a declarat Mar
ius Petcu.

„Nu cred că am anticipat cât de 
’ mult se deteriorează condițiile econom
ice din zona euro, iar nevoi» de a con
trola situația a devenit, brusc, mult mai 
mare", a afirmat Clegg, la postul de 
televiziune BBC.

Coaliția de guvernământ va 
prezenta detaliile unui program prin 
care departamentele guvernamentale 
vor reduce cheltuielile cu șase miliarde 
de lire sterline (8,6 miliarde de dolari) 
în acest an.

Diminuarea deficitului bugetar, în 
prezent situat la un nivel de peste 11% 
din Produsul Intern Brut, va necesita re
duceri "dureroase" și de durată ale chel
tuielilor guvernamentale și creșteri de 
taxe, notează Reuters.

Aceste măsuri ar putea fi cuprinse 
în proiectul de buget de urgență, care va 
fi adoptat pe 22 iunie.

Polițiștii au amendat într-o zi 
peste o mie de persoane pentru 
scandal și au aplicat 4.500 de 
sancțiuni pentru nereguli la 

regimul rutier, lăsând fără per
mis peste 250 de șoferi, infor

mează, Poliția Română.

în activitățile derulate în sistem in
tegrat, pentru prevenirea și combaterea 
comiterii faptelor cu violență în mediul 
stradal, a furturilor din patrimoniul 
public și privat, precum și depistarea și 
tragerea la răspundere a celor ce încalcă 
legea au fost angrenați peste 5.000 de 
polițiști (2.390 de polițiști de ordine 
publică, 774 de la Rutieră, 1.019 de 
ofițeri de investigații criminale, 158 de 
investigarea fraudelor, pe lângă alte 785 
de forțe). Astfel, au fost constatate 246 
de infracțiuni.

Se circulă prost

Dintre cei 261 de suspecți de 
infracțiuni prinși, 28 au fost reținuți sau 
arestați. Totodată, au fost depistate 15 
persoane date în urmărire națională.

Oamenii legii au intervenit în 588 
de situații pentru aplanarea stărilor con- 
flictuale. 1.054 de persoane au fost 
amendate de polițiști pentru tulburarea

___________ i N

2010 ar putea fî cel mai călduros an 
din istorie

Oamenii de știință au averti
zat că 2010 ar putea deveni 
cel mai călduros an din isto

rie, după ce înregistrările 
arată că s-au atins niveluri 

record ale temperaturii în pe
rioada ianuarie-aprilie, rela

tează The Sunday Times.

liniștii și ordinii publice, 283 pentru 
activități comerciale ilicite, 4.514 pen
tru nereguli la regimul rutier, iar 3.590 
pentru alte contravenții.

Totodată, în urma controalelor în 
trafic, polițiștii de la Rutieră au reținut 
257 de permise de conducere și 124 de 
certificate de înmatriculare.

Cercetătorii, din cadrul centrului 
independent Met Office și NASA vor 
publica în cur.ând date care arată că 
această tendință ar putea continua pe 
tot parcursul anului.

James Hansen, directorul Institu
tului Goddard pentru Studii Spațiale 
(Giss) din cadrul NASA, a declarat:

Pe șoselele din țară, polițiștii , 
tieri au depistat 43 de șoferi sub 
influența băuturilor alcoolice și 867 
care au depășit limita legală de viteză.

Valoarea celor 9.441 de sancțiuni 
contravenționale aplicate se ridică la 
961.022 de lei, iar a bunurilor confis
cate la 189.439 lei.

"Temperatura globală medie din ul
timele 12 luni a fost cea mai ridicată 
din ultimii 130 de ani". El a preciz; 
că decembrie și februarie au fost 
printre cele mai călduroase luni din 
perioada respectivă.

Temperatura medie globală se 
bazează pe măsurătorile făcute de mii 
de stații de monitorizare și sateliți. 
Acestea sunt înregistrate și analizate 
independent de Met Office, Giss și 
Centrul național pentru date privind 
clima din North Carolina.

Cercetătorii sugerează însă că 
încălzirea este puternic legată de 
schimbarea temporară a curenților din 
Pacific, fenomen cunoscut sub nu
mele de El Nino, care a condus la elib
erarea unei cantități mari de căldură 
din ocean în atmosferă, mai degrabă j
decât de încălzirea globală.
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CFR Marmosim Sineria a învins sâmbătă pe teren propriu cu 
2-1 echipa Poli II Timișoara. Au marcat loan Alexandru 
IVAȘCU(57') și Daniel DĂSCĂLESCL(75').

Jga a II -a
Mureșul Deva fără șanse
de salvare de la retrogradare

Minerul Lupeni a învățat
cartea apărării

lupă înfrângerea suferită la Turda, cu, 
peranțele devenilor privind salvarea de 
'a retrogradare s-au năruit. Mureșul se 
află pe locul 14, cu un total de 28 de 

puncte.

Antrenorul devenilor Gheorghe Barbu îl 
cuză municipalitatea că nu s-a implicat suficient 
n susținerea echipei de fotbal. „Noi ar fi trebuit 
ă fim cei mai motivați în acest meci. Nu mai 
vem șanse, dar măcar picăm demn, vom merge 
>ână la capăt și vom juca toate meciurile. Am 
iț ;at multe din asta. Am adus jucători cu nume, 
ucători foarte experimentați, dar marea noastră 
;reșeală a fost când i-am luat pe 6 luni. Am greșit, 
mi reproșez multe pentru că speram mai mult de 
a unii jucători.

Felicit Arieșul și sper ca măcar ei să continue. 
Zând ai un primar care iubește fotbalul, mai speri. 
'Joi am rămas singuri” a încheiat Barbu.

Arieșul Turda - Mureșul Deva 1-0
A marcat Asaftei în min 23

Arieșul Turda : Olteanu - Forica, Bier, 
Timan, Văsîie - E. Stoica, Luț, Hardău, Șerban - 
Astafei, Buș. Antrenor : Dorel Mureșan

Mureșul Deva : Moldovan - Golgoț, Goia, 
Pistol, Câmpian - Opriceană, Sătmar, Vajda, 
Grigoruță - Tâmăvean, Apetrei

După meciul de la Râmnicu Vâlcea în care au 
reușit să obțină un punct, “minerii” din Lupeni au 
fost cuzați de antrenorul gazdelor că s-au baricadat 
în fața propriei porți. Dumitru Teleșpan s-a arătat de
ranjat de jocul ultradefensiv al Lupeniului, care nu a 
ieșit la joc nici când era condus pe tabelă. "A fost un 
joc spectaculos, am marcat trei goluri, am avut și un 
penalty și tot nu am reușit să câștigăm, primim goluri 
cu o ușurință de nedescris. Nu am înțeles de ce atunci 
când conduceam, oaspeții nu au ieșit la joc, au rămas 
tot în apărare. Atunci noi trebuia să facem doar pos
esie, fără progresie, dar le dădeam repede mingea ad
versarilor. ", a spus Dumitru Teleșpan. De cealaltă 
parte antrenorul Lupeniului este optimist în ceea ce 
privește soarta echipei. Petre Gigiu, consideră remiza 
din Zăvoi, ca fiind echitabilă. "Ne-au lipsit trei 
jucători. Ne-am închis în apărare, am încercat să 
obținem cât mai mult. Am avut teamă de Vâlcea, 
câștigaseră la scor acasă și au jucători rapizi. A fost 
o nebunie de meci, dar rezultatul e echitabil, chiar 
dacă CSM a avut mai multe situații de a marca, in
clusiv un penalty ratat. Chiar dacă această remiză nu 
ne ajută prea mult, sunt optimist, cred că ne vom 
salva de la retrogradare. Mi-a plăcut să revin la Vâl
cea, unde am antrenat în urmă cu 10 ani, orașul e mai 

frumos, iar baza sportivă este extraordinară, păcat că 
nu are echipă de Liga I. M-a suprins neplăcut doar 
absența publicului, generată probabil de lipsa rezul
tatelor din ultimul timp, iar asta vine din lipsa banilor. 
Eu cu siguranță nu mai rămân la Lupeni din vară, cea 
mai clară ofertă o am din străinătate, unde am lăsat 
loc de bună ziua pe unde am antrenat", a spus Gigiu 
la conferința de presă susținută după meci.

CSM Rm.Vâlcea - Minerul Lupeni
3-3

Au marcat: Ciucur min. 55, Curtuiuș min 
68, Constantin min 82, respectiv Diaconescu min. 
48, Otnoduemuke min. 76 și 78

CSM: Perianu - Moraru, M. Diaconescu, Dinu, 
Stanca - Goge, Sg. Popescu, R. Dobre, Ciucur - L. 
Pârvu, Curtuiuș

Antrenor: Dumitru Teleșpan

Minerul: Hotoboc - E. Popa, N. Câmpean, R. 
Cozma, Neacșu - Kalai, Omoduemuke, R. Cristian, 
N. Popescu - Daj, D. Diaconescu

Antrenor: Petre Gigiu

Rezultate Liga 3, seria V
ACU Vasile Goldis Arad - Viitorul Sanandrei - Nu s-a disputat 
Minerul Mehedinți - Retezatul Hațeg - Nu s-a disputat 
Progresul Gataia - Gloria Arad - Nu s-a disputat
Pandurii II - CS Jiul Rovinari 1 - 1
CS National Sebis - Muncitorul Reșița 4 - 1
Millenium Giarmata - FC Școlar Reșița 0-0
CS Ineu - ACS Recas 0 - 2
Nova Mama Mia - Unirea Sinnicolau 1 - 1
CFR Marmosim Simeria - FC Poli II Timisoara 2-0

Clasament

Rezultatele etapei a 31 -a Clasamentul Liga II seria B
Drobeta Tr.Severin - CFR Timișoara
Jiul Petroșani - CS Otopeni 0-3
UTA Arad - FC Argeș 1 - 1
CSM Rm.Vâlcea - Minerul Lupeni 3-3
Dacia Mioveni - Gaz Metan CFR Craiova 2-0 
FC Silvania - FC Baia-Mare 3-2
Fortuna Covaci - FC Bihor 1 - 1
Arieșul Turda - Mureșul Deva 1 -0
U Cluj - FCM Tg.Mureș 1 - 2

1 Dacia Mioveni 30 188442-17 62
2 U Cluj 29 18 6 5 53-22 60
3 FCM Tg.Mureș 29 17 9 3 45-19 60
4 UTA Arad 28 15 10 3 45-20 55
5 FC Argeș 29 15 5 9 43-26 50
6 CS Otopeni 29 13 8 8 54-36 44
7 FC Silvania 30 11 7 12 33-40 40
8 CSM Rm.Vâlcea 29 9 9 11 50-44 36
9 FC Bihor 29 8 12 9 40-36 36
10 Arieșul Turda 28 11 3 14 35-36 36
11 Gaz Metan CFR Craiova 29 9 9 11 32-35 36
12 FC Baia-Mare 28 8 10 10 27-33 34
13 Minerul Lupeni 29 7 12 10 29-36 33
14 Mureșul Deva 29 8 4 17 24-45 28
15 Jiul Petroșani 27 6 5 16 18-50 23
16 Fortuna Covaci 30 5 5 20 33-59 20
17 Drobeta Tr.Severin 28 5 2 21 12-61 17
18 CFR Timisoara 0 0 0 0 0-0 0

LAVAGIO AUTO S.R.L.^I
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7)
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI |
UNA GRATIS I

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

1. Pandurii II Târgu Jiu 61
2. ACU Arad 58
3. ACS Recaș 56
4. CS Național Sebiș 50
5. Marmosim Simeria 46
6. Minerul Mehedinți 45
7. Jiul Rovinari 39
8. Millenium Giarmata 38
9. FC Timișoara II 36
10. Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 35
11. FC Școlar Reșița 34
12. Gloria Arad 32
13. CS Ineu 32
14. Unirea Sânnicolau Mare 28
15. Muncitorul Reșița 21
16. Retezatul Hațeg 4
17. Progresul Gătaia 0
18. FC Viitorul Sânandrei 0

Rezultate Liga 4
etapa a XXIX-a

Minerul Teiiuc Minerul Aninoasa 0-6
CS Vulcan Inter Petri la 2-0
Aurul Certej Aurul Brad 1-1
Mureșul Brănișca Gloria Geoagiu 2 — 1
Victoria Călan FC Hunedoara 1-7
Zarandul Crișcior Agrocompany Băcia 3-0
U. Petroșani Dacicus Orăștie 4-3
Metalul Crișcior Minerul Uncani 1 - 3

Rezultate Liga 5 (Valea Mureșului) 
etapa XXIII

Sprint Luncoiu de Jos - Silva Miracol Hărău 1 - 2 
Unirea Șoimuș - Olimpia Ribița 1-4

Clasament

1 FC Hunedoara 73
2 Aurul Brad 63
3 CS Vulcan 53
4 Minerul Uricam 53
5 Dacicus Orăștie 50
6 Minerul Aninoasa 45
7 Victoria Călan 39
8 Inter Petrila 38
9 Zarandul Crișcior 36
10 Metalul Crișcior 33
11 Gloria Geoagiu 32
12 Aurul Certej 31
13 Mureșul Brănișca 28
14 Agrocompany Băcia 24
15 U. Petroșani 23
16 Minerul Teiiuc 20

Rezultate Liga 5 
(Valea Streiului) etapa XIX

Voința Vălișoara - stă 
Santos Boz - stă

Streiul Baru Mare Sargeția Bretea Română 2-1
Cema Lunca Cernii Unirea G. Berthelot 4-1
Narcisa Sălașu de Sus CS Ghelari 2-0
AS Sîntămăria Orlea Retezatul Rîu de Mori 1-2
Dacia Boșorod Măgura Pui 3-3
Ulpia Traiana Sarmizegetusa stă

Clasament
1 Măgura Pui 44
2 Narcisa Sălașu de Sus 37
3 Retezatul Rîu de Mori 34
4 Cema Lunca Cemii 30
5 AS Sîntamaria Orlea 26
6 Streiul Baru Mare 23
7 Dacia Boșorod 22
8 Sargeția Bretea Română 18
9 Ulpia Traiana Sarmizegetusa 18
10 Unirea G. Berthelot 15
11 CS Ghelari 7

Unirea Buceș - Streiul Simeria Veche 3-0 .
Ponorul Vața - Recolta Bucureșci 4-3
CFR II Simeria - Real Sântandrei 1-2

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei bâ

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale 

din județ;
- la sediul redacției 

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O
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Lara Croft, membră a unei familii aristocratice de origine britanică, 
este o “jefuitoare de morminte”. Ea este pasionată de colectarea arte- 
factelor din ruinele templelor și orașelor din lumea întreagă și pentru 
a intra în posesia lor nu ezită să treacă prin situații limită.
tPro TV; 20:30; Lara Croft: Tomb Raider)
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Introduce in grite » nw cu* urmitoww cuvinte: 
ABURITĂ, AMA, ANT1VIRALĂ, ARĂMITĂ, 

kȚĂ, AVARĂ. ĂLA, GA, CĂNI, Cm, ELIMINA
TOR. FO, FRIGtGLUMI, GOANĂ, ILARĂ, IR, 

INCOLOĂTACI, MAN, MASTICATOR, 
MISTACOCET, OBOL, OCULOMCTOR, OL, 

ORĂ, RIVALIZARE, ROZ, SCĂPATĂ, 
STACANĂ. TA, TĂRĂGĂNARE, 

TIPĂRI, TDGĂRi,UV.

Petru Ardelean • ARAD
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07:00
07:30
08:00
09:00
99:15
10:10

11:15
12:15

12:50

14:00
14:45
14:50

15:30
16:00
17:00
17:55

18:30

<
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19:40
20:00
21:00
21:30
22:00

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Grija pentru pui Episodul 11 

(ultimul episod)
Vedeta familiei (rel.)
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 14.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
Rom european
Kronika (magazin cultural)
Atunci și Acum
Magazin UEFA Champions 

League
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003 - 15.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon
Sport
Telejurnal; Meteo 
înainte și după (rel.)
Start Eurovision
Eurovision 2010 (emisiune 

concurs, 2010)

07:00

07:55
08:05

10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30

15:00
16:00

17:00

18:00

18:10

18:40

19:15

21:00
22:00
23:10

Altă viață! (australian serial, 
2001 - 6.)
învingătorii
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999, rel.)
Telejurnal; Sport
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 9.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. -6.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 21.) cu Joely Fishcr
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008. rel. - 9.)
Drumul către Africa de Sud -

Serbia și Noua Zeclandă
lo no spik cnglish (italian film 

artistic, 1996)90’ cu Paolo Vil- 
laggio, Paola Quattrini, Chiara 
Noschcse, John Armstead

D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Se apropie furtuna (franccz- 

belgian mini-serial) cu Anouk 
Grinberg, Anne Brochct, Valen
tine Varela, Bruno Todcschini

JBtOO Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:68 Nimeni nu-i perfect
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 07:30 Pitici și tătici

(matinal) 10:00 Om sărac, om bogat (român co- 09:45 Maria Mercedes 08:20 Sport cu Florentina
10:00 în gura presei medic - 39.) 11:15 Predestinați <19:00 Galileo
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Vino, mamă, să mă vezi!

comedie, 1987) 1973, rel.-3741.) 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:30 Viață de adolescent (SUA
12:00 Singuri cu vedeta (reality 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ dramă, 2005, rel.)

show, 2010, rel.) 13:45 Forțe dezlănțuite (SUA film de 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs
13:00 Observator catastrofă, 2000) 16:25 Vremea de ACASĂ | 14:00 Neveste disperate (SUA serial
14:00 Benny Hill ( serial, 19691 cu 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Maria Mercedes de comedie, 2004 - 14.)

Benny Hill, Henry McGee, Bob 1973-3742.) 17:30 Poveștiri adevărate 15:15 Vino mamă să mă vezi! (rcl.)
Todd, Jackie Wright 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 16:15 Galileo

14:30 Comanda la mine (reality 17:45 Happy Hour 19:30 Cameleonii 17:00 Trăsniții
show, 2010, rcl.) 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'

16:00 Observator 20:30 Lara Croft: Tomb Raider (SUA 21:30 Cealaltă față a Analici ( serial,) 19:00 Focus Sport
17:00 Acces Direct film de acțiune, 2001) cuAnge- cu Martin Karpan, Elizabeth 19:30 Flavours, 3 bucătari
19:00 Observator lina Jolie, Iain Glen, Daniel Gutierrez, Victor Corona, Jose 20:00 Ccarta-n bucate
20:30 Inamicul invizibil (SUA film Craig, Noah Taylor Guillermo Cortines 21:00 Curat, murdar?

de acțiune, 2007) 98' cu Steven 22:15 State de România (român serial 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:15 Trăsniții
Seagal, Steve Toussaint, Angus de comedic, 2009 - 114.) cu de divertisment, 2007) 23:15 Supraviețuirea (SUA film dc
Maclnnes, Mark Bazelcy Ghcorghc Visu, Carmen Tănasc, 23:30 India (serial, 2009) cu Juliana acțiune, 1993) 114' cu James

23:00 Observator Domita Oancca Paes, Rodrigo Lombardi, Mâr- Caan, Halle Berry, Omar Epps,
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV cio Garcia, Tânia Khalil Craig Sheffer

16:40
18:30 
20:00 
21:30 
23:15

11:20 Copilul de pe Marte (SUA dramă, 2007)
13:05
14:50 Regăsirea (SUA dramă, 2005) cu Buck Taylor

Liceul muzical: Anul absolvirii (SUA film muzical, 2008)
Călătorie spre centrul pământului (SUA aventură, 2008)
CJ7 (comedie) cu Stephen Chow, Kitty Zhang Yuqi, Jiao Xu, Min 
Joshua (SUA thriller, 2007) 106’ cu Jacob Kogan, Sam Rockwell 
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008) 100' cu Jason Statham, Na

talya Rudakova, Robert Knepper, Franțois Bcrlcand

Tatăl meu, Romulus
14:30
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Pe locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 124.) 
Rebel în California (SUA serial, 2003, rel. - 10.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 17.) 
Calea spre succes (englez serial de comedie, 2006 - 2.) 
Adevărul gol-goluț (englc^ serial de comedie, 1995 - 15.)
Rebel în California (SUA serial, 2003 - 11.) cu Peter Gallagher 
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 10.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 19.)
Sexualitate virtuală (comedie) cu Laura Fraser, Rupert Penry-Jones
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva tâmplar manuaVartizanal 1 lăcătuș mecanic 9

Telefon: 0755.999.916
vânzător 5 maistru ind.textilă,pielărie 1

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5

manipulant mărfuri 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

contabil șef 1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

bobinator aparataj electric 1

zidar rosar-tencuitor 4

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 6

barman 7

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

montator aparate aer condiționat
1

munc.necal.ia amb.prod.sub formă 
de praf și granule 1

montator placaje interioare și exte
rioare 1

ospătar-chelner 1
munc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet

2
brutar 4 pregătitor piese încălțăminte

2
1

agent securitate 1 vânzător 2

bucătar 1 zidar rosar-tencuitor 4

camerista hotel 1 zugrav-vopsitor 1

conducător autospecială 2 Lupeni
confecționer articole din piele și în
locuitori 6 Telefon: 0755.999.919

croitor I barman 1

electricean de întrțincre și reparații
2

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1gestionar depozit 1

iginer automatist 1 manipulant mărfuri 3

îngrijitor clădiri 2 munc.necal.ia demil.clădiri, zidă
rie „mozaic,faianță, greș ie 1

maiștri instalator în construcții
1 zidar rosar-tencuitor 2

mecanic auto

vânzător 1 bucătar 2 munc.necal.ia întreț. drumuri,po
duri,baraje 1

Orăștie confecționer-asambleor articole din 
textile 19

Telefon: 0755.999.922 cusător piese din piele și înlocuitor 
11

broker in asigurări 1

electricean de întreținere și repara- 
ții 1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 15

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

montator subansamble 47

subinginer mecanic automobile
1

munc.necal.ia întreț.drumuri, șo- 
rrodun,baraje 10

bucătar 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție 8

confecționer-asamblor ari. din tex
tile 10

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 mecanic utilaj 2

Vulcan
operator mase plastice 7

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 68

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

șofer de autoturisme și camionete
1

mozaicar restaurator
Telefon: 0755.999.920

operator mașini de fragmenta re (pro
duse chimice) 1

1tâmpar universal

dulgher (exclusiv restaurator) 1 vâzător 3

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

Ilia

munc.necal.in agricultură 1 Telefon: 0755.999.926

munc.necal.ia întreț.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

electricean de întreținere și repara- 
Iii 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 8

femeie de seviciu 1

mașinist ia mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1ospătar(chelneT) 2

paznic 1 munc.necal.în agricultură 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

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

tălpuitor industrial 5

bucătar 1
operator mașini de inscripționat

11

operator calculator electronov și re
țele 1

cusător piese din piele și înlocuitor
16

specialist în domeniul calității
1

munc.necal.la demol. clădiri „zidă
rie,mozaic, faianță, greș ie, parchet

3
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

operator prelucrare mase plastice
14

director tehnic ]

strungar universal 1 munc.necal.în ind confecțiilor
2

sudor manual cu arc electric5

Călan

munc.necal.la demol.clădiri,mo 
zaic,zidărie,faianțâ,gresie,parchet 2

Petrila
Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.928

operator mașini unelte semiauto
mate și automate 1

fasonator mecanic (cherestea)
1 sudor 2

operator con f. ind. îmbrăcăm in le-țe
sături, tricot, maLsintetice 1

irfchelner) 4 fl o rar-dec orator 1 vânzător șofer de autoturisme și camionete
1

recepționer hotel 1 frezor universal 1 zidar samotor 8

șef de sală restaurant(maitre 
d' hotel) 1

funcționar administrativ 1 zugrav, vopsitor 2
strungar universal 1

tehnician constructor I

șofer de autoturisme și camionete
3

gestionar depozit 1 Petroșani
tâmplar universal 2

1lucrător comercial

vânzător 2

Simeria

Telefon:0755.999.921

barman 2

munc.plan tații 
verde

și amenajare zona
5

mure.necai.în ind confecțiilor 2

șofer de autoturisme și camionete
5

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

munc.necal.ia în creț.drumuri,po
duri, șosele, baraje 4 agent securitate 5

munc.necal in ind. confecțiilor 8

șofer de autoturisme și camionete
1

conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

instalator încălzire centrală și gaze

instalator apă, canal I Telefon: 0755.999.918

Mică publicitate

1tâmplar universal

Brad Hațeg

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.925
lucrător gestionar 1

s IMOBILIARE
k

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

Vând aparument 2 camere decomandate, bloc de cârâmidă. repartitoare, parter, 
balcon închis. beci sub balcon, scurpcre xpurali. u$a metal interior schimbate, 
parchet, gresie, faianțâ. mobilă dc bucâlânc li comandă, mobilier in baie, debara 
afară la intrare. Preț. 1.200.000 lei neg. Tcl.0254.224.953

inginer autovehicule rutiere 1agent de intervenție pază și ordine

maistru electricean în construcții

g
Vând 3 janic dr lahlA pc 14 cu 4 gAun, preț 90 dc run negoanbt! Motor Daewoo Mali/, tcmidcfecl pentru 
piese . pre( 300 run negociabil Volan Opel Vcctra a_f. 1992. stare foarte bună, cu cheie contact originală, 
preț 65 euro negociabil. Tel.0723.239.203,0734.965.619

Cumpăr garsonieră în Deva. Ofer 50.000 lei. Tel. 0728.049.989
Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178 Vând garsonieră in Geoagiu, preț 20.000cur. Tel. 0744.513.201,0744.671.110
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apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să Tie nemobilat și 
pc .emen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
deosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi 
fructiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego
ciabil. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

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

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

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

Vând garsonieră în Geoagiu, preț 20.000 EURO. Tel.: 0744.513.201 
sau 0744.671.110

TALON DE MICA PUBLICITATE

OFERTE DE SERVICII 5
Teolog caut ioc de muncă în educație, cultură, O.N.G., fundații, ajut ia lecții, religie, filo- 
sofie, translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, 
dinamic, creativ. Tel. 0733.287.190

Câștigați 2000-5000lei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresat ia: Lucaci 
Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse umane-sa lan zare, 
declarații buget, balanță. E-maik 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.0723.4090Q7

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

g DIVERSE
Vând reciver Dolcc cu 2001ei, telefon portabil 500m. Tel.0743.832.083

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume Prenume
Strada .Nr. Bl.

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Ger
mania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Sc...... Ap. ..

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

Vând iepuri albi cu ochi roșii 20-25lei sau schimb cu alte variante. Tel. 0743.832.083

Vând mașină de spălat 2001ei, frigider, combină frigorifică 2001ei, aragaz Zanussi 2001ei sau 
la schimb alte variante. Tel.0743.832.083

Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

Județul
nr.

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
zona Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675

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

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, st=43mp, pivniță, anexe 
cu curte. Preț 45.000 lei. Te. 0729.015.069

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

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

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

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

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

Vând molocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

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

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

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

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-du) Corvin, nr. 9.

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

yahoo.com
yahoo.com


g*■ Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

SILVAjk 
LEMNTEX 
endoce ți ctocrctalizead

kkM M lente at

HC.tm.VA LEMNTEX S.R.I..
ui Chimlntliu, nr.UlD, lomuna llMu,
id/jtixi O3&4/ȘO1021/22, u-ntalti tiiiv^tmurl rv

Silvadez
mortare urcate. adezivi, sopr autoniveloritr
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http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/

