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După 33 de ani 
de la ultimul cutremur 
major specialiștii 
se așteaptă
la un alt seism
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Aleșii locali ai Devei 
au votat, consultativ^ 
comasarea 
liceului Horea cu 
Grigore Moisil
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Garda de Mediu Hunedoara 
aniversează cinci ani 
de Ia înființare

Dumești, satul uitat 
de lume

Jiul nu primește bani 
de Ia Primărie

f? LOCURI DE MUNCĂ

Disponibile
la AJOFM Hunedoara

Editorial
de Ștefan Ciocan

Curățenie de primăvară 
printre baronii locali

A-nceput de ieri să cadă, câte un „baron”...dar 
nu pe stradă ci în plasele întinse de procurorii 
anticorupție, cam prin toată țara. Deocamdată 
nume sonore au fost ridicate din Moldova și Olte
nia, dar există indicii că și în Ardeal se pregătesc 
câteva acțiuni în forță ale oamenilor legii. 
Arestarea a doi dintre oamenii puterii, primarii 
PDL, Mircia Gutău din Râmnicu Vâlcea și Antonie 
Solomon din Craiova, ar trebui să fie un puternic 

semnal de alarmă pentru baronii locali, indiferent 
de coloratură. Este evident că primarii șmenari șj 
președinții de consilii județene nesătui nu au nimic 
de-a face cu doctrinele politice. De aceea cred că 
este fundamental greșit să-i catalogăm pe hoți după 
culoarea politică pe care, conjunctural, au 
îmbrăcat-o. Problema era până acum, că această 
culoare politică se transforma de fapt într-o pavăză 
în fața legii, menită să-l facă pe cel de la putere 
„mai egal” înaintea judecătorilor decât cel din 
opoziție. Lucrurile au început să se schimbe, și se 
pare că justiția nu mai ține cont culoarea politică. 
Alaltăieri Gutău, ieri Sechelariu, astăzi Solomon. 
Cine urmează? Probabil vre-un alt baron local, 
unul dintre aceia care are impresia că tot județul 
trebuie să stea la picioarele sale și că legea se aplică 
doar de la el în jos. Județul Hunedoara, este din 
acest punct de vedere unul cu „risc seismic” destul 
de ridicat. Sunt numeroase exemple de baroni lo
cali care au prosperat în ultimii ani și au ajuns mul
timiliardari de la umili electricieni sau dascăli. 
Pensiunile, terenurile, casele de vacanță din

străinătate trebuie plătite la un moment dat. Și nota 
de plată vine de obicei cu duba poliției. Luptele 
crâncene care s-au dus în PNL, un partid plin de 
baroni și baronei locali pot să ducă la crearea unor 
valuri imense în partid, valuri ce ar putea să măture 
câteva personaje aflate în acest moment în fruntea 
„bucatelor”. Pietrele unui uriaș domino au fost 
așezate qu grijă de grupuri infracționale transpar- 
tinice. Iliescu, Năstase, Văcăroiu, Radu Vasile, 
Tăriceanu și alții au pus unul lîngă altul fiecare el
ement al jocului. Nu știm cine, dar în al doispreze
celea ceas, a îmburdat prima piatră. Unii ar spune 
că Băsescu a pornit tăvălugul, alții pur și simplu că 
justiția a început de la sine să-și facă datoria. Nici 
nu mai contează cine a răsturnat de fapt prima 
piesa. Important este că rând pe rând piesele alini
ate cu grijă se vor doborâ una pe alta. Dacă Pe- 
nescu n-ăr fi fost, sunt convins că nici Solomon 
n-ar fi existat ca un nume în registrul arestului de 
la Pitești. Amatorii de pariuri din județul Hune
doara trebuie doar să joace pe cel care va cădea 
primul.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
— ►DN 7 Mintia - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada - Zam
S ► DN 68A Săcămaș - Dobra
< ►DN 7 Mintia - Vețel

i ” ►DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Deva: Calea Zarandului
► Vulcan

A

Ț greco-catolic
Cuv Gherasim de la lor; 
dan (f 475)

t romano-catolic
^Sf. Cazimir (1458-1484)

dulce

Deprinzându-se, încă de copil, 
cu frica de Dumnezeu, când s-a făcut 
mai mare sfântul Gherasim a 
îmbrăcat schima monahală și s-a dus 
departe, în adâncul pustiului 
Tebaidei, pe vremea împăratului 
Constantin Pogonatul, nepotul lui Er- 
aclie. Acolo a luptat pentru virtute și 
s-a apropiat atât de mult de Dum
nezeu, încât i se supuneau lui și fi
arele cele sălbatice. Astfel, el avea pe 
lângă sine un leu care îi slujea și care 
pe lângă toate celelalte slujbe pe care 
i le făcea, mai făcea și pe aceea că 
ducea la păscut și aducea înapoi 
catârul care îi căra Sfântului apă. 
Odată, pe când leul dormea, niște

Sfântul Gherasim,
cel de la Iordan

călători care treceau pe acolo cu 
cămilele lor, văzând catârul păscând 
singur l-au luat și l-au legat de 
cămilele lor, pornind mai departe. 
Spre seară, monahul ce-și făcea 
ucenicia pe lângă sfântul Gherasim, 
văzând că leul vine singur, s-a mâh
nit, socotind că leul a mâncat catârul. 
Și ducându-se a spus acest lucru 
sfântului. Iar sfântul Gherasim a 
poruncit ca mai departe leul să 
îndeplinească și slujba catârului. 
Leul a primit aceasta și tot timpul, cât 
catârul a fost ținut de neguțătorii 
care-1 luaseră, purta vasele cu apă pe 
spinarea lui și alergând cât putea de 
repede, se silea să aducă apă. Dar, s- 
a întâmplat ca neguțătorii amintiți, la 
întoarcere, să apuce pe aceeași cale. 
Când s-au apropiat de râul unde se 
găsea leul ca să aducă apă, leul 
văzând și cunoscând catârul, care 
urma cămilelor fiind legat de ele, 
năpustindu-se cu o săritură 
neașteptată a înspăimântat pe 
neguțători și i-a pus pe fugă. Apoi, 
apucând catârul de căpăstru, l-a tras 
după sine, iar catârul a tras după el 
toate cămilele de care era legat și 
care la rândul lor erau legate una de

alta, așa cum este obiceiul, și le-a 
adus la chilia sfântului. Appi bătând 
cu coada la ușa chiliei, le-a înfățișat 
Sântului ca pe un vânat. Văzând 
aceasta, sfântul Gherasim, zâmbind 
ucenicului său, a zis: în deșert am 
grăit rău despre leu; deci, să fie mai 
departe slobod de slujba pe care o 
săvârșea și să se ducă să petreacă 
după obiceiul său. Atunci leul, 
plecându-și capul, ca și cum ar fi 
mulțumit Sfântului și-a luat calea 
către munte. Și o dată pe săptămână 
venea și se apropia de Sfânt, 
plecându-și capul înaintea lui, ca și 
cum i s-ar fi închinat. După ce Sfân
tul Gherasim s-a săvârșit din viață, 
leul a venit din nou să-și primească 
binecuvântarea. Dar, negăsind pe 
Sfânt și aflând de la ucenicul acestuia 
despre sfârșitul lui și fiind dus la 
mormântul Sfântului, mai întâi a scos 
aici niște mugete ușoare, dar în cele 
din urmă răcnind cu multă putere, și- 
a dat duhul. Astfel mărește Dum
nezeu pe cei ce-L slăvesc pe Dânsul, 
încât face ca și fiarele să li se supună 
celor ce păstrează neîntinat chipul și 
asemănarea Sa.

lg HOROSCOP
în dragoste ești tandru, romantic și 

fidel. La serviciu s-ar putea să fii ne
voit să iei unele decizii. Nu te grăbi, ia
lucrurile pe rând, informează-te și abia apoi de
cide ce vei face.

Reintri într-o bună formă fizică și 
morală. Privești situația cu o mare lu
ciditate și poți lua astfel deciziile po
trivite. Relația cu partenerul de cuplu te
emoționează.

La serviciu s-ar putea să te ia gura 
pe dinainte și să spui lucruri regreta
bile. Abține-te și gândește-te bine în
ainte să zici ce gândești, pentru că vei ajunge
în situații delicate.

Ai un spirit nonconformist, care te 
apropie de persoane extravagante, cu 
un stil de viață opus celui tradițional.
Nu te aștepta ca și grupul tău de prieteni să fie
la fel de deschis și să îmbrățișeze acest stil.

Acasă totul merge ca pe roate: at
mosfera este călduroasă, plină de afec
țiune. Pentru unii nativi ziua aduce o 
schimbare de locuință, pe care și-au 
dori-o de multă vreme.

Chiar dacă nu ești încă pregătit să 
oferi totul partenerului de viață, nu ești 
dispus nici să-1 lași să fie cu altcineva. 
Gelozia poate fi un semn că ceea ce
simți pentru el este mai serios decât îți imagi
nezi. La locul de muncă pui în picioare ultimele

Ingrediente:
- 650 g făină
- 250 g zahăr
- 300 g miere topită (să fie li

chida)
- 225 ml ulei
- 2 lingurițe bicarbonat
- 2 lingurițe scorțișoară (și 

cuișoare măcinate, cui îi place 
aroma)

proiecte la care lucrezi.

Mod de preparare: 
într-un castron (sau la robot, 

ori la mașina de pâine) se pun in
gredientele uscate (făină, zahăr, bi
carbonat, scorțișoara) și se 
frământă un aluat adăugând ingre- 
dintele lichide (uleiul și mierea). 
Aluatul trebuie să aibă consistența 
unei plastiline moi (dacă vi se pare 
prea tare și sfărâmicios mai 
adăugați puțină apă până obțineți 
consistența de plastilină).

Când e gata, se înfășoară în 
folie și se lasă la frigider în jur de 
o oră.

Aluatul se întinde cu sucitorul 
într-o foaie groasă cam de jumătate 
de centimetru și se taie cu formele.

Se așeaza în tavă acoperită cu 
foaie de copt la 175 grade cam 10- 
15 min.

4 martie 
de-a lungul timpului

1461: Războiul celor două roze: Henric al VI- 
lea al Angliei din casa Lancaster este detronat de 
vărul său, viitorul rege Eduard al IV-lea din casa York

1801: Thomas Jefferson a depus jurământul ca 
președinte al SUA

1821: Oastea lui Tudor Vladimirescu ocupă 
Slatina

_1907: Răscoala țărănească.din 1907
1923: Se creează Liga Apărării Național- 

âs. Creștine (LANC), organizație extremistă, condusă de 
. profesorul universitar A.C. Cuza, din care s-a de-

Sprins Garda de Fier
1977: Se produce cel mai grav cutremur din 

I Uomânia cu peste 1.500 de victime '
1991: Ziua mondială de rugăciune a femeilor 

Kmtiati de femeile palestiniene)

Bancul zilei

Se scoate tava, se lasă turtițele 
să se răcorească, apoi se pot orna 
cii txlaznră de zahăr

© © ©

Un puști vine revoltat de 
la școală și îi spune tatălui 
său că acolo îl pun să învețe 
numai inutilități. Tatăl îl în
treabă uimit:

- Cum adică?
- Păi la istorie ne pune 

să memorăm niște ani: 
1 8 4 8 / 1 8 7 7 -

1878/1907/1944/1989. Cică 
sînt importanți!

- Altceva...
- Păi la geografie tot așa 

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

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

S-au născut:
1882: Nicolae Titulescu, jurist, diplomat și om 

politic român (d. 1941)
1898: Georges Dumezil, filolog francez (d. 

1986)
1904: George Gamow, fizician și astrofizician 

american de origine rusă (d. 1968)
’1987: Alexandru Tudose, fotbalist român

Comemorări:
1832: Jean-Franșois Champollion, egiptolog 

francez (n. 1790)
1852: Nicolai Vasilievici Gogol, scriitor rus (n. 

1809)
1977: Toma Caragiu, actor român-de teatru.și 

film (n. 1925);
1978: Aurel Lambrino, prozator și publicist 

român (n. 1911)
1999: Vlad Mușatescu, scriitor și traducător 

român (n. 1922)

pede la un Internet Cafe, 
dau search pe Google și 
aflu... simplu, nu?

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

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

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

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

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

ca tine, da' care are laptop!

© © ©

Mai multe planete traversează 
cerul zodiei tale. Ele favorizează viața 
socială. Ai putea să ai parte de unele în
tâlniri plăcute și chiar să-ți găsești su- 
fletul-pereche.

La locul de muncă dai dovaaă de 
un remarcabil simț al organizării. 
Acasă faci fața situațiilor mai grele și
joci cu adevărat rolul de stâlp al familiei.

Va fi nevoie să iei decizii cu pri
vire la viitorul tău și să faci niște ale
geri. îți rezervi timp și pentru familie, 
astfel încât cei pe care îi iubești să nu 
se simtă neglijați. Dacă ai tendința să 
cedezi impulsurilor de moment, fă un efort și 
reflectează mai mult asupra situației.

La locul de muncă se poate să pri
mești un sprijin important din partea 
unor amici. Cei care activează în do
meniul imobiliar și în artizanat au
parte de noroc azi. Orice proiect ai desfășura, 
rămâi cu picioarele pe pământ.

Relația cu persoanele mai în vârstă 
din familie și cu părinții este foarte 
bună. Cu partenerul de viață s-ar putea 
să apară unele dezacorduri. în acest
caz, încurajările și susținerea morală vor veni
din partea familiei.

în cuplu știi să utilizezi într-o ma
nieră pozitivă toate resursele emoțio
nale. Este o zi însorită, în care petreci
clipe frumoase alături de persoana iubită. La
locul de muncă îți pui în practică ideile origi
nale. Unii nativi ar putea să facă un stadiu sau
un curs de specialitate.
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le Deleeatie de investitori spanioli la Deva
O delegație de investitori spanioli au viyitat ieri Prefectura Hunedoara. Princi
pala temă abordată în cadrul întrevederii cu conducerea județului a fost identifi
carea potențialilor investitori în vederea constituirii unor societăți mixte 
româno-spaniole.
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Copii care își abandonează copiii
-------------------------------------------- 4---------

Patru din zece hunedorence 
care rămân însărcinate preferă 
să nu dea naștere unui copil și 

recurg la avort. îngrijorător 
este și numărul mare de tinere 
cu vârsta cuprinsă între 15-19 
ani, care în urma unei sarcini 

nedorite, se văd nevoite să 
avorteze. Dp altfel, se pare că 
și contracepția este o enigmă 

pentru aceste tinere. Astfel, în 
2009 au fost înregistrate cazuri 

de tinere sub 15 ani care au 
rămas însărcinate fiind nevoite 
să recurgă la avort. „Aceste ti
nere nu conștientizează trau

mele psihice și fizice la care șe 
expun în urma unei astfel de 
operații”, a declarat un medic 
pediatru, din cadrul spitalului 

din Deva.

Deși informațiile despre educația 
sexuală se găsesc peste tot, numărul 
tinerelor hunedorence, cu vârsta 
cuprinsă între 15-19 ani care, în urma 
unei sarcini nedorite, sunt nevoite să 
recurgă la avort este în creștere. Mai 
mult, statisticile arată că fetele din ziua 
de azi își încep viața sexuală la vârste 
fragede și că multe dintre adolescentele 

din județ nu țin cont de măsurile con
traceptive pe care le au la dispoziție și 
riscă să treacă prin trauma unui avort în 
urma unui contact sexual neprotejat. 
Astfel, numărul hunedorencelor care au 
avortat în 2009 se ridică la pese o mie. 
Circa zece dintre acestea au avut vârste 
sub 15 ani, iar alte aproximativ două 
sute între 15 și 19 ani. „Am recurs la 
avort pentru că sunt prea tânără pentru 
a crește un copil. Am doar 20 de ani și 
nu îmi doresc un copil la această vârstă. 
S-a întâmplat să rămân însărcinată din 
greșeală”, povestește Alina, o tânără 
venită din Orăștie pentru a efectua o în
trerupere de sarcină la Deva.

Avortul, ca metodă 
de contracepție

După o astfel de experiență, o 
parte dintre fete nu își mai doresc 
niciodată copii, iar cele care îi vor riscă 
să nu îi mai poată avea. „Mediul social 
din care provin aceste tinere nu este o 
regulă în ceea ce privește incidența 
acestor cazuri. Tinerele care ajung în 
astfel de situații nu pot să spună că nu 
au știut la ce riscuri se expun în cazul 
unui contact sexual neprotejat deoarece 
informații există peste tot. La noi în 
județ există cinci centre de planning fa
milial în caie oricine poate să benefi
cieze de îndrumări și chiar tratamente 
contraceptive”, spune medicul Marcel 

c

• • •

Stanca.
Cazurile extreme, dar nu foarte 

rare, sunt cele ale tinerelor aflate încă 
în școala gimnazială, care ajung la doc
tor pentru întreruperi de sarcină sau 
devin mămici la vârste la care alte fete 
încă se mai joacă cu păpuși. „De multe 
ori, în aceste cazuri, tinerele mămici nu 
reușesc să-și crească copii și îi 
abandonează. Adeseori ajung la ne
fericita concluzie că această povară este 
mult prea mare pentru ele”, spune doc
torul.

Metode empirice de 
a scăpa de copii

Cel mai mare pericol pentru fe
meile însărcinate este provocarea avor
tului prin așa-numitele metode 
empirice. Este greu de crezut că și 
acum, când avortul este legal, se pe
trece acest lucru. „Sunt femei 
însărcinate care ajung la medic cu tot 
felul de infecții provocate de încercările 
de a scăpa de o sarcină nedorită. De 
obicei acest lucru ține de gradul lor de 
educație. Ele încearcă să scape de 
sarcină cu ajutorul sondelor urinare, își 
introduc tije sau andrele. Altele își in
troduc în uter săpun sau vin roșu”, 
povestește un medic ginecolog hune- 
dorean. Desigur acestea nu sunt toate 
metodele încercate. Din disperare, per
soanele în cauză recurg la tratamente cu 
frunze de mușcată sau de lămâie im
plantate în vagin. Altele încearcă să 
scape de sarcină prin băi fierbinți. „Cu 
toate acestea, la 1.000 de nou-născuți 
aproximativ 1.200 de sarcini sunt între
rupte, iar aceste date sunt cele central
izate în clinicile și spitalele de stat. 
Numărul real al avorturilor este, însă, 
mult mai mare, deoarece multe tinere 
recurg la întreruperi de sarcină în cabi
nete particulare, iar aceste date sunt 
confidențiale”, a conchis medicul 
Romeo Stănescu.

Andreea Lazăr

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& Liniște: Breaking gossip (sau, în traducere dezlânată, Bârfe de ne-am spart)

Cum a ratat 
Dumnezeu o relație 
bună cu presa

Era ca la o lună după facerea 
lumii. Cel de Sus a făcut autoturis
mul și a văzut că lucrul acesta e bun. 
Apoi, la intersecția Caragiale, colț cu 
Popa Tanda, lângă izvorul de lapte și 
miere, pe loc cu verdeață își trata 
traiul, în mod nepermis și ilegal, un 
autoturism de neam bun, aparținând 
conducătorului auto Sorina P., de

, 7 profesie ziaristă, fără antecedente pe

nale, de vârstă indiscutabilă - cum ar 
fi scris Bogdan Nițu dacă ar fi fost 
purtător de cuvânt încă de la facerea 
lumii. Cel de Sus, desigur prin ser
viciile de specialitate, a ridicat 
mașina și a dus-o într-un loc din care 
nici măcar Ucigă-1 Toaca nu o mai 

poate scoate fără ca să plătească. De 
aici un întreg tărăboi. Cel Prea înalt 
a fost amenințat că va fi dat în gât la 
ziar de Menajerii traficanți de 
tămâie. într-un final, ziarista Sorina 
P. a fost nevoită să plătească taxa ca 
orice muritor de rând. „Gura lumii” 
vorbește despre un iminent armaghe- 
don pornit din adânc împotriva celor 
de foarte de sus.'

Despre jigodism 
și lovele

De la bun început vreau să pre- 
' z că eu, Al dvs Gogu, cetățean 

Clzez c0(l numeric personal, dar cu an- 
iară co. \ ,d lente penale, nu am pupat nici la 

. și nici pe față portofelul primaru- 
1 Mircia Muntean. O bună parte 
iui M r
dintre cetățenii „onorabili” și 

preocupați de „binele tuturor”, care

fac acum dizertații despre neam, 
onoare și liberalism sunt foștii 
pupincuriști care s-au înavuțit pe 
spinarea (și folosindu-se de aplom
bul) primarului Devei. Lichelele dau 
de gard camaraderia ca și cum și-ar 
schimba șosetele. De cele mai multe 
ori la ei ștrinfii puturoși rezistă mai 
mult decât o relație de camaraderie. 
Consilierul local Carol Panduru 
(personaj imaginar qe ar putea fi 
identificat într-o fotografie cu bandă) 
a intrat în viața publică prin ușa larg 
deschisă de primarul Mircia 
Muntean. Surse istorice spun că per
sonajul legendar la care facem 
referire purta numele de după mă-sa 
de Szocz și că era șofer personal al 
fostului prim secretar Ion Popa pe 
vremea în care Ceaușescu binevoia 
să își petreacă Ajunul de Crăciun la 

Tâ/goyjșfc Că/Mmiie/vi/ă/ M/an/Zi/i
Revoluției nu pentru că ar fi cărat

calabalâcul primului secretar la 
București. Rebotezat în mod demo
cratic cu numele de Panduru, bene
ficiar al unui frate cu rang de general 
la Timișoara, Carol este obiectul 
unui dosar penal în povestea celebră 
a terenurilor din zona gării. El este 
unul dintre cei care au câștigat bani 
cu lopata de pe urma relației de pri
etenie cu primarul Mircia Muntean 
și acum aruncă toate oalele sparte în 
cârca primarului în timp viața lui 
prinde tot mai mult „ștaif’. Person
ajul nostru vorbește cu dispreț despre 
cel care la ajutat să tragă peste cos
tumul de lichea o înfățișare aparent 
umană. în vremuri nu de mult apuse, 
Fundoianu zicea: „M-am săturat de 
lichele! Vreau o canalie!” Dacă va 
trece în istorie, primarul Devei lasă 
în urma sa împlinită pohta

Amanții 
banului public

Aflarăm că de câteva zile niște 
băieți deștepți, mai sclipitori decât 
cei din șmenurile cu energie se 
ocupă de obținerea paralelor prin ar
tificii livrești la licitații. Cică 
afaceriștii vin cu niște oferte atât de 
mici ca preț, încât și dacă ar 
confecționa singuri gaura la 
macaroană și tot ar ieși un preț mai 
mare pe cap de instalație furnizată. 
Farmecul acestei oferte este că el 

age după sine o grămadă de acte 
iționale care aduc prețul lucrării la 

iloarea de piață. Acu am zis-o „pe 
ipă cuptor” ca să știe că nu sunt 
□ar ei pe lumea asta, dar vom muta 
formația în pagina de anchete cu 

Siguranță.
Al dvs Gogu
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a început să se dărâmeProiectile din 
al doilea război 
mondial 
descoperite 
la Hunedoara

în incinta unei societăți com
erciale din municipiul Hunedoara 
au fost găsite două proiectile de ar
tilerie din timpul celui de al doilea 
război mondial. Descoperirea a 
fost făcută marți de agenții care 
asigură paza societății comerciale 
în fosta hală de fero aliaje. 
Angajații au sesizat poliția mu
nicipiului Hunedoara. Pompierii 
împreună cu polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale 
Hunedoara au constatat că cele 
două proiectile sunt de calibrul 80 
de milimetri și nu au focos. Ele au 
fost luate de autorități și urmează 
să fie distruse.

Accident rutier 
grav pe DN7

Un bărbat a fost rănit grav în 
urma producerii unui accident ru
tier, care a avut loc marți la ora 
22:40 pe DN7 la intrarea în mu
nicipiul Deva. Gelu.S. de 42 de ani 
din Deva venea din direcția Ilia și 
se îndrepta spre Deva. Accidentul

In urma intemperiilor din 
această iarnă o porțiune de 

aproximativ 15 metri din zidul 
Cetății de la Orăștie s-a prăbu
șit. Odată început, procesul de 

degradare va continua și va 
antrena și alte porțiuni ale zi
dului fortificației medievale. 

Pentru că are statut de monu
ment istoric, autoritățile locale 

nu pot să intervină asupra 
construcției fără acordul orga
nelor abilitate de Miniasterul 

Culturii

Porțiunea de zid care s-a dărâmat a 
făcut obiectul acțiunilor de renovare și 
consolidare executate cu câțiva ani în 
urmă. Lucrările de restaurare au fost exe
cutate de firma AS AR din Deva, singura 
din județ abilitată, la aceea vreme, să ex
ecute lucrări de reabilitare și consolidare 
a monumentelor istorice. “Zidurile cetății 
s-au prăbușibjacum câteva zile. Porțiunea 
respectivă nu a fost renovată în 1997, 
când pe partea superioară a zidurilor s-a 
turnat un strat de beton pentru a nu 
pătrunde apa în'interiorul zidurilor. La 
rândul nostru am sesizat Prefectura 
județului Hunedoara și Direcția de Patri
moniu și Culte. Cred că se vor găsi soluții

s-a produs din cauza vitezei exce
sive și a neatenției la volan. La in
trare în oraș șoferul autoturismului 
a pierdut controlul volanului și a 
intrat pe scuarul de beton care 
desparte cele două sensuri de mers, 
după care s-a izbit de un stâlp de* 
iluminat public. în urma acciden
tului Gelu S. a suferit răni grave. 
Victima a fost transportată de 
urgență la secția ortopedie a Spi
talului Județean. Din fericire, în 
momentul producerii accidentului, 
bărbatul se afla singur în autotur
ism. Lui Gelu S. i s-au recoltat 
probe de sânge pentru a se stabili 
dacă a fost sau nu băut atunci când 
a condus. De asemenea polițiștii i- 
au făcut dosar de cercetare penală.

Incendiu 
de proporții la 
Streisângerorgiu

Vegetația uscată din zona 
localității Streisângeorgiu a luat 
foc marți seară în jurul orei 21:20. 
Primii ajunși în doar câteva minute 
la locul incendiului au fost pom
pierii serviciului voluntar pentru 
situații de urgență Călan. De 
asemenea ei au primit ajutor și de 
la 11 pompieri de la Detașamentul 
din Hunedoara. Incendiul a fost 
stins după aproximativ două ore. 
“Pentru a evita extinderea incendi
ului la o pădure din apropiere, 
pompierii au folosit metoda “con- 
trafocului”, adică au împiedicat 
înaintarea incendiului natural, con
sumând combustibilul din calea 
lui. Cauza probabilă a incendiului 
pare a fi focul deschis.”, a precizat 
Anemona Doda, purtătorul de cu
vânt al ISU Hunedoara.

Garda de Mediu Hunedoara aniversează
cinci ani de la înființare
Comisariatul Județean Hu

nedoara, al Gărzii de Mediu, 
va aniversa în 12 martie 

cinci ani de la înființare. Cu 
această ocazie opiii din 

Deva, Călan și Hunedoara 
ajutați de voluntarii de 

mediu v.or planta copaci în 
incinta școlilor la care în
vață. Totodată vor demara 
două proiecte în cadrul că

rora micii ecologiști vor 
avea posibilitatea să își ex

prime inventivitatea confec
ționând din deșeuri obiecte. 
Cele mai frumoase lucrări 

vor fi premiate.

Pentru a marca această zi 
festivă Corpul de Mediu al Volun
tarilor Hunedoara va planta copaci, 
împreună cu elevii de la Școala 
Europeană „Andrei Șaguna” din 
Deva, în incinta instituției de 
învățământ. De asemenea volun
tarii de mediu vor îi vor coopta și pe 
elevii școlii generale din Călan și pe 
cei ai Școlii Generale numărul șase 
din municipiul Hunedoara să par
ticipe la proiectul denumit „Natura, 
laboratorul meu”. Elevii vor 
confecționa din deșeuri de lemn 
căsuțe .pentru păsări, care ulterior 
vor fi montate cu ajutorul Ocolului

Primarul municipiului Craiova, Antonie Solomon 
a fost arestat pentru 29 de zile de procurorii DNA

pentru a remedia zidul cetății. Cetatea nu 
se află în administrația Primăriei Orăștie 
însă ne vom implica pentru că se află pe 
teritoriul orașului nostru și este un mon
ument de valoare națională”, a declarat 
primarul municipiului Orăștie, Alexandru 
Munteanu.. în perioada 1992 - 2000, în 
același timp cu un program de consoli
dare și restaurare a fortificației medievale, 
s-au desfășurat și o serie de cercetări 
arheologice.

Silvic Hunedoara în pădurea 
Chizid.

Se vor confecționa 
lucruri utile 
din deșeuri

„Până acum s-au înscris 50 de 
copii, dar dacă mai sunt doritori nu 
îi voi refuza. Toate aceste concur
suri, proiecte, inclusiv plantarea co
pacilor cu ajutorul copiilor le 
organizăm cu scopul de a 
conștientiza populația despre 
efectele nocive pe care le au 
deșeurile asupra vieții și sănătății 
noastre”, a declarat Cristina

Un oraș care mai 
poartă însemnele 
trecutului

Orăștia este atestată documentar 
încă din anul 1224 cu prilejul marii in
vazii tătare care a afectat și Transilva
nia. Așezarea a început să fie 
înconjurată cu ziduri de apărare, dar din 
cauza luptelor s-a renunțat. în secolele 
XIV - XV, Orăștia oscilează între statu
tul de oraș și cel de târg. Ea s-a dez
voltat ca centru politico-administrativ 
scăunal, dar din pricina numeroaselor 
năvăliri turcești, a războaielor interne, 
molimelor, va decădea în starea de târg, 
cum este consemnată la sfârșitul sec
olului ai XV-lea. în cursul acelui veac

Moldovan, comisarul șef al Comis
ariatului Județean Hunedoara al 
Gărzii Naționale de Mediu. Peste o 
săptămână comisarii Gărzii de 
Mediu vor demara încă un proiect 
în cadrul căruia, copiii care învață 
la școlile din județ vor trebui să se 
folosească de imaginație.”în cadrul 
acestui proiect copiii vor 
confecționa obiecte din deșeuri de 
orice fel. Copiii sunt foarte inven
tivi. Spre exemplu m-au surprins 
anul trecut când din cutii de 
înghețată au făcut bomboniere.”, a 
adăugat Cristian Moldovan.

Maria Bulz

Orăștia a fost arsă, dărâmată și jefuită 
de patru ori de către năvălitorii turci. Ca 
urmare se impunea construirea unei in
cinte de apărare. Cetatea medievală din 
Orăștie este atestată documentar la 
1544. Fortificația a avut o formă' 
rectangulară, cu latura estică ușor 
semicirculară. în incinta cetății se 
găsește ansamblul constituit din biser
ica reformată, ridicată în secolul a 
XIV-lea și biserica evanghelică, 
edificată în veacul al XIX-lea. în urma 
cercetărilor arheologice a fost 
descoperită în incinta cetății o biserică 
de tip rotondă care datează din secolul 
al XI-lea. Fortificația din jurul celor trei 
edificii ecleziastice constituia un 
refugiu al locuitorilor din Orăștie în caz 
de primejdie. *•

Credite bancare 
cu adeverințe 
false

Un număr de 30 de per
soane care au reușit să în
șele o unitate bancară din 
Valea Jiului au ajuns să fie 
cercetați de procurori Timp 
de un an ei au luat credite 
bancare și cârduri, folo- 

sindu-se de adeverințe false.

Cele 30 de persoane au folosit 
adeverințe de salariu care conțineau 
date nereale referitoare la calitatea 
lor de angajați ai unei societăți com
erciale.

Cu aceste adeverințe în pe- 1 
rioada august 2007-2008 au obținut 
credite de nevoi personale și cârduri 
de credit. Astfel acuzații au adus 
băncii un prejudiciu în valoare de 
107.863 de lei și 264.550 de euro.

Ofițerii Serviciului de Investi
gare a Fraudelor din cadrul IPJ 
Hunedoara au finalizat dosarul de 
cercetare penală în care au stabilit că 
cei 30 de oameni au indus în eroare 
unitatea bancară. Ei sunt cercetați 
pentru săvârșirea infracțiunilor de 
înșelăciune, fals în înscrisuri sub 
semnătură privată, uz de fals și com
plicitate la înșelăciune.

Pentru a fi soluționat, dosarul 
penal a ajuns pe mâna procurorilor 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Maria Bulz
\___________/



le Alexandra are numai vorbe de laudă la adresa 
profesoarei sale. „Nu cred că aș fi reușit fără ea. 
M-a ajutat foarte mult să ajung aici 
și îmi dă încredere în mine”.
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Aleșii locali ai Devei au votat, consultativ, comasarea
liceului Horea cu Grigore Moisil

Sala de ședințe a Primăriei 
municipiului Deva a devenit, 
ieri, neîncăpătoare. Pe lângă 

aleșii locali deveni și angajații 
din aparatul propriu al primă
riei, zeci de dascăli din școlile 

și liceele din municipiu au luat 
cu asalt Consiliul Local. Ace

știa vroiau să audă cu propriile 
urechi cum votează consilierii 
comasarea școlilor din Deva, 
după proiectul depus de In

spectoratul Școlar.

Cazul cel mai aprins a fost cel 
al Liceelor „Horea” și „Grigore 
Moisil”, care se vor uni într-o 
t, igură unitate cu personalitate 
juridică. Reprezentanții celor două 
instituții de învățământ nu s-au du
mirit nici acum care este viitoarea 
’ iție în care va funcționa liceul 
comasat. „M-am lămurit într-o 
oarecare măsură. Am înțeles că ar

ticolul se referea la această co
masare și la denumirea celor două 
licee. Dar nimic despre locație. Am 
citit doar într-o expunere de motive 
în care se spunea că această locație 
va fi stabilită la Liceul Grigore 
Moisil”, a declarat unul dintre pro
fesorii prezenți, Claudia Necula.

Primarul...
din nou absent

Dacă la ultima ședință de Con
siliu Local, viceprimarul Devei l-a 
acuzat pe edilul șef că este mai mult 
plecat. Ieri, așa a și fost. De la 
ședința „de îndată” a lipsit tocmai 
primarul Mircia Muntean, absență 
care a fost taxată de consilieri. Con
silierul Vasile Țonea l-a acuzat pe 
primarul Mircia Muntean că a 
inițiat proiectul de hotărâre, dar la 
ședința de Consiliu nu s-a prezentat 
să își susțină punctul de vedere, 
încercând în acest fel să paseze 
răspunderea pe umerii aleșilor lo

cali. „Astăzi suntem aici să stabilim 
soarta acestor elevi. Iar când este 
vorba de a luat o hotărâre de aseme
nea importanță șȚ cu o anumită 
greutate, pentru că unii vor fi 
mulțumiți, iar alții nemulțumiți de 
ceea ce vom hotărî acum, domnul 
primar pleacă... Și-a pus coada 
între picioare și aplecat la plimbare. 
Nu știu unde o fi, în ce țări exotice 
o fi acuma, dar nu vine aici ca să nu 
poarte răspunderea”, a afirmat 
Vasile Țonea la începutul ședinței.

Mult scandal 
pentru nimic

Profesorii au înțeles că votul pe 
care îl dau consilierii locali este 
doar consultativ. Ministerul 
Educației, la propunerea Inspec
toratului Școlar Județean, are put
erea de decizie. Consilierii locali 
deveni au votat în favoarea 
comasării școlilor,,Horea” și ,jSrig- 
ore Moisil”, în forma propusă de In-

Consilierii locali au dezbătut problema școlilor în lipsa primarului 
Mircia Muntean

spectoratul Școlar. Ei au fost nevoiți 
să facă acest lucru, pentru că nu 
puteau amâna luarea unei decizii 
din motive de buget. „Era absolut 
necesar să luăm o decizie. Nu mai 
puteam amâna acest lucru. Decizia 
pe care am luat-o a fost în 

concordanță cu fundamentarea 
făcută de inspectoratul școlar”, a 
declarat viceprimarul Devei, Florin 
Oancea.

Andreea Lazăr

Alexandra merge spre „Mamaia copiilor”

Are 15 ani iar în această vară 
va reprezenta, cu mândrie, 
orașul natal pe scena de la 

Mamaia. Este vorba despre de- 
veanca Alexandra Bărăceanu, 
elevă a Liceului de Muzică și 
Arte Plastice Sigismund To- 
duță, una dintre finalistele 

pentru preselecția națională a 
festivalului „Mamaia copii

lor”.

Criza locurilor de muncă se discută
la Budapesta
Biroul Grupului Partidului Po
pular European (PPE) din ca

drul Parlamentului European se 
va reuni, în zilele de 4 și 5 mar

tie la Budapesta.

în calitatea sa de membru al 
Biroului Grupului PPE, parlamentarul 
european Iuliu Winkler (UDMR) va 
lua parte la lucrările reuniunii. Dezba
terile de la Budapesta vor sta sub sem
nul crizei globale, intrate în cea de-a 
treia etapă a sa, cea a crizei locurilor

Deși a mai participat și la alte 
competiții muzicale, pentru Alexandra, 
acesta este unul dintre cele mai impor
tante concursuri. „Mă pregătesc foarte 
intens pentru acest concurs. Exersez în 
fiecare zi acasă, iar o dată pe săptămână 
merg la ore de canto. Consider că este 
o realizare foarte mare că am trecut la 
preselecția națională și sper că voi 
convinge juriul festivalului că merit tro
feul”, povestește, emoționată, Alexan
dra.

Cu toate că este un fan al muzicii

de muncă.
în consecință, popularii europeni 

vor discuta și vor încerca să găsească 
soluții la probleme legate de reluarea 
creșterii economice, crearea de slujbe, 
investiția în educație, dar și cu privire 
la întărirea și modernizarea Politicii 
de coeziune a Uniunii Europene.

La reuniune sunt invitați să par
ticipe președintele Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel Barroso, 
comisarul pentru Agricultură și Dez
voltare Rurală, Dacian Cioloș, pre
cum și comisarul pentru Dezvoltare 

drum & base, Alexandra studiază, la 
școală, vioara și pianul și participă la 
concursuri de muzică ușoară. „îmi 
place foarte mult muzica drum & base 
dar nu cred că aș putea să cânt în acel 
ritm. Melodiile lente îmi pun foarte 
mult vocea în valoare, motiv pentru 
care mi le și aleg în concursuri”, afirma 
eleva.

încă un hop

Deși ținta este trofeul „Mamaia 
copiilor”, Alexandra speră să participe 
în acest an și la festivalul Cerbul de aur 
pentru copii. Pentru acesta, repetițiile 
zonale vor avea loc luni, la Deva, iar 
acum eleva repetă intens melodiile 
pregătite pentru preselecție. „Pentru 
Cerbul de aur al copiilor am pregătit 
două melodii. Este vorba despre „în 
singurătate”, melodie a Laurei Stoica și 
„Un ocean de-ai fi”. Nu am ales încă 
melodia cu care voi participa la festi
valul de la Mamaia. Aceste două piese 
sunt prea lente, iar la Mamaia trebuie 
ceva mai ritmat și mai apropiat de 
vârsta mea”, a mai adăugat Alexandra.

„Nu aș fi reușit
fără ea”

bele profesoarei de canto, care își 
corectează eleva la cea mai mică 
greșeală. Deși nouă, spectatorilor, ni se 
părea că melodia este cântată perfect, 
profesoara Mihaela Brot „simte” cu ex
actitate fiecare greșeală. „Alexandra 
este o elevă bună și are foarte mult tal
ent. Muncește mult însă mai sunt anu
mite aspecte care trebuie perfecționate. 
Dar este timp suficient până la concurs 
să se pună la punct cu absolut tot. Mai 
trebuie doar să alegem piesa pe care 
Alexandra o va interpreta. Avem 
pregătite mai multe melodii, însă tre
buie să vedem care i se potrivește cel 
mai bine”, spune profesoara Alexan
drei, Mihaela Brot.

Deși este doar o adolescentă, 
Alexandra știe ce vrea: o carieră în 
muzică. Este conștientă de sacrificiile 
pe care trebuie să le facă pentru asta 
dar, spune ea, merită.

Andreea Lazăr
„Ai grijă la sunete și deschide gura 

ca să se înțeleagă cuvintele”, sunt vor-
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Satul nu este racordat la rețeaua de energie electrică. 
Sătenii, atât câți au mai rămas, s-au obișnuit cu lipsa 
luminii, însă durerea cea mai mare a lor rămâne dru
mul greu accesibil.

Dumești, satul uitat de lume
în timp ce orașele hunedo- 
rene devin din ce în ce mai 

sufocate de investiții mărețe, 
există și localități în județul 
Hunedoara unde oamenii 
trăiesc aproape ca în Evul 

Mediu. Una dintre aceste lo
calități este Dumești din co
muna Vorța. Satul nu are 

curent electric, gaz, apă po
tabilă, iar drumul de acces 
este aproape impracticabil.

Șase familii împart de ani buni 
un sat întreg, odinioară animat de 
zeci de suflete. Dumești se află la 
numai 40 de kilometri de Deva însă 

pare acum un sat părăsit. Tinerii au 
migrat spre oraș, iar alte familii nu 
s-au mai stabilit aici. Să ajungi în 
satul Dumești trebuie să treci o vale 
întinsă pe câțiva kilometri, 
denumită de săteni „Valea Lungă”. 
De la baraj, până în sat, drumul se 
derulează doar prin imagini 
sălbatice și pare o potecă mai largă, 
„mânjită” cu noroi, ascunsă printre 
copaci. Drumul trece prin trei sate, 
însă nicio plăcuță nu indică intrarea 
în unul dintre ele. Și totuși, la 
Dumești există. Agățată de un par, 
plăcuța te informează că de acolo 
intri parcă într-o altă lume. în 
Dumești locuiesc o mână de oa
menii, atât de îndepărtați de lume 
încât par a avea propriul lor timp și 
destin. Din cele 90 de case ale satu

lui Dumești, astăzi doar șase mai 
sunt locuite. Localnicii, 11 la 
număr, sunt toți trecuți de’70 de ani 
și își duc traiul în case mici, lumi
nate noaptea de lumânări sau lămpi 
cu petrol. „E foarte grea viața aici. 
Drumul este rău și nu avem curent. 
Când se întunecă aprindem lampa 
cu petrol, dar nici petrol nu se mai 
prea găsește. Acuma mi-a adus 
băiatul mea de pe la Dobra, dar doi 
ani am folosit motorină”, povestește 
Galenia Cărmăzan.

Acasă
Ia bătrânul Aron

Aron Muntean este cel mai în 
vârstă om din Dumești. Casa 
bătrânului are pereții „pictați” cu un 
strat de var și humă amestecată cu 
vopsea albastră. Este prima casă din 
sat. La fereastră are perdele de cu
loarea* laptelui, iar în mijlocul 
camerei, prinsă de tavan, stă lampa. 
La cei 84 de ani ai săi, bătrânul 
povestește, cu lacrimi în ochi, de
spre vremurile în care satul se 
umplea de glasurile copiilor, despre 
vecinii săi care fie au plecat la oraș, 
fie au murit, despre vremuri demult 
apuse pentru satul Dumești. „Erau 
familii, erau multe familii când 
eram noi copii. Și pe de-o parte de 
deal și pe de alta erau familii.' Când 
eram mai mici mergeam și cu 
Steaua la Crăciun. Acum suntem 
izolați. Ne-or lăsat așa izolați, 
înainte mai veneau rudeniile în

vizită dar acuma când le spun de 
drum, nu mai vin”, povestește 
bătrânul ștergându-și lacrimile, 
„înainte de Revoluție erau 90 de nu
mere, dar mulți au socotit să-și lase 
casele, să se mute la oraș ori în alte 
localități mai mari. Care am rămas 
suntem bătrânii”, spune cu 
amărăciune Aron Muntean.

„Cum e și azi, 
așa-i și mâine”

Nu există locuință în Dumești 
în care să nu găsești măcar o lampă 
de petrol. Satul nu este racordat la 
rețeaua de energie electrică. Sătenii, 
atât câți au mai rămas, s-au obișnuit 
cu lipsa luminii, însă durerea cea 

mai mare a lor rămâne drumul greu 
accesibil. La Dumești nici nu poate 
fi vorba de cabinet medical, i 
atunci când trebuie să-și îngroape 
morții, oamenii sapă groapă în 
grădina casei. Biserica din sat este 
acum o ruină. Creștinii aprind o 
lumânare în casă pentru că cel mai 
apropiat lăcaș de cult este la câțiva 
kilometri distanță. Atunci când vor 
să-și cumpere alimentele necesare, 
sătenii sunt nevoiți să se urce în 
căruță și să plece spre Ilia. Se întorc 
la Dumești cu „tăștile” plină până la 
refuz de zahăr, făină sau ulei. „Eu 
sunt bătrân și nu mai pot să ții 
multe animale. O fost aici și un 
magazin, dar cum s-or mutat mai 
tăți, l-or închis. Acuma dacă ne 
trebe ceva, avem a merge până ’
Ilia. Am noroc că mie* îmi aducv 
băiatul cele necesare. Nu avem ce 
să facem. Apăi, îi rău tare, că 
mașina nu se poate băga pe aici. Nu 
vedeți cum îi drumul? Numai cu 
căruța îi de mers. Urât îi că nu-i 
cursă”, mai spune Aron Muntean.

în Dumești, chiar și sărbătorile 
sunt o zi la fel ca oricare alta. „Cum 
îi azi, așa-i și mâine”, povestește 
bătrânul.

Andreea Lazăr

actualitatea hunedoreanâ, la ting acari
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Un cutremur între 7 și 8 grade Richter produs ['
in zona seismică Vrancea nu ar afecta serios 1
județul Hunedoara. 1 L

1
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După 33 de ani de la ultimul cutremur major 
specialiștii se așteaptă la un alt seism
Autoritățile județene sunt pre
gătite să facă față situațiilor 
apărute în cazul unui cutre

mur major, deși județul Hune
doara nu se află într-o zonă cu 
risc seismic. Cel puțin așa re
zultă din “Planul de analiză și 
acoperire a riscurilor” elabo

rat de către instituțiile abilitate 
la nivelul județului Hune

doara.

Acest plan care cuprinde capitole 
privitoare la toate situațiile de urgență, 
prevede și măsurile care trebuie luate în 
c. j producerii unui cutremur. Planul 
a fost aprobat în cadrul “Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență”, 
organism aflat sub autoritatea prefectu
lui. din care fac parte toate instituțiile 
ci rebuie să intervină în cazul pro
ducerii unei asemenea calamități natu
rale. Comitetul se reunește de două ori 
pe an sau de fiecare dată când este 
nevoie.

ISU Hunedoara este 
pregătit să intervină

Un rol important în cadrul 
acținilor de intervenție în cazul produc
erii unui cutremur revine Inspectoratu
lui pentru Situații de Urgență 

■ jedoara (ISU) care dispune de per
sonalul calificat și de dotările tehnice 
necesare pentru astfel de intervenții.

„Eu eram miner atunci Nu 
simțit cutremurul pentru că 

eram schimbul trei la orizontul 
140. Subteran nu s-a simțit nimic.

Când am ieșit afară am aflat 
că a fost cutremur. Soția și copiii 
au fost înspăimântați Au ieșit 
afară din bloc, erau panicați. ”, 
spune Gheorghe Dodu.

„Știu că eram la țară atunci. 
Toate obiectele s-au mișcat și am 
fugit afară. Nu aveam televizor 
atunci și despre nenorocirea care 
a fost în București am aflat de la 
radio a doua zi dimineața”, își 
amintește Adrian PaveL

4

“Suntem pregătiți și pentru intervenții 
în astfel de cazuri. Dispunem de perne 
pneumatice care pot ridica dărâmături 
de până la patru tone. Avem mașini 
pentru transportul de apă potabilă și 
coordonăm serviciile de descarcerare și 
transport al răniților”, a declarat 
maiorul Viorel Demean, șeful ISU 
Hunedoara. Pentru a limita efectele 
unui potențial cutremur ISU desfășoară 
periodic exerciții aplicative de 
intervenție și evacuare a clădirilor vul
nerabile precum școli, spitale sau 
instituții publice. Autoritățile române 
nu vor fi lăsate să facă față singure în 
asemenea situații. Potrivit prevederilor 
Tratatului de la Lisabona care a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2009, țările eu
ropene își vor acorda ajutor reciproc în 
cazul unei catastrofe naturale.

Au trecut 33 de ani

în ultimul timp specialiști precum 
Victor Mocanu, profesor universitar la

Hunedorenii de peste 40 de ani își mai aduc aminte de ma-

„Au fost vremuri grele atunci... 
m-a prins cutremurul sprijinită de ra
diator că îmi era frig. Nu am fugit 
afară pentru că nici nu am apucat să 
îmi dau seama că e cutremur. Soțul 
meu și-a dat seama. Apoi i-am auzii și 
pe vecini fugind pe scări Acolo în 
stradă efa o doamnă care era disperată 
că soțul ei care se afla în București nu 
îi răspundea la telefon. Ulterior a afla 
că era nu a pățit nimic”, spune Clara 
Botici

„în momentul cutremurului 
eram în bucătărie, în fața chiu
vetei. Am stins tot prin casă și am 
ieșit. Nici nu mi-am dat seama de 
pericol. Soțul meu a luat băiatul și 
a ieșit și el pe casa scărilor”, își 
deapănă amintirile despre eveni
ment Cornelia Henț.

k

Facultatea de Geologie și Geofizică din 
cadrul Universității București sau 
Mircea Radulian, directorul științific al 
Institutului Național de Fizică a 
Pământului (INFP) afirmă că trebuie să 
ne așteptăm la un cutremur major în pe
rioada următoare. Aceștia arată că în 
România s-ar putea produce un 
cutremur cu magnitudinea mai mare de 
7,2 grade Richter, cât a înregistrat cel 
din 1977. Opiniile lor sunt însă con
trazise de către Gheorghe Mărmureanu, 
directorul INFP, care susține că în 
Vrancea nu va avea loc în viitorul 
apropiat un cutremur de proporții. Cu 
toate acestea, în ultimele două 
săptămâni au avut loc în zona Vrancea 
15 cutremure cu magnitudini cuprinse 
între două și patru grade pe Scara 
Richter. Seismologii susțin că în Româ
nia cutremurele de magnitudine mare 
(peste 7 grade) se produc cu o period
icitate de 30 - 40 de ani. Ultimele trei 
seisme majore despre care există 
informații s-au produs în anii 1908, 
1940 și 1977. Cutremure ceva mai mici 
au fost și în 1986, 1990 și 2004. în 
memoria contemporanilor se păstrează 
încă amintirea seismului din 1977 cu 
magnitudinea de 7,2 grade pe Scara 
Richter care a făcut în timp de circa 55 
de secunde, 1.578 de victime, dintre 
care 1.424 numai în București. La 
nivelul întregii țări s-au înregistrat 
11.300 de răniți și aproximativ 35.000 
de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea 
pagubelor materiale s-au concentrat în 
capitală unde peste 33 de clădiri și 
blocuri mari s-au prăbușit. izat de BBC. Dintre cele 38 de mișcări

Activitatea seismică 
s-a intensificat

Activitatea intensă telurică din 
zona vrânceană se încadrează în 
frecvența mișcărilor tectonice înregis
trate în ultima vreme la nivel global. în 
afara cutremurului din Haiti care a avut 
loc în luna ianuarie, soldat cu peste 
230.000 de morți și. a celui din Chile 
din urmă cu câteva zile, unde au murit 
peste 800 de oameni, de la începutul 
anuluj»s-au mai produs mișcări tecton
ice serioase în Argentina, Venezuela, 
Japonia și California (lângă San Fran
cisco), precum și în Illinois (la nord de
Chicago). Activitatea seismică pare să 
se intensificat în ultimul deceniu dacă 
luăm în considerare topul cutremurelor 
soldate cu cele mai multe victime real-

devastatoare ale scoarței terestre, 20 au 
avut loc începând din anul 2001.

Cătălin Rișcuța
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Repartizarea la liceu Curtea Supremă a Statelor Unite

OMV Petrom a maiorat prețul carburanților
OMVPetrom a majorat, de ieri, 3 martie, prețul benzinei și al motorinei 
cu șase bani pe litru, ca urmare a evoluției cotațiilor internaționale la 
produsele petroliere, a anunțat compania.

s-ar putea face pe baza 
unui portofoliu educațional

Un nou ministru, o nouă ad
mitere la liceu. în ultimii ani, 
aproape fiecare ministru al 
Educației a schimbat modul 

în care se face repartizarea la 
liceu. La niciun an de la ul
tima schimbare, actualul mi
nistru Daniel Funeriu vine 

cu o nouă variantă: elevii să 
meargă cu un portofoliu edu

cațional, direct la liceu.

Legea Educației în varianta 
ministrului Daniel Funeriu va per
mite liceelor să-și selecteze elevii, 

însă nu oricum. Pe lângă notele din 
gimnaziu sau media de la testarea 
națională, elevul va primi și o reco
mandare din partea profesorilor. "In
troducerea portofoliului educațional 
prin care putem să avem, părinții pot 
să aibă o imagine mult mai clară 
asupra caracteristicilor copilului și nu 
doar o notă.

Nota nu reprezintă ceea ce 
copilul este în realitate. în acest con
text, admiterea la liceu se va face din 
punctul nostru de vedere, fiecare 
liceu va putea organiza admiterea pe 
baza istoricului elevului și pe baza 
unor evaluări", a precizat Daniel Fu
neriu.

Admiterea în licee s-a modificat 
în ultimii 10 ani de cel puțin 7 ori. 
Examenele de treaptă au fost în
locuite cu testele naționale care ulte
rior s-au transformat în teze unice. 
Ultima variantă de admitere, cea de 
anul trecut, este pe baza testului de 
tip internațional.

)

a autorizat căsătoriile
între persoane de aceleași sex

într-o decizie de trei pagini, 
președintele Curții Supreme, 

John Roberts, respinge cererea 
celor care se opun căsătoriile 
homosexuale și care voiau ca 

măsura să fie suspendată până 
când posibilitățile lor de apel 

vor fi epuizate.

începând de miercuri, cuplurile de 
homosexuali care vor pot cere 
autorizație de căsătorie la un tribunal 
din Washington D.C. Apoi vor trebui să 
aștepte trei zile, înainte de a fi căsătoriți 
de o persoană acreditată.

în decizia sa, Roberts remarcă fap
tul că legislativul a decis să nu 
împiedice aplicarea măsurii, deși avea 
dreptul să facă acest lucru în termen de 
30 de zile de la adoptarea ei de către 
consiliul local.

Instanța a respins cererea înaintată

de cei care se opun căsătoriilor între 
persoane de același sex pentru ca un 
referendum să fie organizat în acest 
dosar.

Judecătorul a explicat că, în 
condițiile în care aceștia încearcă în 
paralel să obțină în justiție dreptul de a 
organiza un scrutin sub o altă formă 
decât referendumul, Curtea de Apel "va 
trebui să răspundă la numeroase 

întrebări juridice ridicate", înainte ca 
cea mai înaltă instanță de țară să ia "i 
calcul posibilitatea de a se pronunța ™ 
fondul problemei.

Districtul Columbia se adaugă ast
fel altor cinci state federale americane 
ce permit căsătoriile între persoane 
același sex: Iowa, Connecticut, Massa
chusetts, Vermont și New Hampshire.

Nati Meir a fost condamnat 13 români
la patru ani de închisoare au fost arestați în Franța

Nati Meir a fost condamnat de 
instanța Tribunalului Bucu

rești la patru ani de închisoare 
cu executare pentru înșelarea 
mai multor persoane cărora le 
promisese locuri de muncă în 
Israel, judecătorii luând act că 

acesta este arestat preventiv 
deja într-un alt dosar.

împreuna j 
dam viata < orașului ■

Tribunalul București a decis, 
marți, condamnarea acestuia la trei ani 
de închisoare pentru înșelăciune cu un 
spor de pedeapsă de un an, astfel încât 
Nati Meir trebuie să execute patru ani 
de închisoare.

De asemenea, instanța a dispus 
confiscarea a peste 11.000 de dolari, a 
700 de euro și a aproape 20.000 de lei 
de la Nati Meir, dar și plata către ANAF

a peste 30.000 de lei în solidar cu firma 
SC Orwalsam Trading SRL. De aseme
nea, acesta trebuie să plătească 70.000 
de lei cheltuieli judiciare către stat.

Instanța a admis cererile a 71 de 
persoane înșelate de Nati Meir cu sume 
mici de la câteva sute de lei până la 
câteva mii de dolari sau euro în valoare 
totală de 40.000 de dolari, 44.000 de lei 
și 5.400 de euro.

Sentința poate fi atacată cu apel la 
Curtea de Apel București.

Un număr de 13 români care 
lucrau în sala de tranșare a 
cărnii la abatorul Cooperl 

din regiunea franceză Lam- 
balle, unde fuseseră angajați 
printr-o firmă de interme

diere, au fost reținuți, joi, la 
locul de muncă de poliție, re

latează Le Telegramme, în 
ediția electronică de ieri

"Ceilalți salariați au fost șocați. 
își făceau munca, unii de șase luni. 
Nu vorbesc franceză sau engleză, dar 
au un interpret. Unii s-au întors acasă 
după ce au fost audiați la Rennes. 

Alții au vrut să vină la muncă luni, 
dar nu au fost primiți. Este inuman să 
joci ping-pong cu oamenii!", a de
clarat Marie-Jeanne Meunier, delegat 
sindical al CFDT.

Directorul general al firmei, Em
manuel Commault, a explicat marți 
seara că "cele 13 persoane angajate 
o societate intermediară, cu ca.; 
lucrează Cooperl, au fost audiate de 
poliție și de direcția muncii". "Nu 
știm ce i se reproșează acestei com
panii. Noi suntem în regulă. O 
anchetă este în curs și așteptăm rezul
tatele. Dacă se va dovedi că sunt 
nereguli cu această firmă, vom su
porta toate consecințele", a conchis el.

I



Paula Sdig s-a grăbit la măritat
Nu trebuie să trăiești un an, doi, sau șapte cu un om pentru a realiza că este sufletul 
tău pereche. O spune Paula Seling, talentata cântăreață devenind soția actualului ei 
partener de viață după doar câteva zile de relație.

i

Monden 9
Joi, 4 martie 2010

Brittany Murphy
și-a lăsat averea mamei sale

Actrița Brittany Mur
phy, a cărei moarte tragică, 
Ia doar 32 de ani, a surprins 
opinia publică, a lăsat 
averea mamei sale, Sharon.

Cu mulți ani înainte de 
căsătorie Brittany Murphy 
și-a scris testamentul prin 
care, după moarte, mama sa 
să-i moștenească toată 
averea. Testamentul scris 
de actriță a fost păstrat într-

un seif al managerului său.
Soțul lui Brittany, 

Simon Monjack, a declarat, 
pentru TMZ, că după 
căsătorie actrița a mai scris 
un testament prin care cerea 
ca toate proprietățile sale să 
intre în posesia mamei sale, 
Sharon. Actrița americană 
Brittany Murphy,
cunoscută pentru rolurile 
din "Clueless" și "8 Mile",

a murit la vârsta de 32 de 
ani, în urma unui stop car
diac, pe 20 decembrie, în 
sala de baie a reședinței 
sale din Hollywood Hills. 
Decesul actriței a fost acci
dental și a fost provocat de 
o combinație de factori - 
pneumonie, anemie și 
intoxicație cu medica
mente.

Naomi Campbell a devenit agresivă
Naomi Campbell a fost anche
tată, marți, de poliția statului 
New York, după ce șoferul top 
m.r fiului britanic a declarat 
că a fost agresat de aceasta.

°oliția din New York a declarat 
:ă r urnitul model britanic, în 
vă.viâ de 39 de ani, este acu
zată că și-a lovit șoferul, din 
spate, iar în urma loviturii 

acesta s-a izbit cu capul de vo
lanul autoturismului pe care îl 
conducea. Incidentul a avut 
loc marți, în jurul orei locale 

15.00 (20.00 GMT).

înainte ca poliția să ajungă la locul 
incidentului, care a avut loc în Manhat
tan, Naomi Campbell părăsise deja

zona, plecând pe jos. "Șoferul a de
clarat că acea mică vânătaie și 
umflătură de sub ochiul lui drept au fost 
cauzate de ea. Vrem să discutăm cu ea", 
se afirmă în Comunicatul poliției new-

spălând podele și curățând toalete, în 
urma sentinței unui tribunal din New 
York, în 2007, după ce și-a lovit mena
jera cu telefonul mobil, în urma unei 
altercații al cărei subiect a fost o 
pereche de jeanși. După acest incident, 
același tribunal i-a ordonat modelului 
britanic să urmeze un curs special de 
terapie pentru controlul acceselor de 
furie.

A fost primul 
manechin de culoare

într-un incident precedent, în 
1998, Campbell și-a lovit asistenta, pe 
Georgina Galanis, tot cu un telefon. Ea 
a pledat vinovat, în 2000, în fața tri
bunalului din Toronto, cerându-și scuze

Michelle 
Pfeiffer
vorbește 
despre 
prejudecăți

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

La 51 de ani, Michelle Pfeiffer 
rămâne una dintre marile actrițe ale 
lumii. Discretă în ultima vreme și 
foarte zgârcită cu aparițiile pc ecran, 
vedeta a vorbit despre prejudecățile 
care domnesc și despre care este 
vorba și în „Cheri”, film ce a avut re
cent premiera în Rusia.

„Problemele pe care le atingem 
sunt universale și fără vârstă, 
îmbătrânirea interesează pe toată 
lumea - în special într-o lume 
obsedată de cultul tinereții. Iar 
prospețimii fizice i se dă o mare 
importanță nu doar în America, iar 
diferența de vârstă dintre parteneri, 
mai ales dacă femeia este mai 
bătrână decât bărbatul, este privită ca 
un fel de tabu. Femeile de vârstă mi
jlocie angrenate în relații sexuale cu 
tinerei au parte de o condamnare 
mult mai fermă, din partea opiniei 
publice, decât dacă lucrurile se pe
trec invers. Mie personal nu îmi plac 
aceste standarde duble. Cred că oa
menii trebuie să decidă pentru ei 
înșiși cum să își trăiască viața. 
Cunosc un cuplu în care femeia este 
cu 20 de ani mai în vârstă decât soțul 
ei, dar par făcuți unul pentru altul. 
Iar el este mult mai matur decât ea”, 
a declarat actrița.

Michelle a mărturisit că nu se 
poate imagina ieșind la pensie. Nu 
va face neapărat același lucru ca 
acum, dar va lucra în mod cert. Poate 
va scrie, poate va picta - încă nu știe, 
mai are timp să se gândească. 
Deocamdată, pe primul plan se află 
familia, nu cariera. „Copiii mei au 14 
și 16 ani și vreau să petrec mai mult 
timp cu ei. Zboară atât de repede, 
curând se vor duce la facultate...

în mod public și plătindu-i Georginei 
Galanis despăgubiri.

Naomi Campbell este unul dintre 
cele mai cunoscute și mai bine plătite 
top modele din lume și a lucrat pentru 
mari creatori de modă precum Ralph 
Lauren, Versace și Dolce & Gabbana. 
Ea s-a născut pe 22 mai 1970, la Lon
dra. Naomi Campbell este de origine 
jamaicană cu rădăcini chineze, bunica 
ei din partea tatălui purtând numele de 
familie Ming.

Prima ei apariție publică a avut loc 
la vârsta de șapte ani, în videoclipul "Is 
This Love?" al lui Bob Marley. La 15 
ani, când studia la Italia Conti Acad
emy, Naomi Campbell a realizat un 
spot pentru marca de automobile Ford. 
La puțin timp după aceasta, ea s-a 
hotărât să își încerce norocul ca model, 
dând o probă la Elite Model Manage
ment. A fost primul manechin de cu
loare care a apărut pe coperta revistei 
Time Magazine și în edițiile franceze și 
britanice ale revistei Vogue.

yorkeze.

Cinci zile
de muncă în folosul 
comunității

Naomi Campbell va coopera cu 
poliția, a declarat Jeff Raymond, 
purtătorul de cuvânt al modelului bri
tanic.

Potrivit bbc.co.uk, victima acestei 
agresiuni a decis să nu depună plângere 
împotriva celebrului top model.

în 2008, Naomi Campbell a fost 
condamnată de un tribunal din Londra 
la efectuarea a 200 de ore de muncă în 
folosul comunității, după ce a recunos
cut că a agresat doi ofițeri de poliție, 
într-un aeroport, după ce a constatat că 
unul dintre bagajele sale a fost pierdut 
de compania aeriană cu avionul căreia 
a zburat.

Campbell a efectuat alte cinci zile 
de muncă în folosul comunității,

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 GLASUL HUNEDOAREI

Z S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandulnî 150 (DN7) 
(ieșirea spre Sirneria, lângă Voim»)

> SPĂLĂTORIE AUTO

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Facem, contracte 
pentru firme CU

REDUCERE

Clienții liricii primesc, 
pc bază de bon,
LA7SPĂLĂRI

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

Program de funrțtamare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: WJM-ISJW

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

O

O

OFERTĂ 
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Poate atunci vom putea vorbi mai 
mult despre importanța carierei”.

O privire spre viitor 
neobișnuită? Da, dacă ținem cont că 
actrițele de vârsta ei se plâng că 
joacă mult prea rar. Ea crede însă că 
nu numărul rolurilor contează, ci cal
itatea. „Toate, indiferent de vârstă, 
am vrea să jucăm mai mult. Actrițele 
de 30 de ani se plâng de lipsa sce
nariilor bine ca și cele de 50 de ani”, 
consideră Michelle, care vede o

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

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

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

sau 0354/882.101

problemă în faptul că, din cauza 
crizei, mulți dintre cei care investesc 
în filme sunt personaje care nu au 
nimic comun cu cinematografia. Și 
foarte rar sunt dispuși să bage bani 
într-o treabă serioasă. Din fericire,
vedeta își permite să refuze roluri. 
După trei nominalizări la Oscar și un 
Glob de Aur, normal că toată lumea 
ar vrea să lucreze cu ea.

bbc.co.uk
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temporară ce poate fi vindecată

Unui din

/TW?2^TV/?1 ante

“Dragastaa este o nebunie

Sam Gillen, este un condamnat care reușește să evadeaze după răsturnarea 
autobuzului cu condamnați, și se ascunde în pădurea de lângă casa văduvei 
Clydie Anderson, mama a doi copii: Mike poreclit "Mookie" și Bree Ander
son. Sam este văzut de către Mike și îl invită la el acasă, unde o cunoaște pe 
Clydie. (Pro TV, 20:30, Fără Scăpare)

Sant Gillen, este un condamnat care reușește să evadeaze după răsturnarea
autobuzului cu condamnați, și se ascunde în pădurea de lângă casa văduvei
Clydie Anderson, mama a doi copii: Mike poreclit "Mookie" și Bree Ander
son. Sam este văzut de către Mike și îl invită la el acasă, unde o cunoaște pe
Clydie. (Pro TV, 20:30, Fără Scăpare)
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07:00
07:30
08:00
09:00
09:15
09:45

10:10

11:15
12:15
12:45

Telejurnal; Sport; Meteo
Revista presei 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Eurovision Selecția Națională 
2010
Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 209.) 45'cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Diego 
Bugallo
Grija pentru pui-Episodul 4 
Călător pe viață (rel.) 
Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009, rel. - 19.) 
Telejurnal; Sport; Meteo

08:10

09:50
10:00
10:15

10:45

12:00
12:45
14:30

14:00
14:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
Akzente (magazin cultural) 
Interes general (talk show, 
2000)
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 
Loto 6/49 și Noroc
Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009 - 20.)
Sport
Telejurnal; Sport; Meteo 
Arena publică
Ochiul magic 38'
Dr. House (SUA serial, 2004 - 
l.) 60'cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar F.pps

15:30
17:00

17:00
18:00

18:10
18:00

18:25

19:40 
20:00 
21:10
22:25 
23:00

Centrul de frumusețe (italian se
rial, 2001, rel.-25.)
Marele Torino (italian dramă, 
2005, rel.)
Descoperă românii
Telejurnal; Sport
Berlin. Berlin (german serial, 
2002 - 58.)
întâlnire pe 2 (emisiune de di
vertisment, 2009)
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
Tribuna partidelor parlamentare 
(rel.)
împreună în Europa (film edu
cativ)
Centmil dc frumusețe (italian se
rial, 2001 -26.)
Elisa (italian serial, 2003 - 29.) 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia
Berlin, Berlin (german serial, 
2002, rel. - 58.)
Miracole (italian serial dc 
dramă, 2007 - 203.)

18:40

19:15 Marele Ton no t italian. 2005)
21:00

21:30

22:00
33:10

Imaginea Succesului (emisiune 
de divertisment, 2009)
Dincolo dc hartă (documentar) 
45'
Ora de știri (show de întâlniri) 
Ultima lumină (SUA film de ac
țiune, 1993) 104'cu Forest Whi
taker, Kiefer Sutherland

i

H

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

13:00
14:00

14:30

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

22:00
23:00
23:45

'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Lassie (serial, 1997)
Sheena (SUA film serial de 
aventură, 2000)cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer, Kevin Quigley 
Observator
Familia Bundy (SUA serial de 
comedie, 1987)cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino
Te pui cu blondele? (emisiune 
concurs, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Să te prezint părinților (emi
siune de divertisment, 2009) 
Bun de cinste (reality show) 
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 
divertisment)

07:00
09:55
10:00

12:00

13:00
14:00

16:00

17:00
17:45

»> 19:00
20:30

HB0
16:05
18:10

20:00
21:20
22:00

22:15

23:30

Știrile PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea
Când cerul se dezlănțuie (ger
man film de catastrofă. 2006, 
rel.).
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel.-3689.)
Știrile PRO TV (2009) 
Supraviețuitori în Pacific (SUA 
aventură, 1992)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 - 3690.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de diver
tisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009) 
Fără scăpare (SUA film de ac
țiune, 1993)
State de România (român serial 
de comedie. 2009 - 70.)cu Ghe- 
orghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea
Știrile PRO TV (2009)

06:15
07:45
09:00
10:15
11:30
12:45

14:15
15:30
16:25
16:30

19:30

20:30
21:30

22:30
23:30

11:55 David McCullough: Pictând în cuvinte (2008)
12:35 CaSh (francez comedie, 2008) 100' cu Jean Reno
14:15 Scăpați de Smart (SUA acțiune-comedie, 2008) 

Othello (SUA-englez dramă istorică, 1995)
27 dc rochii (SUA comedie romantică, 2008) 107' cu Katherine Heigl, 
James Marsden, Malin Akerman, Edward Burns
Bun venit în Coreea de Nord! (ceh film documentar, 2008) 72'
Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 9.) 28' Lectura 
Alien (englez-SUA S.F., 1979) 117' cu Sigourney Weaver

O£ 3 4 fi 1 . § 10
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ABURITĂ  ̂AMA, ANT1VIRALĂ, ARAMfTĂ 

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

ÎNCOLOĂTÂCI, MAN, MASTICATOR, 
MISTACOCET, OBOL, OCULOMOTOR, , 

ORĂ, REALIZARE, ROZ, SCĂPATA, ■■ 
STACANĂ. TA, TĂRĂGĂNARE, 

TIPĂRI. TOCÂRI. UV.

Petru Ardelean - ARAD

Sn<lo!
7 5 3 6 2 4
2 9 4 5 3 1
1 4 7 9 5 6

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

6 2 3 4
6 2 4 3 8 1

7 1 2 6 3 5
3 1 8 7 2

Viorel Naghl - VLAD WIRESCU

Sărmana Maria (1996. rel 
în numele iubirii (2008, rel.) 
Cameleonii (2009, rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006 
Pagini de viață (2006)
Pagini de viață (brazilian film , 
2006)
Aniela (român serial, 2009, rel.) 
Destine furate (2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (mexican serial, 
1996)
Poveștiri adevărate 
în numele iubirii (mexican se
rial, 2008
Cameleonii (mexican film serial 
de acțiune, 2009)
Aniela (n^ serjaJ, 2009) 
India (b [jan.jn(]jan film se
rial de av „ .„ . otura, 2009Poveștiri .\ Je noapte
Terra Nos ,, ... . ,ra (brazi ian serial, 
1999)

07:00
0730

Camera de ras
Numerele (SUA serial polițist, 
2005 - 22.)
Sport cu Florentina
Cei 4400 (S.F., 2004, rel. - 2.) 
Galileo
Swingtown (2008, rel. - 3»
Medium (2005 - 4.)
Camera de râs
Cei 4400 (S.F., 2004 - 3.) 
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Trăsniții (2007, rel. - 7.) 
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 
Mondenii Show

: 08:20
09:00
10:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:15
16:15

’ 17:15
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00 Focus Monden

22:15 Trăsniții (serial de comedie, 
2007 - 8.) 45' Amor cu năbădăi

23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA 
serial polițist, 2003 - 19.) 60' cu 
Mark Harmon

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

Greșeli din lumea filmului
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 24.) 
Adevărul goi-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 2.) 
Lovitură de teatru (chinez-hong-kong comedie, 2001 
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 21.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 1.) 
Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990 - 91.) 
Vacanță plăcută! (englez-canadian serial triller, 2006) 
Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 3.)

i
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: V254.216.151

Barman ' 5

Camerista hotel 2

Contabil 1

Femeie de serviciu
2

Inginer instalații pentru 
construcții 1

instalator rețele termice
si sanitare 2

Muncitor necalificat la 
asamblarea,montarea 
pieselor 38

Operator pentu deser
vire războaie de tesut

•' ' 5

Operator pentru intro
ducere, validare si pre- 
lu<" re date

1

Ospatar (chelner) 1

Secretara , 1

Hunedoara

Telefon: 0254.712.750

Absolvent inv.preuni- 
versitar fara atestat prof

7

Agent commercial
1

Barman 1

Confectioner articole 
din piele si inlocuitori

9

Confectioner-asamblor 
articole din textile

16

Consilier financiar- 
bancar 10

Consilier/expert/in- 
spector/referent/econo- 
mist in management

1

Constructor montator 
de structuri metalice

1

Croitor 1 '

Fierar betonist 5

Inginer confecții piele 
si inlocuitori 1

Inginer constructor in
stalații 1

Juristconsult
1

Mașinist la mașini pen
tru terasamente (ifro- 
nist) 9 5

Muncitor necal.la in- 
tret. drumuri, poduri, 
sosele 1

Manager financiar
1

Prelucrător produse ce
ramice prin extrudare

3

Sudor 3

Zidar pietrar 5

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

Coafor
2

Agent comercial 1

Ambalator manual
5

Cosmetician
1

Confectioner - asam- 
’ blor articole din textile

5

Confectioner tricotaje 
după comanda

5

Electrician de exploa
tare rețele electrice

6

Inginer chemist 1

Munc.necal.la 
amb.prod.solide si se- 
misolide 5

Munc.necal.la 
intret.drumuri, sosele, p 
oduri,baraje 5

Manichiurist 1

Manipulant mărfuri 1

Operator calc electro
nic si rețele 1

Lacatus mecanic de in- 
tretinere si reparații 
universale 2

Lucrator comercial
1

Lupeni

Telefon: 0254.562.640

Brutar 1

Muncitor necal.la in
tret.drumuri, sosele, 
poduri 13

Vulcan

Telefon: 0254.571.963

Munc.necal la intret 
drumuri, sosele poduri.

67

Orăștie

Telefon: 0254.247.838

Operator mase plastice
15

Brad

Telefon: 0254.612.615

Ajutor ospătar 1

Barman 2

Muncitor necalificat la 
asamblarea,montarea 
pieselor 9

Ospatar 1

Călan

Telefon: 0254.731.010

Croitor 22

Laborant determinări 
fizico-mecanice 1

Manipulant mărfuri
7

Munc.necal.la 
amb .prod, solide si se- 
misolide 1

Muncitor necalificat in 
industria confecțiilor

2

Probator hidraulic ca

zane, țevi, recipiente
1

Hațeg

Telefon: 0254.777.526

0

Ilia

Telefon: 0254.282.717

Bucatar 2

Munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie,m 
ozaic,faianța, gresie,par 
chet 1

Petrila

Telefon: 0254.514.040

Agent securitate 1

Cartator postal’ 1

Gestionar depozit 1

Lucrator la amenajare 

teren sportiv(amenaja- 
tor baza sportiva) 1

Lucrator comercial
2

Manipulant mărfuri
1

Munc.necal.Ia 
amb.prod.solide si se- 
misolide 1

Munc.necal.la 
demol.cladiri,zidărie,m 
ozaic,faianța,gresie,par
chet 4

Săpător manual 3

Șofer autobus 1

Șofer autoturisme si ca-
mioane 1

Aninoasa

Telefon: 0254.512.276

Mecanic utilaj 1

Vânzător 1

Mica publicitate

■I
IMOBILIARE TERENURI J

De vânzare 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.

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.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
ap entă, curte și grădină. Casa arc beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exK...oâră, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

• J li ZL. j «i "V’Ă • ■, n

ANUNȚ PUBLIC
SC FLOARE DE COLȚ SRL cu sediul în localitatea Baru - Petros, 

str.Principala, nr.205, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Restaurant - Pensiune HANUL 
BOLEȘTILOR”, situat în localitatea Baru, str.Principala, nr.205, jud.Hune
doara.

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

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

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

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.

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

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea319 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

■
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.

ANUNȚ PUBLIC
SC PROSERV SA cu sediul în localitatea Hune- 

* doara, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr.l, jud.Hune- 
doara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Stație de be
toane, fabricarea elementelor din beton”, situat în lo
calitatea Hunedoara, str.Piața Iancu de Hunedoara, nr.l, 
jud.Hunedoara.

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

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

AUTO

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru progra
mul rabla. Tel. 0745.213.577.

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.

DIVERSE

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187. 4

! (text maxim 50 de cuvinte)

; Nume.....................................Prenume............................
: Strada............................... v................Nr.......Bl................
; Sc.....Ap.... Localitatea.......................... Județul..............
■ C.I. seria............... nr....................................
• Eliberat de...................................
i DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
I
1

Semnătura

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, Charleston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastică 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 ter-moizolantă, husă ploaie și landou,în garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva.

mică publicitatepersoane juridice:

■ Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl.
! 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 chioșcul de lângă Deva Mail și
; la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
< Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast- ! 
I fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în ; 
I ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi ; 
! și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 3
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& Proaspăt întoarsă de la lotul național, Carmen Cartuș va fi din nou 
un om de bază în echipa Devei la meciul disputat astăzi în deplasare 
la Reșița.

Mureșul DevaJiul nu primește bani 
de la Primărie
Administrația locală din mu

nicipiul Petroșani nu va 
aloca niciun leu în acest an 
pentru clubul de fotbal Jiul 
Petroșani. Decizia a fost co
municată mass-media printr

un comunicat.

„Administrația Publică Locală a 
Municipiului Petroșani nu poate 
finanța Asociația Sportivă “Clubul 
Sportiv Jiul”. Interdicția este dată de 
Legea 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile de fon
duri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes local, conform 
căreia administrațiile locale nu pot 
finanța asociații sportive de drept pri
vat care nu și-au îndeplinit obligațiile 
de plată exigibile a impozitelor și 
taxelor către stat, precum și a 
contribuției pentru asigurările sociale 
de stat. Chiar dacă legea ar permite, 
finanțarea unei astfel de activități 
într-un an de criză cum este 2010, 
când ne-am putea confrunta cu 
disponibilizări de personal, este cel 
puțin riscantă”, se arată în comuni
catul Primăriei Petroșani, comunicat 
semnat de primarul Tiberiu Iacob- 
Ridzi. Decizia nu este una 
surprinzătoare, însă ne spune un 
lucra foarte important, pe care nu 1- 
am cunoscut până în prezent, dar pe 
care îl bănuiam. Jiul are datorii nu 

numai la foștii jucători și colabora
tori, ci și la bugetul de stat. Ori toc
mai' din această pricină legea nu 
permite autorităților locale să aloce 
bani din propriul buget pentru 
finanțarea activității fotbalistice. Este 
clar în acest moment că Jiul nu se 
poate baza decât pe propriile forțe, 
adică pe sumele pe care Alin Simota 
va binevoi să le dea clubului. Robi
netul s-a închis însă și de la omul de 
afaceri, astfel că Jiul nu va fi 
programată nici în etapa de sâmbătă, 
situație în care va fi exclusă din cam
pionat conform regulamentului, pen
tru două neprogramări în aceeași 
ediție de campionat.

Oficialii clubului Jiul au anunțat 
prin vocea vicepreședintelui George 
Boboc că doresc revitalizarea Cen
trului de Copii și Juniori. Pentru că 
echipa de seniori este în pragul 
desființării cei mici par să fie, acum, 
în central atenției. Astfel conducere 
clubului va organiza^ începând de 
sâmbătă, 6 martie, selecție la stadion 
pentru copiii născuți în anii 1995, 
1996, 1997, 1998, până în 2003, in
clusiv. De selecția acestora se vor 
ocupa antrenorii de la centra: Huza, 
Sedecara, Tâlvescu, Moldovan, Hen- 
zel, Sorin Ghițan. „îi așteptăm pe 
copii să vină într-un număr cât mai 
mare, pentru că ei sunt viitorul fot
balului din Vale”, a declarat George 
Boboc.

Meci tensionat sub Cetate, 
între Mureșul Deva și CS Oto
peni. Jocul a avut două reprize 
diametral opuse, prima fiind la 
discreția gazdelor, iar a doua a 

aparținut vizitatorilor.

Deva a început ceva mai decisă și 
putea lua avans pe tabela de marcaj încă 
din primele minute. Furdean a scăpat de 
marcaj, a fost angajat în adâncime de 
Tîmăvean și singur cu portarul Otopeni
ului, Zimmermann, a tras cu stângul pe 
lângă poartă. Apoi a urmat o perioadă de 
acalmie, în care s-a dus o bătălie surdă la 
mijlocul terenului, din care niciuna dintre 
formații nu a ieșit învingătoare. -CS 
Otopeni a încercat câte ceva pe con
traatac, în special prin atacantul de cu
loare Kalle, foarte penetrant. Deschiderea 
scorului avea să se producă cu cinci 
minute înainte de pauză. Fază prelungită 
de atac a Mureșului în careul oaspeților, 
Tîmăvean îi face un paravan lui Bajko 
Bama, care pătrunde nestingherit și îl 
învinge cal, cu latul, pe Zimmermann.

Otopeniul 
prinde aripi

De la cabine au ieșit parcă altă 
brigadă de arbitrii. Centralul Teodora _ Colac peste pupăză, juniorul Pistol este 
Albon și-a dat în stambă, în minutul 47, eliminat pentru cumul de cartonașe de

Mureșul lie va: Căîîn Moldovan -
Golguț, Dosan, Pistol, Cîmpean, Furdean, 

Vajda, Sătmar, Kelcmen, Tâmovcan, Bajko.
Antrenor: Gheorghe Barbu _
Au mai jucat: Grigorață, Moca

gV CS Otopeni: Zimmermann - Ivan,
Cl Vatavu, Stelea, Dumitrescu, Pârvu, Pană, 
Constantinescu, Kalle Galița. Savu.

Antrenbr: Fiorin Tene v
Au mai jucat: Matei, Savu

Arbitrii:
Teodora Albon, 

Petruța 
higulcscu. 

Carmen Neaga

Banii vin după meciul cu Mureșul

CS Otopeni 2-2

Joi, 4 martie 2010

când a acordat cu mare ușurință un pe- 
natly pentru CS Otopeni, la un contact 
între Kalle și poratub Călin Moldovan. 
Deși devenii au protestat îndelung, 
Teodora Albon nu și-a schimbat decizia, 
iar Pană a transformat pentru 1 - 1. De
venii s-au tăiat ca maioneza după prim
irea golului și au cedat inițiativa. Același 
Kalle ratează monumental în minutul 55, 
după un cadou făcut de portarul 
Moldovan. Atacantul Otopeniului a reușit 
performanța de a nu nimeri spațiul porții 
de la nici patru metri, singur, singurel, cu 
toată poarta goală în față. în minutul 74, 
ilfovenii preiau conducerea pe tabela de 
marcaj. Același Kalle centrează în careu, 
mai mulți jucători deveni trec pe lângă 
balon, care ajunge la Matei. Acesta din 
urmă trage spre poartă, iar portarul 
Moldovan, din nou neinspirat, pune pi
ciorul și mingea se duce în propria plasă. 

Teodora Albon, după ce arbitrul s-a lăsat 
păcălit de o simulare grosolană. Echili
brul numeric a fost restabilit aproape imat 
diat. Bogdan Stelea, fiul fostului 
internațional, a văzut roșu direct după ce 
l-a faultat pe Bama în postură de ultim 
fundaș. Sătmar „a pus” și el o minge pe 
bara transversală, ratând golul egalizator. 
Mureșul a asaltat poarta Otopeniului, iar 
consecvența i-a fost răsplătită în minutul 
90. Centrare din corner Vajda, Grigc^iță 
e la locul potrivit și lovitura sa de cap Hte 
imparabilă, 2-2. „Nu mai zic nimic de
spre arbitraj, că iar iau amenzi și 
suspendări. Câte brigăzi feminine au fost 
până acum la Deva? O grămadă. N m 
nimic cu arbitrele, de cele mai mulie-dn 
își fac treaba, dar la jocuri în care e o 
echipă la retrogradare se joacă altcumva. 
Arbitrul s-a pierdut cu firea, apoi și 
jucătorii mei s-au enervat și nu au mai re
spectat nimic”, a declarat după meci 
antrenorul devenilor, Gheorghe Barbu.

Jucătorii echipei Minerul Lu- 
peni vor intra în posesia prin le 
1.000 de dolari, anunțată înaintea 
meciului de la Turda, doar după 
meciul de sâmbătă, de la Lupeni, cu 
Mureșul Deva. Astfel, dacă elevii 
lui Petre Gigiu și Iosîf Rus vor 
câștiga, vor băga în buzunar suma 
promisă. De altfel oficialii le-au 
transmis deja jucătorilor că nu au 
voie să piardă jocul cu Deva, echipă 
care, în tur, s-a impus în fața 
grupării lupenene.

*

Pagină reali-.ată de
hd Bogdan Barbu
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