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Piața muncii e pusă la vedere 
de AJOFM Hunedoara

MBma^ile privind piața muncii vor 
fi afișate electronic la sediul Agențiilor pen
tru Ocuparea Forțelor de Muncă din j udeț. 
Proiectul „Sistem de afișare electronică a 
infonnaților privind piața muncii” a fost 
prezentat ieri la Deva.

Instanța a dat dreptate 
consilierilor, nu primarului 

pa"' ' Consiliul local Bucureșei
Q nu se dizolvă
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g Din cuprins

O
încă 30 de zile de arest
pentru “fierarii” din Hunedoara

o Suporterii au ieșit în stradă. 
Și ce folos?
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Tot prin gropi se va circula 
pe drumul Simeria - Petroșani
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Cu ochii pe ei
Mulțumim din inimă partidului

Președintele PSD Hunedoara și totodată 
primarul municipiului Brad, Florin Cazaeu 
dovedește că are „naturelul simțitor" când 
vine vorba să i se spună in față adevărul.

Schimb de „tâmpenii” și „minciuni” 
între șefii Consiliului Județean

CostelAvram a venit la braț cu bugetul Consiliului Județean, 
colorat în funcție de apartenența politică a primarilor

K

Liderii de partide 
pun în pericol 
județul Hunedoara

Slăbiciunea pe care o manifestă’ liderii locali 
ai celor trei partide importante din România față de 
conducerea centrală pune în pericol însăși existența 
județului Hunedoara. Faptul că nici unul dintre par
tidele parlamentare nu are la ora actuală în conduc
erea centrală un lider din județul Hunedoara ar putea 
să ne coste extrem de scump, în contextul discutării 
tot mai serioase a unei eventuale regionalizări.

Contextul actual este extrem de sumbru pentru 

județul Hunedoara. Orice variantă de regionalizare 
am lua-o în calcul, trebuie să observăm că suntem 
înconjurați de județe extrem de puternice în ceea ce 
privește influența la București. Arad, Alba, Caraș 
Severin sau Timiș sunt bine reprezentate atât la con-, 
ducrea PDL, cât și PSD. Se știe că fiecare mișcare 
legislativă se fac prin negocieri intense și sfori trase 
la nivel înalt. Or, din județul Hunedoara la aceste 
negocieri nu va participa nimeni.

O speranță se putea întrezări de la organizația 
PSD, care a avut rezultate remarcabile la ultimele 
alegeri, la cele prezidențiale fiind cea mai puternică 
organizație din Transilvania. Dar liderii locali ai 
acestui partid și în special președintele Florin 
Cazaeu și parlamentarii Laurențiu Nistor și Cosmin 
Nicula sunt prea neînsemnați pentru a avea vreun 
cuvânt de rostit în fața șefilor de la București. Prin 
slăbiciunea lor, PSD Hunedoara a ratat oportunitatea 
de a deveni cel mai de seamă reprezentant al stângii 
în regiune, în contextul rezultatelor slabe obținute 
în județele limitrofe.

Nici noul lider liberal Mircea Moloț nu mai are 
trecere pe la conducerea centrală. Liberalii au pus 

mai presus de interesul județului orgoliile și jocurile 
personale, l-au. eliminat din conducere pe Mircia 
Muntean și au lăsat județul fără o voce puternică în 
forurile de conducere de la București.

Nici PDL nu este foarte bine reprezentat la Bu
curești. Au trecut vremurile când județul Hunedoara 
avea doi miniștri. Și, spre nenorocul hunedorenilor, 
PDL are organizații extreîh de puternice în județele 
limitrofe, cele care ar intra în calcul pentru alipirea 
cu Hunedoara în cazul unei eventuale reîmpărțiri ad
ministrative pe regiuni. Aradul îl are pe Gheorghe 
Falcă, Carașul pe Sorin Frunzăverde, Timișul pe 
Constantin Ostaficiuc, iar Alba pe Mircea Hava, toți 
lideri regionali extrem de puternici.

în aceste condiții, este greu de prevăzut cine 
va putea apăra interesele județului Hunedoara la 
eventualele negocieri privind regionalizarea 
României.

Lipsa de lideri autentici la PSD și PNL și 
frământările interne care macină PDL ar putea pune 
în pericol chiar integritatea județului Hunedoara și 
dezvoltarea zonei pe mult timp de acum încolo.

,M K



2 Agenda
Marți, 23 februarie 2010

►DN 7 Deva - Sântuhalm
M ► DN 7 - DJ 687 Cristur -

Hunedoara
Q ►DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Btirjuc
► DN 7 Burjuc - Zant

Calendar
■j* greco-catolic

Sf. ep. m. Policarp al 
Smirnei
*|* romano-catolic

Sf. Policarp de Smirna,
episcop și martir (sec. XI)

■^■Sfântul Zilei HOROSCOP

Sfântul mueenic Policarp,
episcopul Smirnei

Rețet»-zilei

Ciorbă grecească 
de pasăre

Ingrediente:
Măruntaie și came din spate, 

cu mai mult os, de la pui sau de 
la altă pasăre, morcov, pătrunjel, 
țelină (în total, circa 300 g), o 
ceapă mijlocie, 30 g orez, o lă- 
mîie, un gălbenuș, 100 ml smân
tână sau 200 ml iaurt, pătrunjel,

In ziua de 23 februarie Biser
ica îl cinstește pe marele martir 
Policarp al cetății Smirna (sec I-II 
d. Hs.), unul dintre cei mai prețuiți 
martiri ai creștinătății.

Sfântul Policarp s-a născut în 
jurul anului 70 d. Hs. în cetatea 
Efesului (Asia Mică), în vremea 
împăratului roman Vespasian, din 
părinți creștini, cu bună stare 
materială.

Fiind perioada prigoanei îm
potriva creștinilor, părinții săi au 
fost prinși și închiși. Cu puțin 
înainte de a fi martirizați, aceștia 
l-au încredințat pe fiul lor - despre 
care biograful său spune că s-ar fi 
născut chiar în închisoare - unei 
femei credincioase, numită Cal- 
ista.

încă din copilărie, Policarp s- 

a arătat foarte sensibil la 
suferințele și nevoile semenilor 
săi, pe care i-a ajutat cu milostenie 
de fiecare dată. Numele său -

Policarp, înseamnă „cel cu multe 
roade“. Sfântul Policarp și Sfântul 
Ignatie Teoforul (martir pomenit 
pe 20 decembrie) au fost ucenicii 
Sfântului Apostol loan Evanghe
listul.

După trecerea la cele veșnice 
a episcopului Vucol, Sfântul Poli
carp % fost ales episcop al cetății 
Smirna (azi Izmir, în Turcia). 
Păstorind vreme îndelungată, 
Sfântul Policarp i-a adus prin 
credința și prin viața sa deosebită, 
pe mulți păgâni la creștinism. A 
scris mai multe epistole, dar până 
azi nu s-a păstrat decât Epistola 
către Filipeni.

în timpul împăratului roman 

Marcus Aurelius (161-180), un 
aprig persecutor al creștinilor, 
Sfântul Policarp a fost arestat și, 
pentru că nu a renunțat la credința 
creștină, a fost ars de viu pe rug, 
la o vârstă înaintată. Sfântul Irineu 
al Lyonului (pomenit de Biserică

la 23 august), un discipol al Sf. 
Policarp, ne-a lăsat o relatare 
scrisă despre viața și martiriul 
sfântului, pe care o citează și 
marele istoric creștin Eusebiu din 
Cezareea în a sa Istorie 
Eclesiastică.

sare.

Mod de preparare:
Carnea, tăiată în bucățele, se 

pune în 3 1 de apă rece, împreună 
cu o linguriță rasă de sare, lă- 
sându-se să stea 15 minute de
oparte, ca să treacă în apă cît mai 
multe substanțe hrănitoare, pen
tru a-i da ciorbei un gust mai 
bun, apoi se pune pe foc. Cînd 
clocotește, se adaugă zarzavatul 
și ceapa, tăiate în sferturi, se lasă 
să fiarbă la foc mic, acoperite, 
pînă cînd se înmoaie bine toate, 
și apoi se strecoară. Se pune ore
zul, amestecând bine, ca să nu*se 
lipească de fundul oalei, și se 
fierbe 20 minute. în supă,,. se 
adaugă carnea (fără zarzavaturi), 
completând până la 2 1 de apă, 
dacă a scăzut, și se adaugă o lin
guriță cu vârf de "Vegeta", lăsând 
să mai fiarbă câteva clocote. Se 
ia apoi de pe foc, se potrivește 
gustul cu sare și zeamă de lămâie 
(specificul ei) și se drege cu găl
benuș și smântână sau iaurt. Pen
tru aromă, se pune pătrunjel tăiat 
mărunt.

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

Fii foarte atent cu banii deoarece 
poți avea surprize neplăcute. Nu tre
buie să te încrezi în oameni, cel puțin
astăzi,în situațiile care au legătură cu bugetul 
tău. în dragoste ai parte de surprize frumoase.

Ești foarte atent și drăguț cu per
soanele apropiate. Faci în așa fel încât 
să dedici cât mai mult timp familiei. în
cazul în care te simți atras de cineva, 
poți să faci un pas, pentru a-i da de înțeles ce 
se întâmplă în mintea ta.

Te exprimi foarte bine, mai ales în 
scris. Relațiile și contactele sunt favo
rizate. Dacă trebuie să faci o solicitare
astăzi, ai mari șanse să primești un răs
puns favorabil. Este bine să ai mai multă grijă 
ce mănânci și să eviți excesele.

Investești timp în relațiile cu per
soane care îți aduc satisfacții la nivel 
intelectual și spiritual. Acasă, îți dedici 
timpul familiei. Se poate ca astăzi să 
primești o sumă de bani care te ia prin surprin
dere.

Se poate ca unele proiecte cu prie
tenii să sufere ceva întârzieri. Va trebui 
să faci tot posibilul pentru a-ți păstra 
calmul. în cazul în care te afli în cău
tarea unei noi locuințe, astăzi sunt șanse _ Ri 
să găsești ceea ce-ți dorești.

23 februarie 
de-a lungul timpului

1271: Prima mențiune documentară a orașului 
Brașov

1869: S-a întemeiat Partidul Național al Românilor 
din Transilvania, sub conducerea lui Ilie Măcelar

1898: Romancierul francez Emile Zola a fost găsit 
vinovat ue calomnie și a fost condamnat la închisoare 

-pentru că a scris celebra sa scrisoare J’accuse
1916: A luat ființă Muzeul de Antichități din lași
1929: încep și în România concursurile de 

| frumusețe, prin declararea Magdei Demetrescu drept 
;Miss România 1929"

1956: Nikita Hrușciov denunță cultul personalității 
|gi crimele lui Stalin

fc 1993: Explozie devastatoare la Complexul comer
cial din New York, „World Trade Center”, cartierul 

nhatan. S-a soldat cu 6 morți și peste 1.000 de răniți

S-au născut:

1418: Papa Paul alll-lea(d. 1471)
1685: Georg Friedrich Hăndel, compozitor, organ

ist, violonist german (d. 1759)
1888: Mihail Săulescu, poet român (d. 1916)
1932: Constantin Rădulescu, speolog român (d. 

2002)
1959: Valentin Stan, analist politic român

Comemorări:

1766: Stanislaw Leszczynski, rege al Poloniei (n. 
1677)

1848: John Quincy Adams, al 6-lea președinte al 
SUA(n. 1767)

1965: Stan Laurel (Arthur Stanley Jefferson), actor 
american (n. 1890)

1984: Uwe Johnson, scriitor german (n. 1934)
2000: Ofra Haza, cântăreață de muzică pop 

israeliană (n. 1957)

Chiar dacă nu obișnuiești să-ți ma- , 
nifești afecțiunea în mod vădit, se /ml 
poate ca cei dragi din familie să aibă //Kix 
nevoie tocmai de o mângâiere, de un 
cuvânt bun și de un pupic. în general stai bine 
cu banii, dar acest lucru nu înseamnă că te poți 
culca pe o ureche.

Acasă devii cam drastic cu familia 
și acest lucru nu prea este bine primit, 
însă, in general, cei dragi se supun do
rințelor tale. Astăzi există posibilitatea 
să primești o sumă de bani importantă, car 
face mare plăcere.

îți face plăcere să mănânci o mul- W
țime de bunătăți, dar acest lucru nu 
este neapărat și o idee bună. în pri- . 
vința banilor, va trebui să faci econo
mie și să ceri sfatul unui specialist. Dacă ești 
singur, se poate ca o simplă idilă să se trans
forme în ceva mult mai important.

în cazul în care îți dorești să faci 
schimbări mari în plan profesional, 
acum este momentul să treci la ac
țiune. Câștigi bani frumoși, însă ace
știa nu-ți vor rămâne multă vreme în cont dacă 
faci cheltuieli nebunești.

Bancurile zilei
© © ©

Un pescar, chinuindu-se să 
aducă la mal un pește mare pe 
care tocmai îl prinsese, căzu în 
apă și începu să strige:

- Ajutor! Nu știu să înot!
- Și ce-i cu asta? îi replică 

un om care tocmai trecea pe 
acolo. Nici eu nu știu să pescu
iesc, dar nu strig în gura mare.

© © ©

Un curios se uită și el la 
niște pescari.

La un moment dat, unul 
dintre ei reușește să prindă un 
somn de toată frumusețea. îl 
scoate din cîrlig și îl aruncă în
apoi în apă.

- Ce faci, omule? strigă cu
riosul.

- Ce să fac cu ditamai peș
tele cînd tigaia mea e lată doar 
de-o șchioapă?

z

© © ©
în unele părți ale 

Groenlandei, peștele uscat se 
găsește în asemenea cantități, 
încît este folosit ca monedă de 
schimb.

- Extraordinar de intere
sant! Păi, și atunci când au ne
voie cum izbutesc să-l bage în 
aparatele telefonice sau în au
tomatele cu Coca-Cola?

© © ©
Tăticule, care este 

cel mai mare pește pe care l-ai 
prins?

- întreab-o mai bine pe 
maică-ta. Am cam uitat ce i-am 
spus.

© © © .
Pescuiești?

- Aș! înec rimele care mi
au invadat grădina.

•în dragoste există tentații legate de 
o posibilă infidelitate. Este cazul să te 
gândești foarte bine la ceea ce îți do
rești. Este o zi bună pentru a te întâlni cu prie
tenii dragi și a petrece câteva ore împreună.

îți este destul de greu să te ocupi 
de responsabilitățile de familie, dacă 
acestea există. în cazul în care ți se

I*
ivește ocazia, apucă-te împreună cu prietenii de 
un proiect.

Ai posibilitatea să îmbunătățești 
relația de cuplu. Ar trebui să profiți de
acest moment bun. Nu fă speculații în afaceri.
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IS Alin Cioară, profesorul acuzat că ar fi determinat sinuciderea 
elevei Lorena Hurdea din Brad, a predat ieri la clasa fostei sale 
eleve. Conducerea Colegiului e de părere că dascălul 
poate să își reia activitatea pentru că a fost sancționat, 
nu suspendat din funcție. Marți, 23 februarie 2010

Politic 3

Schimb de “tâmpenii” și “minciuni” între șefii Consiliului Județean
Șefii județului au început să se 
„înțepe” de la distanță cu epi

tete nu tocmai măgulitoare.
Polemica s-a iscat pe tema îm
părțiri banilor publici pe crite

rii politice. Costel Avram i-a 
transmis președintelui Mircea 
Ioan Moloț că este mincinos 
dacă nu admite că banii pu

blici se distribuie politic. Pre
ședintele e de părere că Avram 
a emis cea mai mare tâmpenie 

pe care a auzit-o vreodată.

Vicepreședintele Consiliului 
Județean, Costel Avram, a „atacat”, ieri, 
în cadrul unei conferințe de presă, prob
lema împărțirii bugetului către primări
ile din județ. Avram este de părere că 
banii au fost împărțiți în funcție de cu- 
t x:a politică a primarului,

„Cel care spune 
că nu se împart 
pe criterii politice 
minte”

Potrivit declarațiilor făcute de 
Costel Avram, bugetul Consiliului 
Județean se ridică la suma de 60 d& mil
ioane de euro, bani care au fost îm
părțiți la administrațiile publice locale 
după aceeași formulă ca și anul trecut.

a P >țean; 
in ira

Vicepreședintele Consiliului Județean 
susține că la împărțirea banilor a contat 
culoarea politică a celor ce conduc 
primăriile. „Vreau să atac problema 
bugetului care se va aproba mâine 
(n.red. azi) în Consiliul Județean. Eu 
vreau să fiu obiectiv la împărțirea ban
ului public. în momentul în care ai 
buget poți să construiești ceva în ad
ministrația publică de care aparții. 
Bugetul Consiliului Județean nu este 
diferit de anul trecut. Referitor la îm
părțirea bugetului către administrațiile 
publice locale vreau să spun că nicio
dată nu poți împăca pe toată lumea. Din 
păcate aceștia au fost banii și atât am 
putut împărți. Un singur lucru aș 
adăuga, că tot s-a făcut așa mare scan
dal cu împărțirea banilor publici pe cri
terii politice: aș minții dacă nu aș fi de 
acord că am plătit și politic.~In țară 
banii se împart politic. Cel care spune 
că nu se împart pe criterii politice 
minte”, a declarat Costel Avram.

„Cea mai mare 
tâmpenie spusă 
vreodată”

Contactat telefonic pentru a co
menta declarațiile subalternului sau, 
Mircea loan Moloț părea ușor amuzat 
de declarațiile vicepreședintelui Avram, 
declarații pe care le-a catalogat pe un 
ton categoric: „Este cea mai mare 
prostie pe care am auzit-o vreodată. 
Banii nu s-au împărțit pe criterii 
politice, iar mâine (astăzi, n.red.) se va 
aproba bugetul propriu al Consiliului 
Județean. Vom finanța alte investiții. 
Din banii alocați pentru drumuri avem 
unele proiecte care au fost lichidate, 
sunt altele care expiră anul acesta și mai 
avem și proiecte ce trebuie finanțate în 
continuare. Dar repet, este cea mai 
mare tâmpenie spusă vreodată”, a de
clarat Mircea Ioan Moloț, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara

Banii de drumuri 
rămân la
CJ Hunedoara

Vicepreședintele Costel Avram 
spune că există o înțelegere la nivelul 
Consiliului Județean Hunedoara prin 
care toți primarii care aparțin Partidului 
Democrat - Liberal să fie lăsați în grija 
Guvernului.

„Este adevărat că cei de la PD-L 
^u primit mai puțin sau deloc. Dar în 
același timp putem vedea că până la 
sfârșitul anului ei vor mai primii bani 
prin Hotărâre de Guvern. Acesta a fost 
motivul pentru care noi, conducerea ex
ecutivă a Consiliului Județean împre-

g
..Nu am împărțit 
-- bugetul pe criterii politice, 
mai ales că drumurile trec 
și prin comune PSD, PNL și PD-L. 

Nu sunt de acord cu această formu
lare. "

loan Rus, vicepreședinte 
Consiliul Județean Hunedoara 

ună cu consilierii județeni când am 
făcut împărțirea ne-am gândit la vari
anta asta. Cred că e bine să facem un 
echilibru și l-am făcut noi de la Consil
iul Județean”, a concluzionat Costel 
Avram.

Potrivit celor spus de Costel 
Avram, Consiliul Județean a primit anul 
acesta pentru reabilitarea drumurilor 
cam cincizeci de miliarde de lei vechi. 
Vicepreședintele CJ Hunedoara spune 
că banii vor rămâne în visteria Consili
ului pentru că „oamenii trebuie să știe 
că noi facem acele drumuri și de aceea 
banii vor rămâne la Consiliul 
Județean.”

Irina Năstase

Mi-e greu să cred că 
președinte al Consil- 
Județean a făcut o 

asemenea declarație. Nu
este vina cetățenilor că o zonă este 
reprezentantă politic de un partid s- 
au altul. Este regretabilă asemenea 
declarației și sper să nu se pună în 
practică pe criteriile enunțate de dân
sul. ”

Viorel Arion, deputat PD-L

Mărginean țintește la șefia Conservatorilor
Partidul Conservator se va trans- 

f.jrma dintr-un partid „remorcă” 
într-un partid de tip provincial, 

dacă va fi condus de Petru Mărgi
nean. Președintele filialei hune- 

' vene a Partidului Conservator 
a anunțat, ieri, în cadrul unei 

conferințe de presă, 
că și-a depus candidatura 

pentru președinția partidului.

Inițial, conservatorii hunedoreni 
au mers pe mâna lui Codruț Șereș, însă* 
acesta s-a retras din cursă ca urmare a 
unor atacuri împotriva îndreptate îm
potriva sa. Petru Mărginean este 
susținut de organizațiile PC din mai 
multe județe, precum Mureș, Caraș- 
Severin, Bistrița Năsăud, Bihor, Cov- 
asna și Alba. Liderul conservatorilor 
hunedoreni consideră că îndeplinește 
profilul candidatului cu șanse pentru 
șefia partidului. La congresul Partidului 
Conservator din 28 februarie și-a mai 
depus candidatura și Dan Constantin, 
liderul Departamentului Fonduri Eu
ropene din cadrul PC. Petru Mărginean 
și-a propus să aducă partidul la minim 
cinci puncte procentuale la alegerile lo
cale din 2012. Totodată el susține că nu 
este interesat de alegerile parlamentare 
și dorește să se concentreze în planul 

politic local. Obiectivele lui Petru 
Mărginean, în cazul în care va fi ales 
președinte al partidului vizează clarifi
carea doctrinei Partidului Conservator, 
revizuirea alianțelor politice și elabo
rarea unei strategii clare pentru vi
itoarele alegeri locale.

„Ne-am dorit să candideze Codruț 
Șereș, Dat fiind faptul că este o per
soană ușor atacabilă și au avut loc at
acuri la persoana dânsului, am primit 
propunerea de a candida ^președinția 
partidului. Mă simt onorat pentru 
această propunere. Consider că este o 
competiție onorabilă. Iar dacă nu voi 
câștiga nu voi fi împotriva unei noi con
duceri și nu exclud posibilitatea de a 
face parte din echipa contracandidatu
lui,” a declarat Petru Mărginean.

Irina Năstase
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Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Mulțumim din inimă partidului
Președintele PSD 

Hunedoara și totodată primarul* mu
nicipiului Brad, Florin Cazacu 
dovedește că are „naturelul simțitor” 
când vine vorba să i se spună în față 
adevărul.

Obișnuit cu o presă prea puțin 
interesată de ce face el pe „moșia” de 
la Brad și cu câțiva jurnaliști degrabă 
„mușcători” la pomeni și chefuri, 
Florinei „Fermecătorul” s-a trezit 
dintr-o dată deranjat de Glasul Hune

doarei. Dar atât de deranjat încât s-a 
supărat ca țiganul pe sat, chiar dacă 
localitatea pe care o păstorește se 
vrea a fi municipiu. Așadar a plănuit 
cu sfetnicii de taină să organizeze o 
conferință de presă în care să demon
streze cât este el de curat și de nevi
novat și cât de negrii la suflet și de 
haini supt jurnaliștii de la Glasul 
Huendoarei.

Bine-înțeles că la respectiva 
conferință de presă, în lipsa unui di

alog, nu s-ar face K auzi te decât 
părerile primului pesedist al județu
lui. Așadar ne așteptăm să fim înfier
ați cu mânie proletară pentru simplul 
fapt că am îndrăznit să scriem ade
vărul despre Florinei Fermecătorul 
de Brad, despre frigul din casele bră- 
denilor, despre felul dezastruos în 
care primarul gestionează bugetul și 
așa sărac al municipiului. Sau poate 
pentru că am considerat slab un lider 
de partid, care deși are cele mai bune 

rezultate în Transilvania nu reușește 
să se impună în conducerea centrală. 
Dacă astea l-au supărat atât de tare 
pe primarul de Brad (președintele de 
PSD) nu putem decât să ne cerem 
scuze... de la cititori că nu am scris 
mai multe și să ne luăm angajamen
tul că-o vom face. Iar dacă Florinei 
Fermecătorul s-a gândit să ne facă 
publicitate printr-o conferință de 
presă organizată la PSD, în numele 
redacției Glasul Hunedoarei îi 
mulțumesc.

Cu drag, GOGU
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Șoferii vor primi banii aferenți despăgubirilor din polițele RCA înainte de 
efectuarea reparațiilor, nu după ce mașina a ieșit din service, ca în prezent, 
iar cuatumul compensațiilor va fi stabilit de asigurători în funcție de prețurile 
practicate de service-uri, nu în baza propriilor evaluări.

încă 30 de zile de arest pentru “fierarii”
La volan 
cu permisul 
suspendat

Dorin G. de 27 de ani din 
comuna Râu de Mori, un șofer 
care are permisul de conducere 
suspendai pentru c- perioadă de 
36 de zile, a fost prins de 
polițiști în trafic; El conducea 
autoturismul pe strada 22 De
cembrie din municipiul Deva, 
vineri în jurul orei 16:10. 
Polițiștii i-au întocmit șoferului 
dosar de cercetare penală pen
tru conducere cu permis auto 
suspendat.

Cu alcoolul 
la „bord”

Duminică noapte în jurul 
orei 01:20 polițiștii din Orașu
lui Călan l-au depistat pe Lau- 
rențiu Z., 39 ani, care conducea 
un autoturism pe DC 51 A, deși 
consumase băuturi alcoolice. 
Șoferul a fost testat cu aparatul 
etilotest și a rezultat o concen
trație alcoolică în aerul expirat 
de 0,84 mg/ 1. Pentru acest 
motiv polițiștii i-au întocmit 
aosar de cercetare penală. Tot 
duminică, în jurul orelor 01:12, 
CRISTIAN N„ de 28 ani, din 
municipiul Deva, a fost verifi
cat de polițiștii Biroului Rutier 
în timp ce conducea un autotur
ism pe Bulevardul Decebal. 
Șoferul se afla sub influența 
băuturilor alcoolice. In urma 
testării cu aparatul etilotest 
rezultatul a fost de 0,62 ml/1 al
cool pur în aerul expirat. Con
ducătorului auto i-au fost 
recoltate probe biologice de 
sânge. De asemenea, i s-a în
tocmii dosar de cercetare pe
nală pentru conducere sur 
influența băuturilor alcoolice.

Nu a respectat 
marcajul 
longitudinal

Un om a fcsi rănit în urma 
unui accident rutier care a avut 
loc sâmbătă seara la ora 18:26 
pe DI 107A. Șoferul unui auto
turism, Huria D. in .vârstă d.e 38 
de ani din Simeria mergea pe 
direcția Uroi - Rapoltu Mare. El 
s-a angajat în depășirea unui 
autoturism fără a ține cont de 
marcajul longitudinal continuu. 
Șoferul nu a mai reușit însă să 
revină pe banda sensului său de 
mers și a acroșat un autoturism 
care circula regulamentar din 
sens opus, provocând rănirea 
ușoară a șoferului care circula 
corect. Șoferului care a încălcat 
legea i s-a întocmit aosar penal.

Maria Bulz

\â

din Hunedoara
Ieri a fost judecat la Tribuna
lul din Deva recursul la mă

sura de prelungire a arestului 
preventiv a celor 19 hunedo- 
reni acuzați de comiterea a 

peste 15 infracțiuni de furt de 
cupru din incinta fostului com

binat siderurgic din Hune
doara. *

Procurorii au adunat probe con
form cărora cei 19 bărbați ar fi cauzat 
un prejudiciu total de zece miliarde de 
lei vechi și nu de trei miliarde, așa cum 
au arătat inițial în dosar.

Locuințele “fierarilor” au fost percheziționate simultan, în luna 
decembrie a anului trecut, după ce timp de câteva luni le-au fost as- 

fj cultate telefoanele. Re atunci polițiștii îi suspectau de furt și com
plicitate la furt de materiale neferoase. La domiciliul celor acuzați, 

polițiștii au găsit instrumente folosite la furtul unor componente din cupru de 
la utilajele societății și 2000 de pachete de țigări netimbrate. Din cercetările 
polițiștilor se pare cp furturile au fost comise în perioada septem- 
brie-decembrie 2009, iar cuprul era valorificat la centrele de 
colectare a deșetirilor neferoase din municipiul Hunedoara, cu aju- j
torul a trei complici.

Patronul de la „Milano Gold”
e și furat și amendat

După ce hoții i-au furat bijute
riile, administratorul magazi
nului „Milano Gold” a fost 

amendat de polițiști pe motiv 
că nu a respectat măsurile pre
văzute de lege pentru asigura

rea patrimoniului firmei

în cursul zilei de ieri, polițiștii 
compartimentului Sisteme de Securi
tate din cadrul Biroul de Ordine Publică 
Deva au verificat sistemul de pază și 
alarmare anti-efracție al magazinului 
„Milano Gold”.

în urma controlului s-au constatat 
mai multe deficiențe, motiv pentru care 
patronul firmei â fost sancționat cu o 
amendă de 5.000 de lei.

Avea probleme 
la sistemul 
de alarmare

Polițiștii au dispus noi măsuri și 
termene de securizare a patrimoniului 
societății și de remediere a deficiențelor 
constatate. „Administratorul firmei nu 
este la prima abatere de acest gen, în 
luna noiembrie el fiind somat de

Procesul va fi 
judecat 
la Hunedoara

La Tribunalul Hunedoara a fost 
ieri agitație mare. Așteptarea rudelor s- 
a transformat în indignare odată cu 
anunțarea deciziei magistraților de a 
prelungii cu o lună termenul de arest 
preventiv.

“Nu am înțeles de ce se face atâta 
circ. Sunt aduși cu mascați de parcă ar 
fi criminali în serie. Nu voi spune că nu 
a luat și soțul meu să vândă fier, dar de 
aici și până să îl acuzi că a furat de zece 
miliarde de lei mi se pare că e mon
struos. Am cumpărat un apartament la 

polițiști să își remedieze deficiențele 
privind asigurarea patrimoniului. Din 
păcate, nerespectarea măsurilor sta
bilite în luna noiembrie de polițiști a 
creat o serie de vulnerabilități și a facil
itat comiterea infracțiunii de furt din 
noaptea de sâmbătă spre duminică.”, a 
declarat Biogdan Nițu, purtător de cu
vânt al IPJ Hunedoara.

Se strânge 
cercul suspecților

Reamintim faptul că în noaptea de 
sâmbătă spre duminică a fost spart 
magazinul de bijuterii Milano Gold din 
complexul comercial Ulpia din Deva.

„Polițiștii Biroului de Investigații" 
Criminale Deva continuă ancheta pen
tru a identifica autorii furtului, existând 
deja un cerc de suspecți. Până în 
prezent, au fost audiate mai multe per
soane din rândul angajaților și al 
muncitorilor care execută lucrări de 
amenajări interioare în incinta com
plexului comercial și sunt analizate 
imaginile surprinse de camerele de 
supraveghere.”, a declarat subinspec- 
torul Bogdan Nițu.

Maria Bulz

periferia orașului cu bani primiți pe nu
mele meu din Spania. Dar această 
probă nu este luată în considerare în in
stanță. Pot dovedi proveniența banilor 
din care am cumpărat apartamentul dar 
nu ne bagă nimeni în seamă. Le pune 
lor în spinare un prejudiciu atât de mare 
pentru a se acoperi alte mizerii”, spune 
soția unuia dintre bărbații acuzați că ar 
fi prădat fostul combinat siderurgic de 
la Hunedoara.

Celor 19 bărbați li s-a prelungit 
pentru a treia oară mandatul de arestare

Un bărbat a fost bătut și jefuit de o femeie

Adalbert S. de 58 de ani din 
Petroșani a fost bătut și je

fuit de femeia alături de care 
a băut într-un bar întreaga 
seară. Incidentul a avut loc 

sâmbătă noaptea, în locuința 
victimei din Petroșani.

Bărbatul a făcut reclamație la 
poliție a doua zi în jurul orei 11:30 
și susține că aupă ce și-a petrecut 
seara în bar, alături de Ibolya P. de 
34 de ani a invitat-o acasă. Femeia a 
profitat însă de neatenția bărbatului 
și i-a furat telefonul mobil și suma

Cercetat pentru furt calificat
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lupeni au descoperit 

în locuința unui tânăr din Lupeni mai multe bunuri furate, în noaptea 
de 30 ianuarie, din incinta unei societăți comerciale..

Autorul furtului, Constantin O. în vârstă de 24 de ani este cercetat 
în stare de libertate pentru infracțiunea de furt calificat.

în cadrul acestei acțiuni au mai fost percheziționate alte patru 
locuințe din Lupeni, care aparțin unor persoane suspectate că ar fi 
comis mai multe furturi din magazine. Dacă va fî.găsit vinovat, tânăru’ 
riscă să facă între 3 și 15 ani de închisoare.

Maria Bulz

Furt de curent electric la Petrila
Două femei din Petrila sunt 

acuzate că au furat energie electrică de 
la rețeaua de distribuție. Faptul a fost 
reclamat la poliția orașului Petrila de 
către reprezentanții „Enel Electrica”.

Angajații „Enel Electrica” susțin 
că în timpul controalelor pe care le-au 
efectuat ieri, în jurul orei 09:30 le-au 
surprins pe Liliana M. de 28 de ani și 
Elena R. de 22 de ani, ambele domicil
iate în Petrila în timp ce furau energie 
electrică. Rețeaua din locuința celor 
două era branșată direct la rețeaua co
mună, fără contor. Pentru soluționarea 

cu încă 30 de zile. în cursul săptămânii 
viitoare procurorii vor finaliza admin
istrarea probelor, iar primul termen al 
procesului va avea loc peste două săp
tămâni la Judecătoria Hunedoara.

Tot ieri judecătorii Tribunalului 
Hunedoara au decis ca un acuzat pe 
care magistrații Judecătoriei Hunedoara 
l-au pus în libertate să fie și el băgat la 
arest alături de ceilalți.

Maria Bulz

de zece lei. în urma unor discuții 
contradictorii, femeia l-a lovit pe 
Adalbert S. și a fugit. Polițiștii din 
cadrul Biroului de Investigații Crim
inale și polițiștii criminaliști au iden
tificat-o pe bătăușă. Ei au aflat că 
după ce a comis jaful, femeia s-a 
adăpostit în locuința unui bărbat di'-_ 
Simeria. De altfel aici a și fost găsit 
telefonul furat. Ibolya P. a fost dusă 
la sediul Poliției municipiului 
Petroșani sub escortă. Ea este cerc
etată în stare de libertate.

Polițiștii i-au întocmit dosar 
penal pentru săvârșirea infracțiunilor 
de furt calificat și lovire sau alte vi
olențe.

Maria Bulz

sesizării, dispeceratul Poliței orașului 
Petrila a direcționat efectivele de jan
darmi, care acționau pe raza localității, 
spre locuința celor două femei unde 
jandarmii au constatat ilegalitatea.

„Jandarmii au întocmite acU de 
constatare cu privire la faptele 
săvârșite, probe care vor fi înaintate 
pentru continuarea cercetărilor Poliției 
orașului Petrila.”, a precizat Nicolae 
Răducu, purtător de cuvânt al 1JJ 
Hunedoara.

Maria Bulz



Aproximativ 30 defiguranti au venit, luni, la sediul central al PSD, 
afirmând ca au fost angajați prin intermediul unei firme de casting 
să facă figurație la Consiliul PSD București, fără a-și primi banii. 
Reprezentantul lor a precizat că au fost angajați să participe 
la Consiliul PSD București de miercurea trecută, cu misiunea 
de a umple sala si de a aplauda

Instanța a dat dreptate consilierilor, nu primarului
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Consiliul local Bucureșci nu se dizolvă
Disputa dintre primarul comu
nei Bucureșci și Consiliul local 

s-a terminat „în coadă de 
pește”. în luna noiembrie a 

anului trecut, după ce consilie
rii locali nu au adoptat în trei 
ședințe consecutive nici una 
dintre hotărârile propuse pe 

ordinea de zi, primarul Mircea 
Chilean a dizolvat „parlamen

tul” local.

Povestea a ajuns în instanța de 
contencios administrativ, unde a avut 

parte de mai multe amânări. Situația 
este dificilă, având în vedere că fără 
consilieri primarul are capacitate exec
utivă limitată și nu poate să își pro
moveze proiectele, rolul său 
limitându-se la'operațiuni administra
tive curente.

După termenul de judecată din 11 
februarie, instanța s-a pronunțat în sen
sul respingerii acțiunii primarului și 
pentru păstrarea actualului consiliu. 
„După câte am aflat, decizia instanței a 
fost împotriva dizolvării Consiliului 
local. Nu știu cum a reușit instanța să 
ia această hotărâre, având în vedere că 
legea este foarte clară. Eu nu mă pricep 
însă la jocuri de cuvinte. Acum cred că 
în țara asta se poate întâmpla orice. 

Probabil s-au gândit că suntem săraci, 
iar organizarea de alegeri ar fi însemnat 
noi cheltuieli. Voi aștepta motivarea de
ciziei. Primăria funcționează la fel, cu 
sau fără consilieri, dar din 2000 de când 
sunt primar am respectat tot timpul 
legea: consilierii locali votează, iar pri
marul pune în aplicare. In ceea ce îi 
privește pe consilieri, eu nu am avut 
nimic cu ei și cred că nici ei cu mine, 
am colaborat foarte bine. Printre ei se 
află și doi foști primari și doi foști vi- 
ceprimari, care nu cred că nu știau ce 
prevede legea. Acum, decizia finală 
aparține Prefecturii”, declară primarul 
Ghilean.

Cătălin Rișcuța

Concediu paternal a devenit o modă

peste 600 de tătici din județul 
Hunedoara au ales să schimbe 
scutecele odraslelor în schim
bul indemnizației pentru con- 

diul de paternitate, potrivit 
evidențelor Agenției Județene 

pentru Prestații Sociale 
(AJPS). Prin legalizarea con

cediului de paternitate, statutul 
tatălui în fața legii a devenit 

aproape identic cu cel al 
mamei.

care
Dacă în anii precedenți bărbații 

care optau pentru concediul de paterni
tate a fost mai mic, acum numărul lor 
a sporit, reprezentând aproape a cincea 
parte dintre persoanele care beneficiază 
de această formă de concediu. “în 
prezent, la nivelul județului Hunedoara 
sunt înregistrate 3.243 femei aflate în. 
concediu de maternitate și 602 bărbați 
care primesc indemnizație pentru 

. creșterea copilului”, declară Fănică Ște
fan, directorul coordonator al AJPS 
Hunedoara.

Criza economică și 
restructurarea sunt 
motive pentru 
intrarea în concediu

Ca și concediul mamelor, con
cediul de paternitate poate dura până

“prinde”
când copilul împlinește doi ani. Indem
nizația care o primește părintele aflat în 
concediu este plătită din fondurile Min
isterului Muncii cu 85 la sută din 
salariul net de încadrare al solicitantu
lui, dar nu mai mult de 4.000 lei. în 
multe cazuri, la baza deciziei bărbaților 
de a intra în concediu de paternitate nu 
stă numai dorința de a-și crește copiii, 
ci și motive de ordin economic. Mulți 
dintre aceștia lucrează la societăți cu 
capital de stat care intră în diverse etape 
de restructurare, iar apelul la concediul 
de paternitate este considerat ca un 
“colac de salvare” care îi scutește pen
tru doi ani de spectrul disponibilizării. 
De cele mai multe ori, după cântărirea 
opțiunilor în familie, tatăl își ia con
cediu pentru că mama câștigă mai bine.

Cătălin Rișcuța

la bărbați
Uniunea 
Europeană 
sprijină concediul 
paternal

In raportul anual pe 
2009 privind egalitatea 
dintre femei și bărbați în 
UE, Parlamentul European 

(PE) solicită asigurarea concediului 
paternal la nivel european. Con
statând că nu există o legislație uni
tară privind concediul de paternitate, 
PE consideră că prin introducerea 
acestuia femeile ar fi mai bine prote
jate pe piața muncii și s-ar combate 
astfel stereotipurile care există în so
cietate în ceea ce privește folosirea 
acestui concediu.

Sătenii din Ghelari 
rămân fără CEC

Tot prin gropi se va circula pe drumul
Simeria - Petroșani

Câteva sute de locuitori ai co
munei Ghelari care își luau pensiile, ori 
alte retribuții prin CEC Bank vor fi 
nevoiți să meargă de acum înainte la 
Hunedoara ori să găsească alte soluții 
ca să își ridice banii, pentru că filiala de 
aici a băncii se închide. Hotărârea de a 
închide această filială a fost luată de 
jătre conducerea centrală a băncii.
’ “Directorul CEC Bank de la Bu
curești a decis că filiala nu e rentabilă. 
Asta cu toate că CEC Bank funcționa 
într-un spațiu al primăriei și plătea

lunar o sumă de 20 de lei pentru tot, 
chirie și taxe. Am hotărât să îi lăsăm la 
o sumă modică, ca să venim în sprijinul 
lor, dar se pare că tot nu a fost de 
ajuns”, spune loan Bulbucan (foto), 
primar al comunei Ghelari.

Soluția:
CEC Hunedoara

Circa 400 de oameni beneficiau 
de serviciile Filialei CEC Bank Ghe
lari. Unii își iau pensiile prin CEC, alții 
salariile, iar cei mai mulți își plătesc 
diferite facturi. De asemenea, și sub
vențiile de la APIA vin tot prin inter
mediul acestei bănci.

Locuitorii comunei Ghelari vor 
trebui să se deplaseze de acum încolo 
la Hunedoara dacă vor să beneficieze 
de serviciile CEC Bank. Iar asta îi va 
costa încă 10 lei în plus,-adică prețul 
unui bilet Ghelari - Hunedoara dus în
tors. Qri, dacă nu, pot face contracte cu 
Poșta.

Potrivit conducerii Primăriei Ghe
lari, Filiala CEC Bank Ghelari urmează 
să fie închisă de luna viitoare.

Elena Matieș Iancău

Lucrările la tronsonul de drum 
Simeria - Petroșani nu vor fi 
finalizate curând din lipsa 

fondurilor.
Drumul national este în lucru 
de șapte ani și nu se știe când 

va fi finalizat.

„Pe drumul dintre 
Simeria și Petroșani se cir- 
cuia extrem de greu. Este 

un proiect care a început în 2003 și 
trebuia finalizat în 2006. încă nu se 
știe când va fi gata. Am trimis nu
meroase adrese către Ministrul 
Transporturilor, chiar și lui Boc. Am 
contactat și Direcția Regională de 
Drumuri și Poduri din Timișoara. 
Directorul de acolo este de acord cu 
proiectul, dar lucrările nu se știe 
când vor începe din lipsă de fon
duri, ”

Costel Avram, 
vicepreședintele 

Consiliului Județean

Lucrările ia tronsonul de dritm 
care leagă localitatea Simeria de 
Petroșani este au început în 2003 și ^u 
avut un nrim termen de finalizare în 
2006. Constructorii au obținut mai 
multe prelungiri ale termenului de fi
nalizare. ultima dintre acestea în 2009. 
După șapte ani de la începerea lu
crărilor șoferii sunt nevoiți să se 
chinuie prin gropile din carosabil.

Vicepreședintele Consiliului 

Județean, Costel Avram, a trimis mai 
multe adrese către Ministerul Transpor
turilor, chiar și premirului Boc. O altă 
adresă a fost trimisă la Direcția Region
ală de Drumuri și Poduri Timișoara. 
Conducerea de acolo susține proiectul 
de reabilitare a tronsonului de drum, 
dar singura problemă este lipsa fon
durilor necesare.

Irina Năstase
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In tradiția populară germană, alaiul măștilor 
aveu menirea de a alunga malefice, a răutății, 
a întunericului și chiar a iernii interpretată 
ca moarte temporară a naturii.

Carnaval nemțesc la Colegiul „Decebal”
Pe parcursul săptămânii 

treute, cadrele didactice de la 
secția de limbă germană din 
cadrul Colegiului Național 
“Decebal” au organizat un 

carnaval (“Faschingul”) care 
a devenit tradițional pentru et
nicii germani. La festival au 

participat preșcolari dar și ele
vii din școala primară.

în cadrul evenimentului s-a 
desfășurat ceremonialul de primăvară, 
care anunță intrarea în postul Paștelui. 
Astfel se marchează trecerea de la iarnă 
la primăvară. Copiii au întruchipat 
diferite personaje din povești.

Copiii au alungat 
spiritele malefice

Preșcolarii și copiii au 
confecționat măști și au participat la 
ore informative despre însemnătatea 
carnavalului. A urmat, apoi, o paradă 
a măștilor cu pirați, zâne, prinți, 
prințese, pitici, gnomi și alte person
aje legendare. Pentru câteva ore în 
învățământul preșcolar și cel primar 
s-a renunțat la programul unei zile 
obișnuite și s-a creat o atmosferă de 
basm și de magie. în tradiția populară 

germană, alaiul măștilor avea 
menirea de a alunga malefice, a 
răutății, a întunericului și chiar a

iernii interpretată ca moarte 
temporară a naturii. în trecut întreaga 
comunitate participa la *
confecționarea măștilor. “Școala este 
unul din reperele vieții culturale și so
ciale... sau cel puțin așa ar trebui să 
fie. O educație care transmite valori, 
formează atitudini și convingeri, con
duce la o libertate a spiritului. Această 
libertate poate fi însă câștigată doar 
prin cultură. Cultura noastră ne 
definește identitatea. Ea înseamnă 
atât tradiție istorică cât și manifestare 
a noastră în prezent.” a precizat pro
fesor Harieta Pițu, organizator al car
navalului.

Maria Bulz

Piața muncii e pusă la vedere 
de AJOFM Hunedoara
Informațiile privind piața muncii vor fi 

afișate electronic la sediul Agențiilor 
pentru Ocuparea Forțelor de Muncă din 
județ. Proiectul „Sistem de afișare elec

tronică a informaților privind piața 
muncii”, implementat de AJOFMHune
doara, a fost prezentat ieri în cadrul unei 

conferințe de presă.

Proiectul finanțat din Fondul Social European 
vizează îmbunătățirea sistemului de prezentare a 
informațiilor, creșterea calității serviciilor de me
diere, vizualizarea modernă și accesibilă a 
informaților, accesarea facilă și a informaților, asig
urarea tțansparenței informaților și reducerea tim
pului de așteptare în fața ghișeului. Sistemul va fi 
accesibil publicului larg în nouă locații din județ. 
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor 
avea acces la informațiile afișate pe ecran LCD, 
care va fi conectat la serverul de aplicații al 
AJOFM. Pe ecrane vor fi afișate locurile de muncă 
vacante, locurile de muncă din rețeaua EURES 
(locuri de muncă în străinătate) și informații privind 
cursurile de formare profesională. Valoarea proiec
tului se ridică la 701.221 de lei, bani obținuți din 
finanțare nerambursabilă. „Dorim modernizarea 
serviciilor Agenției Județene de Ocupare a Forțelor 
de Muncă. Suntem aplicanți direcți ai acestui 
proiect prin care se va asigura o mai măre 
transparență și un mai bun contact între angajatori 
și'persoanele care își caută un loc de muncă. Aceste 
lucruri funcționează în mod normal în statele eu
ropene. Consider că un om bine informat, un om 
care are acces la informații poate să răzbată pe piața 
muncii”, a declarat Vasile Iorgovan, director 
AJOFM Hunedoara

Irina Năstase

Din lipsa fondurilor la bugetul local
Școala din Crișcior va fi preluată 
de Consiliul Județean 
începând cu 1 iulie, gimnaziul și li
ceul din cadrul Grupul Școlar „Cri-

șan ” Crișcior vor fi preluate din 
subordinea Primăriei și plasate sub 
tutela financiară a Consiliului Ju

dețean Hunedoara.

Informația a fost confirmată de către in
spectorul general al Inspectoratului Școlar- 
Județean Hunedoara (IȘJ), Alexandru 
Lăutaru: „De la 1 iulie, școala și liceul din
Crișcior vor fi preluate de către Consiliul . Măsura a fost luată la insistențele edilu- 
Județean. Am notificat deja primăriilor și țuț din Crișcior, Ovidiu Furdui, care a declarat 
instituțiilor din zonă aceașță decizie”. în mai multe rânduri că nu poate susține de la

bugetul comunei o unitate școlară atât de 
mare. „Este un lucru pe care l-am cerut < 
foarte mult timp. Este o decizie normală, 
având în vedere că noi nu mai puteam susține 
financiar școala”, spune Ovidiu Furdui.

în prezent, la Grupul Școlar „Crișan” 
Crișcior învață aproximativ 1.200 de elevi și 
își desfășoară activitatea 60 de cadre didactice 
și personal auxiliar.

Cătălin Rișcuța

actualitatea hunedoreană, la line acasă
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Wl| 9 9 Nex a cutreierat toate peșterile din județul
I Hunedoara și a inițiat într-ale speologiei
L nju zeci de tineri care acum îi calcă pe urme.
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Șeful speologilor hunedoreni 
și-a încheiat aventura vieții

Marinaș Băicoană, cel care 
fost peste 30 de ani șeful speo
logilor hunedoreni, și-a înche
iat aventura în această lume. 
Dar peșterile descoperite de el 

și exemplul pe care l-a dat 
speologilor hunedoreni vor ră

mâne în urma lui.

Nex, cum îi plăcea să i se spună, a 
fost un om simplu, dar cu pasiuni care 
depășesc limitele obișnuite. El a fost 
unul dintre curajoșii care a reușit să 
pășească încă de acum câteva decenii 
în universul fascinant, misterioas, unic 
și fragil, total necunoscut majorității 
oamenilor: în lumea peșterilor. Marinaș 
f ’’coană a fost mai bine de 30 de ani 
șeful speologilor de la Clubul Proteus 
Hunedoara.

S-a născut la câmpie, 
dar a iubit muntele

Nex s-a născut la Calafat, în 
Câmpia Dunării, dar încă de mic a iubit 
munții și spunea că fără ei nu ar fi putut 
trăi. S-a mutat în copilărie în Hune
doara, împreună cu părinții și a rămas 
aici. S-a căsătorit și și-a format întreaga 
viață aici, aproape de munții pe care îi 
iubea și de peșterile a căror lume îl 
fascinau. „Microbul” speologiei i-a in
trat în suflet încă de mic, de pe vremea

r

8„ Multe s-ar mai 
putea spune despre Nex, 
dar cuvintele nu pot de
scrie tot. El va rămâne în 

amintirea celor care l-au cunoscut, 
-in simplitate, modestie, umor și 

pasiunea pentru speologie. Istoria 
Clubului Proteus Hunedoara a fost 
legată de viața lui, acum din păcate 
trebuie să mergem înainte fără el. 
dar știm că vafi acolo lângă noi și 
va vedea ce noi descoperiri am mai 
făcut."

Bogdan Tomuș, spfolog, 
membru al Clubului 
Proteus Hunedoara

Cupa Proteus, cel mai complex concurs de speologie din țară a fost inițiat în urmă cu aproape 30 de ani, 
la Hunedoara, de către Marinaș Băicoană____________________________________________________________

când era coleg de bancă și bun prieten 
cu Marius Mărcuș, primul român care 
a urcat pe Himalaya. Alături de el a 
cutreierat munții și așa a intrat și în 
peșteri. A început apoi să citească revis
tele vremii din domeniu, 
perfecționându-și cunoștințele.

A început aventura 
acum 33 de ani

Adevărata aventură într-ale spe
ologiei a început în vara anului 1977, 
când câțiva hunedoreni au reușit să 
înființeze un club de speologie numit 
Proteul. Nex, neștiind de ei, a încercat 
și el să facă un astfel de club, împreună 
cu un fost coleg de armată. în anul 1978 
au adiat unii de ceilalți, cele două 
grupuri au fuzionat și așa s-a născut 
ceea ce astăzi se cheamă Clubul Spe
ologilor Proteus Hunedoara.

La început erau puțini membri și 
toți doar din municipiul Hunedoara. 
Primele cercetări le-a făcut în jurul 
Hunedoarei, în Munții Poiana Ruscă, 
pentru ca apoi să se extindă spre Valea 
de Brazi, Munții Retezat, unde au și de
scoperit cea mai lungă peșteră de pe 
vremea respectivă: Peștera Urșilor din 
Valea de Brazi. Fiindcă din 1978 cel 
care fusese președintele clubului s-a 
mutat la Timișoara, Nex a rămas în 
fruntea speologilor hunedoreni. A în
ceput să adune mai mulți membri, astfel 
că la începutul anilor ’80 erau înjur de 
30. Atunci s-au hotărât să extindă 
cercetările spre Munții Metaliferi.

A descoperit peșteri, 
a inițiat competiții 
în premieră

în perioada 1980 - 1986, după ce 
au „periat” masivele din împrejurimile 
Hunedoarei și Munții Metaliferi, Nex și 
echipa sa de speologi și-au îndreptat 
atenția spre alte zone, cum ar fi Munții 
Șureanu. Pe data de 6 iulie 1983, Nex a 
descoperit peștera de la Valea Stânii.

Nex a fost și inițiatorului Cupei 
Proteus, care până acum a a avut 26 de 
ediții, fiind cel mai complexă 
competiție speologică din țară, testând

atât cunoștiințele TSA cât și cele de 
carstologie. De asemenea. Stagiul 
Național de Speo-Arheologie a fost o 
altă idee de a lui, care s-a materializat 
în trei ediții ce au avut loc la Govâjdie. 
fiind și primul stagiu european de acest 
profil.

In ultimii ani
a preferat sculptura

Nex nu mai intra în ultimii ani prin 
peșteri ca pe vremuri, dar își de
scoperise o altă pasiune: confecționarea 
diferitor „compoziții” cum îi plăcea 
lui să le numească - din diferite mate
riale, precum pietre de râu, iască, butu
rugi, etc. Foarte mult și-a dorit să 
realizeze un record național, la o „ieșire 
în afara timpului”, îmi povestea la un 
ultim interviu cu el în urmă cu câțiva 
ani. Cel puțin o lună ar fi vrut să stea, 
fără să aibă contact cu lumea 
exterioară, în peștera Ciclovina Uscată. 
Boala nu i-a permis și, în cursul acestei 
luni, la 54 de ani, și-a încheiat aventura 
vieții de pe acest pământ.

„Un speolog care tot timpul a fost 
dornic să cunoască, să învețe și să 
înțeleagă ce se întâmplă în natură. A 
fost pasionat de pseudocarst, paleon
tologie, arheologie și toate astea au fost 
căutate și în peșteri. Tot timpul era în 
căutare de rădăcini, crengi, pietre, cu 
forme ciudate și cu care a reușit să facă 
obiecte de artă”, spune Bogdan Tomuș, 
membru al Clubului Speologilor Pro
teus Hunedoara.

Elena Matieș Iancău

Speologul hunedorean și-a petrecut întreaga viață studiind peșterile

Nex a făcut importante descoperi în munții: Poiana Ruscă, 
Metaliferi, Șureanu, Căpățănei, Trascău, Rodnei
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Forja internațională a NATO (ISAF) a ucis duminică cel puțin 33 de civili, 
inclusiv femei ji copii, intr-un bombardament aerian din centrul 
Afganistanului, crezând că vizează talibuni, a anunțat ieri Guvernul afgan, 
prezentând un nou bilanț.

Traian Băsescu va fi prezent la ceremonia
de investirea lui Ianukovici
Circa 100 de delegații străine 

sunt așteptate joi la ceremonia 
de învestire a noului președinte 
ucrainean, Viktor Ianukovici, 
la care va fi prezent și preșe

dintele român, Traian Bă
sescu, a declarat unul dintre 

organizatori pentru agenția In
terfax Ukraine.

"Până în acest moment, am 
primit confirmări privind participarea 
președinților din Bulgaria, Turcia, 
România, Ungaria, Lituania, Polonia 
și Letonia. Uniunea Europeană va fi 

reprezentată de (înaltul Reprezentant 
UE pentru Politică Externă), baroana 
(Catherine) Ashton, căre a confirmat 
participarea sa ieri (sâmbătă). Statele 
Unite vor trimite o delegație condusă 
de generalul (James) Jones, consilier 
al președintelui (Barack Obama) pen
tru probleme de Securitate Națională", 
a declarat duminică vicepreședintele 
Partidului Regiunilor, Serghei Liovo- 
cikin.

Delegațiile invitate la învestirea 
lui Ianukovici vin în principal din 
țările vecine, din Uniunea Europeană, 
Comunitatea Statelor Independente 
(CSI), G20, dar și din rândul celor 
mai importanți parteneri comerciali ai 

Ucrainei, a precizat acesta. Ceremo
nia va fi „cât mai austeră posibil" , 
dată fiind situația financiară și eco
nomică dificilă, a adăugat Liovocikin.

"Fără parade, focuri de artificii, 
totul va fi auster. Vrem să fie cât mai 
solemn posibil, astfel încât poporul 
ucrainean să fie mândru de această 
zi", a afirmat el. Organizatorii cere
moniei de învestire vor încerca să 
"rămână în cadrul" celui mai redus 
buget posibil. "Minimum posibil", a 
spus vicepreședintele Partidului 
Regiunilor, formațiunea lui 
Ianukovici.

Ministrul învățământului vrea o nouă
9

reformă în învățământ
Cum se schimbă un Ministruo

la învățământ, cum elevii sunt 
din nou dați peste cap de o 

nouă reformă. A venit rândul 
lui Daniel Funeriu să vină cu 

idei Actualul Ministru al învă
țământului vrea clasa a 9-a in
clusă în ciclul gimnazial dar și 
revenirea la examenul de Ba
calaureat într-o singură se

siune.

tyoul proiect de lege este în lucru 
la Ministerul Educației și ar putea să 
intre în vigoare începând de anul viitor. 
Noua lege a educației, în varianta Min
istrului Funeriu, este deocamdată în sta
diul de proiect. Oficialii de la minister 
lucrează încă la proiectul de lege care 
ar urma ca săptămâna viitoare să 
meargă la Guvern, iar apoi să treacă și

9
prin Legislativ.

Documentul include atât elemente 
din raportul comisiei prezidențiale re
alizate de Mircea Miclea, cât și din 
legea asumată de fostul ministru Ecate- 
rina Andronescu.

Noutăți sunt la toate capitalei^. în 
cazul Bacalaureatului de pildă, proiec
tul prevede ca examenul să se dea, din 
nou, îmr-o singură sesiune. în plus, ele
vii care pică o singură probă ar urma să 
reia tot examenul la următoarea se
siune, respectiv să susțină din nou toate 
probele, nu doar pe cea pe care au 
picat-o.

Mai mult, clasa a 9-a ar urma să 
fie inclusă în învățământul obligatoriu, 
iar evaluările de la sfârșitul ciclului 
gimnazial ar urma să fie făcute după 
sistemele de punctaje din testele inter
naționale.

De asemenea, din învățământul 
obligatoriu ar urma să facă parte și anul 
pregătitor de la grădiniță. O altă noutate

se leagă de modalitatea de admitere la 
liceele performante. Acestea vor avea 
posibilitatea să-și selecteze candidații, 
prin reintroducerea examenelor de ad
mitere.

Dacă noua lege va' fi aprobată, 
toate aceste modificări vor intra în 
vigoare din toamnă, respectiv din anul 
școlar 2010-2011.

Germania, Marea Britanie, Franța 
și Spania își impozitează pensionarii

Până în 2040 în Germania pensia 
va deveni 100% impozabilă. în Marea 
Britanie, pensia de la stat esțc consider
ată venit impozabil și se taxează, doar 
dacă depășește un anumit nivel. în 
Franța se impozitează toate pensiile, 
obținute la cererea angajatului înainte 
de termenul legal.

Sistemul de pensii a provocat dez
bateri și în alte țări. Reglementările în 
Uniunea Europeană nu sunt unitare.

în Germania, de la 1 ianuarie 
2005, se impozitează 50% din pensie. 
Adică, dacă un pensionar, are 1.000 de 
euro pe lună, se consideră venit impoz
abil jumătate din această sumă, 500 de 
euro. Până în 2040 în Germania pensia 
va deveni 100% impozabilă. în această 
țară ai dreptul la pensie dacă ai‘con
tribuit cinci ani la fondul de pensii. An
gajatul plătește 9,75%, iar compania tot 
9,75%. Pensia reprezintă 70% din 
salariul încasat, iar vârsta de pensionare 
este de 65 de ani.

în Marea Britanie, pensia de la stat

este considerată v^nit impozabil și se 
taxează, doar dacă depășește un anumî' 
nivel. Sunt scutiți oamenii cu pensii rm 
mici decât așa-numita alocație garantată 
: 615 euro pe lună, pentru persoanele 
care nu au împlinit încă 65 de ani și 
aproape 900 de euro pe lună, pentru 
pensionarii care au depășit vârsta de 65 
de ani.

'n Franța, 2010 a venit cu schim
bări importante în acest domeniu, pen
tru că statul vrea să descurajeze 
pensionările anticipate. De la 1 ian
uarie, se impozitează toate pensiile, 
obținute la cererea angajatului înainte 
de termenul legal. Până acum, pensiile 
anticipate, în valoare de până la 3.056 
de euro, erau scutite de impozit.

Și în Spania guvernul pregătește o 
reformă a pensiilor, care vizează, în 
primul rând, mărirea vârstei de pension
are de la 67 la 70 de ani. La ora actuală- 
statul garantează o pensie minimă, ca. 
nu se impozitează. 

____________)
Nord-estul României este cea mai săracă zonă din UE

Nord-estul României este una 
dintre cele mai sărace regiune din Uni
unea Europeană. Nu același lucru 
putem spune despre Capitală, pentru că 
bucureștenii sunt de două ori mai în
stăriți decât restul românilor.

Concluziile apar intr-un studiu 
Eurostat privind puterea de cumpărare 
a europenilor. Potri.it datelor Eurostat, 
puterea de cumpărare din nord-estul 
țării reprezintă 2 7% din media puterii 
de cumpărare a europenilor. Mai săraci 
ca românii din zona Moldovei sunt 
doar locuitorii unei regiuni din Bul
garia. în plus, alte șase zone din Româ
nia se regăsesc printre cele mai sărace 
20 de regiuni din uniune.

Românii nici măcar nu au sper
anțe pentru o viață mai bună. 41% din
tre ei spun că veniturile le ajung doar 
pentru cheltuielile strict necesare, iar 
un sfert susțin că banii nu le ajung nici 
măcar pentru strictul necesar.

Mult mai bogată față de restul 
țării este Capitala. Aici puterea de

cumpărare este de peste 90% din 
media europeană și de două ori maf 
mare față de media României.

Cea mai bogată regiune din UE 
este centrul Londrei, care depășește ca 
putere de cumpărare peste trei ori 
media europeană.
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Adela Popescu s-a sărutat prima dată pe platoul de filmare 
„Primul bărbat cu care m-am sărutat a fost Mihai Ghior, la „în familie”. 
Aveam 17 ani pe atunci”, povestește actrița. Adela a fost atât de emoțio
nată încât mărturisește că nu a dormit bine două săptămâni înainte de 
filmări. în cele din urmă i-a reușit. Și fără multe duble...
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Mihaela Rădulescu va fi povestitor 
în spectacolul trupei Mandinga

Vedeta de televiziune Mihaela Rădulescu va 
juca rolul de povestitor în spectacolul "Historia 
de un Amor" al trupei latino Mandinga, care va 
avea loc pe 21 martie la Sala Palatului din 
Capitală.

Conceput sub forma unui spectacol de 
teatru muzical, show-ul "Historia de un amor" va 
avea loc pe 21 martie la Sala Palatului și este o 
premieră pentru scena muzicală românească, un 
melanj de muzică și dans ce surprinde istoria 
muzicii salsa din Cuba anilor '60, până în 
Bucureștiul zilelor noastre.

Spectacolul Mandinga de la Sala Palatului 
o va avea ca invitată specială pe Mihaela 
Rădulesbu, care va avea rolul de povestitor în 
acest proiect.

Colaborarea Mihaelei Rădulescu cu 
Mandinga pentru spectacolul "Historia de un 
Amor" nu este prima de acest gen, vedeta fiind

implicată, de-a lungul timpului, în diferite 
producții teatrale și cinematografice, cum ar fi 
"Legături bolnăvicioase", în regia lui Tudor 
Giurgiu, sau "Fall Down Dead", în regia lui John 
Keeyes.

Biletele pentru spectacol 
sunt disponibile online

Show-ul "Historia de un Amor" combină el
emente de teatru, muzică și dans, fiind structurat 
sub forma unor episoade a căror acțiune se va 
desfășura în locuri și perioade de timp diferite: 
Cuba anilor '60, Miamiul anilor '80 și 
Bucureștiul zilelor noastre. Biletele pentru spec
tacol sunt disponibile online, pe 
www.myticket.ro, și în rețeaua magazinelor Di- 
verta. la categorii de prețuri în funcție de poziția 
în sală: 45, 60, 75. 90 și 110 lei.

„The Hurt Locker’’ a câștigat premiul BAFTA
pentru cel mai bun film

Drama de război "The Hurt 
Locker", de Kathryn Bigelow, 
a câștigat premiul Academiei 
Britanice de Film și Televi

ziune (BAFTA) pentru cel mai 
bun film, duminica seară, la 
gala de premiere, care a avut 
loc la Royal Opera House din 

Londra.Kathryn Bigelow a 
câștigat și premiul pentru 
gie, pentru "The Hurt Loc

ker", în fața fostului ei soț, 
James Cameron, nominalizat 

la aceeași distincție pentru 
" ’atar", producție cu un suc

ces răsunător la box-office.

"The Hurt Locker", nominalizat la 
opt categorii la premiile BAFTA, ca și 
"Avatar" și "An Education", a mai 
obținut și premiile pentru cel mai bun 
scenariu original, semnat de Mark 
Boal, cea mai bună imagine, cel mai 
bun montaj și cel mai bun sunet.

"Avatar" a obținut, în schimb, 
distincțiile pentru cea mai bună 
scenografie și cele mai bune efecte 
vizuale.Britanicii Colin Firth ("A single 
man") și Carey Mulligan ("An Educa

tion") au câștigat premiile BAFTA pen
tru cel mai bun actor, respectiv cea mai 
bună actriță în rol principal.

Christoph Waltz ("Ticăloși fără 
glorie") a câștigat premiul pentru cel 
mai bun actor în rol secundar, iar 
Mo'Nique - premiul pentru cea mai 
bună actriță în rol secundar pentru in
terpretarea unei mame abuzive în 
drama "Precious".

Premiul pentru cel mai bun film 
britanic i-a revenit peliculei "Fish 
Tank", de Andrea Arnold, în care lumea 
unei adolescente este întoarsă pe dos 
când mama ei își aduce acasă noul 
iubit, iar distincția pentru cel mai bun 
film în altă limbă decât engleza a fost 
obținut de "Profetul/ Un Prophete", de 
Jacques Audiard.

Vanessa Redgrave, 
premiată pentru 
întreaga carieră

Animația "Up" a fost dublu 
premiată, drept cel mai bun film de 
animație, dar și pentru muzică, iar "Sus, 
în aer/ Up in the Air" a câștigat premiul 
pentru cel mai bun scenariu adaptat, 
semnat de Jason Reitman, regizorul fil
mului, și Sheldon Turner.

Premiul pentru debut - "The Or

Jennifer Lopez 
arată pe scenă ce 

are mai bun
Este celebră datorită posteriorului ei, iar Jennifer 

Lopez face orice să îl pună în valoare. Așa se face ;ă 
vedeta, care a susținut un concert la Festivalul de la San- 
remo, a vrut să demonstreze din plin că și-a intrat în formă 
după nașterea gemenilor ei și a optat pentru un costum din 
piele strâns pe trup, care îi scotea în evidență „comoara de 
preț”.

Cum a cântat diva de’40 de ani nu prea a mai contat 
pentru italienii de sex masculin. Și nici faptul că femeile 
invidioase afirmau că starul are celulita. Mai există oare 
cineva care să afirme că Jennifer Lopez nu și-a atins 
scopul?

ange Rising Star", votat de public, i-a 
revenit actriței Kristen Stewart. . edeta 
din trilogia "Amurg/ Twilight'

Primul câștigător anunțat la gala 
BAFTA de duminică a fost însă regi
zorul Duncan Jones, premiat pentru cel 
mai bun debut al unui cineast britanic 
debutant, pentru filmul "Moon".

Totodată, actrița Vanessa Red-

gra . e i fcst distinsă cu Academy Fel- 
levsh’.r întreaga carieră, la
această ec.:;e a premiilor BAFTA.

De asemenea. ia începutul serii, 
Printu .-.arr a fost numit noul 
președinte al Academiei Britanice de 
Film ș: Televiziune 1 BAFTA), suc- 
cedându-i iu. Richard Attenborough.

S' Keliy

Osbourne
a slăbit 18
kilograme

Kelly Osbourne a lăsat oa
menii cu gura căscată la 
Săptămâna Modei din New York. 
Și nu neapărat datorită mustății 
stufoase cu care și-a făcut apariția

pe catwalk, ci în primul rând pen
tru siluetă. Fiica teribilă a lui Ozzy 
a reușit să dea jos nu mai puțin de 
18 kilograme, după o dietă con
stând în mare parte în mere și după 
celebrele ședințe de Pilates. „Am 
învățat un truc foarte util - înainte 
de culcare, mâncați o bucățică de 
ceva care nu are carbohidrați sau 
zahăr! Eu am încercat cu jumătate 
de măr și m-a ajutat enorm. Am 
făcut și Pilates. Este minunat! Au 
început să îmi apară primii mușchi 
pe burtică”, a declarat Kelly, care 
acum cântărește doar 54 de kilo
grame.

Leonardo 
DiCaprio 
nu poate 
trăi singur

Deși îi place să se izoleze de 
lume când pregătește un rol pentru

un film, Leonardo DiCaprio 
mărturisește că nu ar putea trăi fără 
apropiații lui. „Singurătatea este 
cel mai mare demon al meu. Dacă 
îmi luați prietenii, familia și iubita, 

ar fi brutal. Ar fi o formă ciudată 
de amnezie cotidiană”, explică 
starul din „Romeo și Julieta”, vădit 
marcat după thrillerul horror 
„Shutter- Island”, în care a interpre
tat un agent federal într-un ospiciu 
de nebuni.< _______ )

http://www.myticket.ro
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Un bebeluș supraviețuiește unui naufragiu și este găsit de un clan de luptă
tori Ninja. întâmplarea găsirii acestui bebeluș reprezenta împlinirea unei 
profeții străvechi. Desconsiderat de tovarășii săi, pentru Haru se ivește o 
șansă salvatoare atunci când o frumusețe blondă aflată în bucluc îi face o 
propunere cerându-i ajutorul (Pro TV, 20:30, Beverly Hills Ninja)

VhJCTE... Dicționar: Via, Yen, Săi, Otic, Agă.

CuloareAsorta

margini

solicita

ScandalMăiestrie

Produs 
vulcanic

Pronume 
posesiv

Atacă în 
valuri

Docu* 
mente

încălecat 
Hambar 

Ban 
japonez

Ofițer 
otoman

Arată 
drumul 
Centru 
rural

Pasăre 
de pradă

Stimă

Educat 
Pulovăr 

pCopaci
! înaiți

Micile 
ecrane 

Comună

Ramifi
cație 

Intrare

I I / • >
07:05 .Imnul României
07:10 JO de lamă: Curling - turneul 

. feminin
09:40 Telejurnal *Sport *Meteo 
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 203.)
11:15 Europa ne privește (magazin 

cultural, rel.)
12:15 Ochiul magic (rel.) 38'
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 13.)
14:00 Telejurnal *Sport *Metco
14:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
14:50 Info Olimpic
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural) 
16:55 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial,2009 - 14.)
19:40 Info Olimpic
19:50 Sport

08:00 ABC... De ce? (rel.)
08:10 JO de lamă: Patinaj artistic - 

Dans
10:00 Gaz pe folk (rel.)
10:50 Eurovision Selecția Națională 

2010
11:00 Cetățile de gheață ale Reteza

tului (rel.)
11:30 Telejurnal *Sport
12:00 Miracole (2007, rel. - 199.)
12:30 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
13:40 Poate nu știai
13:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
14:00 JO de lamă (rel.)
Hochei pe gheață feminin: Semifinala 1 
15:30 JO de lamă (rel.)
Hochei pe gheață feminin: Semifmala2 
17:00 Enigme în Carpați (rel.) 
17:30 Cetățile de gheață ale Reteza

tului
18:00 Euronews pentru România

20:00 Telejurnal 18:15 Miracole (italian serial de
% * Sport * Meteo dramă, 2007 - 200.)
< 21:10 Studio fotbal - UEFA Cham- 18:45 Berlin, Berlin (german serial,
2 pions League 2002 - 53.)
Sfi 21:40 Fotbal: VFB Stuttgart - 19:20 Jurnal de modă
UJ F.C.Barcelona 20:15 Poate nu știai
r*. Fotbal UEFA Champions,League 20:30 JO de lamă - Schi acrobatic
CM Meci din turul optimilor de finală Feminin - calificări de Ski Cross
ZL Transmisiune directă de la Stuttgart 21:30 Telejurnal
aS 23:50 Studio fotbal - UEFA Cham- 22:00 JO de lamă

pions League Hochei pe gheață masculin Playoff 1

08:00

10:00
11:00

'Ncatza cu Răzvan și Dani
(matinal)
în gura presei
Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 30'
cu Corey Sevier, Susan Almgren, Wal

ter Massey, Tim Post
12:00 Shecna (SUA film serial de

• aventură, 2000)
cu Gena Lee Nolin. John Allen Nelson, 

Margo Moorer. Kevin Quigley
Observator
Chef cu Nae și Vasile (rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Lovitură de maestru (SUA film 

de acțiune, 2006) 94’ ‘
cu Steven Seagal, David Kennedy, 

Adam Croasdell
Observator

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:30

22:30
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

07:00
09:55
10:00

12:00

13:00
14:00

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

22:15

Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea
Om sărac, om bogat (român co

medie - 14.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3682.)
Știrile PRO TV (2009)
Văduva Neagră (SUA polițist, 

1987)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3683.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Beverly Hills Ninja (SUA ac- 

țiune-comedie, 1997)
State de Romahia (român serial; 

de comedie, 2009 - 64.)
cu Gheorghe Visu, Carmen Tănase. 

Doinita Oancea, Octavian Stru
nită

23:30 Știrile PRO TV (20091

13:15 O altă Cenușăreasă modernă (SUA-canadian comedie, 
2008) 92'
cu Andrew Seeley, Selena Gomez, Jane Lynch. Nicole LaPiaca 

Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009)
Indiana Jones și templul morții (SUA aventură, 1984)
Eragon (SUA-cnglez-ungar film de aventuri de familie. 2006) 
Premiile Bafta 2010
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 7.)
Bodyguard: Un nou început (englez film de acțiune, 2008)

07:00 Sărmana Maria (1996, rel.) 07:00 Camera de râs
08:15 In numele iubirii (2008, rel.) 07:30 Șoimii furtunii (SUA serial
09:15 Cameleonii (mexican film se- desene animate, 2007, rel. - 47.)

rial de acțiune, 2009, rcl.) 08:20 Sport cu Florentina )
10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 09:00 Căminul de 5 stele (emisiune
11:45 Pagini de viață (2006) dc divertisment, rcl.) 60'
13:00 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo (emisiune de divertis-
14:30 Aniela (român serial, rel.) ment, 2010, rel.) 45'
15:30 Destine furate (2007) 10:30 Mort-copt, la muncă!
16:25 Vremea de ACASĂ 11:30 Numerele (SUA serial polițist.
16:30 Sărmana Maria (1996) 2005 - 1.7.)
17:30 Poveștiri adevărate 13:00 Camera dc râs
18:30 în numele iubirii (mexican se- 14:00 Infernul din Pacific (1993, rel.)

nai, 2008) 16:15 Trăsniții (rel. - 1.) 45'
19:30 Cameleonii (mexican film se- 17:15 Galileo

rial de acțiune, 2009) 18:00 Focus 18 90'
20:30 Aniela (român serial, 2009) 19:00 Focus Sport
21:30 India (brazilian-indian film se- 19:30 Cine știe...câștigă!

rial de aventură, 2009) 20:30 Fără o vâslă (SUA comedie,
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 2004)

de divertisment, 2007) 22:30 Trăsniții (serial de comedie,
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 2007 - 2.) 45'

1999) 23:15 Medium (SUA serial polițist)

Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 18.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 17.)
Stăpânul ținutului Ballantrae (SUA-englcz aventură, 1984) 
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune. 1998 - 14.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007, 5.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 13.) 25'

14:30
15:30
16:00
19:00
20:00
21:00
cu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc 
22:00 Ritualuri de împerechere (SUA comedie S.F., 1999) 88' 
cu Carmen Electra. Mackenzie Astin, Lucy Liu, Markus Redmond
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Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 mp 
fiecare, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de vacanță. 
Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548. Ofilii WWliVicii

Vând urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere,
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp.
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, etl, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea 319 și 307/2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara
înpartenenatcu:

, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, 
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Munca Hunedoara, 

Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Hunedoara

organizează joi 25 februarie 2010, începând cu ora 10.00, seminarul de informare:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND RELAȚIILE DE MUNCĂ

înscrierie se fac In baza talonului de participare pe care-l puteți solista la sediul C.C.I, Hunedoara, 
tel: 0254-212924,0788-523930, e-maih office@ccihunedoara.ro

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp, garaj foarte mare, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte mare. Totul 
contorizat separat, cu centrala pe gaz separată. Curte comună fără gră
dină, zonă foarte liniștită. Preț 80.000 euro, negociabil. Tel 0743.011.772, 
Deva.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, eidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Vând SEAT MARBELA, 850 cmc, an fabricație 1987, revizia tehnică în 
15.12.2011, în stare de funcționare, consum mic, preț 500 euro și OPEL 
ASTRA CARAVAN COMBI, 2000 cmc, servo total, revizia tehnică în 
15.12.2011, stare perfectă, preț 2.600 euro. Tel. 0254.221.254,0720.528.350.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

Vând RENAUL MEGANE —1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0722.733.844, 0254.262.717.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40-42. mode 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

5 ...,a apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.l 1, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

S.C. RABMER ROMÂNIA S.R.L. angajează șofer profesionist catego
riile B,C și E. Mai multe detalii la tel. 0729.084.764.

Vând un set de 3 sfeșnice din sticlă, nefolosite. Preț 45 lei, negociabil.Tel. 
0254.228.748.

1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei
O

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 

bL D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

Câștigați 2000 - 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespon
dență. Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite. Trimiteți 
plic timbrat autoadresat (plic în plic), la adresa : Lucaci Nicolae, O.P.l - 
C.P. 122, Deva/HD.

Câștigați 1200 - 2000 dolari pe lună muncind la domicjiu. Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi 
cadouri, înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci elec
tronice. Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P. 1, C.P. 122, 
Deva.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

GLASUL HUNEDOAREI

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei”

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
'"".moția 2007, cunoscător AutoCâd, Orcad, Doclib, experiență întocmit 

■ „cumcntc pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă. Tel: 0724.441.374.

OFERTĂ 
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

1 lună- 8,5 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

angajează

vânzători volanți

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

I

Informații la telefon:
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC5

Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara și SC SEPEINSTALCOM SRL titular al 
proiectului, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii acordului de mediu 
pentru obiectivul “Construire fermă 
agrozootehnică”, situat în sat Râpaș, nr. IA, co
muna Turdaș, jud. Hunedoara.

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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, CakiZjrmdnhu 150 (DN7) 
(lerira spre Sinteriajinp Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

Farcin contrare CI biții fideli primesc
pcotni rime cu pchzidcbon.

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL 1^,4

Vă oferim-
• PERSONAL

REDUCER?
DE 20*

IA7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS.

• SOLUȚII ■ZTXX"' »
„ -saanuftWRONnet . „„„„
SPECIFICE o—MMJ

• CALITATE Telefon: (T61 - 9’3.94(1
Prestăm servicl curățenie
; persoane fizice
4 personejuritice

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria.................nr.
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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

Sc.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia redacție, Deva, Str. Mă
răști, bi. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tanfymică put ice: Preț anunț simplu; 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei.
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is (ligi Mulțeseu a vrut să își ajute echipa de suflet, Jiul, 
însă divergențele cu Alin Simota au blocat tentativa sa 
de a resuscita echipa-fanion a \ aii Jiului.

Sport
Murti. 23 februarie 2010

Returul începe la data 
programată

Suporterii au ieșit în stradă. Și ce folos?

Federația Română de Fotbal f
a anunțat în mod oficial clu
burile participante din ligile 
inferioare că returul campio

natului nu se amână, ci va 
începe la data programată,

26 februarie. Vineri încep jo
curile din Liga a IlI-a, iar o 
zi mai târziu începe și eșalo

nul secund.

f

Microbiștii din partea de nord a 
județului mai însă de așteptat până 
când vor vedea un meci oficial de 
fotbal. Vineri, ar fi trebuit să se dis
pute partida dintre CFR Marmosim 
Simeria și Viitorul Sânandrei. Gum 
timișenii s-au retras din campionat în 
prima parte, nici meciul nu mai este 
programat. în schimb, pentru a nu 
lăsa jucătorii „să lâncezească”, 
antrenorul Mirel Biriș a programat 
un amical cu Voința Sibiu, echipă 
care, de asemenea, începe returul cu 

Marmosim va juca un amical cu Voința Sibiu în locul oficialului 
\ din prima etapă.g

Banii vin prin poștă
Silvian Ciucă este luat la 

mișto de conducerea clubului 
Minerul Lupeni, club la care por
tarul a evoluat până în această 
iarnă.

Ciucă a câștigat memoriul 
depus împotriva Minerului Lu
peni pentru neplata sumei de 
2.600 de euro'și a fost declarat 
liber de contract.

„Am alergat după el să-i dăm 
banii și ne-a refuzat. Nu înțeleg 
motivul. A trebuit să-i căutăm

o săptămână întârziere. Simerienii 
mai vor să joace în această săp
tămână alte două amicale, la Cis- 
nădie și acasă cu Orăștie.

Nici devenii nu sunt mai noro
coși să vadă sâmbătă un meci de-fot
bal. Partida dintre Mureșul și CS 
Otopeni a fost amânată la cererea 
echipei oaspete. FRF a anunțat că 
meciul va fi reprogramat pentru 
miercurea viitoare, însă de data 
aceasta nu sunt de acord devenii cu 
data propusă, astfel că meciul nu se 
știe când va avea loc. Tot din runda 
inaugurală a returului nu se mai joacă 
CSM Râmnicu Vâlcea - CFR Tim
ișoara, UTA - FC Baia Mare, FC' 
Drobeta - FC Silvania și FCM Târgu 
Mureș - FC Argeș Pitești. "Dacă nu 
facem rost de bani, suntem dați afară 
din campionat. Am spus, mai în 
glumă, mai în serios, că UTA este 
mai aproape de desființare decât de 
Liga a Il-a, dar nimeni nu m-a crezut. 
Situația e disperată și așa nu se mai 
poate", a spus directorul.tehnic al 
arădenilor, Ionuț Popa.

adresa de la Băilești să-i trinjitem 
banii prin poștă. îl rugăm să 

meargă la poștă să-și ia banii”, 1- 
a ironizat Mihai Basarb, președ
intele secției de fotbal. Tânărul 
portar a fost acuzat că în mod in
tenționat a refuzat banii pentru a 
scăpa de gruparea din Valea Jiu
lui. El oricum a intrat în ultimele 
șase luni de contract și putea 
semna cu orice echipă dorea.

Aproximativ 60 de persoane 
echipate în culorile alb și . 

negru ale Jiului Petroșani au 
participat, duminică, la marșul 
de protest anunțat. Suporterii 
au vrut prin aceste demers să 
sensibilizeze oamenii cu bani 
din oraș și autoritățile locale 
cu privire la soarta echipei de 
fotbal, aflată în prag de desfi

ințare.

Sito Rivera a convocat portughezi
la naționala de futsal•>

România adoptă filiera portugheză la naționala 
de futsal. Tehnicianul spaniol al tricolorilor, 

Sito Rivera, a decis ca pentru dubla cu Slovenia 
de la Târgu Secuiesc să convoace și doi fotba
liști portughezi, care evoluează în campionatul 
intern: portarul Carlos Ferreira și Paulo Fer

reira.

Antrenorul Sito Rivera a convocat pentru cele 
două meciuri următorii 12 jucători: Vlâd Octavian 
IANCU, (CS Concordia Chiajna), Carlos FERREIRA 
(CS City'us Tg. Mureș) - portari; Emil RÂDUCU, Răz- 
van RADU, Marian ȘOTÂRCĂ (toți CS Concordia 

Chiajna), Dumitru Mimi STOICA (CS Design Brașov), 
CSOMA Alpar. Florin MATEI. Paulo FERREIRA (CS 
Design Brașov), MIHALY Zoltan. MANYA Zsabolcs 
(ambii CS Odorheiu Secuiesc), Cosmin GHERMAN 
(CS City'us Tg. Mureș).

Datoria cumulată a Jiului 
înseamnă 130.000 de euro, dar nicio 
șansă ca jucătorii să vadă măcar un 
cent. Unii jucători sunt dispuși să re
nunțe la jumătate din sumele pe care 
le au de încasat, doar să nu rămână de 
tot cu paguba, iar clubul să se desfi
ințeze.

„Suntem dispuși să renunțăm la 
bani num^j ca Jiul să continue. De ex- 
e'mplu eu am de luat 10.000 de euro. 
Aș renunța fericit la 5000 de euro 
numai să-mi iau și eu banii și echipa 
să meargă mai departe. Este păcat ca

Pagină realizată de 
Bogdan Barbu 

un nume precum Jiul să nu continue”, 
au spus mai mulți jucători care au 
câștigat litigiile cu Jiul.

Gestul fotbaliștilor l-a sensibi
lizat și pe fostul antrenor, Gigi 
Mulțeseu, care-ar fi avut și el o soluție 
salvatoare pentru gruparea fanion a 
Văii Jiului.

„Frumos din partea lor dacă vor 
să renunțe la bani. Este ca o palmă 
morală dată lui Alin Simota. Dacă 
Jiul se va desființa, este ca și cum s- 
ar rupe o părticică din mine. Eu am 
vrut să fac o industrie de fotbal la 
Petroșani, dar Alin Simota m-a dat 
afară după cinci etape, că îi țineam 
prea mult pe teren și a ascultat de 
jucătorul Apetri. înțelegeam dacă mă 
dădea afară că îi țineam în discotecă, 
dar să mă . de afară că îi țineam pe 
teren, asta chiar nu mai înțeleg. Eu 
sunt convins că dacă Alin lăsa Jiul, 
erau alți oameni potenți din oraș cf"« 
se ofereau. Eu dacă aveam acum timp 
liber, vorbeam cu un investitor turc să 
vină la Jiul. Și dacă Jiul are nevoie de 
jucători în cazul în care nu se retrage, 
sunt dispus chiar să-l trimit pe 
meu, Cătălin să apere și fără bani. Jrcfl 
este prima mea casă, prima mea iu
bire”, a precizat tehnicianul.

ni


