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0 Atac la producția
autohtonă de ouă

Controversa privind calitatea ouălor care provin de Ia 
găini îțstresate” este pe cale de a fi tranșată de către specialiști, 
după ce o fundație de protecție a animalelor a susținut fără nici 
un fundament științific ipoteza conform căreia ouăle produse 
de găinile crescute în cuști sunt dăunătoare organismului

Numărul accidentelor 
rutiere grave este în sc

în primele două luni ale acestui an pe șoselele 
din județul Hunedoara s-au produs 49 de accidente 
rutiere grave, care au avut ca rezultat moartea a șapte 
persoane și rănirea gravă a 55 de oameni.
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Mașina de vot din Consiliul Local
Sursa: BNR Deva nu mai funcționează

Din cuprins

țj Electrificare cu porția

Potrivit statisticilor circa 12.000 du iiunedoreni 
locuiesc in case care un sunt branșate la rețeaua 
de curent electric. în județul Hunedoara există 
încă 23 de localități neelectrificate cu peste 1.200 
de gospodării.

Elevii de la „Andrei
Șaguna verdeața
în Deva
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Aleșii locali ai Devei 
au încercat să blocheze 
o investiție imobiliari

Două în minus.
Baia Mare și Jiul, out 
din Liga a ll-ar!

Editorial
de Ștefan Ciocan

Despre culmea 
tupeului și prostia 
politicienilor

Criza economică a lovit atât de tare firmele 
de construcții, încât și cele abonate la banul public 
au început să facă orice ca să pună mâna pe câte o 
lucrare. Sărăcie mare mon cher! Dar sunt unele 
firme, pentru care termenul de concurență este 

ceva necunoscut, acele societăți, patronate de 
pruncii, ginerii, nepoții sau finii celor care stau cu 
brișcă în mână și taie după cum au ei chef din 
bugetele locale. Bine înțeles că omul cu brișcă nu 
se teme nici de legi, pentru că se știe, cei care îm
part bugete pun și șefii instituților care se ocupă cu 
instaurarea legii. Ieri, după ședința Consiliului 
Local a fost supărare mare în anumite cercuri lib
erale. Tocmai „Ginerică”, flăcăul care „să țâne” cu 
mândrețea de fată a președintelui peste aleșii 
județului a ratat o lovitură în cel mai mafiot stil cu 
putință. Pe ordinea de zi a Consiliului Local a fost 
un punct care în mod normal nu ar fi trebuit să 
reprezinte o miză urașă pentru consilieri. Cu toate 
astea pe acest punct mândrii reprezentanți ai deve- 
nilor s-au sfădit mai tare decât pe bugetul local. De 
ce aprobarea construirii unui bloc de locuințe, o 
investiție privată care ar trebui să bucure comuni
tatea, a stârnit atâtea patimi? Răspunsul este sim
plu. Pentru că o anumită firmă de construcții, 
patronată de un anumit flăcău deștept trebuia musai 
să lucreze la acel bloc. Investitorul privat era 

obligat să-i dea banii acelui flăcău deștept dacă 
voia ca aleși locali să aprobe investiția. ..Lunga 
mână” a șefului peste județ intervenea astfel prin 
flăcăul care „să țâne” cu prințesa sa. ordonând con
silierilor liberali, aflați mai nou la comanda sa cum 
să voteze.

Cum nu ajungea in acest caz depășirea •• 
oricărui ref ord în domeniul tupeurlui. s-a ridicat și 
un politician care a ținut morțiș să depășească 
recordul în domeniul prostiei. Cu sau fără voia lui, 
vreau să cred că fără, unul dintre oamenii care 
poate influența votul opoziției în Consiliul Local, 
s-a dat peste cap și aproape a reușit, să convingă 
tabăra portocalie să voteze împotriva proiectului și 
să facă astfel jocurile șăfului ăl mare de la județ. 
Noroc că cei cinci consilieri PDL s-au deșteptat la 
timp și au refuzat să facă jocurile în stil mafiot, 
alegând răul cel mai mic. în urma acestei povești, 
cu foarte mult tâlc, rămâne totuși întrebarea: Până 
unde poate să meargă tupeul și dorința de 
îmbogățire a celor din anturajul omulețului care 
conduce județul?
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
— ► DN 7 Mintia - Săcămas
“ ►DN 7 Iiia - Gurasada - Zam
& ►DN 68 Săcămaș - Dobra

►DN 7 Mintia - Vetel
— ►DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc 
►DN 7 Burjuc - Zam
► Aninoasa DN 66 și DN 66A

■^■Sfântul Zilei HOROSCOP
| greco-catolic 
Sf. Sofronie 
al Ierusalimului

f romano-catolic
Sf. Rozina

Acest luminător al Bisericii era 
din țara Feniciei, s-a născut în cetatea 
Damascului, către anul 550, și se trăgea 
din părinți deopotrivă de evlavioși. îm
binând istețimea pe care o avea de la 
naștere cu râvna deosebită la învățătură, 
a ajuns stăpân pe toate cunoștințele pe 
care le putea cineva dobândi în vremea 
aceea. Și încă de pe când se găsea în 
Damasc a deprins toată virtutea care pe 
atunci se izbutea numai în pustiu. Mai 
târziu s-a dus la Mănăstirea marelui 
Teodosie începătorul vieții de obște, 
unde aflând răgaz și trăind în liniște 
alături de Dumnezeu și-a întărit mintea 
și inima cu citirea dumnezeieștilor 
Scripturi, robindu-și tot cugetul întru as
cultarea lui Hristos. Dorind însă și mai

Sfântul Sofronie, 
patriarhul Ierusalimului
multă învățătură și o viață și mai curată, 
a pomit după trecere de mai multă 
vreme la Alexandria. Și găsind acolo un 
bărbat deosebit de vrednic, pe nume 
Ioan Moshu, care era plin de toată 
înțelepciunea și priceperea, a rămas la 
el și a locuit împreună cu el sub același 
cort și sub același acoperământ, ducând 
același fel de viață și având același 
gând, împărtășindu-se din cunoștințele 
aceluia și împărtășindu-i la rândul său 
pe ale sale. îmbolnăvindu-se aici de o 
grea boală de ochi, a fost vindecat de 
către sfinții Chir și loan, cărora, drept 
plată a vindecării, le-a cerut îngăduința 
să treacă în scris minunile săvârșite de 
ei în fiecare zi. Și într-adevăr le-a trecut 
pe toate în scris.

Mai târziu, datorită vieții lui 
înalte, a ajuns episcop al Ierusalimului. 
Când sfânta cetate Ierusalim a căzut în 
mâinile perșilor, el s-a dus la Alexan
dria, la marele loan cel Milostiv, care 
păstorea pe atunci în scaunul apostolic 
de acolo. La săvârșirea din viață a aces
tuia, găsindu-se deci la Alexandria, într- 
un cuvânt de laudă el a arătat toată 
comoara cea nesfârșită de milostivire și 
înălțimea vieții sfântului loan cel 
Milostiv, deplângându-1 și el îndeajuns

de mult.
După ce s-a întors iarăși în sfânta 

cetate, nici nu se poate spune cu câtă 
grijă și trudă a păstorit Biserica ce-i fus
ese încredințată: el nu a dat câtuși de 
puțin somn ochilor lui și ațipire 
pleoapelor lui. Și lupta lui nu era numai 
împotriva demonilor, ci și împotriva 
ereticilor, pe care combătându-i cu 
dovezi din Scriptură și cu predaniile 
Părinților, ca și cu învățăturile lui pro
prii, îi punea pe fugă. El a lăsat Bisericii 
multe scrieri vrednice de cuvânt și de 
pomenire, în care învață pe credincioși 
trăirea cea dreaptă și viețuirea după voia 
lui Dumnezeu. Printre aceste scrieri 
sunt Limonariul (împreună cu loan 
Moshu), viața sfântului loan cel 
Milostiv și Viața sfintei Maria 
Egipteanca, cea deopotrivă cu îngerii 
printre femei, care a săvârșit în pustiu 
lupte mai presus de puterile omenești. 
Astfel trăind viață bună și bineplăcută 
lui Dumnezeu, învățând și pe alții și slu
jind ca o adevărată gură a lui Hristos, 
păstorind cu cuviință turma încredințată 
lui, după trei ani s-a mutat în pace la 
Dumnezeu.

în plan amoros, ești preocupat 
mai mult de împlinirea la nivel fizic, 
erotic, decât la comuniunea spiri

Este o zi importantă în plan pro
fesional, care îți va oferi posibilitatea 
să demonstrezi ceea ce poți face. 
Dacă ești pus în situația de a alege, 
gândește-te foarte bine.

tuală. Dacă ai deja o relație și te con
frunți cu probleme, va fi nevoie de eforturi.

Astăzi este indicat să asculți mai 
mult și să vorbești mai puțin. Nu-ți 
exprima părerea și nu oferi sfaturi 
fără să fii întrebat. Este o zi bună 
pentru a te ocupa de bugetul familiei.

în activitatea profesională te-ar 
ajuta dacă ai avea mai multă încre
dere în forțele proprii. Ai mai multe 
cheltuieli ca de obicei, lucru care 
poate să-ți complice situația financiară.

Dacă cumperi mai multe lucruri 
decât ai nevoie, redu din aceste chel
tuieli. în plan amoros au loc eveni
mente destul de promițătoare. Se
poate să găsești pe cineva pe placul tău.

Se poate să te confrunți cu pro
bleme serioase în viața de cuplu. 
Numai dacă ai o relație stabilă, atunci 
nu trebuie să-ți faci griji. Apare oca
zia să urmezi o specializare care să te ajute îi 
activitatea ta profesionala.

Ingrediente:
1 canî de fasole albă fiartă, 150 

grame roșii cherry, 1 legătură de 
pătrunjel.

Pentru sos avem nevoie de o 
linguriță de ulei de măsline, 3 căței 
de usturoi, rozmarin, sare, piper, 
suc de lămâie.

Mod de preparare:
Fasolea albă fiartă se amestecă cu 

roșiile cherry și cu pătrunjelul tocat. 
Usturoiul se toacă mărunt și este călit 
împreună cu rozmarinul într-o tigaie 

■ cu ulei de măsline.
Sc adwuă s«x, piper și se lasă 15 

minute la răcit. Se amestecă sosul cu 
fasolea fiartă și roșiile clierțy

Hunedoara ___
Vă anunțăm că joi, 11 mar- 

tîe.2010, în intervalul orar 8 - 16, se 
va sista furnizarea apei potabile în 
municipiul Hunedoara pe strada 
Victor Babeș. întreruperile sunt 
cauzate de anumite avarii apărute la 
branșamentele de pe strada Victor 

■Babeș la numerele 41 și 49.
De asemenea, tot joi, în inter- 

valul orar 08 - 18 se va sista 
furnizarea apei potabile în mume ip- 
liul Hunedc-ara pe străzile: Cruzi: 
Tudor Vladimirescu, Aleea Viitoru
lui, Nicolae Bălcescu (parțial), 
Teilor, Obor, Constructorului, 
Retezat, Crinilor, Zorilor, 
Odobescu, Simion Bămuțiu, Dece- 
bal (parțial).

întreruperile sunt cauzate de o 
manevră de reconectare a utilizato
rilor din zonă la noua rețea de apă 
potabilă, în cadrul măsurii ISPA.

✓
1851: Inaugurarea operei Rigoletio, de Giuseppe 

Verdi, la Teatrul La Fenice, din Veneția, Italia
1902: Se dă sentința în procesul Caion-Caragiale.

11 martie
de-a lungul timpului

S-au născut:
1843: Harald Hoffding , filosof danez (d. 1931)
1891: Ion Pillat, poet român (d. 1945)
1899: Regele Frederick al IX-lea al Danemarcei (d. 

1972)
1920: Nicolaas Bloembergen, fizician olandez, lau

reat al Premiului Nobel
1931: Ion Besoiu, actor român de teatru și film
1953: Ladislau Boloni, fotbalist, antrenor român

Cu banii nu stai extraordinar. Este 
o zi în care te poți gândi la metode 
prin care să economisești câte ceva, 
îți reușește tot ceea ce-ți propui în 
plan profesional.

.Raion este condamnat la 3 Juni închisoare, 500 de lei 
.amendă către stat și 10.000 de lei despăgubiri către 

■Haragiale
1938: Ocuparea Austriei de către Germania hit* 

ieristâ (Anschluss)
1990: începe manifestația populară din Piața Op

erei din Timișoara, la care a fost adoptată, la 12 martie 
J1S90, Proclamația de la Timișoara

1995: Președintele României, Ion Iliescu, a partic
ipa la Conferința mondială pentru dezvoltare socială de 
■Bopenhaga

1997: Paul McCartney, ex-Beatles este înnobilat 
șina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii

g Bancul zilei
Un oarecare dintr-un sat 

îndepărtat sosește la Bucu
rești, se suie într-un taxi și 
comandă șoferului:

- Du-mă în principiu!
Șoferul:
- Unde?
- în principiu, ți-am zis! 
în fine, după mai multe

încercări de a-1 lămuri pe 
șofer unde voia să meargă,

bădia spune:
- Păi mi-a spus și mie ci

neva că la București, în prin
cipiu, se găsesc de toate!

© .© ©
Sosește un țăran la un 

stadion de lupte de cocoși. 
Tipul habar n-are despre 

’aceste concursuri și se apro
pie de cineva care arăta ca

Hunedoarei
'■TîkMn V- ntnjTniții rtvrtfcnp»- ț

Comemorări:
1869: Vladimir Odoevsky, filosof, scriitor rus (n. 

1803)
1931: Wilhelm Friedrich Mumau, regizor de film ger

man (n. 1888)
1955: Alexander Fleming, bacteriolog scoțian, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1881)
1987: Ioan Coman, bizantinolog, teolog, profesor (n. 

1902)
1993: Dan Simonescu, bibliolog, istoric și critic al lit

eraturii române vechi (n. 1902)
2006: Slobodan Milosevic, fost președinte al Serbiei 

și al Republicii Federale Iugoslavia

în anturaj, o parte dintre per
soane se dovedesc a nu merita încre
derea ta. De aceea, nu-ți mai pierde 
vremea în compania lor, dacă de 
cele mai multe ori vezi că ai de pier
dut din cauza acestora.

Se poate ca realizările impor
tante din ultima perioadă, mai ales 
cele din plan profesional, să te aducă 
într-o stare de auto-satisfacție.

Este o zi frumoasă în plan amo
ros, cu momente agreabile în compa
nia persoanei iubite. Ai putea întâlni 
pe cineva care să te determine să faci 
planuri rapide pentru viitorul vostru.

n

un bun cunoscător (pălărie, 
trabuc și privirea respectivă) 
și îl întreabă:

- Scuzați, în următoarea 
luptă, care e cocoșul bun?

Omul răspunde:
- Cel bun e cel alb!
Prietenul nostru merge și 

pariază o mulțime de bani pe 
cocoșul alb. începe lupta și 
cel alb primește o bătaie de

pomină. Supărat, omul nos
tru se îndreaptă către consi
lierul lui și îl ceartă:

- Alo, domnule, n-ați 
spus că cel bun era cocoșul 
alb?

...celălalt răspunde:
- Da, cel alb era cel bun, 

celălalt este un dobitoc.
© © ©

Ai posibilitatea să realizezi lu
cruri frumoase în plan financiar. Nu 
trebuie să te grăbești, deoarece lucru
rile se întâmplă în timp. Te Ocupi
mult de chestiunile legate de casa si familie. 
Cei dragi îți dau o mână de ajutor.

Este un moment bun pentru a 
face planuri de vacanță și, în unele si
tuații, chiar de a organiza mutarea 
într-o altă locuință. însă nu te pierde
în vise, ignorând lucrurile importante care tre
buie să fie terminate acum. Păstrează-ți spiri
tul practic.
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Primarul Craioveî, Antonie Solomon, care se află in arest preventiv 
pentru luare de mită in formă continuă, fals intelectual fi ut. de fals, 
a fost suspendat miercuri dimineață din funcție, în baza unui ordin 
emis de prefectul județului Dolj, Eugen Georgescu.
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Mașina de vot din Consiliul Local Deva nu mai funcționează
Pentru prima dată după 

aproape 10 ani bugetul local al 
municipiului Deva nu a mai 

fost votat în forma propusă de 
primarul Mircia Muntean.

Consilierii au organizat o dez
batere publică în urmă cu aproximativ 
două săptămâni unde au stabilit proiec
tul de buget. Alte patru amendamente 
au fost depuse în timpul ședinței și au 
fost votate.

Unii consilieri s-au manifestat ve
hement împotriva proiectului de buget, 
pentru că, în opinia acestora, anumite 
bunuri și servicii pe care urmează să le 
achiziționeze municipalitatea sunt 
supraevaluate.

Paturi de relaxare 
și găleți de duș Ia 
prețuri fabuloase

Pe lista de achiziții, la capitolul 
, Alte cheltuieli de investiții - Dotări in

dependente”, se găsesc anumite bunuri 
care au stârnit „mânia” unor aleși lo
cali.

Pentru achiziționarea a trei găleți 
de duș a fost alocată suma de 8.188 lei, 
iar un pat de odihnă rabatabil este eval
uat la prețul de 26.490 lei.

Lista de cumpărături mai cuprinde 
și două paturi de masaj pentru care au 
fost aprobate 17.870 lei.

Explicația dată de primarul Mircia 
Muntean la intervențile consilierilor a 
fost că prețurile nu sunt fixe, și că ar fi 
recomandat mai bine să se verifice 
prețurile practicate de magazine înainte 
de a fi trecute în listă decât să se 
intervină cu astfel de comentarii.

Cheltuieli sigure, 
venituri aproximate

Veniturile bugetare estimate pen
tru anul 2010 sunt de peste 162 de mil
ioane de lei. Majoritatea surselor de 
venit sunt veniturile fiscale - aproxi
mativ 138 de milioane de lei - care au 

o rată de realizare de 70 - 80 la sută. în 
aceste condiții este greu de crezut că 
obiectivele prevăzute în buget la capi
tolul cheltuieli vor putea fi realizate. 
Cheltuielile curețe se ridică la 
122.645.810 de lei.

Din această sumă 5.473.580 de lei 
o reprezintă diverse sporuri și prime 
acordate salariaților Primăriei.

Pentru reclamă și publicitate 
Primăria va scoate din „visterie” 
501.500 lei, iar pentru protocol 432.000 
lei.

Ajutoarele sociale vor costa 
Primăria Deva 2.610.000 lei, bursele 
514.000 lei iar pentru o relație bună cu 
divintatea Consiliul Local va plăti cul
telor 1.666.100 lei.

Tineretul se dovedește a fi „oaia 
neagră” a municipalității pentru că la 
acest capitol alocația bugetară este de 
doar 5.000 de lei în timp ce pentru 
activitățile sportive aleșii locali au 
prevăzut 1.682.800 de lei.

Irina Năstase

Aleșii locali au încercat să blocheze o investiție imobiliară

„Cei care se opun acestui proiect sunt influențați de firmele care vor să 
pună mâna pe contract. Există unsprezece astfel de firme care vor asta și 
încearcă să amâne aprobarea. Eu vreau să creez locuri de muncă, este vorba 
și de case pentru oameni și acea zonă insalubră cu buticuri și tarabe unde se 
vând mici. Cât timp am să fie eu primar în Deva nu va fi influențată o hotărâre 
de consiliu local de interesele unor firme de construcții ”

Mircia Muntean, 
primarul municipiului Deva

Vinde din «toc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

Aprobarea documentației ur
banistice pentru construiea 

unui bloc de locuințe în zona 
Trident a iscat certuri între 

consilierii locali ai Devei. Pro
iectul prevede construirea 

unor blocuri de locuințe pre
cum și a zece locuri de parcare 
lângă cimitirul romano-catolic 
de către S. C Melita Develop
ments. SRL. Având în vedere 
avizele nefavorabile emise de 
Enel, E.On Gaz, Romtelecom, 

precum și împotrivirea Episco
piei, unii consilieri locali nu 
au fost de acord cu eliberarea 

autorizației de construcție.

Premii pentru sportivii Devei

Gimnastele din Lotul Național 
Olimpic au fost premiat^ de primăria 
municipiului Deva. Consiliul Local 
Deva a răsplătit performanțele de
osebite obținute de gimnaste prin acor
darea de premii bănești. Totodată a mai 
fost premiată și o atletă din Lotul 
Olimpic de Atletism, care se pregătește 
la Deva.

Lotul Național Olimpic de 
Gimnastică al României a fost recom
pensat de Consiliul Local Deva pentru 
rezulztatele deosebite obținute în ultima 
perioadă. Gimnastele care se antreneată 
în baza sportivă de la poalele Cetății au 

între consilierul Ferdinand Pogoc- 
san și primarul Devei a avut loc un 
schimb de replici usturătoare. Con
silierul și-a exprimat nem 'ltumirea 
referitor la construcția ansamblului de 
blocuri motivând că încalcă prevederile 
legale, mai precis ordinul 536 al Minis
terului Sănătății. Legea prevede că astfel 
de construcții nu se pot face decât la o 
distanță mai mare de 50 de metri de 
locurile de veci. în plus numărul 
locurilor de parcare prevăzute este prea 
mic la un număr atât de mare de locuințe. 
Primarul Mircia Muntean a acuzat con
silierii care și-au exprimat votul 
împotrivă de faptul că doresc amânarea 
acordării autorizației de construcție pen
tru că sunt influențați de firmele de 
construcții care doresc să pună mâna pe 
contractul de execuție al blocului respec
tiv. Primarul a mai propus soluționarea 

obținut performanțe deosebite, cuantifi
cate prin obținerea mai multor medalii 
la diverse competiții sportive. Fetele de 
la Centrul Olimpic au obținut opt 
medalii (aur, argint și bronz) la festi
valul Olimpic al Tineretului Europe- 
ande la Tampere Finlandia, o medalie 
de bronz la Campionatele Mondiale, și 
alte zeci de medalii la în competiții 
internaționale precum Tyson American 
Cup, Trofeo Citta di Jesolo, Trofeo In
ternational Cita di Lugaro, I Vila de Salt 
Premi de Girona, Cupe Avenir Malm- 
edy. De asemena atleta Andreia Todere- 
anu Maria care a obținut medalia de 

locurilor de parcare prin construirea unei 
parcări supraetajate în acea zonă. Arhi
tectul Dumitru Armășescu susține că 
ridicarea ansamblului de locuințe este 
posibilă deoarece a fost întocmit un 
studiu de impact din reiese că nu sunt de
terminate riscuri semnificative.

„Nici un aviz nu este favorabil..Or
dinul Ministerului Sănătății care prevede 
ca orice construcție să fie situată la o 
distanță mai mare de 50 de metrii de 
locurile de veci este încălcat. Nu cred că 
este cazul să construim aceste blocuri. 
Locurile de parcare sunt o problemă. Dar 
dacă le construim încălcăm prevederi 
legale, iar primarul ne promite o parcare 
supraetajată care nu o să apară 
niciodată.” a spus Ferdinand Pogocsan, 
consilier UDMR.

Irina Năstase

bronz la Festivalul Olimpic al Tinere
tului European de la Tampere și 
antrenorul acesteia au fost 
recompensați de Consiliul Local Deva. 
Pentru premierea Lotului Olimpic de 
Gimnastică a fost alocată suma de 
55.000 lei. Pe lângă acești bani Lotul 
Olimpic va mai primi din partea Con
siliului Local suma de 100.000 de euro 
pentru diferite proiecte.

„Este un gest din partea Consiliu
lui Local care vine un pic cam târziu. 
Este totuți mai bine mai târziu decât 
deloc. Deva are două mari simboluri: 
Cetatea și Lotul Olimpic. Pentru cetate 
s-au alocat fonduri. Lotul Olimpic nu a 
primit nimic până acum. Este de datoria 
noastră să sprijinim Lotul Olimpic pen
tru că ei reprezintă cei mai buni 
mesageri ai municipiului Deva. 
Totodată ne fac o mare cinste prin fap
tul că au hotărât să rămână la Deva. 
Avem, deci, obligația morală să îi spri
jinim”, a declarat Florin Oancea, vi- 
ceprimarul municipiului Deva.

Irina Năstase
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Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori și viscol pentru 
București și 20 de județe din jumătatea de sud a țării, valabilă de mier
curi, ora 22.00, până joi, la ora 20.00. Județul Hunedoara nu va fi afectat 
de fenomenele meteo.

Numărul accidentelor rutiere grave
Un tânăr este cercetat 
penal pentru că a 
condus fără permis

Diamant F. de 21 de ani din 
Deva a fost prins marți în jurul orei 
20:15 de polițiști Biroului Rutier 
Deva, în timp ce conducea un au
tovehicul cu toate că nu avea per
mis de conducere. Tânărul circula 
pe strada Mihai Eminescu din mu
nicipiul Deva. Polițiștii i-au în
tocmit dosar de cercetare penală 
pentru conducerea unui autoturism 
pe drumurile publice fără a poseda 
permis de conducere.

Bilanț negru 
pe șoselele județului

în primele două luni ale aces
tui an s-au produs 38 de accidente 
din cauza neadaptării vitezei la 
condițiile de drum sau a 
nerespectării limitelor maxime de 
viteză, cu 9 mai multe față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Din cauza încălcării normelor ru
tiere de către pietoni s-au produs 
nouă accidente de circulație cu 
șase mai puțin față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Alte 14 
accidente s-au produs pentru că 
șoferii nu au acordat prioritate de 
trecere. în urma depășirilor 
riscante s-au produs cinci acci
dente de circulație, cu unu mai 
puțin față de primele două luni ale 
anului trecut. Alte șapte accidente 
s-au produs din cauza consumului 
de alcool la volan.

Radarele noi 
au ajuns la sediul 
Polițiștilor

Serviciul Rutier din 
cadrul 1PJ Hunedoara are în dotare 
11 autospeciale dotate cu echipa
mente de supraveghere a traficului 
rutier și de măsurare a vitezei de 
deplasare tip „Autovision”. Noile 
„arme” pe care le vor utiliza 
polițiștii în lupta cu viteza excesivă 
vor fi prezente de astăzi pe șoselele 
din județul Hunedoara. Autospe
cialele vor fi prezentate și partener
ilor săi, Serviciul Județean de 
Ambulanță, SMURD și echipajelor 
de descarcerare al ISU Hunedoara.

Maria Bulz

este în scădere
în primele două luni ale aces
tui an pe șoselele din județul 

Hunedoara s-au produs 49 de 
accidente rutiere grave, care 
au avut ca rezultat moartea a 

șapte persoane și rănirea gravă 
a 55 de oameni. Numărul per

soanelor decedate în urma 
acestor evenimente rutiere a 
scăzut comparativ cu aceeași 

perioadă a anului trecut, dar a 
crescut numărul șoferilor care 
sunt prinși în trafic după ce au 

consumat alcool.

De la începutul anului Polițiștii 
Serviciului Rutier Hunedoara au efec
tuat peste 430 de controale în trafic care

Noi investiții în sănătate
Mai multe echipamente performante, 

specifice intervențiilor de urgență, vor 
ajunge în județul Hunedoara în cursul aces
tui an. Acestea au fost achiziționate prin 
finanțare europeană în baza unui contract 
încheiat între patru județe din partea de vest 
a țării. în județul Hunedoara vor ajunge o 
autospecială cu apă și spumă, una destinată 
cercetărilor biologice și nucleare, una pen
tru descarcerări grele, trei pentru descarcer

au avut ca obiectiv prevenirea și 
sancționarea abaterile șoferilor care 
încalcă legea.”Scopul acțiunilor 
polițiștii rutieri a fost acela de a 
menține un trend descendent al dinam
icii accidentelor de circulație și im
plicit, al numărului de victime. în 
general au fost sancționate cu precădere 
abaterile care constituie cauze genera
toare a accidentelor rutiere”, a precizat 
Dan Micu, șeful Serviciului Județean al 
Poliției Rutiere.

A scăzut numărul 
accidentelor rutiere

în ciuda tuturor controalelor și a 
acțiunilor de prevenire a accidentelor 
rutiere în primele două luni pe lângă cei 
șapte oameni care au murit în urma ac
cidentelor rutiere, au fost rănite grav 55

are în cazul accidentelor rutiere și o 
ambulanță de prim ajutor. Ceremonia de 
semnare a contractului de finanțare pentru 
proiectul „Achiziționare echipamente speci
fice pentru îmbunătățirea capacității și 
calității sistemului de intervenție în regim 
de urgență și pentru acordarea asistenței 
medicale de urgență și a primului ajutor cal
ificat în Regiunea de Vest” a arut loc. ieri, 
la Arad. în prezența premierului Emil Boc 
iar valoarea acestuia se ridică la peste 40 de 
milioane de euro. „întotdeauna am spus și 
am apreciat faptul că, arunci când investești 
pentru sănătate înseamnă enorm de mult. 
Deci acest contract prevede achiziționarea 
de echipamente pentru îmbunătățirea 
intervențiilor in situații deosebite, indiferent 
că e vorba de foc. de accidente sau de un om 
bolnav”, a declarat președintele Consiliului 
Județean Hunedoara. Mircea Moloț.

de persoane. Pe șoselele județului 
Hunedoara s-au produs 46 de accidente 
care au avut ca rezultat rănirea ușoară 
a 58 de oameni. Numărul eveni
mentelor rutiere a scăzut comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, când s- 
au produs 85 de accidente din care 
jumătate au fost foarte grave. Tot atunci 
au murit 14 persoane și au fost rănite 
grav 34 de persoane.

Crește numărul in
fracțiunilor în trafic

Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, când polițiștii au de
scoperit 203 infracțiuni în trafic, în

Finanțare europeană 
plus contribuția 
CJ Hunedoara

Contractul de achiziție este finanțat 
din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2007 - 2013 și este 
încheiat între patru județe din zona de vest 
a țării. Un procent de 98 la sută din valoare 
sunt bani europeni, iar circa 180 de mii de 
lei sunt fonduri de la Consiliul Județean 
Hunedoara. Noile echipamente se vor afla 
in custodia Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Hunedoara și vor deservi întreg 
județul.

în prezent, la nivelul județului Hune
doara există zece ambulanțe SMURD, o 
mașină de descarcerare și două autospeciale 
mixte.

Andreea Lazăr 

primele două luni ale acestui an au fost 
identificate 228 de infracțiuni. în n? "'ai 
două luni au fost amendați 2.589 de oa
meni pentru că nu au respectat limita de 
viteză. în primele două luni ale acestui 
an a crescut și numărul șoferilor care se 
urcă la volan după ce au consumat al
cool. Astfel dacă în primele doi .ni 
ale anului trecut au fost găsiți în trafic 
64 de șoferi beți, în lunile ianuarie și 
februarie ale acestui an, numărul lor a 
ajuns la 85. Nici bicicliștii, căruțașii sau 
pietonii nu au respectat regulile de 
circulație. Au fost amendați 11 
bicicliști, 824 de pietoni și 21 de 
căruțași.

Maria Bulz

Braconaj piscicol 
pe balta de la 
Săulești

Emil R. de 27 de ani din De-^a 
fost prins în flagrant în timp ce pescuia 
ilegal pe o baltă din apropierea 
localității Săulești. Pentru a pescui, 
tânărul se folosea de o plasă monofila
ment, unealtă care este interzisă prin 
lege și de o barcă pneumatică. Uneltele 
neautorizate și peștii au fost confiscați. 
Bărbatul a fost surprins de o patrulă de 
siguranță publică la sfârșitul lunii feb
ruarie. Acum bărbatul are dosar de 
cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de deținere și utilizare a un
eltelor de plasă de tip monofilament.

Maria Bulz

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă
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Românii din mediul urban vor încerca în acest an 
să economisească la bancă, vor renunța la ieșirile 
în oraș și vor vor merge mai des la biserică, potrivit 
unei analize Daedalus.
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Electrificare cu porția
I

Potrivit statisticilor circa 
12.000 de hunedoreni locuiesc 
în case care nu sunt branșate 
la rețeaua de curent electric, 
în județul Hunedoara există 
ncă 23 de localități neelectrifi- 
'ate cu peste 1.200 de gospodă
rie „Singurele lucrări pe care 
’e vom efectua în acest an sunt 
extinderi de rețea în comuna 
Ilia, la Valea Lungă și Bacea, 
rtrecum și în comuna Beriu, la 
Căstău și Beriu. De asemenea, 
există finanțarea pentru pro
iectarea rețelei din zona turis
tică Straja”, a declarat Vasile 
Sqvu, inginer șef la Electrica 

S.A., filiala Deva.

Finanțarea lucrărilor de extindere 
a rețelelor electrice provine din bugetul 
programului guvernamental Electrifi
care 2007 - 2009.

Cereri de finanțare au mai depus 
și alte comunități locale anul trecut, dar 
singurele care au primit bani au fost 
municipiul Lupeni, comunele Beriu și 
Ilia. Alte comune care au depus 
proiecte și așteaptă finanțare sunt 
Vălișoara, Ribița, Pui, Orăștioara de 
Jos, Vețel, Sântămărie-Orlea, Totești și 
Baru. Printre localitățile care au nevoie 
de extinderea rețelelor electrice se află 
orașele Hațeg și Uricani, ba chiar și 
municipiul Hunedoara.

Planuri îndrăznețe 
la Palatul Victoria

Electrificarea completă a țării se 
va încheia până la sfârșitul anului 2012

este de părere premierul Emil Boc.
Primul ministru a cerut Ministeru

lui Economiei să susțină din bugetul 
propriu, prin intermediul Societății 
Electrica, proiectul de electrificare a 
celor aproximativ 100.000 de 
gospodării din România care nu 
beneficiază de electricitate.

Costurile estimate ale proiectului 
se ridică la 225 de milioane de euro. 
Noul termen de finalizare a 
electrificării reprezintă de fapt o re
vizuire a estimărilor premierului care 
își propunea în vara anului trecut ca 
limita încheierii procesului să fie 
sfârșitul anului 2010.

în județul Hunedoara lucrurile nu 
sunt foarte simple din acest punct de 
vedere.

Cătălin Rișcuța

„Pe teritoriul comunei avem două sate neelectrificate. Primul este satul Ticera unde 
nu mai locuiește nimeni, iar celălalt este Tomnatecul de Jos unde mai locuiește o familie 
formată din două persoane. Nu cred că se vor face investiții pentru aceste 
localități deoarece nu se justifică. De asemenea, în satul Păulești, cătunul 

lonilești deși rețeaua este realizată există trei familii care nu pot să-și plătească racor
darea”, a declarat Dumitru Stănilă, primarul comunei Bulzeștii de Sus.

„Am realizat niște extinderi în cadrul programului de electrificare 2007 - 2009. Am 
g făcut rețeaua la ieșire din Căstău spre Orăștie, dar și la ieșirea spre Sibișel. Casele nu sunt 

i încă racordate. Pe teritoriul comunei mai avem o casă izolată la Sereca și trei 
gospodării la Cucuiș care nu dispun încă de curent electric. Pentru acestea avem 

în buget suma de 20 mii lei și am cerut un deviz pentru executarea lucrării”, 
arată Emil Bîc, primarul comunei Beriu.

Atac Ia producția autohtonă de ouă
Controversa privind calitatea 
ouălor care provin de la găini 
„stresate” este pe cale de a fi 
f nșată de către specialiști, 

după ce o fundație de protecție 
a animalelor a susținut fără 
niciun fundament științific 

ipoteza conform căreia ouăle 
pt\ .se de găinile crescute în 
cuști sunt dăunătoare organis
mului. Disputa a început de la 
inscripționarea pe ouă a unei 
cifre care să ateste modul de 

creștere al găinilor.

Ouăle care au fost suspectate că ar 
dăuna sănătății sunt cele inscripionate 
la vânzare cu cifra trei. Asta înseamnă 
că ouăle provin de la găini care sunt 
crescute în baterii sau cuști, fără lumină 
naturală. Acest lucru se presupune, fără

nici o dovadă științifică, că ar duce la 
deteriorarea calității gălbenușului. LJn 
ak argument a celor care au lansat 
ipoteza falsă referitor căreia ouăle mar
cate cu cifra trei sunt dăunătoare, este 
compoziția furajelor folosite pentru
hrana găinilor.

Aberații Iară niciun 
fundament științific

O altă ipoteză falsă publicată în 
presă dar nefundamentată științific se 
referă la legătura dintre calitatea 
ouălelor și dimensiunea acestora. După 
mărimea lor ouăle se împart în mai 
multe categorii, de la mărimea „S” până 
la „XL”. Ouăle de mărime mică reflectă

„Ipotezele lansate sunt complet 
false. Ouăle produse de găinile cres
cute în cuști sunt mai sănătoase decât 
cele produse de găinile crescute la sol. 

Ouăle nu intră în contact cu dejecțile păsărilor, iar riscul infestării cu 
salmonela nu există. Mărimea ouălelor înseamnă peformanță, care se obține 
din furajele cu care sunt hrănite găinile. Furajele pe care noi le folosim sunt 
produse în fabrica proprie, iar calitatea cerealelor este principalul criteriu de 
achiziționare. Dacă cerealele nu sunt de calitate, indiferent de prețul lor, noi 
nu achiziționăm”, a declarat Alina State, administrator AVIS 3000 SA.

o slabă performanță a găinilor. Furajul 
folosit pentru hrana acestora este fac
torul care contribuie la calitatea 
ouălelor. Ipotezele lansate în presă de 
fundația Vier Pfoten s-au dovedit a fi 
nefondate din punct de vedere științific, 
totul fiind o campanie cu scopul de a 
distruge producția autohtonă de ouă.

Calitatea furajelor 
esențială pentru 
producția de ouă

Un important crescător de găini 
ouătoare din județ, societatea AVIS 
3000 SA, produce și comercializează 
peste 150.000 de ouă pe zi. Furajele cu 
care sunt hrănite găinile sunt produse în 
fabrica proprie. Ingredientele folosite în 
compoziția furajelor sunt de calitate, și 
nu includ făinuri proteice de origine 
animală, hormoni, stimulatori de 
producție și nici coloranți care să 
afecteze nuanța gălbenușului sau a cojii 
de ou. Societatea funcționează întocmai 
după legislația europeană în domeniu.

Irina Năstase

PNL Hunedoara 
își numără membrii

Revigorarea activității
organizațiilor locale constituie o prior
itate pentru liberalii hunedoreni. 
Afirmația a fost făcută, ieri, de noul 
președinte al PNL Hunedoara, Mircea 
Moloț în cadrul primei conferințe de 
presă a noii echipe liberale.

Potrivit liderului liberalilor hune
doreni, o problemă actuală internă o 
reprezintă baza de date a membrilor de 
partid. O bază de date incompletă a 
constituit și cauza scandalului, izbucnit 
între Mircea Moloț și fostul președinte 
al organizației județene, Mircia 
Muntean, înainte de Conferința 
Județeană a PNL Hunedoara. Atunci, 
Muntean a contestat alegerile, 
susținând că sunt nestatutare, însă 
Biroul Central i-a dat câștig de cauză 
lui Mircea Moloț. Tocmai pentru a evita 
astfel de situații, Moloț vrea ca întreaga 
bază de date să fie refăcută, prin reîn- 
scrierea membrilor. „Refacerea bazei 
de date este o urgență, motiv pentru 
care vom începe reactualizarea ei încă 
de mâine (astăzi, n.red.). Nu se poate ca 
din cei peste nouă mii de membri din 
județ, pe lista de la secretariatul general 
al partidului să figureze doar 4.800. 
Chiar și unii primari liberali lipseau de 
pe acea listă”, susține Mircea Moloț.

Membrii PNL 
trebuie să se 
reînscrie

Liderul liberalilor hunedoreni 
consideră că singura modalitate prin 
care baza de date va fi corectă și 
completă este reînscrierea membrilor, 
în acest sens, începând de astăzi, 
fiecare președinte de organizație locală 
are la dispoziție cel mult 60 de zile pen
tru a definitiva lista cu membri de par
tid din circumscripția lui. „Așteptăm ca 
oamenii de valoare să intre în partid, 
oameni pe care să-i putem promova în 
funcții de conducere”, a declarat Moloț.

Simpatizanți,
cu acte

Și pentru că o bază de date cu 
membrii PNL nu este suficientă pentru 
liderul liberal din județul Hunedoara, 
Moloț se gândește chiar la introducerea 
unui mod de adeziune pentru 
simpatizanții partidului. „Degeaba știu 
că o persoană mă simpatizează pe mine 
sau partidul. Trebuie să avem o 
evidență clară și a simpatizanților pen
tru ca, în caz de nevoie, să știm pe cine 
ne putem baza”, a mai declarat 
președintele PNL Hunedoara.

Andreea Lazăr

Mircea Moloț a fost validat în 
funcția de președinte PNL, la sfârșitul 
lunii februarie, de către Biroul Permanent 
Central, după ce a fost ales de către 90 la 
sută dintre parlicipanții la Conferința 
Județeană a partidului. Deși cel care a 
deținut anterior această funcție, timp de 
mai mulți ani. Mircia Muntean, a contestat 
aceste alegeri, susținând că sunt nes
tatutare, Biroul Central i-a dat câștig de 
cauză lui Mircea Moloț. Muntean a rămas 
acum doar un simplu membru in cadrul 
Biroului Permanent Județean și in cel 
Central, fără vreo funcție de conducere în 
partid.
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Liderii Federației Sindicatelor Libere din învăță
mânt, reuniți miercuri la București, au decis conti
nuarea acțiunilor de protest, care vor culmina cu 
blocarea anului de învățământ.

C JPC Hunedoara îi apără pe patroni de reclamanți
Comisariatul Județean pentru 

Protecția Consumatorului 
(CJPC) Hunedoara protejază 

pe oricine, numai de consuma
tori nu prea are grijă. Cel mai 
recent exemplu în susținerea 
celor de mai sus ne-a sosit, 

ieri, la redacție. Din declara
țiile consumatorului nemulțu
mit și din modul în care a fost 
soluționată petiția sa reiese că 

- mai degrabă - comisarii 
CJPC Hunedoara îi protejază 

pe patronii neserioși 
de reclamanți.

Povestea reclamației depuse de un 
devean la CJPC Hunedoara începe la 
sfârșitul lunii ianuarie a acestui an. 
Atunci omul a reclamat faptul că la 
Patinoarul din Deva nu există personal 
care să asigure paza și ordinea. De- 
veanul fusese, într-un sfârșit de 
săptămână, cu fetița sa în vârstă de 4 
•ani, la Patinoar. Toată „distracția” a 
durat mai puțin de jumătate de oră pen
tru că fetița, traumatizată, a cerut 
plângând să fie scoasă de pe gheață. 
Din cauza unor șmecherași de cartier 
care se distrau pe seama celor lipsiți de 
apărare, fetița a fost trântită și călcată 
în picioare de ceata de huligani. Câteva 
minute mai târziu, tatăl fetei a reclamat 
incidentul singurului angajat al pati

noarului, omul cu biletele. Angajatul a 
recunoscut că e depășit de situație și că 
■nu poate, singur fiind, să asigure or
dinea pe patinoar, în special în zilele 
aglomerate de la sfârșit de săptămână. 
Omul le-a recomandă clienților să 
revină cu copilul în zilele liniștite din 
timpul săptămânii. Povestea a ajuns la 
redacția noastră. Din discuțiile cu alți 
deveni am aflat că acest caz nu a fost o 

întâmplare singulară și nefericită. Mai 
mult, viceprimarul Florin Oancea 
spunea la vremea aceea că incidentele 
de acolo sunt regretabile și că asocierea 
cu firma care administrează patinoarul 
a fost o greșală. Doar dacă patinoarul 
va fi preluat de municipalitate, el va fi 
cu adevărat al devenilor, mai spunea 
Oancea.

Patronii cu bani au 
întotdeauna dreptate

Deveanul, revoltat de ceea ce s-a 
întâmplat la pationar, a depus o sesizare 
la CJPC Hunedoara. Petiția a fost 
înregistrată cu numărul de ordine 210/ 
27.01.2010. Ieri, a primit prin poștă 
răspunsul la sesizarea făcută. După o 
lună și jumătate de „investigații” la 
patinoar, Romeo Cărmăzan, , șeful 
CJCP Hunedoara îi transmite petentului 
că bate câmpii și că la patinoar toate 
sunt în bună rânduială. „La data de
schiderii patinoarului a fost verificat 
modul de respectare a prevederilor 
legale privind protecția consumatorului 
privind activitatea desfășurată. în urma 

reclamației dvs. s-a făcut o nouă verifi
care constatându-se că la patinoar 
există personal al societății '■are 
supraveghează ordinea și liniștea în 
timpul programului.”, se arată în comu
nicatul semnat de Cărmăzan. în felul 
acesta șeful CJPC Hunedoara a bifat 
încă o rezolvare istorică la problemele 
reclamate de consumatori. Patrc cu 
bani și cu relații la înaltele porți ale 
urbei a avut și de această dată dreptate. 
Pe parcursul zilei de ieri am încercat 
fără succes să obținem mai multe de
talii despre „verificările” făcute de 
„amăuții” aflați în solda CJPC Hune
doara, însă Romeo Cărmăzan a fost de 
negăsit.

Marcel Bot

Pensionare „la minut”

Angajații care ating vârsta de pensio
nare și au îndeplinit stagiul de cotizare 

■ complet vor primi imediat deciziile de 
încetare a activității. Hotărârea de a în
ceta contractul de muncă în nu va mai 
fi doar la îndemâna salariatului, ci și a 

angajatorului.

Astfel, angajatorul poate depune la casa 
teritorială ae pensii o cerere de pensionare a unui 
salariat cu 30 de zile calendaristice înaintea înain
tea datei la care acesta îndeplinește condițiile de 
pensionare. Contractul de muncă al acestuia va 
înceta de drept în momentul întrunirii condițiilor 

' pensionare, iar drepturile de pensie se plătesc

începând de la această dată. Potrivit legiuitorilor 
adoptarea noului act normativ a fost necesară 
datorită termenelor laxe pentru depunerea âocu- 
mentelor de pensionare care permiteau prelungirea 
activității unor persoane și cumulul pensiei cu 
salariul, angajatorul fiind în imposibilitatea de a 
încheia raporturile de serviciu cu angajatul. Noua 
reglementare limitează astfel termenele de deru
lare ale formalităților și oferă angajatorului posi
bilitatea de a interveni pentru încheierea 
raporturilor de muncă. Continuarea activității 
angajaților care îndeplinesc condițiile de pension
are se poate face doar cu acordul angajatorului. în 
condițiile legii.

Cătălin Rișcuța
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„Sunt copii care stau mai multe zile în spital și^pe lângă su
ferința lor și lipsa părinților, venim să completăm și să um
plem într-un mod plăcut șederea lor în spital", afirmă șefa 
Secției Pediatrie, Ru.xandra Clepce.
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în premieră pentru județ

Secția de pediatrie are o bibliotecă pentru copii
Micuții pacienți, internați în 

secția de pediatrie a Spitalului 
Județean din Deva, au posibili

tatea, începând de ieri, să-și 
ocupe timpul într-un mod plă
cut. Și asta, deoarece a fost in

augurată „secția Pinochio” 
unde copiii pot să citească, să 
deseneze, să se joace pe calcu
lator sau să urmărească des

ene animate la televizor.

Mese cu cărți, cu creioane și 
blocuri de desen, un calculator și un 
televizor. De toate acestea pot profita 
din plin copiii internați în secția de pe
diatrie. „Sala Pinochio” este rodul 
parteneriatului încheiat între Biblioteca 
Județeană Ovid Densușianu și Spitalul 
Județean de Urgență Deva. „Principalul 

- nostru obiectiv a fost dorința de a crea, 
cu mijloacele și priceperea noastră, 
.ceastă sală pentru a putea alina 

suferința micilor pacienți din cadrul 
secției. Această sală va fi, într-un fel, o 
terapie complementară, o terapie prin 
joc, prin lectură, acces la calculator și 
la televizor”, a declarat directorul Bib
liotecii Județene, Sabastian Bara.

„Sala Pinochio” este prima și sin
gura bibliotecă amenajată într-unul din 
spitalele hunedorene. Aici copii se pot 
simți în largul lor, se pot juca în voie, 
uitând astfel pentru câteva ore de faptul 
că se află într-un spital. „Sunt copii care 
stau mai multe zile în spital și, pe lângă 
suferința lor și lipsa părinților, venim să 
completăm și să umplem într-un mod 
plăcut șederea lor în spital”, a afirmat 
șefa Secției Pediatrie, Ruxandra 
Clepce.

O ședere plăcută

Suferința unui copil care este in
ternat în spital este cu mult mai mare 
decât a unui adult. Rolul „Sălii Pino
chio” este tocmai acela de a alina 
această suferință și a umple timpul

micuților cu activități plăcute. Ei vor 
putea petrece atât timp cât doresc în 
noua sală, în perioada internării. Pentru 
amenajarea spațiului nu s-a cheltuit 
niciun leu, aceasta făcându-se prin 
sponsorizări și donații. De asemenea, 
cei care doresc, pot dona secției de pe
diatrie cărți și jucării, care vor ajunge 
la micuții internați aici.

Andreea Lazăr

Dan Florea, 
manager Spitalul Județean de Urgențe Deva

Elevii de la „Andrei Șaguna”
readuc verdeața în Deva
Copiii ne dau lecții de viață și 

ne învață să respectăm și să în
grijim natura. Ieri, elevii care 
învață la Școala Europeană 
“Andrei Șaguna” au plantat 
copaci în curtea școlii. Ei au 

fost ajutați de cadre didactice 
și de comisari ai Gărzii de 

Mediu Hunedoara.

Plantarea copacilor se înscrie în 
calendarul de activități desfășurate în 
cadrul Programului Mondial Eco - 
Școala. Pe de altă parte, pentru comis
arii Gărzii de Mediu Hunedoara aceasta 
este modalitatea de a celebra cinci ani 
de la înființare.

’’împreună cu elevii plantăm trei 
esențe de arbori și anume stejar roșu, tei 
și paltin. Această acțiune a fost 
promovată pentru sărbătorirea Zilei 
Naționale de Mediu; în acest scop am 
venit la Școala „Andrei Șaguna” 
Acțiunea are un caracter educativ pen
tru copii”, a precizat Camelia Haida, 
comisar al Gărzii de Mediu Hunedoara.

O lecție 
pentru cei mari

Proiectul Eco se desfășoară pe un 
întreg an școlar având totodată și un 
cod eco specific fiecărui an. Codul Eco 
al acestui an este “îngrijim flori, pomi 
plantăm, păduri igienizăm, și pe adulți 
să se comporte ECO îi învățăm”. Co
pacii au fost plantați de elevi din clasele 
a IV a și a VII a. „Astăzi am plantat 
niște copaci. Facem acest lucru pentru 
că suntem o școală eco, avem steagul 
verde. Ne simțim foarte bine că facem 
un lucru bun pentru natură și pentru oa

meni. Este foarte plăcut”, spune eleva 
Alexandra Sabuca. în doar câteva ore 
participanții la eveniment au reușit să 
planteze diferite specii de copaci. „Eu 
și copiii mei suntem voluntari. 
Participăm la această acțiune pentru că 
ne dorim cât mai multă verdeață. Din 
păcate în cartierul nostru zonele verzi 
sunt pe cale de dispariție. în acest mod 
ajutăm mediul înconjurător și totodată 
se va îmbunătăți și starea noastră de 
sănătate”, a declarat institutorul Adina 
Smaranda. Copiii așteaptă acum cu 
emoție momentul în care firavii copăcei 
vor avea primele frunze.

Maria Bulz
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Miliardul salvator de la Comisia Europeană vine azi
'Miliardul de euro împrumutat de România de la Comisia Europeană vine azi. Banii 
vor fi folosiți în special pentru plata salariilor și a pensiilor. Suma este mai mult decât 
necesară statului, având în vedere că de la începutul acestui an, autoritățile au împru
mutat de la bănci peste două miliarde de euro, pentru a-și achita datoriile. Și tot pen
tru a face rost de bani, ministrul Finanțelor a plecat la vânătoare de investitori.

Cisco a creat un ruter cu o capacitate 
de transmitere
de 322 de terabiți pe secundă

Europa răsună de greve
Cisco a creat un ruter de 12 

ori mai puternic decât apara
tele concurente, făcând posi

bilă, spre exemplu, 
descărcarea prin Internet, 

într-o secundă, a întregii bi
blioteci a Congresului SUA, 

a anunțat, marți, grupul 
american.

"Acest nou dispozitiv, CRS-3, 
va reprezenta o bază pentru Intemetul 
de nouă generație și va duce la o 
creștere extraordinară a vitezei trans
misiilor video, a serviciilor online și 
a celor prin echipamente portabile", 
potrivit companiei.

CRS-3 are o capacitate de trans
mitere de 322 de terabiți pe secundă 
(322.000 de miliarde biți/secundă).

Altfel spus, acest ruter are ca
pacitatea de a permite întregii 
populații chineze, inclusiv copiii, să 
participe simultan la videoconferințe.

Cisco a precizat că operatorul de 
telefonie AT&T a testat deja aparatul, 
care costă 90.000 de dolari, în cadrul 
unei conexiuni centrale experimen

tale de telecomunicații, de 100 de 
gigabiți între New-Qrleans și Miami.

7-icest tip de conexiune este ele
mentul central al unei rețele de 
telecomunicații care nermite interco- 
nenctarea unor rețele mai mici.

Inițiativa Cisco vine la o lună 
după ce Google a anunțat intenția de 
a deveni "pionier" în domeniul acce
sului Ia Internet de mare viteză prin 
instalarea, lunile viitoare, a unor 
rețele de o sută de ori mai rapide 
decât cele disponibile în prezent pen
tru majoritatea americanilor.

Harta mișcărilor greviste euro
pene de amploare se extinde pe 
zi ce trece Grecia, Franța, Por

tugalia, Bulgaria, România 
trebuie să facă fața nemulțumi

rii publice

Feroviarii greci au fost ieri în 
grevă, în semn de protest față de 
măsurile de austeritate luate de guvernul 
de la Atena. Este a doua săptămână de 
greve în Grecia, unde oamenii contestă 
programul anti criză adoptat de guvern.

Violente au fost și protestele 
angajaților companiei petroliere Total 
din Franța. Peste 300 de sindicaliști 
furioși au asediat birourile companiei în 
semn de protest față de anunțul 
închiderii unei rafinării, care ar lăsa mii 
de oameni fără un loc de muncă.

Portugalia este și ea nevoită să 
adopte măsuri dure, pentru a nu ajunge 
în situația Greciei. Guvernul socialist al 
lui Jose Socrates este decis să înghețe 
salariile, să relanseze privatizările și să 
reducă investițiile publice. în fața aces
tor măsuri, sindicaliștii portughezi au 
organizat deja o grevă generală, 
săptămâna trecută, care a paralizat țara 
complet. Ei amenință, în același timp,

cu noi proteste.
Și vecinii bulgari sunt tot mai 

nemulțumiți. Săptămâna a început cu un 
protest al medicilor din câteva orașe, 
pentru ca, ieri, protestul angajaților din 
sistemul sanitar să devină unul general. 
Medicii și asistenții bulgari se plâng de 
întârzierea lefurilor și de bugetul de aus
teritate acordat de guvern sistemului 
sanitar în 2010.

Și în România mișcările sindicale 
capătă amploare. "In perioada 1-15 mar
tie bugetarii vor picheta prefecturile. 
Aceste manifestări vor continua în pe 
rioada 15 martie-30 martie cu pichetări 
sediilor ministerelor. începând din 15 
aprilie, sindicaliștii vor organiza mitin
guri în Capitală, urmând ca în luna mai 
să fie declanșată greva generală", anunță 
Cartel Alfa.

Au fost prinși trei suspecți 
în cazul furtului cadavrului
președintelui cipriot

Poliția a arestat trei suspecți în 
cazul furtului cadavrului fostului 
președinte cipriot Tassos Papadopou
los, al cărui trup a fost găsit într-un 
mormânt puțin adânc și săpat recent, 
după aproximativ trei luni de la 
dispariția acestuia.

„Trei persoane au fost arestate 
după emiterea unor mandate de arest 
în vederea interogării acestora în 
legătură cu furtul cadavrului lui Tas
sos Papadopoulos ", a declarat 
purtătorul de cuvânt al poliției 
Michalis Katsounotos, citat de 
agenția oficială CNA.

Este vorba despre primele 
arestări de la data furtului cadavrului 
lui Papadopoulos, care a murit în de
cembrie 2008, la vârsta de 74 de ani, 
dintr-un cimitir aflat la sud de 
Nicosia, în noaptea de 10 spre 11 de
cembrie 2009.

Cei trei suspecți urmează să fie 
prezentați în fața unui tribunal din 
Nicosia, care se va pronunța în 
legătură cu plasarea lor în arest provi
zoriu, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Conform aceleiași surse, indi
anul ar fi făcut mărturisiri detaliate, 
implicându-i și pe ceilalți doi. El a 
declarat că a furat cadavrul cu aju
torul unui apropiat al deținutului și că 
l-a transportat imediat în cimitirul în 
care a fost găsit.

Ministrul Justiției, Loucas 
Louca, a declarat pentru presă că a 
fost cerută o răscumpărare, dar că fa
milia nu a plătit-o. El a fost contrazis 
imediat de purtătorul de cuvânt al 
familiei fostului șef de stat, Chrysis 
Pantelides, care a reiterat că aceasta 
"nu a primit vreo cerere de

răscumpărare".
Ministrul a convocat, însă, o 

conferință de presă pentru a-și 
menține versiunea. "Mobilul era fi
nanciar", a subliniat el. "în calitate de 
ministru, sunt obligat să spun 
adevărul", a adăugat acesta.

Autorii furtului au deplasat, fără 
vreun echipament mecanic, piatra 
funerară, care cântărește aproximativ 
250 de kilograme, și au fugit cu cor
pul îmbălsămat după ce au șters 
urmele.

Cadavrul a fost găsit luni într-un 
alt cimitir, la aproximativ cinci kilo
metri de cimitirul din care a fost 
furat, într-o groapă puțin adâncă și 
săpată recent, în urma unui apel tele
fonic anonim, efectuat dintr-o cabină 
telefonică, a precizat Katsounotos.

Potrivit purtătorului de cuvânt al 
familiei, autorul apelului telefonic 
anonim s-a exprimat "într-o greacă 
stricată", iar potrivit televiziunii pub
lice ar putea fi vorba despre 
cetățeanul indian.

Cadavrul a fost identificat prin 
analize ADN-.

Văduva lui Tassos Papadopou
los, Fotini, a declarat că descoperirea 
cadavrului a pus "capăt suferințelor 
trăite în ultimele trei luni".

De azi 
revine ninsoarea

Azi va fi ultimul val cu temperaturi coborâte, 
a anunțat, directorul de prognoză al Administrației 
Naționale de Meteorologie (ANM), Aurora Beli.

"în următoarele zile, vor fi temperaturi nega
tive, de minus 10 grade Celsius, de joi vor fi iar nin
sori, iar pe urmă, vremea se va încălzi ușor. De 
asemenea, anticipăm și pentru duminică ninsori, mai 
ales în sudul țării", a declarat directorul de prognoză 
al ANM, Aurora Beli. Duminică și luni, în nordul 
Moldovei, temperaturile minime vor fi de aproxima
tiv minus 10 grade.

în plus, specialistul spune că ninsoare de la în
ceputul lui martie nu este un lucru ieșit din comun. 
Până acum, au fost ninsori până în jurul datei de 2o 
aprilie. "De-a lungul timpului, s-au înregistrat nin
sori și pe data de 27 aprilie", a spus Beli.

In ceea ce privește venirea primăverii, special
istul ANM spune că vremea se va încălzi după 20 
martie. "20-21 martie este perioada când vine și 
primăvara astronomică. Luna martie este o lună de 
tranzit între iarnă și primăvară. Așadar, această 
vreme este normală din punct de vedere climato- 
logic", a precizat directorul de prognoză al ANM, 
Aurora Beli.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben 
de ninsori și vânt pentru perioada 10-11 martie.

împreuna 
dam viata « 
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Adela Popescu nu se grăbește .lamă ritis
Iubitul actriței de telenovele, Marius Kalmar, și-ar fi luat inima
în dinți și ar fi pus recent marea întrebare. Din păcate pentru el, răspunsul, fie și po
liticos, cu zâmbetul pe buze, a fost unul negativ. „Mai ai răbdare”, i-arfi spus Adela 
partenerului ei de viată
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Dan Bălan așteaptă o „Chica Bomb” 
care să îl cucerească
A reușit să treacă granițele a 
două țări și să aibă un succes 
răsunător în întreaga lume.

Dar Dan Bălan rămâne cu pi
cioarele pe pământ. Și asta 

pentru că succesul i s-a urcat 
odată la cap și de atunci a în
vățat ce înseamnă să fii pentru 
o clipă sus, iar în alta să te lo

vești în cădere.

„Pe atunci aveam 19-20 de ani și, 
odată cu primele piese, primul album, 
am avut parte de un succes nebun. Pe 
albumul acela au fost șapte piese care 
au fost mega-hituri. Unui tânăr de 20 
de ani i se pare că este un geniu. îmi

amintesc că mergeam în turneu prin 
țară și lumea înnebunea. Și țin minte 
că, în acea perioadă, erau la modă 
acele telefoane fixe cu robot. Și ve
neam acasă și primeam, zilnic, peste 
100 și ceva de mesaje, a declarat Dan.

Și, deși recunoaște că se simte 
încă mult prea tânăr ca să se 
stabilească la casa lui, interpretul nu 
exclude să facă pasul cel mare dacă în 
viața lui va apărea „acea femeie”.

„în prezent, eu mă consider că 
am 24 de ani, nu 31, pentru că pentru 
mine viața abia a început. Eu am fost 
și voi fi toată viața în căutare. Abia 
acum m-am prins că, de fiecare dată 
eu căutam câte ceva, căutam 
răspunsuri la multe întrebări și, abia 
acum, am găsit multe dintre

răspunsurile întrebărilor mele princi
pale. Din toate punctele de vedere, și 
personal, și profesional, și emotiv. Am 
senzația că viața abia acum începe. 
Acum simt că trăiesc, că nu mă lupt, 
că nu caut prea mult. Pur și simplu îmi 
caut de lucru și mă simt bine și pot să 
fac multe lucruri. Când vorbești de
spre familie și copii este exact aceeași 
poveste ca și cu creativitatea. Dacă 
mâine va apărea o persoană și eu o să 
simt acea magie, atunci nu vor mai 
conta nici vârsta, nici concepțiile. Eu 
sunt un om deschis, nu-mi place să 
îmi planific viața”, a conchis starul.

Acum rămâne să vedem cine va 
fi și norocoasa care va reuși să îi fure 
cântărețului inima pentru totdeauna .

Placido
Domingo se 
reface după 
operația de 
cancer la 
colon

Nicolas Sarkozy și Caria Bruni 
au amanți

Gurile rele spun că președintele 
francez Nicolas Sarkozy și soția Iui su- 
permodel Caria Bruni au în sfârșit ceva 
în comun - amândoi au aventuri extra- 
conjugale.

Se pare că Sarkozy ar avea o 
legătură cu Ministrul Mediului din 
Franța, Chantal Jouanno, în vârstă de 
40 de ani, care este și o fostă campioană 
la karate.

în acest timp, Bruni iese cu un 
cântăreț mai tânăr cu 6 ani decât ea, 
benjamin Biolay.

Există speculații potrivit cărora 
mariajul cuplului prezidențial va

rămâne în picioare doar cât Sarkozy își 
păstrează funcția de cap al statului. Dar 
aceasta este prima oară când au apărut 
speculații despre amanții cuplului.

Sarkozy și Bruni au uimit întreaga 
lume când s-au căsătorit la trei luni 
după ce s-au cunoscut, în 2007. Foto- 
modelul a declarat acum câțiva ani că 
se plictisește de monogamie, iar printre 
foștii ei iubiți se numără Mick Jagger, 
Eric Clapton și Donald Trump.

Sarkozy se pare că ar fi avut o 
legătură cu femeia care a devenit a doua 
soție în timp ce era căsătorit cu mama 
celor doi băieți ai săi.
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Robert De Niro va juca 
într-un film despre viața lui 
Vince Lombardi

Actorul american Robert De 
Niro va interpreta rolul antre

norului de fotbal american 
Vince Lombardi, într-un film 
de televiziune produs de pos
tul ESPN în colaborare cu 
National Football League 

(NFL), informează accesshol- 
lywood.com.

Scenariul acestui proiect, intitu
lat "Lombardi", va fi scris de Eric 
Roth, scenaristul lungmetrajului "For
rest Gump".

"Lombardi" se va concentra
asupra anilor 1960, când renumitul antrenor a reușit să relanseze echipa 
Green Bay Packers din statul american Wisconsin. într-un interval de nouă 
ani, Green Bay Packers, sub conducerea lui Vince Lombardi, a câștigat de 
cinci ori titlul NFL.

Vince Lombardi a murit în 1970, la vârsta de 57 de ani, din cauza unui
cancer.

Filmul va fi difuzat în Statele Unite ale Americii în săptămâna care pre
cede finala Super Bowl din februarie 2012.

Robert De Niro a putut fi văzut pe marile ecrane în 2009 în comedia 
"Everybody's Fine", alături de Drew Barrymore, Kate Beckinsale și Sam 
Rockwell. De Niro traversează din nou o perioadă prolifică în carieră, actorul 
american având deja programate alte trei filme: "Little Fockers", "Machete" 
și "Stone".

GLASUL HUNEDOAREI

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

Fanii lui Placido Domingo au 
avut motive de îngrijorare pentru- 
idolul lor. După ce starul a fost in
ternat în Tokio cu dureri abdomi
nale la începutul lunii februarie, 
iată că situația s-a dovedit a fi mult 
mai gravă.

Purtătorul de cuvânt al 
tenorului a dezvăluit că interpretul 
spaniol a fost operat în cursul 
săptămânii trecute, la spitalul 
Mount Sinai din New York, pentru 
a i se înlătura o serie de polipi 
canceroși de pe colon.

Acum Placido Domingo, în 
vârstă de 69 de ani, se recuperează. 
Nancy Seltzer, reprezentanta vede
tei, a explicat că starul a fost operat 
laparoscopic, făcându-i-se o in
cizie mică în abdomen. Medicii 1- 
au sfătuit pe tenor să se odihnească 
timp de șase săptămâni.

El este așteptat să apară din 
nou pe scena teatrului Scala din 
Milano, pe 16 aprilie, unde va 
cânta „Simon Boccanegra”, de 
Verdi.
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S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.1
Deva, falei Zarandnluâ 150 (1)N7) 
(Ieșirea, spre Simeria, lângă Vtdvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu

Cliențiî fideli primesc, 
pe bază de bon.
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ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru B ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Prttgram de fuiicftanare:
Zilnic-, 07.30-20.30
Duminica; IU.OU-15JWl

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm se nd ci curățenie
4 persoane fizice
4 persone juritice

lywood.com


Unul dintre primele filme importante din cariera lui Jackie Chan, această 
producție din 1978 scrutează cu mult umor relațiile dintre un maestru al arte
lor marțiale mai tot timpul matolit și învățăcelul sau rebel.
(Pro TV, 20:30, Maestrul bețiv)

IAIIANA ■■■ Dicționar: Foa, Olat, Roit.
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07:00
07:30
08:00
09:00
09:15
10:10

11:15

11:55

12:05

12:45

14:00
14:45
15:30
17:00

18:25

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 214.)
Fotbal UEFA Champions Lea

gue. (rel.) Rezumatele zilei
Iubiri dincolo de ecran Episo

dul 14
Destinația România (rel.) Epi

sodul 1
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 24.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
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 - 25.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

Sport
Telejurnal; Sport; Meteo
Arena publică
Ochiul magic 38'
Dr. House (SUA serial, 2004 - 

2.) 60' cu Hugh Laurie. Lisa 
Edelstein, Robert Sean Leonard, 
Omar Epps

; 07:00 Centrul de ftumusețe (italian 
serial, 2001-31.)

08:10 Dincolo de stele (SUA aven- 
tură, 1989, rel.)

09:50 Poate nu știai
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Motocicliștii pofticioși: din 

nou Ia drum (englez serial docu
mentar, 2006, rel.)

10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare (rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 31.)
17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 33.)
18:00 Fotbal - UEFA Champions 

League
18:50 Miracole (italian serial de

■ - dramă, 2007 - 207.)
19:25 Bucuria renaște din iubire 

(SUA film romantic, 2006) 
f 21:00 Imaginea Succesului (emisiune 

, de divertisment, 2009)
2130 Dincolo de hartă
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Așa se va sfârși lumea (ger- 

man-SUA-ffancez aventură 
S.F., 2006) 145' cu Dwayne 
"The Rock" Johnson, Seann 
William Scott, Sarah Michelle

. Gellar, Cheri Oteri

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea
11:00 Benny Hill (englez serial,

1969) 60' cu Benny Hill, Henry
10:00 Când cerul se dezlănțuie (ger

man film de catastrofă, 2006,
McGee, Bob Todd rel.)

12:00 Sheena (film serial de acțiune,
2000)

1*2:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973, rel.-3694.)

13:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O’Neill,
14:00 Crima din vis (SUA-canadian 

thriller. 2006)
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

16X10 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973 -3695.)

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 17:00 Știrile PRO TV (2009)
concurs, rel.) 17:45 Happy Hour (emisiune de di-

16:00 Observator vertisment, 2007)
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile PRO TV (2009)
19:00 Observator 20-30 Maestrul bețiv (hong-kong ac-
20:30 Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
țiune-comedie, 1978) 111' cu 
Jackie Chan, Siu Tien Yuen,

22:00 Bun de cinste (reality show) Jang Lee Hwang, Bolo Yeung
23:00 Observator 22:15 State de România (român serial
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de de comedie. 2009 - 74.)

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009)

06:15 Sărmana Maria (1996, rel.) 07:00 Camera de râs
37:45 în numele iubirii (2008, rel 07:30 Numerele (SUA 2005-5.)
09:00 Cameleonii (2009, rel) 08:20 Sport cu Florentina
10:15 Iubiri (Columbian serial, 2006) 09:00 Medium (2005, rel. - 8)
11:30 Pagini de viață (brazilian film , 10:00 Galileo (rel.) 45'

2006 10:30 Swingtown (2008, rel. - 8.)
12:45 Pagini de viață (brazilian film , 11:30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 9.)

2006) 13:00 Camera de râs
14:15 Aniela (român serial, 2009, rel 14:00 Medium (2005 - 9.)
15:30 Destine furate (SUA serial, 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)

2007) t 16:15 Trăsniții (2007, rel. - 11.) 45'
16:25 Vremea de ACASĂ 17:15 Galileo
16:30 Sărmana Maria (1996) 18:00 Focus 18 90'
17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport
18:30 în numele iubirii (mexican se- 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'

rial, 2008) 20:30 Mondenii Show
19:30 Cameleonii (mexican film se- 22:00 Focus Monden

rial de acțiune, 2009) 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
20:30 Aniela (român serial, 2009 2007- 12.)
21:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)
23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 20.) 60' cu
22:30 Poveștiri de noapte Mark Harmon, Sasha Alexan-
23:30 Terra Nostra (brazilian, 1999) der, Michael Weatherly

13:15 Romeo și Julieta se căsătoresc (comedie, 2005)
|| 14:45 Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007)

16:45 în flagrant delict (englez comedie, 2008)
18:20 în căutarea semnelor: Tărâmul întunericului (SUA aventură, 2007) 99' 
20:00 La capătul lumii (SUA film documentar, 2008) 85'
21:30 Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 10.) 28' Sein

feld cu Larry David, Cheryl Hines Jeff Garlin
22:15 Aliens - Misiune de pedeapsă (SUA-englez S.F., 1986) 137' cu Si

gourney Weaver, Michael Biehn. Lance Henriksen. Bill Paxton

14:15
14«5
15:45
16:00
16:30
19:00

■ 20:00
Î 21:00

22:00

Adevărul gol-goluț (serial de comedic, 1995, rel. - 6.) 
Seinfeld (SUA serial de comedic, 1990 - 95.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 7.) 
De aici în eternitate (SUA dramă romantică, 1953) 
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 4.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 4.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 97.)
American Ninja (SUA film de acțiune, 1985)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva Hunedoara manager financiar 1 femeie de serviciu 2 dulgher (excl. restaurator) 1 zidar-pietrar 1

Telefon: 0254.216.151 Telefon: 0254.712.750 mascur dc intretinere si rela
xare 1

infirmiera 6

barman 5

casier

agent de intervenție, paza si 
ordine 1

femeie de servici 1
i barman 1

gaterist la taiat bușteni
2

confectioner art din piele si 
înlocuitor 8

inginer construcții civile, 
ind., si agricole

confectioner-asamblor art. 
din textile 15

1

inginer producție 2

consilier financiar-bancar
10

inspector (referent) resurse 
umane 1

constructor-montator de 
structuri metalice 1

manichiurist

paliser 2

prelucrător produse ceramice
prin extrudare

2

sudor 3

vanzator 1

zidar-pietrar 5

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

1

muncitor necal. la ambalarea 
produselor solide si semiso- 
lide 5

lacatus montator 2

lacatus mecanic de întreți
nere si reparații universale

1

lucrator comercial 1

inginer producție I

electricean de intretinere si 
reparații 1

Orăștie
muncitor necal.la întreținerea 
drumurilor, șoselelor,baraje
lor 6

lucrator social 1

1

croitor 1

operator deservire razboaie 
de tesut 4

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

48

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianțe, gresie 1agent securitate

fierar betonist 5 ambalator manual 5 muncitor necal. la asambla-

inginer constructor instalații asistent medical generalist rea, montarea pieselor 1

1 2 operator calculator electronic

bucatar

SI

confectioner-asamblor arti
cole textile 10

electromecanic mașini si
echipamente electrice 1

Telefon: 0254.247.838

operator introducere, validare 
si prelucrare date 1

ospatar (chelner) 1
jurisconsult 1

pizzar 1

planificator 1

secretara î

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente (ifonist) 5

munc.necal. la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucție 2

inginer prelucrări metalur
gice 1 pedagog social

brancardier 2

casier I

coafor 1

confectioner tricotaje după
comanda 5

confectioner asamblor art.
textile 5

săpător manual

vanzator

cosmeticean 1

1

10

tehnician radiolocatii I

Lupeni
1

șofer autoturisme si ca
mioane 2

munc.necal.la asamblarea, 
montarea pieselor 1

Telefon: 0254.562.640

electricean exploatare rețele
6electrice

confectioner imbracarc vo
lane in piele 1

B
I

I

cură/en/e/lServicii profesionale de i
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți-fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

muncitor necal. la întreținere 
drumuri, sosele, poduri,ba
raje 13

confectioner articole din 
piele si înlocuitor 18

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

ospatar (chelner) 1

controlor calitate 1 Călan
săpător manual 1 croitor confecții industriale 

si blana 6 Telefon: 0254.731.010
spălător vehicule 2

zidar rosar-tencuitor 1
cusator piese din piele si în
locuitor 24

manager 1

zugrav-vopsitor 1 lacatus mecanic 2

Vulcan

Telefon: 0254.571.963

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide si semiso
lide 21

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso- 
lide 1

1
muncitor necal.la spargerea 
si taierea mat.de construcție

1

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

2

Hațeg

mașinist la mașini pt terasa- 
mente (ifonist) 1

operator mase plastice
16

Telefon: 0254.777.526

asistent comercial 1

Brad
muncitor nccal. in ind. con
fecțiilor 10 Telefon: 0254.612.615

operator la mașini unelte cu 
comanda numerica 1

vanzator 3 ajutor ospatar 1
ospatarfchelncr) 1

Simeria barman 2
pădurar

Telefon:0254.261.801
îngrijitor clădiri 2

Ilia

dulger restaurator 1
muncitor necal.la ambalarea 
prod.solidc si semisolide

5

Telefon: 0254.282.717

bucatar

Mică publicitate

IMOBILIARE

1
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!

ANUNȚ PUBLIC
9

SC CALEFERTRANS SRL cu sediul în localitatea 
Crișcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Fabricare construcții metalice”, situat în 
comuna Crișcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara.

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

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

muncitor necal.la demolare 
zidărie,clădiri, mozaic

1

șofer autocamion/masini 
mare tonaj 1

Petrila

Telefon: 0254.514.040

dispecer 1

lucrator comercial 2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianța,gresie 5

muncitor necalificat la intre- 
tinerea drumurilor, șoselelor, 
podurilor 1

vanzator 1

Aninoasa

Telefon: 0254.512.276

fierar betonist 2

mecanic utilaj 1

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 Vaidci. Tel 0740.273.734.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 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 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. Emincscu, bl.13, eLl, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 curo. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

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.

ț
f TERENURI

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități. 1000 
mp fiecare, ideal pentru programul,prima Casă” sau construcție case de 
vacanță. Preț5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

AUTO

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745.213.577.

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

muncitor necalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie

2

OFERTE DE SERVICII

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, inspector protecția muncii, 
execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 
0254260.909.

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,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085

TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
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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
fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
mat.de
mailto:conta.serv@yahoo.com


Gimnasta rusă Kristina Goriunova, în vârstă de 17 ani, a fost 
suspendată un an de federația locală, după ce a luat suplimente 
alimentare pentru slăbit ce conțineau substanțe interzise.

Sport
Joi, 11 martie 2010

Două în minus. Baia Mare și
Jiul, out din Liga a Il-a!

Derby-ul etapei se joacă la Simeria

Lupta pentru evitarea retro
gradării devine din ce în ce 
mai simplă în seria a doua 
din liga secundă. FC Baia 

Mare a primit un verdict ne
cruțător din partea Federa

ției Române de Fotbal.

Echipa din Dealul Florilor nu a 
fost programată la jocul de sâmbătă, 
cu Universitatea Cluj, iar conform 
regulamentului va fi exclusă din 
campionat. FRF a înștiințat Univer
sitatea Cluj că a câștigat meciul la 
masa verde. „Urmare a două 
neprogramări ale FC Baia Mare SA 
în cadrul campionatului Ligii a 2-a, 
seria a Il-a, cu CS Jiul Petroșani și 
SCS CFM Universitatea Cluj SA, vă 
rugăm dispuneți măsurile prevăzute 
de regulament. Comisia de disciplina 
FRF, 10.03.2010, în baza art.79/2 
clubul FC Baia Mare se sancționează 
cu excluderea din Liga a Il-a, seria a 
Il-a, camp. 2009-2010 și sesizează 
Direcția Competiții din FRF cu apli
carea măsurilor regulamentare", se 
arată pe site-ul clujenilor.

Suporterii 
către Simota: 
„Ești un criminal!”

în aceeași oală se află și Jiul 
Petroșani. Clubul din Valea Jiului 
avea termen ca până ieri, la ora 13, 
să facă dovada plății restanțelor 
salariale către foștii jucători.

Alin Simota este acuzat 
că a dat la gunoi o istorie 

de 90 de ani a clubului

Cum așa ceva nu s-a întâmplat, 
destinul formației petroșănene este 
implacabil: o retrogradare rușinoasă 
și destul de probabil o desființare în 
vară a unui club care în luna decem
brie a aniversat 90 de ani de 
existență.

Suporterii au găsit și vinovatul: 
Alin Simota.

„Ai reușit să distrugi simbolul 
Văii Jiului. Ești un criminal!”, spune 
un suporter în comentariul unui arti
col apărut pe liga2.ro. Astfel, din cele 
nouă meciuri care ar fi trebuit să se 
joace sâmbătă, se vor disputa doar 
patru.

CFR Marmosim Simeria - ACU 
Arad este cel mai interesant meci al 
etapei a treia din returul ligii cu 
numărul trei. Echipa care câștigă are 
șansa de a urca pe locul secund în clasa
ment, în imediata apropiere a liderului, 
Pandurii Târgu Jiu II.

în partida tur simerienii pot spune 
că au pierdut două puncte, meciul ter- 
minându-se la egalitate 2 -2. Și asta 
după ce hunedorenii au condus de două 
ori. ACU Arad este una dintre echipele 
care și-au anunțat candidatura la pro
movare în acest sezon.

Potrivit obiceiului menținut din 
turul campionatului, simerienii își 
dispută partidele de pe teren propriu 
sâmbătă, ora de start fiind 15. Seria a V- 
a din Liga a IlI-a este cea mai 
echilibrată în partea superioară a clasa
mentului, primele cinci clasate fiind 
despărțite de numai patru puncte.

în runda cu numărul 20, Minerul 
Mehedinți are pauză forțată, iar fostul 
lider, ACS Recaș, se deplasează la Glo
ria Arad.

Nimic la nimic.
România - Italia 0-0

Selecționatele Under 23 de ani ale 
României și Italiei s-au chinuit vreme 
de 90 de minute ca să termine la egali
tate, 0-0, partida disputată pe Stadionul 
Rapid. Ocaziile de gol au fost trecute în 
contul României, tricolorii având și o 
bară.

în prima repriză, cei doi atacanți 
trimiși în teren de Răzvan Lucescu, 
Ioniță și Alexe, au hărțuit permanent 
defensiva italiană. Ajutați de pe margini 
de Chiacu și Pârvulescu, cei doi 
atacanți vor rata fiecare câte o bună 
oportunitate de a deschide scorul. Cel 
mai aproape de gol a fost Alexe, care a 
scăpat singur cu portarul advers, însă 
arbitrii au oprit jocul pentru o poziție de 
ofsaid.

în minutul 56, mijlocașul Andrei 
Ionescu încheie o acțiune individuală

România: 12. Tătărușanu - 
2. Homei (13. Străuț '46), 4. D. 
Grigore, 6. Sîrghi, 3. Sepsi (16. 
Răduț ’86) - 7. Chiacu (18. Antal 
’46), 5. Onicaș (15. Olariu ’76), 10. 
A. Ionescu, 8. Pîrvulescu - 9. Ioniță, 
11. Alexe (17. Lițu '65).

Antrenor: Răzvan Lucescu

cu un șut în bară de la circa 20 de metri.
Ultima ocazie de gol a meciului i- 

a aparținut rapidistului Ioniță, care din 
marginea careului nu a găsit spațiul 
porții lui Gadignani.

Italia: 1. Gadignani - 2. 
Laverone, 3. Benassi, 5. Pezzi, 6. 
Rossi - 10. Bigazzi (14. Pelizzer 
’67), 4. Branzani 8. Lanzolla (16. 
Puccio ’61), 7 Puadrini (15. lo- 
coloano) -11. Giacomelli (18. Nap- 
pello ’46), 9. Scapuzzi (l|j|

Gamiiuzzi '76).
Antrenor: Giorgio Veneri

Bayern 
și Arsenal 
merg mai 
departe

Italienii de la Fiorentina sunt și 
acum supărați pe arbitrul norvegian 
Ovrebro, după ce acesta a validat, 
cu largul concurs al tușierului, un 
gol dintr-un ofsad de doi metri, în 
partida tur cu Bayem Munchen, din 
optimile de finală ale Ligii Campi
onilor. Fiorentina a câștigată acasă, 
cu scorul de 3 - 2, insuficient pentru 
a trece în runda următoare. Bayem 
s-a calificat datorită golurilor mai 
multe marcate în deplasare, scorul 
general fiind 4 -4. într-un alt meci 
disputat marți seara, Arsenal a dina
mitat-o pe FC Porto, căreia i-a ad
ministrat un usturător 5-0, după ce 
în tur portughezii au învins cu 2 
1. A fost cel mai sever scor pentru 
campioana Portugaliei în 
competițiile europene.
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