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Militarii și-au tras 
sindicat

Militarii deveni se pot înscrie în pro
priul lor sindicat. Și asta deoarece, de ieri, 
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibi- 
lizate și-a deschis filială și la Deva.
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Compania de Turism Hunedoara, 
o afacere cu principii dubioase

O mamă și-a aruncat 
copilul într-o toaletă 
ecologică Pag-J ►,

Prefectul Deșii i-a pasat 
pe ceangăi spre instanță
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Editorial
de Bogdan Barbu

Ne naștem răi
Una din ultimele descoperiri din 

domeniul geneticii nici nu ar avea, la 
urma - urmei, de ce să surprindă: indi
vidul uman este rău datorită genelor 
moștenite. Adică, nu mediul, nu educația, 
nu constrângerile, nu anturajul, nu soci
etatea, ci doar ceea moștenești de la 
părinți te face să fi rău - sau nu. Dacă 
aducem în discuție aspectul Destinului — 
„Anake” la vechii greci, dogma 

predestinării la Calvin sau orice altceva 
similar din alte religii ori curente 
filosofice, putem simplifica la rigoare și 
concluziona că genetica modernă a re-de- 
scoperit America.

Pare o teorie descoperită/ inventată 
special pentru România de astăzi. Iată 
scuza ideală, în cel mai deplin spirit 
mioritic: domnule, asta e, n-avem ce 
face! Am dobândit girul științific al fap
tului că furăm pentru că și bietul tata a 
fost hoț, că mințim pentru că și mama a 
fost o mincinoasă, că tâlhărim pentru că 
și stră-stă-bunicul a ieșit cu flinta în mână 
la drumul mare... Ce bucurie, ce portiță 
morală de scăpare pentru toți cei care ar 
avea dreptul și obligația să poarte eticheta 
„Corupție” prinsă pe piept! Ce reforma

tor social, spiritual, politic, religios, eco
nomic etc. ar mai putea schimba situația 
din țară, când Genetica, noul copil-min- 
une al Științei, s-a pronunțat deja: nu e 
vina omului, ci a moștenirii sale genet
ice? Nu mai avem ce face, ca indivizi și 
implicit'ca popor, din momentul în care 
s-a descoperit gena răului: vom continua 
să facem răul pe care îl făceam și până 
acum.

... Și totuși, o scăpare se întrevede: 
orice teorie formulată științific își găsește 
până la urmă contra-teoria, la fel de 
științific formulată. Ar fi o soluție 
practică, sau ADN-ul Marilor Corupți din 
România s-ar dovedi mai versatil decât al 
dinozaurilor din Jurasic și s-ar adapta 
darwinian la noile condiții?! • •
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► DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DX’ 76 Șoimuș - Bejan

” ►DX 66 Hațeg - Baril Mare 
Q ► DN 68 Hațeg - Totești

►DN 68 Totești Zeicani
— ► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Aninoasa

Calendar
f greco-catolic
Ss. Cunegunda, imp.; 
Marin, ostaș m.

f romano-catolic
Sf. m. Eutropie, Cleonic 

^și Vasilisc

___  x3
Tocan^^^^ 

de legume 
Marakesh

Ingrediente:
1 cartof (curățat și tăiat cubulețe), 
1 vânătă medie (tăiată cubulețe),
1 ardei verde (tăiat cubulețe),
1 ardei roșu (tăiat cubulețe),
2 morcovi tăiați, 1 ceapă (tăiată 

mărunt),
6 linguri de ulei de măsline,
3 căței de usturoi (pisați),
1 lingură de curry - pudră,
1 linguriță de scorțișoară,
% linguriță de sare, 
% linguriță de boia,
400 de grame de năut (uscat sau 

din conservă),
Va ceașca de migdale decojite,
1 dovlecel tăiat felii,
2 linguri de stafide,
1 ceașcă de suc de portocale,
250 de grame de spanac

Mod de preparare;
într-o oală mare, cu capac, se pun 

cartoful, vânătă, ardeii, morcovii, 
ceapa și trei linguri de ulei. Sotați 
amestecul la foc mediu pentru 5 mi
nute. Intr-o cratiță medie puneți 3 lin
guri de ulei de măsline, usturoiul, 
pudra curry, scorțișoara, sarea și pipe
rul și sotați la foc mediu pentru 3 mi
nute. Apoi puneți amestecul acesta în 
oală cu legume. Adăugați năutul, mig
dalele, dovlecelul, stafidele și sucul de 
portocale, acoperiți cu capacul și 
fierbeți la foc mic pentru 20 de minute. 
Apoi adăugați spanac și lăsați să mai 
fiarbă încă 5 minute și este gata de ser- 

. vire. Poftă bună!

■^Sfântul Zilei

Aceștia au trăit pe vremea 
împăraților Dioclețian și Max- 
imian (284-305), rudenii și 
împreună ostași cu Sfântul 
Teodor Tiron, iar cu neamul în 
Pontul Capadochiei, Eutropiu și 
Cleonic erau frați între ei, iar 
Vasilisc era nepot Sfântului

HOROSCOP

Sfinții Mucenici Eutropiu,
Cleonic și Vasilisc (+304)
Teodor. Și, fiind ei creștini cu 
credința, încă și propovăduitori ai 
credinței au fost prinși, împreună 
cu Sfântul Teodor, și au rămas în 
temniță multă vreme după 
mucenicia lui.

Deci, venind din Amasia Ca
padochiei un alt dregător, Ascle- 
piodot cu numele, acesta a luat 
seama celor închiși în temniță de 
mulți ani. Și, chemați fiind, cei 
trei tineri ostași creștini s-au 
înfățișat înaintea dregătorului, 
mărturisindu-și credința lor în 
Hristos și bucuria de a pătimi 
pentru El, batjocorind idolii și pe 
cei ce se închină lor. Deci, 
dovedindu-se zadarnice toate 
încercările dregătorului de a-i 
atrage cu vorba bună și cu 
făgăduința înaltelor dregătorii, 
Asclepiodot a dat poruncă aspră 
să fie supuși la grele chinuri. 
Drept aceea, Eutropiu, socotit 
dascălul vrăjitoriei, pentru put

erea cu care apăra credința, a fost 
mai întâi bătut peste gură și peste 
tot trupul, până la desfacerea 
cărnii de pe oase, apoi au turnat 
peste ei găleți de smoală topită și, 
din nou au fost aruncați în 
temniță.

Fiind duși, apoi în căpiștea 
Artemidei ca, în fața poporului să 
aducă jertfă idolilor, idolul a 
căzut la pământ și s-a sfărâmat în 
bucăți, la rugăciunea lor către 
Dumnezeu. Deci, fiind învinuiți 
de vrăjitorie, Eutropiu și Cleonic 
și-au primit sfârșitul prin 
răstignire pe cruce, asemenea 
Mântuitorului. Cât despre 
Vasilisc, care se ruga să fie și el 
răstignit, o dată cu prietenii săi, 
Asclepiodot, nevoind să-i dea 
această mângâiere l-a aruncat în 
temniță și, abia mai târziu s-a 
mutat la Domnul, tăindu-i-se 
capul cu sabia.

1882: Ion Mihak+e, politician român (d. J 963)

Treci printr-un moment greu. Ți se 
deschid alte orizonturi, cu posibilități 
de a progresa. In relația de cuplu cel
mai mic lucru poate deveni subiect de dispută,
în cazul în care aveți principii diferite.

Nu îți intră alți bani în cont, dar 
nici nu vor fi cheltuieli neprevăzute. 
Ai unele vise pe care vrei să le vezi
împlinite. Pentru aceasta, trebuie să începi să-
ți consolidezi poziția în mediul respectiv.

Prietenii îți fac o ofertă tentantă, 
probabil o invitație de a pleca cu ei un
deva. Nu ai nici un motiv să îi refuzi.
în dragoste te poți apropia de cineva, însă rela
țiile călduroase vor fi de scurtă durată.

în viața sentimentală preiei iniția
tiva, ceea ce nu-1 deranjează deloc pe 
partenerul tău. Nativii care vor să slă
bească pot să înceapă acum un regim. Este im
portant să mănânce mai puțin și să nu se aștepte
la miracole peste noapte

Dacă cumva ai avut parte de unele 
conflicte în ultima vreme, este mo
mentul cel mai potrivit să faci pace cu
toată lumea. Ești binedispus, ai chef de distrac
ție și te înconjori de persoane dinamice și opti
miste.

Acasă ți se pare că orice ai face, 
ești privit cu indiferență, lipsă de înțe
legere și ostilitate. Poți să le dovedești
tuturor cu fapte concrete că tu ești cel care are
dreptate. Se poate să suferi de insomnie sau să
fii mai sensibil la stres.

3 martie
de-a lungul timpului

1845: Florida devine al 27-lea stat al S.U.A.
1907: Răscoalele țărănești din 1907: A avut loc 

prima mare ciocnire dintre răsculați și armată, la 
Pașcani

1916: A avut loc premiera piesei „Patima roșie”, 
r.de Mihail Sorbul, la Teatrul Național din București

1918: A fost semnat Tratatul de la Brest-Litovsk
1955: Elvis Presley apare la tv pentru prima dată 
1995: Accidentul de la Balotești, catastrofă 

săeriană soldată cu 60 de morți

S-au născut:

1693: James Bradley, astronom englez (d. 1762) 
B “ 1847: Alexander Graham Beli, om de știință 

an, stabilit în Canada (d. 1922)

1895: Ragnar Frisch, economist norvegian, lau
reat al Premiului Nobel (d. 1973)

1899: Yuri Olesha, romancier rus (d. 10 mai 
1960)

1904: Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog și 
economist român (d. 1952)

1919: Peter Abrahams, scriitor sud-african
1930: Ion Iliescu, politician român
1989: Ioana Raluca Olaru, jucătoare româncă de 

tenis

Comemorări:

1703: Robert Hooke, astronom și fizician englez 
(n. 1653)

1706: Johann Pachelbel, compozitor german (n.
1653)

1768: Nicola Porpora, compozitor italian (n.
1686)

1863: Iancu Văcărescu, poet român țn. 1792)

Bancurile zilei
Doi scoțieni:
- Pe tine te cheamă Vin

cent, așa-i?
-Da.
- Atunci de ce semnezi 

întotdeauna Vin?
- Pentru că la fiecare 

semnătură economisesc un 
cent!

© © ©
Doi scoțieni se plimbă

pe stradă. Trec prin fața 
unui bar, cînd unul îi spune 
celuilalt:

- Bei o bere?
-Da!
- Atunci grăbește-te! Te 

aștept!
© © ©
Un autostopist scoțian, 

victimă a unui grav accident 
rutier, își revine în spital.

- Am două vești a vă 
spune, îi transmite sora. 
Una buna și alta proastă.

- Întîi cea proastă, te 
rog.

- O să vi se amputeze 
ambele picioare.

- Și cea bună?
- Chirurgul dorește să vă 

cumpere pantofii!
© © ©

A

- Amice, este întrebat un 
scoțian, cum arată micuții tăi 
gemeni?

- Ooo, sunt nemaipome- 
niți!

- N-ai o fotografie?
- Ba da, uite.
- Dar nu văd decât unul. 

De ce nu i-ai pozat pe amân
doi?

- Nu e nevoie, seamănă 
ca două picături de apă!

După unele dezacorduri cu mem
brii familiei, relația cu aceștia se ame
liorează. Totuși, este bine să fii pe
poziții. în relația de cuplu îți place să fii spon-'
tan și să strălucești. Acest lucru nu îl deranjează
deloc pe partenerul tău de viață.

Nativii din primul decan au un 
simț comercial dezvoltat, care îi ajută ’ X' 
în afaceri. Cei din domeniul artistic ‘ 
sunt plini de inspirație și cuceresc până și criti
cii. Problemele de acasă se pot rezolva dacă ești 
deschis către un adevărat dialog.

Te bucuri de una dintre cele mai 
plăcute perioade pe plan sentimental. 
Nativii singuri au parte de o întâlnire
importantă, daca știu să profite de șansele ofe
rite. Sub aspect financiar există riscuri de pier
deri majore. Gestionează-ți banii cu grijă.

Chiar dacă uneori voința de putere 
îți permite să-ți depășești limitele, în 
relațiile cu ceilalți poate deveni dis
tructivă. Gândește-te la prietenii pe care îi ai. 
Scapi de stresul și tensiunea nervoasă recentă.

Viața amoroasă este bogată în 
noutăți și evenimente, ceea ce te dis
trează foarte tare. Te simți în siguranța
și ai încredere în tine. în jurul tău faci ca atmos
fera să fie una călduroasă. Nu te lăsa sedus de
această situație prielnică.

Dacă ai ceva de rezolvat astăzi, 
bazează-te numai pe tine însuți. Astfel 
vei evita sa faci erori. Prietenii sau ru
dele nu vor reuși decât să te încurce. Stai bine 
cu tonusul și ai o condiție fizică și psihică de 
invidiat
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„Se vede cât de mult cunoaște președintele Consiliului Jude
țean ofertele de turism din județ. E clar că nu le cunoaște. Nici 
nu mă mir că s-a mai făcut încă o agenție. Apar ca ciupercile 
după ploaie”, a afirmat un operator de turism din Deva

Anchetă 3
Miercuri, 3 martie 2010

Compania de Turism Hunedoara, o afacere
cu principii dubioase
Argumentele cu care justifică 

președintele Mircea Ioan 
Moloț înființarea Companiei 
de turism a Consiliului Jude
țean ofensează operatorii de 
turism din Hunedoara și pro
voacă derută în mediul de afa
ceri care lucrează pe principii 
economice. Din declarațiile 

președintelui reiese că firma de 
turism ca CJ Hunedoara func
ționează după alte reguli decât 

cele ale economiei de piață, 
chiar dacă ea a fost înregis

trată ca o societate comercială 
pe acțiuni.

In interviul președintelui Mircea 
Moloț, publicat în rezista Companiei de 

sm Hunedoara, firmă înființată de 
Consiliul Județean și finanțată cu bani 
publici, se precizează că: „Am înființat 
Compania de turism Hunedoara dintr- 
o necesitate evidentă. Agențiile de tur
ism din județ, care lucrează pe principii 
economice, nu au cum să vândă pa
chete în județ”. Dacă cei care lucrează 
pe principii economice nu pot vinde pa
chete de turism în județ, să înțelegem 
că agenția de turism (pentru că, practic, 
despre o agenție este vorba) a Consili
ului județean lucrează pe alte principii 
decât cele economice. Câțiva operatori 

turism s-au încumetat să caute o 
noimă în vorbele președintelui Mircea 
Ioan Moloț

Aberant și jignitor

Nicolae Rad lucrează de peste 20 
de ani în turism. în tot acest timp, Rad 

nu știe să fi citit o declarație la fel de 
halucinantă și jignitoare ca cea făcută 
de șeful Consiliului Județean Hune
doara. „Declarația președintelui 
Mircea Moloț din revista de turism care 
apare sub egida Companiei de Turism 
SA a Consiliului Județean în care 
președintele justifică necesitatea 
înființării Companiei este aberantă și 
jignitoare la adresa tuturor operatorilor 
de turism din județ și în primul rând la 
adresa agențiilor de care domnul Moloț 
le consideră neputincioase în a pro
mova potențialul turistic al județului 
prin produse turistice proprii.

Această motivație este ambiguă 
deoarece nu se înțelege explicit motivul 
pentru care nu pot agențiile de turism 
să promoveze pachete în județ. De fapt, 
ar trebui să ne întrebăm ale cui sunt 
aceste pachete? Pentru că ponderea 
într-un pachet turistic o deține locația și 
serviciile aferente. în al doilea rând, 
„piedica” invocată de domnul 
președinte (cum că agențiile și opera
torii de turism funcționează pe principii 
economice și că asta ar fi o „frână”) 
naște următoarea întrebare: Compania 
de Turism, o societate pe acțiuni cu un 
buget alcătuit în proporție de 90 la sută 
din banii contribuabilului, pe ce prin
cipii funcționează? Să înțelegem că ea 
va lansa pachete de turism 
subvenționate cu bani de la Consiliul 
Județean? Dacă se va întâmpla acest 
lucru cine vor fi beneficiarii și cine va 
avea de pierdut? Ei bine, răspunsul vine 
oarecum natural: beneficiari vor fi 
anumiți proprietari de locații turistice, 
aleși după bunul plac al celui care face 
subvenția. Perdanții: agențiile de turism 
care nu vor putea vinde produsele tur
istice proprii la concurență cu pro
dusele subvenționate, scoase pe piață 
de Compania de Turism a Consiliului

„Vom lua atitudine, eventual 
vom apela la ANAT”

„Această agenție o văd ca pe 
un punct de informare și pentru că 
funcționează pe bani publici, asta 
și trebuie să fie. Eu, ca agenție, 
promovez turismul în județ, însă, 
de multe ori, infrastructura ne 
creează dificultăți. Numărul hune- 
dorenilor care apelează la noi pen
tru destinații turistice locale este 
mic. Am avut, ce-i drept, și câteva 
solicitări, dar pentru stațiuni bal

Județean. De asemenea, vor avea de 
pierdut toții proprietarii de locații care 
nu intră în atenția „ochiului selectiv”.

S-ar putea să greșesc - și m-aș bu
cura să se întâmple asta - dar atâta 
vreme cât onor Consiliul Județean nu 
va răspunde explicit în fața tuturor op
eratorilor de turism din județ care este 
concret obiectul de activitate al Com
paniei, avem dreptul să credem că 
această societate comercială este un in
strument în mâna unui grup de propri
etari potențați de baze turistice, 
instrument prin care ei își vor pune 
afacerea în valoare”, declară Nicolae 
Rad, directorul Agenției Coralia.

Publicitate gratuită 
pe bani publici

Revista în care sunt jigniți opera
torii de turism hunedoreni a ieșit pe 
piață înainte ca firma care o editează să 
aibă bugetul aprobat. „Că ceva este 
necurat în legătură cu scopul și obiectul 
de activitate al acestei Companii de 
Turism ne arată și faptul că această 
firmă a început să cheltuiască bani pub
lici pentru editarea unei reviste înainte 
ca bugetul Companiei să fi fost aprobat 
d • consilierii județeni. Mai mult, re
vista, în proporție de 90 la sută din 
cuprins, face publicitate gratuită unor 
firme private și doar a zecea parte din 
conținut se ocupă de promovarea turis
mului județean și de oferirea unor 
informații cât de cât utile operatorilor 
de turism. Afirm că în cei peste 20 de 
ani de activitate în turism, indiferent de 
principiile economice care au stat la 
baza firmelor pe care le-am condus, am 
urmărit cu perseverență promovarea 
valorilor turistice și culturale ale 
județului. Acesta este motivul pentru 
care mă simt ofensat de declarația 
președintelui Mircea Ioan Moloț, ”, mai 
spune Nicolae Rad.

Un serviciu 
de turism era 
de preferat 
unei firme

Mai toți operatorii de turism din 
Hunedoara s-ar fi așteptat ca șefii 
județului să facă muncă de promovare 
a turismului local nu activități comer
ciale pe bani publici. „Această agenție 
ar trebui să fie, în primul rând, una de 
promovarea a turismului local, să facă 
un pact prin care să aducă toate

neoclimaterice. în concluzie, 
menirea Companiei de Turism a 
Consiliului Județean trebuie să fie 
una de promovare. Altfel, nu îi văd 
rostul. Dacă și această Companie 
face la fel ca Agenția de Turism a 
Văii Jiului, vom lua atitudine, 
eventual vom apela la ANAT”, a 
afirmat directorul agenției Nexus 
Travel Deva, Zenaida Moșnean.

Vx/ Compania județeană de turism HUNEDOARA &

agențiile la aceeași masă comună, să se 
bazeze pe schimb de experiență. Iar 
legat de afirmația făcută de președintele 
Consiliului Județean prin care specifica 
faptul că agențiile care lucrează pe prin
cipii economice nu pot vinde pachete în 
județ prefer să nu comentez. Cert este 
că toate agențiile de turism lucrează pe 
principii economice. Probabil CJ Hune
doara se bazează pe surse și relații ex
terne”, a declarat Argentina Danciu, 
reprezentant al Agenției Dan Tur Deva.

Nici cei de la Unita nu privesc cu 
multă încredere felul în care se implică 
mai marii județului în turism. „Această 
companie, indiferent de cine este 

patronată, ar trebui să se axeze pe pro
movarea obiectivelor turistice prin ed
itarea revistei lunare proprii și prin 
participarea la târguri de turism, astfel 
încât să atragă cât mai mulți vizitatori 
în județ”, susțin reprezentanții Agenției 
Unita Turism Deva. Potrivit operato
rilor de turism din județ, promovarea 
obiectivelor turistice se putea face cu 
un serviciu de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean fără să fie nevoie 
de o firmă pentru acest lucru.

Marcel Bot
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Autorul unei 
crime a fost încnis 
la Bârcea

Un bărbat condamnat pentru 
săvârșirea infracțiunii de ucidere din 
culpă a fost prins de polițiști luni. în 
jurul orei 08:00. Gheorghe C. de 41 
de ani din Hărău a fost condamnat de 
către Judecătoria Deva în luna ian
uarie la o pedeapsă cu închisoarea de 
șase ani. Polițiștii Postului de Poliție 
Hărău l-au prins pe infractor în urma 
unei acțiuni care viza depistarea per- . 
soanelor care au mandate de exe
cutare a pedepsei cu închisoarea. 
Bărbatul a fost trimis în Penitenciarul 
de maximă siguranță de la Bârcea.

Un bărbat 
transporta 
persoane fără 
a avea permis 
de conducere

Inconștiența unor pare să nu 
aibă limite. Un hunedorean a fost 
prins în timp ce făcea transport de 
călători în regim de cursă- 
convențională fără a avea permis de 
conducere. Mihai B. de 36 de ani, din 
comuna Vața de Jos, a transportat cu 
un microbuz mai multe persoane în 
ciuda faptului că nu avea permis 
auto. Microbuzul aparține unei 
societăți comerciale. Bărbatul trans
porta călătorii pe ruta Vața - Deva. 
Polițiștii i-au întocmit bărbatului 
dosar de cercetare penală.

Un tânăr neatent 
a fost acroșat 
de un autoturism

Un tânăr de 24 de ani din co
muna Șoimuș a fost accidentat ușor, 
în urma unui accident rutier care s-a 
produs luni în jurul orei 22:30. Alin 
P. de 24 de ani conducea un moped 
neînmatriculat. Tânărul circula pe 
Calea Zarandului din Deva, venind 
din direcția gării Deva spre Simeria, 
pe banda întâi. El a efectuat manevra * 
de trecere pe banda a doua fără să se 
asigure, moment în care a fost 
acroșat de un autoturism care circula 
pe banda a doua în aceeași direcție 
de mers. Autoturismul era condus de 
Ramzi L. de 32 de ani din municipiul 
Deva. în acest caz polițiștii au în
tocmit dosar de cercetare penală.

O femeie a fost 
accidentată pe DJ687

Ecaterina B., de 31 de ani din 
Hunedoara, pasagera unui autotur
ism a fost rănită ușor în urma unui 
accident rutier care a avut loc luni în 
jurul orei 14:58 la intersecția străzii 
Pestișu Mare din Hunedoara cu DJ 
687. Mircea M., de 55 de ani din co
muna Toplița, șoferul autoturismului 
implicat în accident, a efectuat un 
viraj la stânga fără a respecta 
semnificația indicatorului „Stop”. 
Șoferul a intrat în intersecție fără să 
acorde prioritate unui autoturism cu 
care s-a tamponat. Pasagera din au
toturismul condus de Mircea M. a 
primit îngrijiri medicale, iar autorul 
accidentului s-a ales cu dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.3
Maria Bulz

Sinucidere din cauza depresiei
O tânără s-a aruncat

O tânără s-a sinucis ieri, în 
jurul orei 13:30, aruncându-se 

de pe podul din comuna Șoi- 
muș în râul Mureș. Se pare că 
femeia și-a luat viața ca ur
mare a unei depresii suferite 

în urma divorțului.
Cristea Alina Maria, de 32 de 

ani, era angajată ca expert 
principal la Administrația Fi
nanțelor Publice Deva. Trupul 
fără viață al femeii a fost scos 

din apă de echipele de inter
venție, în aval, la aproximativ 
500 de metri de podul care tra

versează râul Mureș.

.„din păcate, eforturile au fost zadarnice
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Două victime dintr-un foc
Două accidente s-au produs 

aproape concomitent la inter
secția dintre Bulevardul 22 De

cembrie cu strada Pietroasa 
din municipiul Deva. Un tânăr 
care conducea un moped a fost 
rănit ieri și transportat de ur

gență la spital. Ghinionul face 
ca la câteva clipe de la produ- - 
cerea primului accident, un 
pieton care încerca să ajute 

victima este lovit de o altă ma
șină.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani 
din Deva a fost rănit ușor în urma unui 
accident rutier care s-a produs ieri, în 
jurul orei 12:50 pe Bulevardul 22 De
cembrie din Deva. Mircea L. conducea 
un moped și se deplasa pe direcția 
Bulevardul 22 Decembrie- Piața Arras, 
pe banda întâi de mers. Când a ajuns la 
intersecția cu strada Pietroasa a schim
bat direcția de mers fără să se asigure. 
Astfel autoturismul care se deplasa pe 
banda a doua și care avea aceeași 
direcție de mers l-a lovit pe tânăr. El a

„Am oprit mașina și am văzut cum o ducea apa. La un moment dat a 
apărut de sub pod și am văzut-o înotând și țipa foarte tare. Am crezut că 
se va salva singură. Am sunat la 112... ” (Ioan Ocolișan)

Martorul ocular, care pentru 
câteva momente a intuit ce vrea să facă 
Alina, nu își poate reveni din șoc. 
„Mergeam înspre Șoimuș și la un mo
ment dat am văzut o tânără cu părul 
șaten, despletit, ținându-se de 
balustrada de la pod. Fata era orientată 
cu spatele spre râu. Am trecut de femeie 
vreo 30 de metri și-i spun soției mele 
“să vezi că se sinucide”. In secunda 
următoare am văzut în oglinda retrovi
zoare că nu mai era pe pod. Am oprit 
mașina și am văzut cum o ducea apa. 
La un moment dat a apărut de sub pod 
și am văzut-o înotând și țipa foarte tare. 
Am crezut că se va salva singură. Am 
sunat la 112 și am mai putut să o 
urmăresc cu privirea până a ajuns la 
podul metalic vechi. De acolo nu am 

♦

fost transportat la Spitalul Județean 
Deva, unde a și rămas internat. Auto
turismul era condus de Mariana T. de 
29 de ani din Deva. Polițiștii i-au în
tocmit femeii dosar de cercetare penală 
pentru vătămare din culpă.

A devenit victimă în 
timp ce încerca să 
acorde primul ajutor

La scurt timp de la producerea 
primului accident, în același loc s-a 
produs un alt eveniment rutier în care 
un pieton a fost rănit. Adrian L., de 30 
ani, din Hunedoara conducea un auto
turism în zona unde s-a petrecut acci
dentul, când un pieton a apărut în fața 
mașinii. în urma impactului Ioan M. a 
fost rănit ușor. Cu gândul să îi acorde 
primul ajutor mopedistului căzut pe as
falt (victimă a accidentului anterior) 
pietonul a traversat strada prin loc ne
marcat și fără să se asigure. La rândul 
său pietonul a fost transportat la Spi
talul Județean Deva pentru a primi în
grijiri medicale. Și în acest caz polițiștii 
au întocmit dosare penale.

Maria Bulz

în Mureș
mai văzut-o. între timp au apărut 
polițiștii, salvarea și pompierii”, 
povestește loan Ocolișan.

Medicii au făcut 
eforturi zadarnice 
pentru a o salva 
pe Alina

La scurt timp de la primirea apelu- 
■ lui la locul sinuciderii au sosit polițiști 
din structurile de investigații criminale, 
ordine publică și criminaliști precum și 
echipe ale I.S.U. Hunedoara și ale 
Ambulanței Deva. După 50 de minute 
de căutări echipajul ISU a găsit-o pe 
tânără.” Am intervenit cu barca
pneumatică și cu doi oameni. Am reușit 
să o găsim repede dar din păcate tânăra 
era decedată”, a precizat George Cozan, 
comandant de detașament Deva în 
cadrul ISU Hunedoara. După ce trupul 
Alinei a fost adus la mal, medicii au re- 
suscitat-o pe femeie zeci de minute. în 
ciuda eforturilor viața tinerei nu a mai 
putut fi salvată.”Am încercat să îi 
acordăm primul ajutor, însă în momen
tul în care a fost adusă la mal tânără era
deja moartă. A stat în apă aproximativ cercetările pentru a stabili care au fost 
50 de minute”, a declarat Florina cauzele care au determinat-o pe tânără 
Mitesc, medic al Ambulanței Deva, să recurgă la acest gest. 
Trupul femeii a fost preluat de Serviciul 
Județean de Medicină Legală pentru a i Maria Bulz

O mamă și-a aruncat copilul 
într-o toaletă ecologică

Ieri în jurul orei 08:45 a fost găsit trupul unui făt de sex masculin cu 
placentă într-o toaletă ecologică situată în parcul de pe strada Libertății din 
municipiul Hunedoara. Trupul bebelușului a fost găsit în momentul în care 

angajații primăriei Hunedoara igien- 
izau toaleta. Aceștia au sesizat poliția 
care în momentul de față face cercetări 
pentru a o găsi pe mama micuțului de
cedat, dar și pentru a stabili conjunc
tura în care s-a proidus o asemenea 
tragedie. Fătul a fost transportat la 
morga Serviciului de Medicină Legală 
Deva pentru a i se efectua autopsia și a 
se stabili cauzele care au condus la 
deces.” în urma autopsiei am constatat 
că plămânii erau nerespirați. Fătul a 
fost găsit mort, dar nu prezenta leziuni 
traumatice”, a declarat Dan 
Mărculescu, șeful Servicului de 
Medicină Legală Deva.

Maria Bulz

.Hoți de buzunare 
de la vârstă fragedă

Luni dimineață, în jurul orei 11, un puști de 11 ani și un altul de 13 ani au 
fost trimiși la „șutit” de Secunda P., mama unuia dintre minori, și de concubinul 
acesteia, Bombonel Z.

Cei doi copii, P. R. din Craiova și C.D. din comuna Giurgița, județul Dolj, 
acționau în zona centrală a municipiului Petroșani. Pe strada Nicolae Bălcescu 
din Petroșani ei au reușit să fure din poșetă, telefonul mobil al unei tinere de 
20 de ani din Petrila, după ce i-au distras atenția. Cazul figura în evidențele 
poliției ca fiind cu autor necunoscut. Polițiștii i-au identificat pe cei doi copii 
ca fiind autorii furtului în urma unei acțiuni desfășurată de polițiști pe linia 
furturilor din buzunare. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului 
de Investigații Criminale, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, dar și 
pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celor doi copii.

Maria Bulz
 

g
„Azi dimineață a 
cerut bilet de voie între 
■' orele 10 - 13 pe motiv că 
nu se simțea bine și trebuie 

să meargă la medic. Din câte știm 
avea probleme de sănătate în urma 
divorțului recent. Alina era o 
persoană veselă. Nimic nu ne-a dat) 
de bănuit că ar recurge la un aseme
nea gest”, a declarat Mihaela 
Mănăilă, purtător de cu
vânt al Direcției Generale 
a Finanțelor Publice 
Deva.

se efectua necropsia. Polițiștii continuă



Fermierii not cere subvenjiilepentrujerenurZ
Începând de luni fermierii pot să depună la Agenția de Plăți și In
tervenție pentru Agricultură Hunedoara (APIA) cererile de sprijin 
pentru suprafața agricolă deținută.
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Prefectul Dezsi i-a pasat pe ceangăi spre instanță
Glasul Hunedoarei a publicat 
în mod repetat, după discuțiile 
de anul trecut din ședința pu
blică a Consiliului Local Hu

nedoara, necazurile 
locuitorilor din Ceangăi și pro

misiunile neonorate ale mai 
marilor vremii După ce în 
urmă cu câteva zile Attila 

Dezsi i-a lăsat pe-ceangăi cu 
ochi în soare, ieri prefectul a 
acceptat dialogul, dar i-a tri

mis pe reclamanți să își rezolve 
problema în instanță, o pro

blemă pe care ei nu ar fi avut- 
o dacă autoritățile și-ar fi făcut 

corect datoria.

Ieri a fost încă o zi pierdută pentru 
reprezentanții cartierului Ceangăi din 

Hunedoara. Viața locuitorii din Ceangăi 
a devenit un coșmar de câțiva ani din 
cauza faptului că firmele de pe plat
forma industrială au invadat cartierul. 
An de an, de șapte ani, ei cer ca să nu 
mai fie autorizate activități industriale 
în cartier pentru că le sunt distruse 
locuințele și sănătatea. An de an, 
firmele împricinate primesc avize și 
autorizații de funcționare, deși 
autoritățile promit locuitorilor că acest 
lucru nu se va mai repeta. Nici măcar 
limitarea accesului pentru mașinile de 
mare tonaj printre case nu s-a făcut și a 
rămas la stadiul de promisiune 
neonorată. In schimb, ieri, prefectul At
tila Dezsi a găsit o soluție la problema 
ceangăilor: să se judece cu cei vinovați. 
Adică, să se judece cu Primăria Hune
doara și cu Prefectura condusă de Attila 
Dezsi pentru că nu agenții economicii 
sunt vinovați de ceea ce se întâmplă în 
Ceangăi, ci aceia care au semnat docu
mentele în baza cărora funcționează 

firmele într-un cartier locuit. „Cartierul 
în care locuim este de șapte ani căpușat 
de câteva societăți comerciale. După 
demolarea combinatului au transformat 
un cartier de locuințe în zonă 
industrială. De trei ani facem demer
suri, timp în care s-au perindat patru 
prefecți. Am primit numeroase adrese 
prin care autoritățile publice își declină 
responsabilitatea și aruncă vina de la 
una la alta. Acum fiind un prefect de la 
UDMR ne-am gândit că va răspunde cu 
mai multă solicitudine. De aceea am so
licitat audiența. Ceea ce dorim este să 
se mute activitatea industrială în zona 
industrială, iar cartierul să rămână zonă 
rezidențială”, declarau, optimiști, cei 
prezenți ieri la Prefectură. După întâl
nirea cu prefectul, ceangăii erau 
dezamăgiți și tăcuți. Nici de această 
dată nu și-au găsit liniștea.

Alexandru Avram

Militarii și-au tras sindicat Concurs de proiecte pentru
elevii din clasele gimnaziale

Militarii deveni se pot înscrie 
în propriul lor sindicat Și 

asta deoarece, de ieri, Sindi
catul Cadrelor Militare Dis- 

ponibilizate și-a deschis 
filială și la Deva. Potrivit lide

rului de sindicat, colonelul 
Mircea Dogaru, Uniunea Eu
ropeană prevede ca militarii 

să fie constituiți într-un sindi
cat pentru a-și putea apăra 

drepturile legale.

Sindicaliștii militari și-au propus 
să lupte cu actuala putere despre care 
liderul sindicatului afirmă că încearcă 
să le reducă anumite drepturi câștigate 
legal. „Militarii activi, conform Con
siliului Europei au dreptul să se orga
nizeze în sindicate ca să își apere și ei 
drepturile, ca orice profesionist care 
este apărat de sindicate în relația cu 
puterea. Filiala din Deva va funcționa 
de astăzi (ieri, nr. red.) și sunt convins 
că va avea cel puțin două sute de 
membri”, a declarat liderul SCMD, 
col. Mircea Dogaru.

„Vom da primari 
dacă va fi cazul”

La alegerile locale din 2012 nu 
este exclus ca devenii să poată alege

ca primar sau președinte de Consiliu 
Județean un militar. Afirmația îi 
aparține liderului de sindicat, Mircea 
Dogaru, care a adăugat că, principiile 
acțiunii sindicale pot duce la acest 
lucru. „în perioada interbelică, cei 
mai buni primari și prefecți au fost 
militari. Dacă va fi cazul, vom pro
duce noi candidați independenți la 
primării, ca să se pună ordine în 
localități, în județe, ca și noi românii 
să mai păstrăm ceva din avuția acestei 
țări”, susține Dogaru.

Încă de la bun început, liderul de 
sindicat a ținut să precizeze că nu se 
vor alia cu niciun partid politic. „Este 
posibil să aveți un candidat la 
Primărie, care va încheia un pact cu 
noi, în sensul: vreți boturi, acestea 

sunt punctele noastre din program, pe 
care le puteți prelua sau nu. Noi nu 
avem de ce să discutăm cu partide, 
vom discuta cu fiecare individ care 
candidează la un colegiu”,.a mai 
adăugat colonelul.

„Atunci eram un 
adolescent, acum 
sunt pomanagiu”

Colonelul Mircea Dogaru a dorit 
să facă o scurtă descriere a modului în 
care guvernele de după 1989 i-au 
tratat pe militari, raportându-se la pro
pria persoană. „în decembrie 1989. la 
34 de ani și 11 luni, eram un adoles
cent, întrucât se ieșea la pensie la 70 
de ani din armată: în ianuarie am de
venit un bătrân cripto-comunist. 
naționalist. După cinci animam devenit 
un dinozaur. După încă cinci ani am 
devenit un expirat, iar de vreo doi ani, 
am fost catalogat drept nesimțit, pen
tru că aș avea pensie nesimțită, eu 
fiind dat afară la 48 de ani, iar colegii 
mei la 39. Mai nou. din câte știu,-șeful 
Guvernului m-a făcut pomanagiu. 
Ăsta sunt eu. Istoria va judeca cine a 
avut dreptate. Eu s-au criticii mei”, a 
conchis, colonelul Dogaru.

Andreea Lazăr

Copiii și dascălii din județ sunt 
așteptați să se înscrie la prima 
ediție a concursului de proiecte 
denumit „Implică-te și tu poți 
schimba lumea! ” organizat de 
Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională din ca

drul Inspectoratului Școlar 
Hunedoara.

„Copiii trebuie să 
simtă că ei sunt cei 
care pot face ceva”

Competiția se adresează tuturor 
instituțiilor de învățământ, iar 
concurenții provin din rândul elevilor 
de clasele V - VIII. „Ne dorim să 
dezvoltăm educația comunitară, 
creșterea gradului de implicare a 
elevilor în viața comunității. Teoretic, 
toată lumea știe ce este rău și ce ar tre
bui să facem pentru a îndepărta răul. 
Din păcate, prea puțini dintre noi avem

inițiativă. în cadrul concursului elevii 
vor identifica problema cu care se 
confruntă cel mai adesea în școală și 
vor căuta soluții concrete pentru a o re
zolva. Acesta este proiectul în sine. 
Copiii trebuie să se implice să simtă că 
ei sunt cei care pot face ceva pentru a 
rezolva problema”, a precizat Mihaela 
Bălăci (foto), directorul Centrului de 
Resurse și Asistență Educațională.

înscrierile la concurs se vor putea 
face până în data de doi aprilie, pentru 
ca în patru iunie să aibă loc premierea. 
Primele trei proiecte câștigătoare vor fi 
răsplătite de organizatorii concursului.

Maria Bulz



Monica Dănilă crede în egalitatea de șanse

E primăvară, e martie, e acea 
parte a anului în care femeile 
se bucură de ceva mai multă 
atenție din partea celor din 

jurul lor. Pe stradă trecu femei 
cu mărțișoare în piept și bu

chete de ghiocei în mână, dar, 
în primul rând, trec femei ce 
își croiesc drumul în carieră, 
căutând mereu egalitate de 

șanse.

O femeie care crede cu tărie în 
egalitatea oamenilor, indiferent de 
etnie, statut social sau sex, este Monica 
Dănilă. Și-a început cariera ca 
profesoară de limbi modeme la școala 
generală din Lunca Cernii de Jos. A fost 
o perioadă scurtă de timp, dar suficientă 
ca să se atașeze de elevi astfel încât 
atunci când a fost nevoită să renunțe la 
cursuri a făcut-o cu lacrimi în ochi. „A 
fost o experiență foarte interesantă, 
unică.. O lecție de viață. Elevii de acolo 
făceau naveta, iar în perioada de iarnă 
le era foarte greu. M-am atașat foarte 
mult de ei. Erau niște copii extraordi
nari. Când am renunțat la postul de 
profesoară mi-a fost greu. Am plecat cu 

lacrimi în ochi”, a mărturisit Monica 
Dănilă. Ea și-a continuat cariera ca și 
consilier la cabinetul parlamentar al 
demnitarului loan Timiș, apoi la depar
tamentul de relații cu publicul în cadrul 
Direcției de Muncă și Asistență 
Profesională. La noul loc de muncă a 
avut posibilitatea de a lua parte la 
diferite activități de asistență socială.

într-o lume
a bărbaților femeile 
au de suferit

în cadrul Agenției Naționale pen
tru Egalitate de Șanse, Monica Dănilă 
a organizat mai multe activități pentru 
promovarea idei de egalitate. Astfel de 
activități au fost organizate și în 
parteneriat cu Școala Generală Octa
vian Goga prin derularea campaniilor 
„în școală suntem toți egali” și „Ziua 
Familiei”. Elevii de la „Octavian Goga” 
au luat .parte la un program prin care a 
fost promovată ideea de egalitate și fap
tul că indiferent de statutul social sau 
etnie fiecare are aceleași drepturi. 
„Egalitatea de Șanse” a fost un nou pas 
pentru mine, o nouă experiență din care 
am învățat lucruri noi. Aș fi vrut să pot 
continua și să pot face mai mult. Con

sider că lumea trebuie să învețe că toți 
suntem egali, indiferent dacă suntem 
femei sau bărbați, dacă suntem de etnii 
diferite. De multe ori mi s-a întâmplat 
să fiu discriminată pentru simplul fapt 
că sunt femeie” a adăugat Monica 
Dănilă.

Oamenii au nevoie 
de cabinete 
de mediere

Cu toate că și-a croit o carieră 
strălucită pentru Monica Dănilă familia 
a fost întotdeauna pe primul loc. O 
mamă iubitoare, Monica Dănilă 
consideră că nimic nu este mai impor
tant decât să fie înconjurată de familie, 
să fie în preajma fiului ei. „Cea mai 
mare realizare a mea este fiul meu. El 
este soarele meu. Iar pe parcursul cari
erei mele am învățat din fiecare 
experiență câte ceva. Fiecare experiență 
a fost o lecție”. Pe viitor Monica Dănilă 
își dorește să deschidă un cabinet de 
mediere unde se pot soluționa conflicte 
între părți în afara instanței 
judecătorești. „în momentul de față un 
proces durează un timp destul de lung, 
iar costurile de judecată sunt mari. 
Unele probleme se pot soluționa și în 
cabinete de mediere. Părțile pot ajunge 
la o înțelegere după prima ședință. Mai 
miilt, ele beneficiază de 
confidențialitate. La tribunal totul este 
public” a declarat Monica Dănilă.

Irina Năstase

g
„Pe Monica o știu de vreo trei ani. Pot să spun despre ea 
că este o luptătoare. Este și o mămică iubitoare și cu toate că 
este foarte preocupată de creșterea copilului săli nu a uitat 
niciodată de carieră. întotdeauna a urmat cursuri, a învățat și 

a asimilat multe lucruri. Mai mult este și o femeie curajoasă, iar acum 
își reprofilează domeniul de activitate".

Flavia Așoi, 
director Centrul de Afaceri Master

„Femeile trebuie să fie ele însele și să aibă încredere 
că nimic nu le poate împiedica să facă ceea ce își do
resc și să ajungă unde își propun. De 8 martie 

doresc tuturor femeilor liniște sufletească, sănătate,
fericire și un călduros La mulți ani! ”

Monica Dănilă

„ O cunosc pe Monica Dănilă 
foarte mult timp, de când 

făceam voluntariat împreună. Am
colaborat cu ea și în mai multe proiecte 
dedicate femeilor. Este o persoană deschisă 
foarte bine pregătită, cu bune abilități de or
ganizare și comunicarea. Monica este o fe
meie deosebită și o familistă convinsă. Este 
genul de persoană care se implică și este 
preocupată de soarta persoanelor def 
vorizate. Monica este un exemplu pentru 
generația tânără, un model de urmat "

Liliana Țolaș, 
consilier județean PSD

m m fi tas!

Distracție 
pentru femei

Cluburile și restaurantele din 
județ organizează cu prilejul zilei 
de 8 Martie petreceri special dedi
cate doamnelor și domnișoarelor. 
Clubul Reno organizează o seară 
incendiară cu invitați speciali, trupa 
Magic Boys. Damele vor putea 
asista începând cu ora 20 la un 
show de striptease masculin. Acce
sul bărbaților este interzis. De 
asemenea, Clubul Fantasy din Brad 
va avea ca invitați pentru doamne 
și domnișoare trupa Bad Boys care 
va susține un program de striptease. 
Doamnele care nu vor să aibă parte 
de un show erotic în seara zilei de 
8 Martie pot opta pentru clipe de 
răsfăț la Villa Venus care asigură un 
ambient de lux și toate condițiile 
pentru a transforma Ziua Femeii 
într-o zi cu totul specială. Crama 
dacilor organizează pentru doam
nele amatoare de muzică 
lăutărească o seară de „distracție la 
maxim”. Aici, invitați speciali sunt 
soliștii Ovidiu Nechită și Zenu 
Tămaș.

Ce le place damelor
Alegerea unui cadou potrivit 

pentru soră, mamă, soție sau altă per
soane de sex feminin, pune pe marea 
majoritate a bărbaților în dificultate. 
Un cadou ales la repezeală poate să 
nu fie exact cea mai bună soluție. Fe
meile în general se simt copleșite 
atunci când primesc flori. Florile în 
ghiveci, un buchet de zambile frumos 
mirositoare sau clasicul trandafir nu 
ar trebui să lipsească de pe lista de 
cumpărături a oricărui bărbat care 
dorește să facă un gest frumos per
soanei dragi de Ziua Femeii. 
Buchetul de flori poate fi asezonat cu 
o felicitare sau o scrisoare de 
mulțumire sau apreciere. Un gest fru
mos care să marcheze acest început 
de primăvară nu presupune costuri 
exorbitante. în fond, gestul contează. 
Bărbații care doresc și pot să răsfețe 
femeile din jurul lor au la îndemână 
oferte de tot felul. Pe lista de cadouri 
se pot adăuga multe alte lucruri apre
ciate de femei. De la bomboane de 
ciocolată, parfumuri, lenjerie intimă 
până la bijuterii. Cei romantici pot 
opta pentru o cină în doi sau pentru o

drumeție de neuitat la munte. Desigur 
nici o programare la un salon SPA, de 
coafură sau alte saloane de îngrijire 
corporală nu ar lăsa persoanele de sex 
feminin indiferente. Soții galanți pot 
îndrăzni chiar mai mult. Cum ar fi„să 
zicem, o programare pentru ma^ia 
soacră la un salon de înfrumusețare. 
Tinerii care doresc să-și scoată pri
etena la distracție pot profita de ofer
tele trase la temă de patronii 
cluburilor din oraș.

\AVK



Leann a scris poezii și piese de teatru, dintre care 
una s-a și jucat în sat acum trei decenii și jumătate.
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Inventatorul din Țara Hațegului
Are doar opt clase dar asta nu 

l-a împiedicat să devină un 
adevărat „inventator” al obiec
telor decorative, uneltelor sau 

mecanismelor prin care își 
ușurează munca. De profesie 

este fochist de locomotivă. 
A lucrat aproape 20 de ani la 
Uzina Victoria iar, acum, este 

pensionar.
Iulian Ioniciu, Leanu - cum îl 
numesc prietenii, este cunoscut 

de mai toți hunedorenii prin 
inovațiile cu care și-a înfrumu

sețat curtea și casa.

Iulian Ioniciu este din satul hune- 
4 if-tn Galați, din comuna Pui. „Am 
fost crescut de tată vitreg și nu am avut 
nimic, în afară de casa asta. Tot ce 
vedeți în curte este făcut de mâna mea”, 
a început Leanu să ne povestească isto- 
rl ecărei invenții din ogradă. Nu știe 
nici el de ce a. început să 
meșteșugărească aceste lucruri. „Pe 
vremea aia fierul vechi se arunca, nu îi 
trebuia la nimeni. Eu adunam tot ce 
găseam că, poate, o să îmi trebuiască 
cândva”, povestește bărbatul. Leanu are 
acum 73 de ani. A început să 
confecționeze diferite obiecte în urmă 
cu mai bine de 30 de ani, când a con
struit în curte un mini-castel de piatră. 
Acesta este de. fapt acoperișul unei 
cișmele, umplut în interior cu fân „ca 
să nu mai înghețe iama. La ăsta am lu- 

o sută de ore”, povestește Leanu.
Lângă castel, bărbatul a construit o 
moară de vânt, de mai mici dimensiuni, 
de această dată cu un scop practic: de 
donator. „Aici în vârf băgăm o sticlă cu 
L ară, iar aici, în partea de jos, punem 
paharul și dăm drumul să curgă 
băutura”, descrie Leanu, zâmbind, 
mecanismul de funcționare al acestui 
obiect. La poartă, bărbatul și-a montat 
trei sonerii: una clasică, care 
funcționează manual, cea de-a doua, 
prin apăsarea unui buton, iar a treia care 
funcționează pe bază de magnet. „Când 
nu este curent sau suntem plecați prin 
ogradă sau suntem în casă, ca să auzim 
dacă vine cineva la noi, am montat pe 
stâlpul porții un contact, iar pe ușă un 
magnet. Când trece magnetul pe lângă 
contact, în casă se aprinde un bec și 
sună două sonerii: una în cameră și alta

Masa rotativă din piatră

în antreu”, povestește Leanu. O 
invenție mai nouă, clar în același aran
jament cu castelul și moara, este o masă 
rotativă din piatră, prevăzută în interior 
cu un spațiu pentru așezarea unei sticle 
și care, printr-o simplă apăsare a unei 
pedale, situată la piciorul mesei, aduce 
sticlă la suprafață. Mai mult, nici nu tre
buie să întinzi mâna după pahar. Masa 
se rotește astfel încât paharele vor 
ajunge în fața fiecărui musafir. Mai 
toate obiectele din curtea bărbatului 
sunt vopsite în albastru. De ce? „Am 
găsit într-o zi, la cineva, o cutie cu 
vopsea albastră, mai ieftină” motivează 
Leanu.

Adevărate ateliere 
de meșteșugărit

Leanu și-a amenajat în curte mai 
multe ateliere, fiecare cu inovații pro
prii prin care își ușurează munca și mai 
face și unele economii. într-una din 
încăperi, omul a construit o moară pen
tru cereale, un treier pentru treierat și 
vânturat cereale, precum și un plug 
pentru arat manual. Tot aici găsim și o 
pompă de stropit cerealele, cât se poate 
de originală. „Dintr-o pompă de in
cendiu mi-am făcut pompă de stropit, 
ca să nu mai cumpăr”, a afirmat Leanu. 
Intr-o altă încăpere, bărbatul și-a 
confecționat polizoare cu pedală, un 
strung, un aparat de tăiat lemne și’alte 
ustensile care îi sunt de folos în 

gospodărie. Pasionat de domeniul 
mecanici, omul a confecționat o presă 
pentru vulcanizare, un aparat de sudură 
și un mecanism de dat jos cauciucul de 
pe jantă. Ca să nu lase impresia că doar 
muncește, bărbatul a confecționat și o 
arbaletă, pentru distracția nepoților și 
chiar și a sa.

A inventat apa caldă

Pentru a nu mai fi nevoit, el sau 
soția sa, să încălzească apă pe sobă în 
fiecare dimineață, omul s-a gândit că 
construiască ceva cu adevărat util. Și-a 
confecționat în beciul casei un hidrofor 
iar, în casă, o adevărată instalație de 
încălzire. Leanu a introdus o țeavă în 
interiorul sobei de teracotă, conectată 
în permanență la apă astfel încât, țeava 
se încălzește la focul din sobă iar la 
robinet...curge apă caldă. „Când ne 
trezim dimineața, chiar dacă soba s-a 
răcit, avem apă caldă să ne spălăm. 
Temperatura apei este mai tot timpul de 
40 de grade”, povestește inventatorul.

Leanu a fost 
dramaturg 
în satul lui

O altă pasiune a inventatorului 
hunedorean este muzica. In 1974, 
Leanu a fondat Ansamblul căminului 
cultural din sat alături de care, mai bine

—Sv \X \

Minicastelul din curte 
este de fapt o cișmea

Andreea Lazăr

dl

Arbaleta 
a fost făcută 

pentru 
distracția 
nepoților

Iulian Ioniciu 
inventatorul din Galați, 
comuna Pui

de zece ani, a cântat pe la nunți și sț 
tacole. De asemenea, bărbatul a c< 
pus pește 60 de cântece pentru a< 
ansamblu. „în tinerețe cântam 
acordeon și băteam la tobe. Acum 
cânt doar la câte-o petrecere în fam 
pentru distracția musafirilor”, 
povestește bătrânul. Leanu a scris și 
poezii și piese de teatru. Acesta spune 
că una dintre cele mai mari realizări ale 
sale este că, o piesă de teatru, scrisă de 
el, s-a jucat în sat în anul 1976. 
Bărbatul își dorește, acum, să publice 
toate creațiile literare, într-un volum. 
„Dacă aveam mai multă școală poate 
ajungeam departe...”, și-a încheiat Ionel 
Ioniciu povestea despre invențiile și 
viața sa de până acum.

CMYh
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Dacia Dusti on
Mult așteptata Dacia Duster a fost lansată ieri la Salonul Auto de la 
Geneva. Fără a se bucura de tratamentul unei vedete, noul SUV low cost 
Duster a avut parte de o primire foarte bună în presa internațională.

în Utah femeile care fac avort pot facePapa face apel la protejarea 
creștinilor din Irak închisoare pe viață

Papa Benedict XVI a făcut apel la 
protejarea creștinilor în Irak după ce cel 
puțin opt au fost uciși în orașul Mosul 
în ultimele două săptămâni. Două din
tre victime au fost inițial date dispărute 
pentru a fi găsite ulterior cu urme de 
glonț, în timp ce altele au fost 
împușcate pe stradă, lângă casă sau 
muncă.

Circa 683 familii creștine, adică 

4.098 persoane, au plecat din Mosul 
între 20 și 27 februarie, după atacuri, 
arată un raport al ONU. "Fac apel la 
autoritățile civile să facă toate eforturile 
pentru a reasigura securitatea 
populației, în special a celor mai vul
nerabile minorități religioase", declara 
Papa la Vatican.

Crimele vin doar puțin înainte de 
alegerile parlamentare irakiene din 7 
martie, ce ar putea pune capăt unei pe
rioade de șapte ani de război sau ar 
putea arunca un stat deja divizat într-un 
nou ciclu de violență. Insurgenții 
islamiști sunniți, precum al Qaeda, au 
luat în vizor pe creștini, Yazidi, Shabak 
și alte minorități irakiene, dar și majori
tatea șiită, pe care o consideră eretică.

Creștinii sunt estimați la un 
număr de 750.000 în Irak la o populație 
de 28 milioane. Al Qaeda a promis să 
folosească mijloace militare pentru a 
deturna alegerile, pe care le consideră 
falsă pentru a asigura dominarea șiită. 
Țintirea creștinilor este o modalitatea 
eficientă de a sublinia lipsurile forțelor 
de securitate, având în vedere atracția 
presei la atacurile contra creștinilor.

________________________________y

Un proiect de lege propus în statul 
american Utah, care ar putea aduce pro
cese penale și pedepse care pot merge 
până la închisoarea pe viață pentru fe
meile care suferă întreruperi de sarcină, a 
scandalizat deja feministele și 
organizațiile de drepturile omului din 
SUA. Adoptat cu o majoritate 
covârșitoare de ambele tabere politice din 
legislativul statului Utah la Salt Lake City, 
la începutul acestui an, proiectul așteaptă 
să fie promulgat de guvernatorul republi
can al statului, Gary Herbert.

Principala modificare adusă de lege 
în statul în care mormonii sunt majoritari 
este posibilitatea cercetării penale a fe
meilor care recurg la mijloace ilegale de 
întrerupere de sarcină. Actul normativ 
cuprinde însă și o prevedere conform 
căreia femeile găsite vinovate de un act 
"intenționat, conștient sau neglijent" care 
duce la o pierdere de sarcină pot atrage 
acuzația de crimă.

Opozanții proiectului spun că printre 
actele despre care legea vorbește se pot 
regăsi situații precum băutul unui pahar 
de vin în plus, mersul pe un trotuar 
înghețat sau schiatul.

Actul normativ controversat a apărut 
ca răspuns la cazul unei .tinere de 17 ani, 

însărcinate în luna a* șaptea, care a plătit 
cu 150 de dolari un bărbat pentru ca acesta 
să o bată, sperând că agresiunea va duce 
la întreruperea sarcinii. Copilul s-a născut, 
în ciuda planului celor doi, iar agresorul 
plătit se află deja după gratii, însă 
autoritățile din Utah au constatat că nu au 
nicio bază legală pentru a o condamna pe 
tânără.

Eforturile de ultim moment de elim
inare din text a referirii la acte "neglijente" 
au eșuat, fiind astfel alimentate temerile 
cum că actul normativ va deveni unul im
posibil de aplicat și care, în plus, ar deveni 
o amenințare la drepturile fundamentale 
ale femeilor.

Potrivit statisticilor, între 15 și 20 la 
sută din sarcinile recunoscute ajung la o 
întrerupere. Temerile criticilor sunt cres
cute de asemenea și din cauza faptului că 
actul nu exceptează de la sancțiuni fe
meile care suferă abuzuri casnice sau care 
au dependență față de diferite substanțe. 
Ei se întreabă, de exemplu, ce s-ar întâm
pla în situația ipotetică a unei femei care 
rămâne cu partenerul ei în ciuda faptului 
că este supusă unor abuzuri și, într-un 
episod violent, pierde sarcina. Rămânerea 
ei în relația cu bărbatul violent ar putea 
oare constitui, în sensul legii, un compor

tament neglijent?
Avortul rămâne o prolemă intens 

dezbătută în Statele Unite, unde, cu câteva 
restricții, este legal de la celebrul caz Roe 
contra Wade, tranșat de Curtea Supremă 
în 1973. Utah este însă un stat amerif n 
obișnuit cu criticile din partea vecinefOt 
mai liberale pe tema modului de viață 
conservator al locuitorilor și pentru 
reglementările sale diferite, care se întind 
de la legalizarea portului de arme în ex
pusurile universitare și până la lim._ -e
stricte în ceea ce*privește vânzarea de al
cool.

Taxă mai mare pentru pașaportul 
simplu temporar de la 1 martie

Taxa pentru pașaportul simplu 
temporar a crescut de la 1 martie cu 
aproape 16 lei, ajungând la 112 lei, 
după ce costul pentru eliberarea docu- 
mentuluui a fost majorat de la 64,2 lei 
la 80 de lei, la care se adaugă taxa 
consulară de 32 de lei. Contravaloarea 
pașaportului electronic a fost stabilită 
de către Compania Națională Imprime
ria Națională la prețul de 234 de lei, 
care se achită la unitățile CEC Bank.

Taxa consulară pentru pașaportul 
electronic este de 32 de lei, solicitații

putând să o achite la unitățile CEC 
Bank sau la trezorerie. Valabilitatea 
pașaportului electronic este de cinci 
ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 
șase ani, documentul este valabil trei 
ani. Pașapoartele electronice se 
eliberează în maximum 30 de zile 
lucrătoare.

Pentru situații de urgență, românii 
pot solicita pașaportul temporar, care se 
eliberează în cel mult trei zile 
lucrătoare și este valabil un an. Prețul 
pașaportului temporar este de 112 lei,

din câre 80 de lei contravaloarea docu
mentului și 32 de lei taxa consulară, la 
care se adaugă 100 de lei tariful supli
mentar de urgență, pentru eliberarea în 
ziua solicitării. Contravaloarea 
pașaportului temporar a fost stabilită 
inițial la 64,2 lei.

Noile pașapoarte biometrice se 
eliberează din 18 ianuarie în toată țara. 
Pașaportul electronic - care are peste 50 
de elemente de siguranță, față de 32 la 
vechiul document - permite stocarea 
datelor biometrice ale titularilor, ca am
prentele digitale și imaginea facială, 
alături de datele de identificare, 
cetățenia și valabilitatea. Vechile 
pașapoarte rămân valabile până la ex
pirarea acestora.

N

Comisia Europeană a amânat 
raportul pe justiție și afaceri 
interne pentru România și Bulgaria

Motivul principal pare a fi legat 
de un set de amendamente la Codul 
Penal bulgar, pe care Sofia ar trebui 
să-l aprobe. în plus, amânarea ar fi 
cauzată și de preluarea, cu întârziere, 
a mandatului noii Comisii Europene. 
Potrivit programării anterioare, rapor
tul privind justiția și afacerile interne 
pentru România și Bulgaria ar fi tre
buit prezentat la sfârșitul lunii febru
arie.

Se pare că oficialii de la Brux
elles vor să primească un semnal clar 
că Bulgaria va adopta un set de amen
damente la Codul Penal.

Raportul, primul după alegerile 
\________________________________

din România și Bulgaria, nu se 
așteaptă a fi unul prea detaliat. Un 
document mai complet este așteptat 
în luna iulie a acestui an. Data exactă 
a publicării raportului nu a fost 
precizată, dar se pare că nu va fi mai 
târziu de jumătatea lunii martie.

România și Bulgaria continuă să 
aibă dificultăți ■ în lupta împotriva 
corupției și a crimei organizate. în uL- 
timul său raport pentru cele două țărr- 
Comisia Europeană a anunțat că 
România și Bulgaria vor trebui să ac
cepte monitorizarea Uniunii Eu
ropene pentru cel puțin încă un an.
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Pussycat Dolls mai are doar două pisicute
Una dintre cele mai „hot” trupe din industria muzicală a ajuns în pragul desființării. 
Două dintre cele patru componente ale Pussycat Dolls și-au anunțat retragerea du
minică, fiecare din motivele ei.
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Anna Lesko a fost tâlhărită 
în centrul Capitalei
Anna Lesko a declarat, pentru emi
siunea "Happy Hour", că a fost bă

tută și jefuită în plin centrul 
Capitalei.

"La un moment dat am simțit prezența 
cuiva, nu mi-am făcut griji, nu era nici 
măcar ora 10. M-a lovit, mi-a smuls geanta

și a fugit", a declarat Anna Lesko pentru 
Happy Hour. "Nu înțeleg de ce trebuia să 
mă agreseze, a fost ceva îngrozitor", a 
povestit Anna Lesko.

Timp de trei săptămâni cântăreața s-a 
închis în casă și a refuzat să vadă pe cineva 
dar, mai ales, a refuzat să fie văzută. Și-a 
anulat concertele și nu a mai ieșit din casă, 
preferând să se refugieze în pictură.

La Modexpo 2010 
va fi prezentată 
o colecție de haine 
comestibile

Holograf a lansat pe 1 martie 
single-ul "Fericire în dar"
Trupa Holograf a lansat, pe 1 martie, single-ul "Fericire în dar", ce va 

fi inclus pe următorul album al formației, informează MediaPro 
Music. "Pentru că o lansăm astăzi (luni, 1 martie, n.r.), o considerăm 

toată inima un mărțișor pentru fetele și femeile care ne ascultă 
muzica", spun membrii trupei.

Piesa a fost difuzată în premieră la Europa FM, urmând să poată fi 
as< ată exclusiv la Europa FM în perioada 1 - 8 martie. "Am vrut să fie o 
piesă vie, tonică, și credem că am reușit să readucem ceva dintr-un anume op
timism care a caracterizat muzica Holograf, indiferent de perioadă. Și când 
vine primăvara parcă simți că totul începe să meargă mai bine, că lucrurile se 
mai așează, că totul își revine, în natură, ca și în viețile noastre, așa că și textul 
piesei vorbește despre o întoarcere la o viață pe care o așteptăm cu toții", 
povestesc cei cinci. în prezent, trupa Holograf lucrează la un nou album pe 
care va fi inclus și noul single "Fericire în dar".

• >

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE Kate Winslet era traumatizată

- Persoane juridice -
în copilărie de hamsteri

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face: 
- prin factorii poștali; 

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

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

Clovnii, monștrii, păianjenii sunt 
doar câteva dintre „personajele” care îi 
traumatizează pe micuți. în cazul lui 
Kate Winslet, coșmarul copilăriei s-a 
numit hamsterul ei. Actrița recunoaște că 
a rămas cu sechele după ce a văzut 
micuța rozătoare mâncându-și puii.

„Când eram copil, unul dintre ham- 
sterii noștri a dat pe neașteptate naștere 
la puișori. Noi nici măcar nu știam că 
rămăsese gestantă. Am sunat la pet shop 
și ne-au spus: «îndepărtați puii. Ham- 
sterii devin foarte fricoși după ce nasc și 
nu vreți să își mănânce puii». Nu i-am 
ascultat și exact asta s-a întâmplat. Asta 
m-a afectat categoric foarte mult și am 
avut coșmaruri cu hamsteri care își 
mănâncă puii până la 15 ani”, a declarat 
starul.

GLASUL HUNEDOAREI

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
. Devi, Calea Zarandudui 15ti IDN")

(Ieșirea spre Simeria,lângă Volvo)

Facem coniracie 
pentru Firme cu
REDUCERJî

DE 20%

Clicniii iidclî primesc, 
pe bază dc bon, 
LA 7 CALĂRI

i.
ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru B ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Telefon: 0761 - 973.940

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE.

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice\_______________________

IVngram de funcționare:

Zilnic 07.30-20.30
Duminica: IW.OIMj.iMi

OFERTĂ 
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
<. 3 luni - 28,5 lei 

6 luni - 56 lei 
12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva,

str. Mărăști, bl. D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

Studenții de la Universita
tea de Arte vor prezenta o 
colecție de haine comesti
bile, făcute din bezele, pu- 
fuleți, biscuiți și paste, la 
târgul Modexpo 2010 din 
București, au anunțat re
prezentanții Romexpo, or
ganizatorii evenimentului. 
Cele 20 de autoare ale ex
ponatelor vestimentare, 
studente la Facultatea de 
Arte Decorative și Design, 
departamentul modă, vor 

fi, totodată, modelele care 
vor prezenta pentru public 
inedita colecție comestibilă.

Actualul proiect se înscrie 
în rândul experimentelor cre
ative, neconvenționale, fiind in
spirat de proiectele similare ale 
unor mari artiști ai modei, pre
cum Jean Paul Gaultier. 
Colecția va fi prezentată la 
Modexpo 2010, expoziție 
internațională de țesături tex
tile, îmbrăcăminte, pielărie, 
blănărie, încălțăminte,
marochinărie și accesorii, 
desfășurată în perioada 4-7 
martie. Răzvan Vasilescu, asis
tent la Universitatea de. Arte, a 
declarat că se bucură că "Uni
versitatea de Arte intră în con
tact, prin această colecție, cu 
partea comercială a modei".

Tot la Modexpo va fi 
prezentată o colecție de genți și 
accesorii din ambalaje de dulci
uri, ziare și reviste reciclate, a 
brandului american Nahui 
Ollin. Marca americană a fost 
creată în 2004 și a devenit apoi 
cunoscută în întreaga lume, 
fiind preferată de multe vedete 
hollywoodiene atât pentru de
sign, cât și pentru materialele 
ecologice, reciclate.
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■till1— Amy are 19 ani și și-a pierdut de curând vederea din cauza unei boli. Când 
un autobuz care transporta condamnați are un accident chiar în apropierea 
casei ei, Amy se trezește prinsă într-un joc de-a șoarecele și pisica.
(Pro TV, 20:30, Pierdută în întuneric)

ionar: Căpie, Ital, Ana,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAR,

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUSI, BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE 
IN, INSTALAȚIE, IJE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂCANIT, PĂSĂRARI, 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, V 

Petru ARDELEAN - ARAD

VIOREL NAGHI - VLADIMIRESCU
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11:15

12:15

12:25
12:45

14:00
14:45

15:30
16:00
17:00
17:55
18:25

19:40
20:00
20:40

22:40
23:00

U
UJ

s
23:45

Telejurnal; Sport; Meteo
Revista presei
Trezirea la apel! (
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 208.)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
Iubiri dincolo de ecran-Episo- 

dul 12
Viața și banii (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial. 2009, rel. - 18.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Eurovision Selecția Națională 

2010
Oameni ca noi (reportaj)
Conviețuiri (documentar) 
Mecanismele memoriei 
Eu. tu, noi
Secretele de la palat (sud-co- 

recan serial, 2009 - 19.)
Sport
Telejurnal; Meteo
Fotbal: România - Israel-Meci 

amical-Transmisiune directă de 
ia Timișoara

Studio fotbal ’ "
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 2.)

Eurovision Selecția Națională
2010

,/z<TV/?2
07:00"

08:00
09:00

10:00
10:15

18:10

Centrul de frumusețe (italian 
serial^2001, rel. - 24.)
Videoterapia (rel.)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007, rel.) 50'
Telejurnal
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 57.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 25.)
Elisa (italian serial, 2003 - 28.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial,

i 2002, rel. - 57.)
18=40 Miracole (italian serial de

I dramă, 2007 - 202.)
19:15 Marele Torino (italian dramă,

* 2005) cu Gaetano Amato,
I Gualtiero Burzi

21 :00 Motocicliștii pofticioși: din
1 nou la drum (englez serial docu-

08:00 'Neatza cu Răzvan șt Dani 107:00 Știrile PRO TV (2009) 07:45 în numele iubirii (2008, rel.) 07:00 Camera de râs
10:00 în gura presei 39:55 Omul care aduce cartea 09:00 Cameleonii (2009, rel.) 07:30 Numerele (SUA serial polițist,
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 10:00 Când întâlnești un străin (SUA 10:15 Iubiri (2006) 2005-21.)

1997)30' cu Corey Sevier, polițist, 1996, rel.) 11:30 Pagini de viață 2006) 08:20 Sport cu Fiorentina
Susan Almgren, Walter Massey, 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:45 Pagini de viață (2006) 09:00 Cei 4400 (SUA serial de aven-
Tim Post 1973, rel.-3688.) 14:15 Aniela (2009, rel.) tură S.F.. 2004, rel. - 1.)

52:00 Sheena (SUA film serial de 13:00 Știrile PRO TV (2009) 15:30 Destine furate (SUA serial, 10:00 Galileo
aventură, 2000) cu Gena Lee 14:00 Când cerul se dezlănțuie (ger- 2007) 10:30 Swingtown (2008. rel. - 2.)
Nolin, John Allen Nelson, man film de catastrofă, 2006) 16:25 Vremea de ACASĂ 11:30 Medium (SUA serial polițist,
Margo Moorer, Kevin Quigley 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Sărmana Maria (1996) 2005 - 3.)

13:00 Observator 1973 -3689.) 17:30 Poveștiri adevărate 13:00 Camera de râs
14:00 Maraton (sud-african dramă, 17:00 Știrile PRO TV (2009) 18:30 în numele iubirii (2008) 14:00 Cei 4400 (SUA serial de aven-

2000) 108'' cu Armin Mueller- 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30 Cameleonii (mexican film se- tură S.F., 2004 - 2.)
Stahl, Paterson Joseph vertisment, 2007) rial de acțiune, 2009) cu Anais, 15:15 Uite cine gătește!

16:00 Observator 19:00 Știrile PRO TV (2009) Mariluz Bermudez, Lili Bril- 16:15 Trăsniții
17:00 Acces Direct 20:30 Pierdută în întuneric (canadian lanti, Eduardo Caceres 17:15 Galileo
19:00 Observator t film de acțiune, 2007) cu Mae 20:30 Aniela (român serial, 2009) cu 18:00 Focus 18 90'
20:00 Te pui cu blondele? Whitman, Jason Gray-Stanford, Adela Popescu, Mihai Petre, Sa- 19:00 Focus Sport
21:15 Despre dragoste și alte aiureli Matthew Smalley, Samantha bina Posea, Bogdan Albulescu 1930 Cronica Cârcotașilor

(SUA-elvetian comedie roman- Ferris 21:30 India (brazilian-indian film se- 22:15 Trăsniții
tică, 2006) 22:15 State de România (român serial rial de aventură, 2009) 23:15 Jericho (SUA serial, 2006 - 1.)

23:00 Observator de comedie, 2009 - 69.) 22:30 Poveștiri de noapte 45' cu Skeet Ulrich, Ashley
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile PRO TV (2009) 23:30 Terra Nostra (1999) Scott, Lennie James

3

mentar, 2006) 29' cu Simon
King David Myers

15:50
17:45

21:30 Bazar (documentar, rel.) 20:00
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 22:00
23:10 Finaluri fericite (SUA come- 23:25

die, 2005)

12:00 Detectiv în Africa (englcz-SUA-sud-african serial, 2008 
- 6.) Frumusețe și integritate
14:00 Made in Hungaria (ungar comedie muzicală, 2009) 

Frații Bloom (SUA comedie, 2008)
Dragostea în vremea holerei (SUA dramă romantică, 2007) 
Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008)
Tăntălăi în sălbăticie (SUA comedie, 2008)
Viața lui Timofei Berezin (SUA dramă, 2006) 97' cu Radha Mitchell, 

Oscar Isaac, Paddy Considine, Jason Flemyng

15:30
15:45
16:45
17:15
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30

Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 24.) 60' Ultimul episod 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 89.)
Vacanță plăcută! (cnglez-canadian serial trillcr, 2006)
Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 2.)

Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 23.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 1.) 
O minune de băiat (SUA comedie, 1950)
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 20.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva Agent commercial 3

Asistent farmacist 1 Asistent medical generalist
1

Muncitor necalificat in «in
dustria confecțiilor 2

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 3

Muncitor nccalificat in in
dustria confecțiilor 8

Brad Hațeg sportiva)

Barman
Strungar la mașini de alezat
1

Ospatar (chelner) 2
Munc.necal.in silvicultura

5
Dulgher (exclusiv restaura
tor) 2

Manipulant mărfuri 1

Bucatar

Camerista hotel

Contabil

Femeie de’serviciu 2

Inginer instalații pentru con
strucții 1

Instalator rețele termice si sa
nitare 2

Operator deservire războaie 
de tesut 6

Operator introducere, vali
dare, prelucrare date 1

Ospatar (chelner) 1 
—4 —
Secretara

Sef complex hotelier 1

Vanzator de produse naturiste
I

Hunedoara

Absolvent inv.preuniversitar 
fera atestat prof 7

Barman

Bucatar

Muncitor necalificat la 
Asamblarea,montarea piese
lor 1

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 1

Confectioner articole din 
piele si înlocuitori 13

Confectioner-asamblor arti
cole din textile 28

Consilier/expert/inspector/re- 
ferent/econbmist in manage
ment 1

Ospatar (chelner) 1

Primitor-distribuitor mate
riale si scule 1

Secretara

Șofer de autoturisme si ca
mionete 5

Lupeni Timpi ar universal 2

Agent vanzari 1

Consultant fiscal 1 Orăștie

Croitor-eonfectîoner îmbră
căminte, după comanda 

15

Agent vanzari 1

Manipulant mărfuri 5

Muncitor necalificat la asam
blarea,montarea pieselor

25

Lacatus mechanic 1
Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 1

Muncitor necalificat la asam
blare,montare piese 75

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 1Controlor calitate 2 Sudor 3

Croitor 1 Vopsitor industrial 1

Fierar betonist 5 Zidar pietrar 5

Șofer de autoturisme si ca
mionete 1

Inginer confecții piele si in- 
locuitori 1

Inginer constructor instalații
1

Petroșani Vulcan

Lacatus mechanic 1

Magaziner

Mașinist la mașini pentru te- 
rasamente (iffonist) 1

Munc.necal.la intret-dru- 
muri.sosele,poduri,baraje

10

Munc.necal.la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucții 4

Agent securitate 2

Electrician de intretinere si 
reparații I

Electrician in construcții
1

Inginer chemist

Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 24

Munc.necal.la intret.dru- 
muri,sosele,poduri,baraje

5

Barman

Barman preparator 1

Bucatar

Confectioner-asamblor arti
cole din textile 5

Mecanic intretinere si repara
ții mașini de cusut industriale

1

Munc.necal.la amb.prod.so
lide si semisolide 9

Vopsitor lemn

Montator subansamble
1

Munc.necal.la amb.prod.so-
lide si semisolide 13

Muncitor necalificat in in-
dustria confecțiilor 5

Operator mase plastice
21

Paznic 3

Referent 1

Șofer de autoturisme si ca-
mionete 1

Timplar universal 2

2

Marochiner-confectioner ma- 
rochinaric, după comanda

3

Camerista hotel

Operator confect, ind. imbra-
caminte - tesaturi, 
,mat sintetice

tricot.

1

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 1

Tractorist 2

Vanzator 2

Călan

Croitor 26

Manipulant mărfuri 10

Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 2

Muncitor necalificat 
dustria confecțiilor

in in-
10

Șofer autobus 1

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj I

Vanzator 2

Zidar rosar-tencuitor 1

Munc.necal.la demol.cla- 
diri,zidărie,mozaic,faianța,gr 
esic,parchet 2

Incarcator-descatcator
1

Psiholog in specialitatea psi
hologie educaționala, consi
liere școlara si vocationala

1

Lucrator la amenajare teren 
sportiv(amenajator baza

Agent commercial 1

Tăietor cu flacara (autogen)
1

Munc.necal.la demol.cla- 
diri,zidărie,mozaic,faianța, gr 
esie,parchet 4

Ilia
Operator confect, ind. îmbră
căminte - tesaturi, tricot., 
mat. sintetice • 1

Săpător manual

Strungar la mașini de alezat
1

Aninoasa

Administrator

Casier

Director vanzari

Mecanic utilaj

Petrila

Brutar 2

Cartator postai 1

Fierar betonist 1

Gestionar deposit 1

Paznic

Vânzător

Munc.necal.la intretdru- 
muri,soscle,poduri,baraje

13

Supraveghetor noapte (inva- 
tamint) 1

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1 l

1

7
2

1

1

1

1

4

1

Mică publicitate

IMOBILIARI lerewmi TALON DE MICĂ PUBLICITATE
tx -, ânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
ap? •urentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
e. iară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 mp fie
care, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de vacanță. 
Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
ron. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 
0354.881.180 sau conta.serv@yahoo.com

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.0354/ 410 537ș 0748/ 395 736

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, et.l, 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.

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

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume

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 autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru progra

mul rabla. Tel. 0745.213.577.

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

î Sc.....Ap.... Localitatea........................ Județul.............
■ C.I. seria.............. nr.. ...............................
■ Eliberat de................................
' DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
II
I
î Semnătura
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9

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, re
morcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

SC MELITA DEVELOPMENTS SRL, cu sediul în 
localitatea Crișcior, str. La Piatra, nr.9, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului PUZ - “Ansamblu 
de locuințe zona TRIDENT” în localitatea Deva, 
str.M.Eminescu, F.N., jud.Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

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

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul ARPM Timișoara, str. Amurgului, nr.l, jud.Timiș în 
termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului 
anunț.

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

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

Profesor coregraf predau dansuri de societate pentru începători și avansați: 
Tango argentinian și european, Vals vienez, Rock n Roll, Twist, Cha^eston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastica aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718.380,0721.205.289.

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landou,în garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva.

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, 
I Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale 
i amplasate astfel: la primul stand de ziare din centrul Devei 
i (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva 
! Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară. ! 
; i
j Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de I 
î la depunerea lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi pu- ; 
■ blicat în ediția de miercuri, cel de marți - în ediția de joi, cel I 
I de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de ! 
Ș joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

HL Tarife mică publicitate persoane juridice: fcf finun/ simplu: 3 lei, Rrq[ anun/ os cftenarr S iei Pra l anunț 1 tei. |SJ

mailto:conta.serv@yahoo.com


UTA și. Marian Spini ș-au înțeles
l'TA a scăpat, deocamdată, de neprogramare. Arădenii i-au plătit fostului lor director executiv. Ma
rian Spira, suma de 10.000 de euro, aproape trei sferturi din ceea ce „Bătrâna Doamnă" îi mai dato
rează. Arădenii erau cu sabia deasupra capului, pentru că riscau să fie neprogramafi la jocul de 
sâmbătă, cu FC Bihor, din deplasare. I TA mai are să-i dea lui Spira 6.000 de euro...
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Două meciuri în trei zile

Carmen Cartaș a revenit la club de la lotul național

Gimnastele primesc bani și de la CL Deva

Cetate Deva are programate 
două meciuri în trei zile. 

Handbalistele hunedorene 
joacă mâine, la Universitatea 

Reșița, apoi duminică, pe 
teren propriu, cu Știința 

Bacău.

Handbalistele de la Cetate au 
fost avertizate că nu vor avea o- 
misiune ușoară la Reșița și trebuie 
să transpire din greu pentru cele 
două puncte puse în joc. „Am 
vizionat casete cu meciurile 
echipei din Reșița și le-am aver
tizat pe jucătoare că simpla lor 
carte de vizită nu va fi îndeajuns 
pentru a câștiga. La Reșița, în 
afară de Vâlcea și Baia Mare, nu 
a mai câștigat nicio altă echipă în 
acest campionat. Universitatea nu 
ne este superioară ca forță, dar 
joacă bine pe teren propriu. La 
reșița e antrenor Florin Pera, care 
ne cunoaște jucătoarele foarte 
bine din perioada în care a antre
nat la Deva. Cu siguranță că nu să 
le spună handbalistelor sale să se 
dea la o parte, ca noi să 
câștigăm”, a spus Marian 
Muntean, patronul echipei de- 
vene. Acestuia a început probabil 
să-i placă să facă și pe antrenorul, 
pentru că la jocul de joi și foarte . 

probabil și la cel de duminică va 
sta tot pe banca tehnică. Cetate 
Deva este singura echipă din Liga 
Națională feminină care nu are la 
ora actuală un antrenor principal.

Echipa deveană are și un mic 
handicap. Două dintre jucătoarele 
sale, Cartaș și Ialomițeanu, au 
venit obosite de la lotul național, 
care a jucat, săptămâna trecută, 
două partide amicale în Franța, 
vicecampioana mondială. Cele 
două handbaliste au ajuhs la Deva 
abia luni dimineața, după un 
drum lung, presărat cu peripeții. 
„Când am plecat spre Paris, am 
plecat cu trei ore de întârziere, din 
cauza că a fost furtună. La Paris 
am făcut escală și am pierdut 
legătura spre-București. în loc să 
plecăm la 13, am plecat la 18. Am 
stat în aeroport ore în șir, fără 
mâncare și fără apă, bagajele ni s- 
au rătăcit și am ajuns la București 
fără ele. Bine că nu am avut 
actele și banii în ele, altfel era și 
mai rău. în Capitală am ajuns la 
10 seara și am luat trenul spre 
Deva, unde am ajuns abia 
dimineața. Nu am dormit nimic, 
am fost ruptă de oboseală”, a 
povestit interul Carmen Cartaș, 
care așteaptă să-i fie retumate 
bagajele pierdute pe aeroportul 
din Paris.

Centrul Olimpic de gimnastică 
de la Deva va fi ajutat în 2010 
* și cu fonduri de la bugetul 

local al municipiului Deva.

Viceprimarul Florin Oancea a 
declarat, într-o conferință de presă, că 
în proiectul de buget pe acest an, care 
va fi supus votului consilierilor pe 10 
martie, sunt prevăzute sume impor
tante de bani pentru gimnastică. 
Jumătate de miliard de lei vechi au 
fost alocați pentru premierea 
angajaților și a gimnastelor, urmând 
ca încă 100.000 de euro să fie alocați 
din bugetul pe acest an pentru 

Gheți a ajuns în curtea liderului

acoperirea cheltuielilor curente ale 
centrului.

„Antrenorul coordonator, Nico- 
lae Forminte, are un salariu de 1.300 
de lei lunar. Cred că e mult prea puțin 
în comparație cu performanțele pe 
care le-a adus României, Hunedoarei 
și Devei, în special”, a spus Oancea.

Modul în care va fi acordată și 
derulată finanțarea este aceeași ca și 
în cazul Consiliului Județean, prin 
fundația înființată de Nicolae 
Forminte.

O gimnastă din lotul olimpic are 
o indemnizație de 700 de lei lunar, 
adică nici 200 de euro.

Vădrariu, uitat pe „tușă
Transferat la Astra Ploiești încă din 

toamna trecută, fostul fundaș al Jiului, 
Daniel Vădrariu nu și-a făcut debutul 

pentru gruparea ploieșteană, cu toate că 
a fost transferat din etapa a șasea.

Fost component de bază al echipei 
Jiul Petroșani, Daniel Vădrariu s-a trans
ferat în toamna trecută la Dinamo 
București, echipă care l-a cedat sub 
formă de împrumut la Astra Ploiești. 
Aici nu a apucat să joace nici un meci 
oficial. Jucătorul nu-și poate explica de 
ce tehnicianul italian al Astrei, Nicolo 
Napoli, nu a contat încă pe serviciile lui. 
Jucătorul spune că nu disperă și se va 
pregăti pentru momentul în care echipa 
sa va conta pe el.

„O să mă pregătesc în continuare 
pentru că am încredere în forțele mele”, 
a declarat jucătorul.

Un alt jucător care a evoluat la Jiul 
în tur, atacantul Gabriel Apetri, a fost la 
rândul său declarat liber de contract. Tal
entat, dar cu o viață extraspojjivă 
agitată, Apetri a renunțat la banii pi e 
îi mai avea de încasat de la Jiul, prefer
ând să își caute echipă la care să joace. 
Situația sa contractuală era mai 
complicată, deoarece fotbalistul era 
deținut în coproprietate de Jiul și Uni
versitatea Craiova. Prin renunțarea la 
banii pe care îi mai avea de primit de la 
gruparea patronată de Alin Simota, 
Gabriel Apetri are actele în mână și 
poate semna cu orice echipă dorește.

Talentatul mijlocaș, Cornel Gheți, 
a ajuns la FCM Târgu Mureș.

„Periuță”, cum a fost poreclit pe 
când evolua la Jiul, a depus memoriu 
pentru a deveni liber de contract, . J1 
cum au procedat și colegii săi de la gru
parea din Valea Jiului.

Gheți este printre cei mai buni 
mijlocași de bandă dreaptă din liga 
secundă, însă a avut ghinionul să se ac
cidenteze de mai multe ori, accidentări 
care l-au ținut multe etape pe margine.

Cornel Gheți a semnat marți un 
contract cu FCM Târgu Mureș, de
venind a șasea achiziție din această 
iarnă a liderului din seria a doua a ligii 
secunde.
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