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„Arnăuții” primarului Nicolae Timiș 
au devastat un imobil în Hațeg

Doi infractori deosebit de violenți au jefuit 
un gater din Petroșani

Paznicul unui gater din Petroșani a 
fost atacat joi noapte cu un spray iri
tant- lacrimogen de doi bărbați, care 

intenționau să fure bunuri din incinta 
societății comerciale.

Pentru a nu fi prinși, indivizii l-au atacat pe 
paznic cu un spay lacrimogen, după care l-au 
lovit cu pumnii în zona feței și l-au lăsat în stare 
de inconștiență. După ce l-au bătut pe paznic, cei 
doi au furat din incinta gaterului mai multe dru- 
jbe, flexuri, cablu și motorină în valoare de 
9.600 lei.

După ce și-a revenit victima a anunțat 
poliția.

în urma cercetărilor polițiștii din Petroșani, 
au reușit să constituie unu cerc de suspecți, 
printre care figurau și autorii tâlhăriei, Tiberius 
M. de 21 de ani, din Petroșani și Constantin S. 
de 25 de ani, din Uricani, care au antecedente pe
nale. Cei doi suspecți au fost prinși în cursul 
nopții de joi, în urma unei razii organizate în 
cartierele Colonie și Aeroport din Petroșani, de 
polițiștii structurilor de investigații criminale, or
dine publică și criminaliști din cadrul Poliției 
Municipiului Petroșani.

Polițiștii au primit și sprijinul unei grupe 
de jandarmi. Oamenii legii au reușit să recu

pereze în totalitate bunurile furate de cei doi tâl
hari, Kcare se aflau depozitate într-o anexă a 
locuinței unuia dintre hoți și urmau să fie vân
dute. Agresorii au fost aduși în fața magistraților 
Judecătoriei Petroșani. Pe numele lor autoritățile 
au emis mandate de arestare prezentivă pentru 
29 de zile pentru comiterea infracțiunii de 
tâlhărie. Cu ocazia acestei razii care a avut loc în 
baruri dar și în alte zone cu potențial criminogen 
din cele două cartiere, polițiștii au reținut în afara 
celor doi agresori, alte nouă persoane suspectate 
de comiterea de infracțiuni de furt din societăți 
comerciale.

Maria Bulz
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
— ► DX 7 Mintia - Săcămaș

►DX 7 Ilia - Gurasada - Zam
C ►DM 68 Săcămaș - Dobra

► DX 7 Mintia - Vetel
• ► DX 7 Vețel - Lesnic

► DX 7 Leșnic - Săcămaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► Lupeni

Calendar
Ț greco-catolic
Sf. m. Agapie și cei 
împreună cu el

f romano-catolic
Ss. Longin, m.; Luiza de 

\Marillac, călug.

Ingrediente:
1 cana apa,
100 ml ulei,
30 g drojdie, faina,
100 g ciuperci,
150 g salam din soia,
1 ardei roșu,
1 ardei verde,
250 ml pasta de roșii

Mod de preparare:
Se face un aluat din apa ,ulei si 

drojdie, faina cat cuprinde pt a ob
ține un aluat moale.

Se framanta toate ingredientele 
si se lașa sa dospească 30-40 mi
nute.

Se unge masa cu ulei si se in
unde cu sucitorul aluatul pe masa. 
Intr-o cratita unsa cu ulei se aseaza 
aluatul după forma rotunda a cra- 
titei fara a-1 urca si pe margini.

Se taie salamul bucăți, ardeii 
cuburi, iar ciupercile felii foarte 
subțiri.

Peste aluat se toarna pasta de 
roșii intr-un strat uniform, apoi pe 
rând bucățile de salam, ardei si la 
urma ciupercile deasupra.

Se pune cratita in cuptor pentru 
40-45 minute la foc potrivit.

Poftă bună!.

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

fSfântul Zilei

Cuviosul părintele nostru 
Benedict, al cărui nume pe 
latinește înseamnă "binecu
vântatul”, era de fel din ți

nutul romanilor, din 
provincia Nursia și se trăgea 
din părinți credincioși și bo-

» V
Părăsindu-și casa, pe părinții săi și 

toată averea părintească, încă de pe 
când era tânăr și bărbat nedesăvârșit a 
plecat împreună cu aceea pe care o 
avusese dădacă într-un loc pustiu, unde,

HOROSCOP

Sfântul Benedict 
al Nursiei (ț 543 d. Hr.)
prin virtute și înfrânare apropiindu-se 
de Dumnezeu a primit de sus puterea de 
a face minuni și tămăduiri. Cele mai 
multe dintre faptele lui minunate s-au 
păstrat pe larg în istoria vieții lui. De 
aici aflăm că el a săvârșit tot felul de mi
nuni: a înviat morți, a vestit de mai 
înainte cele viitoare și a vorbit despre 
cei ce erau departe ca și cum ar fi fost 
de față.

Trebuie însă să nu uităm un lucru 
de mare însemnătate, și anume că, mai 
înainte de a se muta la Domnul, a grăit 
în chip profetic celor care se găseau 
împreună cu el și a adus și la cunoștința 
celor ce se găseau departe, că se va în
tâmpla și un semn oarecare, prin care 
vor cunoaște cu toții că s-a despărțit de 
trup.

Astfel, cu șase zile mai înainte de 
adormirea lui, a poruncit să i se sape 
groapa și îndată după aceasta a fost 
cuprins de o fierbințeală puternică, iar 
trupul lui, timp de șase zile a fost scu
turat de friguri. în ziua a șasea a 
poruncit ucenicilor săi să-1 ia și să-l 
ducă la casa de rugăciune, unde fiind 
dus, după ce s-a cuminecat cu Sfintele 
Taine, stând în mijlocul ucenicțlor săi,

care îl sprijineau, și-a ridicat mâinile 
către cer și în felul acesta, privind în sus 
și rugându-se, și-a dat sfințitul său duh.

în aceeași clipă, doi frați, dintre 
care unul se găsea stând liniștit în chilia 
lui, iar altul locuia mult mai departe, au 
avut aceeași vedenie. Astfel și unul și 
celălalt au văzut un drum minunat care 
se întindea de la chilia cuviosului Bene
dict până la cer, către răsărit, și care era 
așternut tot cu veșminte prețioase și 
strălucitoare de mătase, iar pe acest 
drum se găseau și vreo câțiva oameni 
minunați, care țineau făclii în mâini și 
care în rânduială desăvârșită șe suiau. 
Un alt bărbat, îmbrăcat în alb, și el, și 
strălucitor de lumină, care se găsea 
alături, i-a întrebat dacă știu al cui este 
drumul acesta, pe care ei, privindu-1 cu 
mintea lor, îl găsesc atât de minunat. 
Dar aceia răspunzându-i că nu știu, cel 
ce s-a arătat lor, le-a zis: “Acesta este 
drumul pe care iubitul Benedict se urcă 
la ceruri”. După ce aceștia și-au revenit 
de pe urma vedeniei pe care au avut-o 
au înțeles, fiecare în parte, că sfântul 
Benedict se săvârșise din viață, ca și 
cum ar fi fost de față și l-ar fi văzut 
săvârșindu-se.

interpretate, poate ar fi mai bine să amâni 
orice explicații și să lași lucrurile să se liniș

Situația materială riscă să suporte 
unele incidente, astfel că prudența 
devine necesară. Această situație in
fluențează negativ și comunicarea cu 
cei din familie.

gerea ei. Această relație amicală s-ar

întâlnești o persoană pe care îți 
place s-o asculți cum vorbește. O 
apreciezi pentru inteligența și înțele

putea să se dovedească foarte profitabilă pe 
viitor.

Nativii singuri au șanse mari să 
se îndrăgostească nebunește de o 
anumită persoană. Aceste sentimente
vor creste și în viitor, iar relația se poate să fie 
una de lungă durată.

Chiar dacă de obicei preferi rela
țiile sigure, stabile, acum, având 
acest lucru, te gândești totuși că aten
țiile anumitor admiratori te flatează nespus de
mult. De aceea, s-ar putea să ai dubii în pri
vința lucrurilor care se petrec.

Te bucuri de o situație financiară 
stabilă. Chiar dacă ai multe cheltu
ieli, pe de altă parte, primești sufi-
cienți bani încât să menții un echilibr. a 
afaceri, ești convingător și ai o intuiție care te 
ajută mult.

îți este destul de greu să restabi
lești liniștea în familie. Dacă toate 
cuvintele sau gesturile tale sunt greșit

1493: Cnstofor Columb se întoarce în Spania 
după prima sa călătorie în America

1876: A apărut, la București, ziarul "Timpul", 
[organul de presă al Partidului Conservator, la care au 
lucrat Mihai Eminescu, Ion Slavici și I.L. Caragiale

1906: A luat ființă compania britanică Rolls

Ie

1915: A avut loc, la București, prima audiție a 
■Simfoniei a Il-a în La major op. 17", de George

u
1945: Al doilea război mondial: Armata română 
lupte grele pentru eliberarea orașului cehoslo- 

Branska-Bystrica
1990: URSS anunță că declarația de 
endență a Lituaniei este invalidă

Bancul zilei
© © ©

Oamenilor de știință care disprețu
iesc constringerile cercetării organizate 
le place să spună că un adevărat cerce
tător nu are nevoie decît de un creion, 
o foaie de hîrtie și un creier. Dar ei spun 
astă la recepții academice, nu la alocări 
de bugete.

© © ©

'TTTr-'
S-au
1779: Lord Melbourne, prim ministru al Marii 

Britanii (d. 1848)
1831: Pantazi Ghica, prozator, dramaturg și 

publicist român (d. 1882)
1920: Donnall Thomas, medic american, laureat 

al Premiului Nobel
1951: Viorela Filip, solistă vocală româncă 
1964: Ion Mihalache, pictor român

Comemorări:
44 î.Hr.: Iuliu Cezar, împărat roman (n. 100

î.Hr.)
1937: H. P. Lovecraft, scriitor american (n. 

1890)
1938: Nabrut, Vladimir, poet rus (n. 1888)
194Q: Nae Ionescu, filosof, logician, publicist 

(n. 1890)
1964: Al.O.Teodoreanu (Păstorel), poet, proza

tor (n. 1894)
1977: Tudor Măinescu, poet, prozator satiric, 

epigramist (n. 1892)

Toate marile descoperiri au fost fă
cute din greșeală. Cu cît este mai mare 
descoperirea, cu atît durează mai mult 
pînă se face greșeala.

© © ©

Dacă e vpțdeși se agită, e biologie. 
Dacă miibase urît, e chimie.
Dacă nu funcționează, e fizică.

Dacă e de neînțeles, e matematică.
Dacă nu are sens, e ori economie, 

ori psihologie.

© © ©

Dacă nu înțelegi un cuvînt dintr-un 
articol tehnic, ignoră-1. Articolul va 
suna la fel de bine și fără el.

© © ©

tească.

Ești o persoană deschisă la nou, 
astfel încât îți va face o reală plăcere 
să te întâlnești cu alți oameni, cu un
mod de viața foarte diferit de ceea ce vezi de 
obicei în jur.

Profită de invitația unor rude de 
a le face o vizită. Dacă nu i-ai mai 
văzut demult, este ocazia perfectă să
schimbi puțin locul și să scapi de rutin'
nicâ.

Prietenii îți fac tot felul de invi
tații de călătorie. Te vei simți apre
ciat și admirat, ceea ce te face să-ți
crească încrederea în forțele proprii. Cu banii
nu stai foarte bine și se ivește posibilitatea
unei achiziții importante.

Se poate ca cei din familie să aibă 
așteptări mari de la tine, ceea ce ție 
nu prea îți convine. Gândește-te că
poate nu este vorba decât de dorința lor de a
vedea că reușești.

Relațiile cu persoanele din jur 
vor fi astăzi extrem de importante, 
încearcă să fii deschis la dialog, deoarece pop
afla sau pop învăța multe lucruri care îți vor 
folosi mai târziu.

Fii flexibil cu cei din jur și cât se 
poate de tolerant, altfel riști să te cerți 
cu persoane care joacă un rol impor
tant în viața ta.
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Reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, mai puțin LDMR, 
și-au anunțat participarea, luni, la consultările de la Cotroceni cu șeful 
statului pe tema modificării Constituției, cei mai mulți dintre aceștia 
susținând diminuarea numărului de parlamentari, nu și renunțarea la 
bicameralism.
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Ovid iu Had a, un candidat serios
pentru „Bârcea Mare”
Primarul municipiului Hune

doara, Ovidiu Hada este în 
atenția procurorilor anticorup- 
ție după ce a încercat să fen- 

teze legea în mai multe 
rânduri. Ultima inginerie fi
nanciară care are drept „vic

timă” bugetul local a fost pusă 
la cale de Primar, cu sfidarea 
Consiliului Local și a legisla
ției privind administrația pu
blică. Ignorând în totalitate 
legile Ovidiu Hada este pe 

punctul de a ușura bugetul hu- Edilul Hunedoarei s-a gândit să 
scoată la licitație o investiție de peste

nedorenilor cu cinci mii de mi
liarde de lei vechi.

în plină implementare a progra
mului ISPA, prin care sunt modernizate 
rețelele de apă și canalizare din mu
nicipiul Hunedoara, finanțat din fonduri 
europene, primarul Ovidiu Hada s-a 
gândit că e bine să modernizeze „mod
ernizarea”.

Primarul
cel fără de lege 

cinci mii de miliarde de lei, pentru re
alizarea și proiectarea modernizării și 
extinderii rețelei de canalizare și apă a 
municipiului Hunedoara. Licitația a și 
fost oganizată la sfârșitul acestei 
săpătămâni și s-au găsit numeroase 
voci care să o conteste. în primul rând 
Primăria Hunedoara nu poate avea car
acter de autoritatea contractantă. Con
form legii atât Primarul cât și 
Viceprimarul și aparatul tehnic al aces
tora au doar rolul de a pune în aplicare 
hotărârile Consiliului Local. Așadar 
Ovidiu Hada în calitate de primar nu 
poate semna contractul încheiat în urma 
licitației fără aprobabartea aleșilor lo
cali. Mai mult decât atât licitația a fost 
organizată fără aprobarea Consiliului 
Local, fiind stabilită, tot după bunul 
plac al Primarului și comisia de evalu
are a ofertelor. Președintele comisiei s- 
a auto-numit chiar edilul șef al 
hunedoarei, Ovidiu Hada.

Licitație suspectă 
de blat

La licitație ”u participat șapte op
eratori economici dornici să pună mâna 
pe miliardele hunedoarei. Cu toate că 
nimeni nu a contestat procedura de lic
itare, al cărui rezultat va fi stabilit peste 
câteva săptămâni, există deja voci care

susțin că nu sunt de acord cu procedura 
stabilită de primarul Hada pentru 
atribuirtea contractului. Nemulțumirile 
participanților la licitație se trag din 
contradicțiile existente în Caietul de 
Sarcini și anunțul publicat pe SEAP. în 
Caietul de Sarcini este prevăzută 
încheierea unui acord cadru cu un sin
gur agent economic, în timp ce pe 
SEAP este prevăzut că forma juridică 
pe care o va lua grupul de operatori 
economici căruia i se atribuie contrac
tul va fi cea de “asociere”.

De asemenea criteriile de atribuire 
prevăzute în anunțul publicat pe SEAP 
nu respectă legislația în vigoare. Con

form anunțului criterii de atribuire sunt 
prețul ofertei- pondere-50% și prop
unerea tehnică - pondere 50%. Acestea 
sunt interpretabile și nu stabilesc o 
procedură clară de calcul a punctajului. 
Conform legii autoritatea contractantă 
are obligația de a preciza, în mod clar 
și detaliat, în documentația de atribuire 
factorii de evaluare a ofertei cu ponder
ile relative ale acestora sau algoritmul 
de calcul, precum și metodologia 
concretă de punctare a avantajelor care 
vor rezulta din propunerile tehnice și fi
nanciare prezentate de ofertanți.

Alexandru Avram

Bârfe despre cum e cu putință ce și cumCU OCZHII
PE

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

Minte - ioc 
și canei - noroc

Se pare că un bizon din județul Hune
doara a reușit performanța de a cucerii un 
trofeu rarisim pentru tagma aleșilor locali. 
Un juriu calificat i-a acordat hunedorean- 
ului nostru distincția de „Cea mai 
libidinoasă slugă din Balcani”. Deși 
competiția a fost strânsă, în cursă fiind an
gajat și un topometrist care a ratat intrarea 
în căminul conjugal din cauza coamelor, 

până la urmă trofeul a revenit viceprimaru- 
lui cu vocație de râmă. Acesta este dispus 
să se facă preș la ușa șefului numai ca să 
își păstreze funcția. Bărbatul a rămas cu 
caracterul la vedere după ce Fiscul i-a 
deșirat izmenele și a pierdut toată ago
niseala. Și când îți trântește norocul ușa în 
nas, atunci se întâmplă să te lase amanta și 
să te arunce șeful în brațele voluptoase ale 
penalului. Personajul e atât de popular în 
orașul său în cât d’a-be-l-am putu ascunde 
printre rândurile acestei bârfe. Cât despre 
poză cu bandă pe ochi - nici nu poate fi 
vorba până nu ne vin și celelalte date pe 
fluxul de știri al Inspectoratului de Poliție.

Birjarul cu 
caleașca de aur

Așa a ajuns de poveste unul căruia nu 
i-a adus Moș Nicolae nuielușa la timp. 
(Am stat în cumpănă vreme lungă, cât o zi 
de clacă, socotindu-ne noi dacă e bine să 
dăm bârfa asta acum sau ar fi mai nimerit 
să o lăsăm să se coacă.

De vreme ce vă aflați citindu-o se 
vede treabă ne-am tuieșit la minte și am 

comis-o). Personajul bârfei este un primar 
liberal care vorbește aproape la fel de bine 
ca un birjar, face pe dracu-n patru și scoate 
bani din orice, are domenii de vacanță prin 
străinătate, conduce o primărie potentă în 
județ, da’ nu-i Mircică și nu-i nici Hada. 
Mai multe nu putem spune că se 
strepezește subiectul. Se aude că într-atât 
îi pulsează în vene chemarea străbunilor 
încât el, om ales (aici doar cu sensul de 
„votat”), e gata să se ia la întrecere cu 
regele Cioabă. Și nu oricum, ci într-un mod 
cât se poate de insolit.

In orașul lui, la sfârșit de stradă ce dă 
în câmp își ține fierăria un țigan priceput.

Fierarul lucrează de o bună bucată de 
vreme la o caleașcă pe care o poleiește cu 
foiță subțire din aur, la o trăsură imperială 
cu care vrea să iasă în lume Alesul (aici se 
poate adăuga și versiunea corturărească a 
sângelui albastru).

Prin târg e bășcălie mare pe seama 
pomposului vehicul, însă nimeni nu ne-a 
putut spune dacă trăsura are coviltirul făcut 
din marfă purtată pe drumul mătăsii sau e 
țesut cu fir trainic smuls din cânepa 
indiană.

Al dvs Gogu

irl
balastieră

Pentru

riIcinî X» nț I n T

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă
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Jandarmii promovează fair-play-ul prin sport

Vn bărbat a murit și o femeie a fost rănită ușor in urma producem unui accident rutier in 
Lupeni. Iosif Z. conducătorul unui autoturism care circula în sensul de mers Lupeni- Vri- 
cani, s-a angajat în depășirea altui autovehicul care circula în fața sa. Deoarece șoseaua era 
plină de zăpadă, autoturismul a derapat și cu partea dreapta față a acroșat doi pietoni care 
mergeau pe acostamentul situat pe partea stângă în sensul de mers, în afara șoselei.

Hoți de electrocasnice 
prinși în flagrant

Eduard L. de 20 ani și 
Szeybi S. de 19 ani, ambii din co
muna Mărtinești au fost prinși 
vineri noapte de două patrule de 
ordine publică imediata după ce 
au furat aparatură electronică. 
Marfa era depozitată în două au
toturisme parcate pe strada Pri- 
cazului din comuna Mărtinești. 
Aparatura electrocasnică în val
oare de 350 de lei a fost 
recuperată. Cei doi sunt cercetați 
în stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt cal
ificat.

Tâlhar băgat 
la „răcoare”

Florea C. de 37 de ani din 
Călanu Mic care era dat în 
urmărire națională a fost prins de 
polițiștii Formațiunii de 
Investigații Criminale din cadrul 
Poliției orașului Călan. Pe nu
mele bărbatului, Judecătoria 
Hunedoara a emis în luna febru
arie a acestui an mandat de exe
cutare a pedepsei cu închisoarea 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
tâlhărie. Bărbatul a fost trimis la 
Penitenciarul Bârcea Mare unde 
va executa o pedeapsă de trei ani.

O femeie a fost tâlhărită 
în plină zi

O femeie în vârstă de 48 de 
ani din Baia de Criș a fost 
tâlhărită joi în jurul orei 14:50 pe 
strada Avram lancu din municip
iul Brad. Victima a fost jefuită de 
Cătălin M. de 44 de ani cu an
tecedente penale, fără ocupație. 
Infractorul a smuls femeii poșeta 
de pe umeri și a fugit. A scăpat-o 
însă din mână în timp ce fugea. A 
fost observat însă de un agent de 
polițe din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale Brad care 
se afla într-o misiune axată toc
mai pe furtul din buzunare. 
Polițistul l-a prins pe hoț și l-a 
dus la poliție. Polițiștii i-au în
tocmit infractorului dosar de 
cercetare penală.

Șofer beat prins în trafic 
de polițiști

Săptămâna trecută s-au desfă
șurat jocurile din faza grupelor 
a Cupei Jandarmeriei la fotbal 
în sală. „Cupa JANDARME

RIEI la FUTSAL ” este o com
petiție organizată cu prilejul 
aniversării a 160 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei Ro

mâne de către Inspectoratul de 
Jandarmi Județean „Decebal” 
Hunedoara în parteneriat cu 
Direcția de Sport a Județului 
Hunedoara și Direcția Jude
țeană pentru Tineret Hune

doara.

Competiția organizată de jan
darmii hunedoreni a adunat la startul 
competiției 46 de echipe, repartizate în 
cele două grupe astfel: 32 de echipe în 
grupa Deva - Valea Mureșului și 14 
echipe în grupa Valea Jiului.

Competiția are drept scop pro
movarea sportului și a spiritului de fair- 
play

GRUPA DEVA - VALEA

MUREȘULUI

Miercuri, 10.03.2010 (optimi): 
Reședința IJJ Hunedoara - Big Fm și 
Ziarul Hunedoreanului, scor: 11-7;

Casă de amanet jefuită în trei 
minute de un adolescent

Elevii chiulangii 
scoși din baruri de poliție

Gheorghe B. de 59 de ani 
din comuna Vețel a fost prins de 
polițiști conducând un autotur
ism, după ce a consumat alcool. 
Polițiștii Postului de Poliție Vețel 
l-au prins pe șoferul băut pe 
strada Mihai Eminescu din Vețel. 
Ei l-au testat și ai au constatat că 
șoferul avea o alcoolemie de 
0,60mg/l în aerul expirat. 
Bărbatul a fost dus la Spitalul 
Județean Deva, unde s-au recoltat 
probe biologice pentru stabilirea 
cu exactitate a alcoolemiei. 
Șoferului i s-a întocmit dosar de 
cercetare penală.

Maria Bulz

Un adolescent în vârstă de 14 
ani este autorul unui jaf care a 
avut loc sâmbătă dimineață în 
jurul orei 08.30 la o casă de 

amanet din municipiul Vulcan. 
Se pare că băiatul a avut doi 

complici ambii în vârstă de 19 
ani. Adolescentul a reușit să 

fure doar 100 de grame de bi
juterii din aur, pentru că s-a 
speriat când angajata casei de 
amanet a reușit să apese buto

nul de panică.

I.N. a intrat în casa de amanet 
având fața acoperită cu un fular, la 
puțin timp după ora deschiderii. El a 
amenințat-o verbal pe vânzătoare duipă 
care a furat bijuteriile care erau expuse 
pentru vânzare. Femeia a reușit să 
acționeze butonul de panică, iar hoțul 
s-a speriat și a fugit cu un autoturism 
parcat în apropierea casei de amanet.

Hoțul a fost prins

în timpul derulării jafului, adoles
centul nu a folosit arme și nici nu a 
rănit-o pe vânzătoare. în aproximativ 3 
minute de la acționarea butonului de 
panică, la locul jafului au ajuns mai 
multe echipaje din cadrul Poliției Mu
nicipiului Vulcan, urmate la scurt timp 
de angajații firmei de pază care 
monitorizează societatea comercială. 
Imediat, toate subunitățile de poliție și 
jandarmerie au fost alarmate, iar auto
turismul cu care a fugit infractorul a

Direcția Sanitar Veterinară Hunedoara 
- ISU Hunedoara, scor: 1-25;
Primăria corn. Orăștioara de Sus - Plu
tonul de Jandarmi Brad, scor: 1 - 6;
Primăria mun. Deva - Sindicatul Silva
Deva, scor: 1-8;
Sâmbătă, 13.03.2010 (optimi):
Eurosport DHS - Detașamentul 2 Jan
darmi, scor 6-0;
Detașamentul Jandarmi Mobil - IJJ 
Hunedoara, scor 2- 6;
Primăria comunei Certeju de Sus - UM 
01794 Deva „Geniștii”, scor 4-8;
UM 01099 Brad - Servus Hur.euoara și 
Adevărul de Seară, scor 9-0;

g Tâlharul adolescent a s-a 
speriat în momentul în care s-a 
declanșat alarma

fost dat în urmărire inspectoratelor de 
poliție din județele limitrofe. în jurul 
orei 10:00 marina cu care s-a deplasat 
tâlharul a fost oprită de un echipaj de 
poliție pe raza municipiul Petroșani. 
Astfel a fost identificat autorul jafului. 
Asupra lui I.N. au fost găsite bijuteriile 
furate din casa de amanet. în autoturism 
se mai aflau doi tineri. De altfel unul 
dintre ei era și conducea mașina. 
Polițiștii Biorukii de Investigații Crim
inale Vulcan continuă cercetările pentru 
a stabili în ce măsură cei doi tineri au 
participat la comiterea jafului.

Maria Bulz

Duminică, 14.03.2010 (sferturile de 
finală):
Reședința IJJ Hunedoara - ISU Hune
doara,, scor 1-3;
Plutonul de Jandarmi Brad - Sindicatul 
Silva Deva, scor: 3-7;
Eurosport DHS - IJJ Hunedoara, scor 4 
-9;
UM 01099 Brad - UM 01794 Deva 
„Geniștii”, scor 8- 1.
Semifinala grupei Deva se va desfășura 
miercuri, 17.03.2010, începând cu ora 
08.00, la Sala Sporturilor din municip
iul Deva între echipele:

Mai multe razii au avut loc la 
sfârșitul săptămânii trecute 
în barurile din orașul Sime- 
ria. Polițiștii i-au avut în ve
dere pe potențialii autori ai 

unor infracțiuni dar și pe ele
vii care chiulesc de la cur

suri

La sediul poliției din Simeria au 
fost duși 15 oameni care nu aveau 
asupra lor acte de identitate sau erau 
suspecți de comiterea unor 
infracțiuni. în cadrul aceleiași acțiuni 
au mai fost depistați șapte elevi care 
în loc să meargă la școală stăteau în 
bar. Din fericire, nici unul dintre ei nu 
consuma băuturi alcoolice. Chiulul 
elevilor de la ore urmează să fie adus 
la cunoștința părinților dar și a direc
torilor de la școlile unde învață elevii 
respectivi. Razia a fost organizată de 
polițiștii structurilor de ordine publică 
și investigații criminale din cadrul

Un bărbat a murit după ce s-a izbit 
cu autoturismul de un mal de pământ

Șoferul unui autoturism care se 
deplasa pe DJ 687 a murit duminică 
noapte în jurul orei 03:20, într-un ac
cident rutier.

Tragedia a avut loc la ieșire din 
localitatea Peștișu Mare pe sensul de 
mers Hunedoaraf-Sântuhalm.

Bărbatul nu a adaptat viteza la 
condițiile de carosabil umed, a dera

ISU Hunedoara - Sindicatul Silva 
Deva;
UM 01099 Brad - IJJ Hunedoara.

GRUPA PETROȘANI -

VALEA JIULUI

Joi, 11.03.2010:
Primăria orașului Petrila - CNH, scor: 
3-5;
Inspectoratul Școlar Hunedoara (profe
sori Călan și Hațeg) - ISU Hune
doara^), scor 6-7, (după lovituri de 
la 6 metri);
Plutonul Jandarmi Petroșani - Inspec
toratul Școlar Hunedoara (profesori 
Valea Jiului), scor 5-13;

Vineri, 12.03.2010 :
CNH - ISU Hunedoara(2), scor 1 - 4; 
Poliția Vulcan - Inspectoratul Școla" 
Hunedoara (profesori Valea Jiului)’ 
scor 6-12;

Finala grupei Petroșani Valea Ji
ului se va disputa luni, 15.03.2010, la 
sala de Sport a Colegiului Econor 
Hermes Petroșani, începând"cu ora 
19.00.

Câștigătoarele celor două grupe se 
vor confrunta sâmbătă, 20.03.2010, în 
finala campionatului. Meciul se va dis
puta în Sala Sporturilor din municipiul 
Deva.

Poliției Orașului Simeria care au fost 
sprijiniți de jandarmi. Acțiunea a vizat 
asigurarea unui climat de ordine și 
siguranță publică, precum și pre
venirea și combaterea infracțiunilor 
stradale și a celor comise cu violent. 
Acțiuni de acest gen urmează a se 
desfășura în perioada următoare și în 
alte localități din județ.

Maria Bulz

pat și s-a izbit de un mal de pământ, 
după care s-a răsturnat.

Doi pasageri, ai autoturismului, 
Alexandru S. de 24 de ani și Alexan
dra C. de 21 de ani, ambii din Hune
doara au fost răniți ușor.

Maria Bulz
V



Reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, mai puțin
L'DMR. și-au anunțat participareu. luni, la consultările de la Cotroceni 
cu șeful statului pe tema modificării Constituției, cei mai mulți dintre 
aceștia susținând diminuarea numărului de parlamenturi, 
nu și renunțarea la bicameralism.
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„Arnăuții” primarului Nicolae Timiș
au devastat un imobil în Hațeg
Acte de vandalism ce nu mai 
sunt obișnuite nici pentru ță

rile din lumea a treia se întâm
plă în România europeană a 
mileniului trei. Recent, oame
nii primarului Nicolae Timiș 
din Hațeg au vandalizat pro
prietatea unei femei la co

manda edilului.

Legiunea de zurbagii, alcătuită din 
polițiști comunitari și angajații ai 
primăriei, condusă de viceprimarul Ion 
Dabelea, a distrus încuietorile porții și, 
în absența proprietarului, a transformat 
un imobil într-un morman de moloz. 
Cum orice eveniment de la noi are și o 
încărcătură politică, bunurile aflate în 
t.ioire distrusă au fost sechestrate și 
depozitate într-o magazie de la sediul

S-a dat liber la case pentru specialiști
Programul guvernamental 

„Renașterea satului românesc — 10 
case pentru specialiști” poate demara 
după ce detaliile au fost publicate la 
sfârșitul săptămânii trecute printr-o 
Hotărâre a Executivului. Programul 
prevede construirea de case pentru 
specialiștii care își desfășoară activi
tatea în mediul rural și nu dețin o 
k. știință în comuna respectivă. Bene
ficiarii programului sunt cadrele di
dactice, medicii, asistenții medicali și 
polițiștii. Actul normativ se referă la 
construirea a 10 case în fiecare 
comună, dar dacă există mai multe 
solicitări numărul locuințelor poate fi 
suplimentat ia 15. Cererile, însoțite de 
acte justificative vor fi primite și anal
izate în baza unor criterii de către 
comisii constituite la nivelul 
administrației publice locale. Pentru 
fiecare casă autoritățile locale trebuie 
să pună la dispoziție o suprafață de 
minim 500 de metri pătrați. Racor
darea la utilitățile publice se va face 
cu finanțare de la bugetele comunelor 
sau din bugetele operatorilor de ser
vicii. Locuințele construite vor avea 
câte două sau trei camere, suprafața 
construită fiind de maxim 100, re

Partidului Național Liberal din Hațeg. 
A doua zi, primarul Nicolae Timiș a 
plecat să se relaxeze în Austria.

Furt asistat 
de oamenii legii

Elena Grozoni a avut parte de o zi 
a femeii de coșmar. Puțin înainte de 
miezul zilei, femeia a aflat de la câțiva 
cunoscuți că proprietatea sa de pe Aleea 
Constructorului este violată de un grup 
numeros de polițiști comunitari și 
angajați ai Primăriei orașului Hațeg. 
Când femeia a ajuns la locul fapte, 
„arnăuții” comunitari („oamenii legii”, 
cum ar veni) spărseseră deja încuieto
rile porții de la intrare (sub atenta 
supraveghere a polițiștilor de la Poliția 
Orașului Hațeg) și salahorii de la spații 
verzi izbeau vârtos cu baroase răngi și 

spectiv 120 metri pătrați. Imobilele 
construite vor fi repartizate în 
proporție de cel puțin 50 la sută 
cadrelor didactice. Locuințele vor fi 
închiriate pe durata cât specialistul își 
desfășoară activitatea în mediul rural, 
iar chiria poate fi suportată de la

târnăcoape în zidurile fostei clădirii. O 
parte a bunurilor aflate în imobil (marfă 
în valoare de 130 de milioane de lei 
vechi, ce aparține fostului soț al Elenei 
Grozoni) fuseseră „săltate” și cărate cu 
două remorci la sediul PNL Hațeg. în 
exces de zel, demolatorii primarului 
Timiș erau pe punctul de dărâma și un 
bun mobil aflat în vecinătatea 
construcției, bun care a scăpat doar 
după lungi discuții purtate de proprietar 
cu viceprimarul Dabelea, „măștihoiul” 
delegat al abuzului.

Disprețul edililor 
față de proprietatea 
privată

Demolarea s-a comis în absența 
proprietarului, fără ca acesta să fi fost 
somat în prealabil și în absența unui ex
ecutor judecătoresc. Practic, arnăuții 
primarului Nicolae Timiș și-au făcut 
singuri legea, nesocotind pe toți și pe 
toate. Mai mult, angajații Primăriei 
Hațeg fuseseră înștiințați încă din luna 
decembrie a anului trecut că imobilul 
are un alt proprietar, informație pe care 
edilii orașului au ignorat-o cu bună 
știință. Elena Grozoni a dobândit legal 
imobilul ca urmare a unui proces de 
partaj. Femeia pare să fie victimă 
colaterală a unui război pe care pri
marul Nicolae Timiș îl duce împotriva 
fostului ei soț. La toate acestea se mai 
adaugă faptul că terenul Elenei Grozoni 
este bine plasat într-o zonă aflată la 
mare căutare în Hațeg și corifeii 
orașului ar vrea să pună mâna pe el. 
„încă din 2005, la un an după ce - eu și 
fostul meu soț - am cumpărat acest 
teren, au început șicanările. La un mo
ment dat, primarul a oferit terenul fără 
acordul meu locatarilor de la blocurile 
învecinate ca să își construiască garaje.

bugetul local. Dacă locuințele rămân 
vacante acestea vor putea fi închiriate 
pe perioade determinate altor cate
gorii de specialiști din mediul rural.

Cătălin Rișcuța 

Nu pot să cred că astfel de abuzuri se 
pot întâmpla într-un stat european de 
drept”, ne-a declarat Elena Grozoni. Pe 
de altă parte, Renaldo Grozoni crede că 
primarul Nicolae Timiș acționează în 
forță ca să îi dea lui o lecție de autori
tate atotputernică.

Demolatorii

Povestea demolării abuzive a în
ceput în urmă cu câțiva ani, atunci când 
primăria l-a amendat pe Renaldo Gro
zoni pentru că a executat lucrări de ex
tindere la imobil fără autorizație. A 
urmat un proces. La finalul procesului, 
instanța l-a obligat pe Grozoni să 
desființeze construcția, numai că 
acesta, între timp, pierduse calitatea de 
proprietar, imobilul revenindu-i fostei 
sale soții în urma partajului. în luna 
februarie, primarul Nicolae Timiș a 
constituit o comisie pe care a împuter
nicit-o să demoleze construcția, pe 
motiv că instanța l-a autorizat să de

Revoluția maghiară este 
comemorată în Hunedoara

Debutul Revoluției maghiare la 15 martie 1848 este marcat în județul 
Hunedoara printr-o serie de acțiuni comemorative desfășurate ieri și astăzi în 
mai multe locații. Astfel, ieri au avut loc câteva manifestări la Hunedoara, 
Petroșani și Orăștie. Activitățile de astăzi debutează la ora 10 prin depunerea 
de coroane în curtea Bisericii Romano-Catolice din Deva, urmată de un pro
gram cultural desfășurat în aula Grupului Școlar Teglâs Găbor. De la ora 13, 
în cimitirul reformat vor fi depuse coroane la monumentul eroilor din 1848. 
Tot cu acest prilej se va dezveli la Biserica Romano-Catolică din Lupeni, de 
la ora 16, un monument închinat eroilor revoluției, iar de la ora 17 va avea 
loc o comemorare a poetului Petofi Sândor în curtea Bisericii Reformate din 
Hunedoara. La manifestări se așteaptă participarea unor reprezentanți ai 
comunității maghiare, ai autorităților și instituțiilor publice de la nivel național 
și local, precum și un reprezentant al Ambasadei Ungariei la București.

moleze construcția în cazul în care 
„pârâtul” nu efectuează el acest lucru. 
„Pârâtul” l-a avertizat pe edil că nu mai 
poate dărâma imobilul pentru că nu mai 
este al lui. în aceste condiții primarul 
și-a trimis angajații să devasteze locul. 
Actul de vandalism comis de zurbagii 
primăriei s-a produs la data de 8 martie, 
fără somație, fără respectarea proce
durilor de punere în executare a unei 
sentințe și în absența executorului 
judecătoresc și a proprietarului. Acum 
oamenii primarului Timiș sunt acuzați 
de furt și distrugere.

Dincolo de înscrisurile semnate de 
primarul Nicolae Timiș referitoare la 
acest eveniment, am încercat să 
obținem și declarațiile primarului, însă 
acesta este plecat într-o scurtă vacanță 
în Austria, motiv pentru care vom 
reveni cu acest subiect în edițiile vi
itoare.

Marcel Bot
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i\’e puteți citi pe internet la 
http://glasiilhimedoarei.blogspot.coni/

Primăvara asta în Brad se poartă... gropile
Șoferii din municipiul Brad 

sunt exasperați de starea 
proastă în care se află străzile.

Consiliul Județean a alocat 
anul acesta două miliarde de 
lei vechi pentru repararea și 
întreținerea drumurilor din 

Brad, ceea ce va fi total insufi
cient ținând seama de starea 

dezastruoasă a acestora.

Străzile din Brad au ieșit foarte 
prost din această iarnă.

Pentru șoferi condusul autove
hiculelor pe oricare din drumurile mu
nicipiului a devenit un „sport extrem”, 
în special pentru cei care au drum în 
zona numită „Peste Luncoi” și se 
încumetă să străbată strada Liberății

Edili din Brad, 
competenți 
de dau în „gropi”

Un locuitor hâtru al municipiului 
Brad spunea mai în glumă, mai în se
rios, că primarul Cazacu a reușit să facă 
orașul „lună”. Nu de alta, dar așa 
cratere se găsec numai pe satelitul nat
ural al Terrei. Și omul a avut perfectă 
dreptate, pentru că șoferii care sunt 
obligați să circule pe străzile din mu
nicipiul de pe Crișul Alb se confruntă 
zilnic cu miile de „cratere” care s-au 
format în asfalt. „Mi-am terminat tele- 
scoapele la mașină. Este inadmisibil ce 
se întâmplă cu șoselele din Brad. Tre
buie să trec de câteva ori pe zi pe strada 
Libertății și sunt atâtea gropi, încât 
practic nu se pot ocolii” se plânge An
drei Almășan. Nu numai strada

Liberății arată ca după bombardament. 
Și alte drumuri din zona centrală a mu
nicipiului Brad sunt pline de gropi. Pe 
strada A.I. Cuza, care a fost betonată în 
urmă cu peste 20 de ani există gropi cu 
o vechime considerabilă pe care 

autoritățile le ignoră. Și o călătorie pe 
strada Horea a început să devină o 
adevărată cursă cu obstacole pentru 
șoferi, cu toate că artera de circulație a 
fost asfaltată în urmă cu câțiva ani.

Primarul împarte 
brădenii în cetățeni 
de diverse categorii

în funcție de starea drumurilor din 
municipiul Brad, locuitorii sunt 
împărțiți în mai multe categorii. Cei 
care locuiesc în centrul orașului, singuri 
loc în care s-au făcut câteva amenajări, 
locuitorii cartierelor de blocuri, care 
sunt nevoiți să-și distrugă mașimile 
prin gropi ca să ajungă acasă și brădenii 
care locuiesc pe srăzile periferice, care 
de multe ori pleacă de acasă în cizme 
de cauciuc, cu pantofii în plase și își 
schimbă încălțămintea când ajung în 
centrul orașului. Chiar dacă toți plătesc 
impozite, nu toți brădenii se bucură de 
același confort.

Alexandru Avram

Oamenii de afaceri „învățați” cum să scape de criză

La două săptămâni după ce Premierul 
Emil Boc le-a cerut prefecților să popu

larizeze măsurile anticriză, reprezen
tanții principalelor firme din județ au 

fost invitați de prefectul Attila Dezsi la 
o „masă rotundă”. Scopul întâlnirii a 
fost acela de a prezenta mediului de 

afaceri măsurile luate de guvernul Boc 
pentru diminuarea efectelor crizei.

Peste patruzeci de reprezentanți ai fimelor 
mijlocii și mari din județ și reprezentanți ai 
instituților AJOFM Hunedoara, Inspectoratul Ter
itorial de Muncă, Direcția Generală a Finanțelor 
Publice, OIR POSDRU Regiune Vest și Fondul 
Local de Garantare Craiova, au luat parte la Masa 
Rotundă, cu tema „Măsuri inițiate de Guvernul 
României pentru sprijinirea mediului de afaceri în 
vederea depășirii perioadei de criză”. 
Reprezentanților firmelor le-au fost prezentate 
măsurile de sprijin inițiate de noul Program de 
Guvernare.

Facilități pentru crearea 
de locuri noi de muncă

Pentru stimularea creării de noi locuri de 
muncă a fost emisă o Ordonață de Urgență prin 
care se acordă facilități firmelor care fac angajări. 
Societățile care angajează persoane aflate în 
bazele de date ale agențiilor de șomaj de cel puțin 

trei luni vor fi scutite timp de șase luni de la plata: 
contribuției de asigurări sociale, contribuția pentru 
șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, 
contribuția la fondul de garantare pentru plata 
creanțelor salariale, săntate, concedii și
indemnizații de asigurări sociale de sănătate. în
cepând cu luna februarie, în cazul suspendării con
tractului individual de muncă din inițiativa 
angajatorului, salariatul beneficiază de o 
indemnizație dc minim 75 la sută din salariul 
corespunzător locului de muncă. Pentru salariații 
respectivi, angajatorii sunt scutiți de la plata 
contribuților de asigurări sociale timp de 90 de 
zile. De altfel, prin Programul Operațional Secto
rial Dezvoltarea Resurselor Umane va fi acrodat 
sprijin pentru întreprinderile care angajează 
lucrători defavorizați, extrem de defavorizați și 
lucrători cu handicap. întreprinderile pot beneficia 
de o reducere de la 50 până la 75 la sută din con- 
sturile salariale, pe o perioadă de până.la doi ani.

Sprijin financiar și fiscal 
pentru firme

Un alt punct al Programului de Guvernare 
despre care au fost informați reprezentanții 
firmelor prezente este noua metodă de rambursare 
a TVA-ului. Noua procedură prevede soluționarea 
doar a deconturilor cu sume negative de taxă pe 
valoare adăugată. Solicitările vor fi soluționate în 
termen de maxim 45 de zile.

Fondul Național de Garantare a Creditelor 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii va acorda

garanții financiare IMM-urilor, pentru obținerea 
de credite sau alte instrumente financiare. Procen
tul de garantare a atins nivelul de 80 la sută din 
valoarea creditului. Fondul participă activ la max
imizarea absorbției Fondurilor Europene, 
acordând garanții solicitanților. De altfel prin 
modificările aduse programului „Prima Casă” se 
sprijină cumpărarea de locuințe noi.

Irina Năstase
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Hunedoara 185 de IMM-ur, 
au beneficiat de garanții fi

nanciare, mai mult de 3000 de locuri 
de muncă au fost susținute prin 
garanțiile acordate. Programul 
„ Prima Casă ” a înregistrat în județ 
un număr de 160 de garanții finan
ciare complementare aprobate. Pal
oarea totală a acestora se ridică la 
4.5 milioane de euro.

http://glasiilhimedoarei.blogspot.coni/


Izvoare de „bani” ignorate 
în județul Hunedoara
La poalele Munților Metaliferi 
în dreapta Mureșului între co
muna Șoimuș și orașul Geoa

giu se găsesc numeroase 
izvoare de ape minerale neex
ploatate până în prezent decât 
parțial. Apele minerale din ju
dețul Hunedoara sunt cunos
cute de multă vreme. Romanii 
au ridicat terme la Germisara 

(Geoagiu) iar mai târziu în 
epoca feudală apar scrieri des

pre izvoarele din zonă. Doar două izvoare sunt în prezent 
captate spre îmbuteliere. Cu toate aces

Aproape în fiecare sat din partea 
dreaptă a Mureșului există bazine, 
unele de peste o sută de ani, construite 
de comunitate, unde localnicii se 
îmbăiau gratis. Așa numitele "feredee" 
(furdo - baie în limba maghiară) sunt 
cunoscute de peste două sute de ani și 
au funcționat până recent când propri
etarii unor vile din zonă au distrus 
izvoarele pentru aș-i alimenta propriile 
piscine.

Apele minerale 
pe "apa sâmbetei" 

tea apele minerale hunedorene sunt 
căutate și se vând în toată țara, fiind 
competitive cu alte renumite mărci de 
băuturi carbogazoase. "Izvoarele din 
județul Hunedoara au apărut pe același 
fundament de frânturi geologice, iar 
apa este folosită de peste 100 de ani, 
fiind extrasă de la o adâncime de peste 
160 de metri", a precizat, Nicolae 
Țandrău, director general al Minexfor 
firma care exploatează izvorul de la 
Chimindia. Celălalt izvor situat în lo
calitatea Boholt exploatat de S.C. 
Apollo, fosta Gospodărie de Partid, a 
fost concesionat spre îmbuteliere către 
S.C. Tatimar S.A. firmă căpușă 
implicată în mai multe scandaluri ac
tualmente falimentară. Celelalte 
izvoare nu sunt inventariate, numărul 
lor fiind practic necunoscut. Apa 
minerală curge pe câmp și doar în 
câteva locuri oamenii au amenajat sis
teme de captare de unde-și umplu re
cipientele cei care vin să ia apă 
minerală de la distanțe de peste 100 de 
kilometri. "Vin aici oameni din Deva să 
ia apă. Da vin și de mai departe, din 
Alba Iulia și chiar de la Sibiu", 
povestește o localnică în timp ce-și 
umple bidonul cu apă minerală. La 
izvorul din Bej an e aproape tot timpul 
coadă la izvor. "Vin de obicei înainte 
ora șapte când trec spre serviciu și 
găsesc doi, trei oameni la coadă", 
povestește Ioan Duma unul dintre con

sumatorii fideli ai apei minerale.

Izvor de sănătate
sau nu prea...

Pentru exploatarea izvoarelor, cele 
două firme plătesc statului o redevență. 
Calitatea apei este atestată periodic, 
pentru a se urmări schimbările produse 
în componența chimică a acesteia. Un 
alt izvor pregătit pentru a intra în 
curând în exploatare este cel de la Ban- 
potoc. Apa din izvoarele acre nu sunt 
captate nu este însă verificată fiind 
consumată de populație pe proprie 
răspundere. Direcția de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara nu 
verifică componența chimică și carac
teristicile curative ale izvoarelor 
ocazionale, ele putând fi nocive pentru 
unele persoane care suferă de afecțiuni 

în a căror tratare apele minerale din 
zonă pot fi contraindicate. Aceste ape 
se folosesc în special în scop terapeutic. 
Datorită concentrației mari de calciu și 
magneziu din compoziția apelor min
erale ce izvorăsc la poalele Munților 
Metaliferi acestea sunt recomandate în 
special în tratarea afecțiunilor de 
faringe și stomac. Iulian Igna, medic 
balneolog este însă de părere că: există 
afecțiuni în care magneziu și calciu din 
aceste ape minerale pot să fie con
traindicate".

în satele uilde există asemenea 
izvoare minerale nu s-au înregistrat 
efecte medicale spectaculoase. Cazurile 
de îmbolnăviri sunt similare cu cele din 
restul județului iar bolile de stomac se 
încadrează în media pe județ afirmă 
medicii hunedoreni.

Construcții Romane 
legate de apele minerale
, strul roman de la Germisara (Geoa
giu) era situat la aproximativ opt kilo

metri de complexul termal.
Situl arheologic cercetat amănunțit în 
anul 2000 de un colectiv al Muzeului 

Civilizației Dacice și Romane din Deva 
se află situat între localitățile Bobâlna 
și Geoagiu, pe malul drept al râului 

Mureș.

Pagusul Germisara cuprindea în antichitate, 
pe lângă complexul termal, așezarea civilă, 
necropola și castrul militar.

în castru a fost cantonată unitatea militară 
Numerus Singularium Britannicorum, precum și 
subunități ale Legiunii a XIII-a Gemina Suprafața 
, trului însumează aproximativ 2,2 ha.

Castrul avea o importanță strategică 
deosebită în paza și apărarea drumului care ducea, 
pe malul drept al Mureșului, la Apulum.

Nu departe, el se intersecta cu „Drumul au
rului", ale cărui urme se mai văd și acum. Acestă 
cale de comunicație pavată cu piatră străbătea pa
trulaterul aurifer al Munților Apuseni pe ruta: 
Roșia Montană, Zlatna, Geoagiu, Săcărâmb, 
Ruda-Brad.-Urmele altui drum pavat cu dale de 
piatră, care ducea de la Geoagiu la Geoagiu- Băi, 
se mai păstrează încă și astăzi.

în centrul stațiunii Geoagiu-Băi a fost de
scoperit izvorul termal folosit de către geto-daci 
chiar înainte de cucerirea romană. Romanii au ex
tins bazinul, au construit terme și au captat apa 
printr-o rețea de tuburi din teracotă, transportând- 
o astfel opt kilometri până la castru, ca să o 
folosească în scăldători.

Săpăturile arheologice au scos la iveală un 
excepțional tezaur din aur, care poate fi văzut la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. 
Dezgroparea statuilor reprezentându-i pe Esculap 
și Egeea stă mărturie a vieții sociale intense din 
acele timpuri.
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Un cutremur cu magnitudinea 6,6 grade pe scara Richter a produs dumi
nică dimineață în Japonia, la circa 80 de kilometri de localitatea Sendai, de 
pe insula Honshu, și Ia circa 285 de kilometri nord-est de Tokyo, anunță in
stitutul american de geofizică USGS.

Francezii votează în cadrul 
alegerilor regionale

România fierbe din cauza grevelor

Francezii au început să voteze 
duminică dimineață în primul tur al 
alegerilor regionale, care ar urma să 
reprezinte un vot de sancțiune pentru 
președintele Nicolas Sarkozy, la 
jumătatea mandatului său.

Secțiile de vot s-au deschis la 
ora 08.00 (09.00, ora României) pen
tru a permite celor 44.2 milioane de 
alegători să desemneze consilierii 
care vor compune Adunările din cele 
26 de regiuni franceze, inclusiv cele 
de peste mări. -

Ultimele secții de vot se vor 
închide la ora 20.00 (21.00, ora 
României), oră la care posturile de 
televiziune vor publica estimări ale 
institutelor de sondare, in general ex
trem de apropiate de rezultatele fi
nale.

înaintea votului, presa și insti
tutele Je sondare preconizau o înfrân
gere pentru partidul prezidențial 
UMP (de dreanta), care ar urma sa fie 
devansat în mod semnificativ de lis
tele de stânga și ecologiste.

UMP, partidul Iui Nicolas 
Sarkozy, era creditat cu circa 30 la 
sută din voturi, ca și Partidul Socialist 
(PS), principala formațiune' de 
opoziție.

PS ar urma. însă să beneficieze 
de alianța cu celelalte partide de 
stânga, în principal cel ecologist, în 
vederea celui de-al doilea tur, care va 
avea loc la 21 martie. Listele Europe- 
Ecologie pot spera la scoruri cuprinse 
între 12 și 15 procente, conform son
dajelor.

Mii de angajați de la stat, dar 
și din privat, se pregătesc de 
proteste importante. Toți se 

plâng de lipsa banilor. Acțiu
nile sindicale încep de azi.

De azi, dascălii afiliați la Fede
rația Sindicatelor Libere din 
învățământ vor organiza pi
chetări, mitinguri și greve de 
avertisment la nivel locaL în 
aprilie, protestele se vor muta 
în Capitală, când vor fi piche

tate Ministerul Educației și 
Guvernul.

în mai se trece la miting și grevă 
de avertisment, iar în luna iunie dascălii 
vor să pună lacătul pe ușa școlilor și 
amenință că nu vor încheia situația 
școlară a elevilor.

Studenții ies și ei în stradă luni, iar 
timp de două săptămâni își vor striga 
of-ul în fața Ministerului Educației.

Joi, aveți grijă cu ce veți circula: 
metroul se oprește între orele 4 și 16, 
iar transportatorii vor să ia cu asalt

Piața Victoriei.
Nici fermierii nu sunt mulțumiți 

de banii puși la dispoziție de autorități. 
Tot în această lună, Federația Agrostar 
va picheta ministerele Agriculturii și 
Finanțelor. Fermierii cer subvenții și 
scăderea accizelor pentru motorina 
folosită în agricultură.

In perioada 22-26 martie, mii de 
pensionari vor picheta sediul Guvernu
lui și prefecturile din țară. Pensionarii 
reclamă decizia Guvernului de a indexa 
punctul de pensie în raport cu rata 

inflației, și nu în raport cu salariul 
mediu brut pe economie. Ei mai cer 
majorarea punctului de pensie la 45 la 
sută din salariul mediu brut pe 
economie.

Tonul protestelor din acest an a 
fost dat de Cartel Alfa. După pichetă'-’ 
sindicaliștii amenință cu grevă de aver 
tisment în luna aprilie și grevă generală 
în luna mai. Nemulțumirile: diminuarea 
lefurilor la stat, proiectul legii unice a 
pensiilor și înghețarea salariului mir 
pe economie la 600 de lei.

' A

Turismul de pe Valea Prahovei 
e promovat online

Bucegi în 3D. Turismul de pe 
Valea Prahovei beneficiază de acum 
de promovare on-line. Autoritățile 
române, în colaborare cu cele din 
Belgia, au reușit să finalizeze proiec
tul "Bucegii3D". Astfel, turiștii auto
htoni, dar și cei străini vor putea 
obține informații și imagini cu obiec
tivele turistice, trasee montane și 
chiar cu unitățile hoteliere din zonă.

După aproape trei ani, 
specialiștii au reușit să realizeze un 
site și o hartă 3D în care se regăsesc 
toate obiectivele de interes turistic și 
cultural din întreaga zonă a 
Bucegilor. Astfel, potențialii turiști 
vor putea obține informații și imagini 
actualizate, de ultimă oră.

Specialiștii belgieni sunt de 
părere că zona Munților Bucegi are 
un potențial turistic ridicat, însă atrag 
atenția că lipsa infrastructurii și 
dotările tehnice necesare pot fi un 
mare dezavantaj.

"Imaginea României ca 
destinație turistică nu este întot
deauna foarte bună în țări din afara 
României. Așadar, singurul lucru pe 
care îl putem face pentru a schimba

asta este să lucrăm împreună și să 
dovedim că percepția pe care o au 
unii oameni despre România este 
greșită", a declarat Karel Ooms, sen
ior consultant WES Belgia.

Cei interesați de noua 
prezentare a zonelor turistice de pe 
Valea Prahovei pot accesa adresa de 
web: www.3d.geoid.be-Bucegi.

Protest la Roma împotriva lui Berlusconi
Un protest de mare anvergură 
împotriva premierului italian, 

Silvio Berlusconi, a avut loc, la 
apelul partidelor de opoziție, 

sâmbătă, la Roma. 
Piazza del Popolo (Piața Popo
rului), loc tradițional de mani
festație pentru opoziție, era 
plină, 200.000 de persoane 

fiind prezente la manifestație, 
potrivit organizatorilor.

Mulțimea avea baloane de diverse 
culori: Partidul Democrat (PD, princi
pala formațiune de opoziție) al lui Pier
luigi Bersani afișa culorile naționale, 
CGIL (principalul sindicat) avea 
baloane roșii, iar partiduul Italia Valo
rilor (IDV), al fostului judecător 
anticorupție Antonio Di Pietro, albe.

Numeroși tineri purtau eșarfe vio
let, culoarea celor care se opun lui 
Berlusconi.

De asemenea, puteau fi văzute nu
meroase pancarte pe care scria "Basta" 
(Ajunge). Mai original, un manifestant 
a scris: "Alegători ai PDL, votați Aii 
Baba, cel puțin știți că hoții nu sunt 
decât 40".

Unii și-au descoperit chiar o pasi

une pentru echipa Manchester United, 
care a învins miercuri AC Milan, echipa 
lui Berlusconi, și strigau: "Hai Man
chester".

La alegerile regionale din 28 și 29 
martie, "vom spune că o altă Italie este 
posibilă, îl vom combate pe Berlus
coni", a afirmat Bersani, în opinia 
căruia premierul "nu mai poate vorbi în 
viitor despre țară".

Manifestația a fost organizată în 

semn de protest față de un decret pe 
care președintele Consiliului de 
Miniștri l-a aprobat pentru a remedia 
problema reprezentată de înregistrarea 
listelor partidului său la regionale în 
Lazio și Lombardia.

Cei doi candidați, Renata 
Polverini și Roberto Formigoni, au fost 
în final admiși în cursă, dar nu și o listă 
complementară a PDL la Roma.

g
Firme mari produc pantofi și genți
în România

Dacă la haine, mărci renumite 
precum H&M, Marks&Spencer sau 
Next au plecat din fabricile 
românești, la încălțăminte încă mai 
avem câțiva ași în mânecă.

Nume internaționale precum 
Louis Vuitton, Gucci, Prada, D&G, 
Miss Sixty, Furia, Max Mara, Tosca 
Blu, Nero Giardini sau Tod's, încă își 
produc pantofii și gențile în fabricile 

noastre.
Partea bună este că unele dintre, 

acestea au puncte de desfacere, adică 
mici magazine în care vând pro
dusele. Prețurile sunt de 
"producător", mult mai mici decât 
într-un magazin de tip mail, însă nu 
toate fabricile beneficiază de aceste 
magazinașe, întrucât contractele cu 
marile case de modă nu le permit.

http://www.3d.geoid.be-Bucegi


Jennifer Love Hewitt si Jamie Kennedy si-au spus „Adio”
S-a speculat în repetate rânduri că s-au despărțit și iată că, în cele din urmă, inevita
bilul s-a produs. După un an de relație, Jennifer Love Hewitt și Jamie Kennedy și-au 
spus „Adio”. Vestea a fost confirmată chiar de reprezentantul actriței, care a ținut să 
precizeze că nu vor mai fi oferite și alte detalii.
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Mihaela Iordache
Tonitza
a încetat din viață

Kitty Cepraga e la dietă

O singură iubire.
Una mare care ne mistuie și 

ne mănâncă din interior 
atunci când ea dispare. Mi

haela Tonitza Iordache a știut 
că nu va supraviețui prea mult 

timp dragostei vieții ei.
De aceea, pe coroana pe care 
a depus-o la moartea regreta
tului actor Ștefan Iordache nu 

a lăsat decât două cuvinte: 
„Așteaptă-mă! Mihaela”.

O ultimă declarație de 
dragoste, și mai elocventă, făcută 
omului pe care l-a iubit din toată 
inima timp de 40 de ani a apărut în 
acele zile, la rubrica „Decese și 
comemorări”.

„Sufletul și viața mea nu m-au 
părăsit. Ne întâlnim curând... 
Ștefane, așteaptă-mă. Fără tine n- 
am niciun rost. Te iubesc, Coco. 
Mihaela”.

La aproape un an și jumătate 
după dispariția maestrului, nepoata 
marelui pictor Nicolae Tonitza nu 
a mai vrut să lupte pentru viața ei.

A murit în cursul dimineții de 
sâmbătă, 13 februarie, la Spitalul 
Elias, după o suferință cumplită.

Ce a fost însă mai greu pentru 
ea? Operația prin care i-a fost ex
tirpat un rinichi sau golul nimicitor 
din inimă?

în ultimul interviu pe care 
Ștefan Iordache îl acorda revistei 
„Confi-dențial”, maestrul îi făcea 
una dintre cele mai frumoase 
declarații de iubire partenerei lui 
de viață:

„Pentru un bărbat este impor
tant să aibă lângă el o femeie care 
să-1 înțeleagă. Ca să fie clar: dacă 
acest pământ este ca mâna mea 
stângă, Mihaela e ca mâna mea 
dreaptă. Și ea face parte din mine”.

Acum așteptarea a luat sfârșit, 
iar cei doi îndrăgostiți se vor în
tregi în ceruri.

Pentru ei, viața a însemnat o 
mare iubire. Pe care au avut curaj 
să o trăiască și să și-o asume.

„Iar unde dragoste nu e, nimic 
nu e”.

Intr-un showbiz precum cel 
italian, în care există femei 

frumoase și bombe — sexy la tot 
pasul, este greu să ajungi sus 

dacă ai și doar câteva kilo
grame în plus. Este și cazul 
compatrioatei noastre, Kitty 

Cepraga, actrița încercând din 
răsputeri să slăbească în ulti

mele luni.

A folosit mai multe tratamente - 
unele luate de pe Internet, altele din re
viste.

Intr-un final, vedeta din serialul 
„Intelligence: Servizi & Segreti” a re
alizat că tot mișcarea rămâne cea mai 
sigură soluție.

„Am încercat și cu pastile de 
slăbit, și cu diete , dar am ajuns la con
cluzia că sportul, dansul și mâncatul 
lejer și sănătos sunt secretele unui corp 
și unei minți agere și sănătoase”, a de
clarat Kitty .

Totodată, actrița a ținut să își ex
prime bucuria de a locui în Italia, fiind 
astfel cât mai departe de răutatea 
compatrioților ei.

Tot în Cizmă, vedeta a învățat că 
gătească și să se hrănească sănătos, lu
cruri care în România i se păreau im
posibile.

„Foarte des mă alimentez de la 
magazine bio. Evident că sunt mai 
sănătoase, iar noi suntem inclusiv ce 
mâncăm.

Disciplina mâncatului la ore fixe 
și sănătos mi-a intrat în obișnuință tot 
de când am venit în Italia. Prânzul e 
prânz, cina e cina, nu mâncat haotic la 
orice oră!”, a conchis Kitty Cepraga.

Jessica Simpson 
r'i se spală pe 
dinți

Jessica Simpson a 
demonstrat de
nl ^narate ori că ban
curile cu blonde chiar i se 
potrivesc. Avidă în ultima 
vreme de publicitate , 
cântăreața face tot mai 
des declarații stupide și 
de-a dreptul șocante. Așa 
s-a întâmplat și în cadrul 
unui interviu la radio.
Vedeta a mărturisit fără nicio jenă că este certată cu 
pasta și periuța de dinți și că nu prea are grijă de 
igiena ei orală. „Nu mă spăl pe dinți. Pur și simplu 
folosesc doar Listerine”, a declarat starul.

Acum rămâne de văzut cine va mai avea curaj 
să o sărute pe Jessica Simpson după noile 
dezvăluiri?

Fiica lui Julio Iglesias 
a pierdut sarcina

La nicio lună 
de zile după ce fiul 
lui îl anunța că s-a 
logodit, Julio Igle
sias a primit o nouă 
veste din partea 
copiilor. De această 
dată, una de-a drep
tul tragică...

Chabeli, fiica 
renumitului cântăreț 
spaniol cu filipineza
Isabel Preysler, a pierdut sarcina în luna a patra. Iar 
durerea este cu atât mai mare cu cât jurnalista ar fi 
trebuit să aducă pe lume gemeni.

Imediat după aflarea veștii, Julio Iglesias și ce 
doi frați ai tinerei - Julio Jr și Enrique - au luat 
primul avion spre Miami, pentru a fi alături de Cha
beli în aceste momente de cumpănă.

Metallica provoacă furie
Nu ai făcut nimic, dacă nu ai demonstrat 

că ești rocker adevărat. Cam așa s-ar putea ex
plica conflictul oamenilor legii cu fanii Metal
lica.

înjur de 160 de persoane au fost arestate 
și cel puțin opt indivizi (patru fani și patru 
polițiștijau fost răniți într-un incident ce a avut 
loc în timpul concertului pe care trupa l-a 
susținut în Bogota, Columbia, dar în afara 
spațiului în care se desfășura show-ul.

Responsabilii cu ordinea, care se 
așteptau la o asemenea manifestare, au dispus 
în zonă peste 1.500 de polițiști, patru tancuri 
și mai multe mașini de ordine pentru a face 
față evenimentului.

Peste 30.000 de oameni au avut bilete de 
intrare, însă câteva sute de fani care nu au 

\_________________ _______________________

reușit să le achiziționeze au încercat să spargă 
barierele de protecție pentru a-și vedea 
favoriții. Din fericire, concertul în sine nu a 
avut de suferit.

GLASUL HUNEDOAREI
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.'l

OFERTĂ 
ABONAMENTE 

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

12 luni - 108 lei

O
Abonamentele se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

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

sau 0354/882.101

W O

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Deva, Calea Zarandnlw 15<1
(Ieșirea spre Simeria, lângă Vnlw»)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem corUracLc 
pentru flanc cu
RBDUCERB

DE20%

CIienlît fideli primesc, 
pe bază dc bon,
LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS

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

Program de fuitcționares
Zilnic 07.30-20.30
Dumiri iui: 09-00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940
L____________________________________

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone Juritlce
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„Meet the Parents" a debutat ca film scurt cu buget ntic. Producătoarea 
Nancy Tenenbaum a fost încântată de filmul inițial și a sesizat potențialul 
enorm pentru un film de lung metraj. (Pro TV, 20:30, Un socru de coșmar)

QQQ Dicționar: Ira, Stas, Spre, Stră, Laur.

?(-)

A con
centra

A de
teriora

Firesc__
Laicii

Distan-

-4-
Loc de | 
odihnă

Ardoare

\ ( 

Către 

Alcool 
etilic

Distrați 

A sui

Aaban
dona 
cursa

Aduce

i 07:00

11:15

12:15

14:00

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

nian serial, 2008 - 216.) 45'
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 26.)
Telejurnal

-Sport -Meteo
Pur și simplu delicios
Kronika (magazin cultural)
Știi sport?
Echipa verde (2009, rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

recan serial, 2009 - 27.) 60'

z.

Din nou 

Mioară 

[Armate 

v

1 Prostuț

Dânsul c

Dafin

Puși în 
libertate

Suspin

Aceasta

Docu
mente
.............

Mișcat 
diri loc

Normă

Soare 
antic 

Recon
diționat

<V Sportivi 
cu discul

Acut
T-

Calciu

Cu greu

^tv'Tz
07:00

09:45
10:00
10:15

10:45

Cui bont
Prefix 
de ve
chime

Emis de 
Soare

Ager la 
minte

Cult!

Câriion- 
E

Șase 
roman

In bloc!

Depen
dință

Năpustit

BW 
Punere 

în circu
lație 

aT 0

Lucrare 
agricolă

Centru 
rural

Carol

pV

Văzduh

Produs 
vulcanic 

A cu
noaște 

f

Firav la ~ 
tropi

Și-a început cariera muzicală in 1991, 
la vârsta de 15 ani, ca vocallstă a unei 

trupe de punk. Trapa a câștigat o compe

tiție locală șl a fost astfel Invitată să 

cânte în deschiderea concertului Ramo- 

nes.

La acest spectacol l-a cunoscut pe 

Brendan Canning și pe Kevin Drew, cu 

care, 19 ani mai târziu, forma trupa Bro

ken Social Scene.
în 1995, este forțată să renunțe o peri

oadă la muzică pentru a-și reface vocea 

și se mută din Calgary la Toronto. N 

rezistat prea mult timp departe de sce

nă și a revenit mai întâi ca basistă a tru

pei Noah's Arkweld, iar apoi la chitara 

formației By Divine Right, cu care plea

că în câteva turnee între 1998 șl 2900.

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 32.)
Prima Iubire a lui Booky (ca

nadian dramă. 2009, rel.) 85'
Poate nu știai
Telejurnal -Sport
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 61.)
întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
Telejurnal
Ferma (rel.) 
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa

12:00
12:45
14:30
15:00
16:00 \ Central de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 32.)
Elisa (italian serial, 2003 - 34.) 
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin. Berlin (german serial, 

2002, rel.-61.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 208.) 25'

17:00
18:00

18:40

08:0b

10:00
11:00

12:00

13:00
14:00

■Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)
în gura presei
Benny Hill (englez serial, 

1969)
Barbă Neagră (SUA film serial 

de aventură, 2006) 163'
Observator
O crimă de un milion de dolari 

(canadian dramă. 2005) 120'
cu Poppy Montgomery, David Sut

cliffe, Shawn Christian, Sarain 
Boylan
Observator
Acces Direct
Observator
Viața lui Bruce Lee (SUA film 

de acțiune, 1993) 112'
cu Jason Scott Lee, Lauren Holly, Mi

chael Learned, Robert Wagner
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

07:00
09:55
10:00

13:00
14:00

i

Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
Știrile PRO TV (2009) 
într-un suflet (SUA acțiune-co- 

medie, 2004, rel.) 91'

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

23:00
23:45

■
. cu Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen, Eu

gene Levy, Andy Richter
16:00 Tânăfși neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3697.)
cu Heather Tom, Christel Khalil, Laura- 

lee Bell, Don Diamont 
Știrile PRO TV (2009) 
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009) 
Un socru de coșmar (SUA co

medie, 2000) 108'
cu Robert De Niro, Ben Stiller
22:15

17:00
17:45

19:00
20:30

State de România (român serial 
de comedie, 2009 - 75.) 

23:30 Știri le PRO TV (2009)

07:45 
09:00 
10:15 
11:30 
12:45 
15:30 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30

19:30

în numele iubirii (rel.)
Cameleonii (rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață (2006)
Pagini de viață (2006)
Destine furate (2007) 60'
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (1996)
Poveștiri adevărate
în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
Aniela (român serial, 2009)20:30

cu Adela Popescu, Mihai Petre. Sabina 
Posea. Bogdan Albulescu

21:30 India (braziiian-indian film se
rial de aventură, 2009)

cu Juliana Paes, Mărcio Garcia 
22:30

23:30

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)
Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)
19:15

n

Sport
Telejurnal

-

19:40
20:00 Comisarul Montalbano (italian

-Meteo serial polițist, 1999) Lovitură de I 12:45 Misiunea spațială (chilian comedie S.F., 2008) 85' 14:15
21:10 între bine și rău 78' maestru 14:10 Batman: Cavalerul din Gotham (2008) 14:45
22:10 Mad Men - Nebunii de pe Ma- cu Euca Zingaretti, Katharina Bohm, 15:25 Premiile Bafta 2010 . 15:45

dison Avenue (SUA serial, 2007 Davide Lo Verde. Cesare Bocci 17:30 Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008) 17:30
-3.) 21:00 Bugetul meu (reportaj) 19:30 Pe platourile de filmare 26' 18:30

cu Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent 21:30 Lumea de aproape (documen- 20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 1.) 19:00
Kartheiser, January Jones tar) 21:00 Notting Hill (englez-SUA comedie romantică, 1999) : ’ 20:00

23:00 Vă doare capul? 22:00 Ora de știri (show de întâlniri) i 23:00 Califomication (SUA serial, 2007 - 11.) 30' Veniri și plecări 21:00
Documentar. Episodul 1 23:10 Replay 23:30 Anturaj (SUA serial, 2004 - 11.) , 22:00

07:30
08:20
09:00
10:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:15
16:30

17:15
18:00
19:00
19:30

20:30

23:15

Camera de râs
Numerele (SUA 2005 - 9.)
Sport cu Florentina
Medium (rel. - 10.)
Galileo
Swingtown (rel. - 10.)
Cei 4400 (S.F., 2004- 11.)<
Camera de râs
Medium (2005 - 11.) 60'
Uite cine gătește! (2010, rel.)
Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 12.)
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport
Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010) 60'
Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009) 90'
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 13.) 45’
Cercul puterii (SUA film de 

acțiune, 2006)

Lumea PRO CINEMA (rel.)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 26.) 
Glorie și onoare (Cucerirea Angliei) (1982, rel.) 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/2.) 
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 1.) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 1.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 10.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 23.) 
Monștrii (SUA horror, 2005)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva barman l lucrător control final 1 lăcătuș mecanic zidar pietrar 1

Telefon: 0254.216.151
coafor 2 mașinist la mașini pt terasa- 

mentefifonist) 4
lăcătuș montator 1 Vulcan

confecționer articole din 
piele și înlocuitor 3

Brad agent securitate 1

5
confecționer ari. din piele și înlo
cuitor 8barman

casier 1 confecționer-asamblor art. din 
textile. ]4

femeie de servici 1
consilier financiar-bancar

gaterist la tăiat bușteni 2 10

inginer construcții civile, ind., și constructor-montalor de structuri
agricole 1 metalice 1

manager financiar

ospătar (chelner)

cosmeticean 2inginer producție 2

croitor 3inspector (referent) resurse 
umane I

munc.necal in ind. confecțiior
4

macaragiu 1

mânuitor, montator decor
1

Telefon: 0254.571.963
confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

Telefon: 0254.612.615

ajutor ospătar 1

1

2
montator subansamble

1

hw-âtar 1 cusator piese din piele si în
locuitor 2 barman 2

bucatar 2

lucrator social
1

manipulant mărfuri 1
croitor ștanțator piese Încălță
minte 3

pregătitor piese încălțăminte
1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc

6

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

muncitor necal. la asamblarea, 
montarea pieselor 12

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

recepționer botei 1

vanzator 2

operator deservire războaie de 
țesut 3

director general societate comer
cială 1

Petroșani

ospatarfchelner)
1

director societate comerciala
1

Telefon: 0254.545.471

1 dulgher (exclusiv restaurator)
2

ambalator manual 5

coafor 1
pizzar 1

stivuitorist 1
inginer constructor instalații

1

șofer autoturisme
■ ie

inginer prelucrări metalurgice
1

confecționer asamblor art. textile
12

vânzător 3 îngrijitor clădiri 1 cosmeticean 1

Hunedoara jurisconsult 1

Telefon: 0254.712.750

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

spălător vehicule

muncitor necal. la demolarea clă-
diriior, zidărie, mozaic, 
gresie 1

faianțe,

mim. necal. la întreț. drumuri, șo-
sele,poduri, baraje 1

muncitor necal. în ind. confecții-
lor 4

pedagog social 1

săpător manual 1

sudor 1

tehnician radiolocatii 1

vânzător 1

Lupeni

Telefon: 0254.562.640

ccoufecponer imbricare volane
în piele 1

electricean de întreținere și repa-
rații 1

2

confecționer-asamblor articole 
textile 9 dulgher (exclusiv restaurator)

2

îngrijitor clădiri 2

muncitor necal.Ia demolare
zidărie,clădiri, mozaic 1

juristconsult 1

manipulant mărfuri 1
fierar betonist 2

muncitor necal.Ia ambalarea 
prod.solide si semisolide

5

șofer autocamion/masini
mare tonaj 1

muncitor necal .în ind. Confecții
lor 10

inginer constructor instalații
1

Petrila

vânzător 3 instalator încălzire centrală și 
gaze 1

muncitor necal.Ia asambla
rea, montarea pieselor

5
Telefon: 0254.514.040

Simeria lacatus mecanic 1
ospatar (chelner) 1

mașinist pod rulant l

Tdefon:0254.261.801

agent securitate 1

i

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol 4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0254.247.838

ambalator manual I

1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 15

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresiejnozaic

1

muncitor necal.Ia spargerea 
și tăierea maLde construcție 

2

munc. plantații și amenajări 
zonă verde 9

operator mase plastice 11

ospătar (chelner) 1

patiser )

Călan

Telefon: 0254.731.010

lucrător,sortator deșeuri reci- 
clabile 1

manager 1

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

Ilia

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa- 
ianta,gresie 2

paznic
—
săpător manual

1

1

vânzaator 2

Aninoasa

Telefon: 0254.512.276

agent comercial

2
instalator instalații tehnico-sani-

lucrător comercial

lăcătuș montator

Mică publicitateServicii profesionale de curățenie.
- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial

! - curățenie după construcții,amenajări,renovări
s - curățenie în instituții sanitare
. - curățat mochete,tapițerii.covoare
: - spălat suprafețe vitrale
: - curățat perpți.fațade,îndepărtat graffiti
i - curățat și dezinfectat bucătari industriale 

P - echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 

, > materiale consumabile

brutar 1
șofer autocamion,mașină de 
mare tonaj 1

Telefon: 0254.282.717

OFERTE DE SERVICII

săpător manual
munc .necal.în ind. confecții
lor , 8

mecanic utilaj

IMOBILIARE

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
uri hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re- 
tporcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

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.

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.

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

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.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, soba 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 apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.0354/410 537ș 0748/ 395 736

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bL 13, et 1, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane. 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723394.724; 
0726.766.294.

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

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.

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contonzat 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 .TTL

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități. 1000 
mp fiecare, idqal pentru programul „Prima Casă' sau construcție case de 
vacanță. Preț ^euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

AUTO
r

Execut lucrăn de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări interioare. Calitate la 
prețuri mici. Tel. 0744.1 ] 6.494.

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085
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TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Strada.............................
Sc..... Ap.... Localitatea.
C.I. seria..
Eliberat de

nr.

Prenume
Nr...... Bl.
..... Județul.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia 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”, ciim spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de Ia 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.

Tarife mică publicitate persoane juridice:. Preț anunț simplu:-3lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, unț cu fundal: 7 lei.
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Dublă pentru Ferrari la prima cursă din 2010
Alonso câștigă, Massa al doilea, dar totul favorizat de problema tehnică a lui J 'etteLHamilton 
a profitat și e! și a prins podiumul pentru McLaren. Mercedes se mulțumește cu locurile 5 și 
(>, Rosberg in fața lui Schumacher. Campionul mondial. Jenson Button, doar pe Z,

Sport
Luni, 15 martie 2010

Rezultate remarcabile
ale karatiștilor brădeni

Zece sportivi legitimați la 
clubul EMPI KARATE din 

Brad au reușit să “colecțio
neze” nouă medalii la Cam
pionatul Național de Karate 
- EUR&KA desfășurat la 

sfârșitul săptămânii trecute 
în Timișoara.

Evoluția sportivilor brădeni este 
o adevărată performanță realizată în 
condițiile în care sportivii provin de 
la un club cu posibilități materiale re
duse. Cele patru medalii de aur, tot 
atâtea de argint și una- de bronz 
obținute de sportivii brădeni au în 
spate un volum imens de muncă în 
sala de antrenament și ambiția unor 
entuziaști antrenori din Brad, Marius 
Albulescu și Sorin Avram, să obțină 
performanțe-în Artele Marțiale.

Rezultatele obținute 
de karatiștii din Brad

1 .Mihai Furdui - locul I kata indi
vidual masculin la cat. de vârstă 
1993- 1992 gr.B

- locul I kumite ind. mase. cat. 
1993-1992 -75 kg
- locul II kumite echipe cat. 1993- 
1992 Open

2. Cătălin Pârva - locul II kumite 
ind. mase. 1993-1992 -75 kg
- locul II kumite echipe 1993-1992 
Open

3. Romelia Vișa - locul I kumite 
ind .feminin 1991 -1989 + 60 kg

4. Răzvan Tomesc - loc I kumite 
ind. mase. 1993-1992 -65 kg
- loc II kumite echipe 1993-1992 
Open

5. Robert Albulescu -locul III kata 
ind. mase. 2001-2000 gr.A

S-au mai clasat pe locul IV 
sportivii:

1. Mihai Oprișa - kata ind. mase.
2. Iulian Stângă - kata ind. mase.
3. Eduard Voina - kata ind. mase. 
Bianca Huștiuc kata ind. fem.

B„ Particinarea la această competiție a fost de un nivel ridi
cat atol prin valoarea cât și prin numărul mare al sportivilor 
participanțițcampioni naționali, europeni) întrucât acest Cam

pionat Național este competiția cea mai importantă din cadrul 
Departamentului EUR&KA.

Și de această dată sportivii de la EMPI KARATE CLUB BRAD au 
obținut rezultate excelente prin care și-au dovedit calitățile deosebite de 
practicanți ai artelor marțiale.

în urma participării la acest Campionat Național putem spune că 
sportivii brădeni au reprezentat cu cinste atât clubul cât șți municipiul 
Brad ”, a • edarea antrenorul karatiștilor brădeni, Marius Albulescu.

Cetate Deva a fost
la un pas să îndoaie Oțelul
Echipa de handbal feminin Cetate Devatrans și- 
a întrerupt șirul victoriilor cu finanțatorul Ma
rian Muntean pe banca tehnică. Devencele au 
pierdut, la Galați, după un meci pe muchie de 

cuțit, la un singur gol diferență.

Atât la finalul jocului când tabela de marcaj a arătat 
scorul, 24-23 în favoarea gălățencelor, cât și la pauză (12 - 
11) diferența de scor a fost constantă și influențată de brigada 
de arbitrii Pavel - State din Buzău, delegați în ultimul mo
ment de către oficialii Federației să conducă acest joc.

De menționat că același cuplu de arbitrii a fost desemnat 
să conducă jocul dintre Cetate Deva și HCM Roman câștigat 
discutabil, la masa verde, de moldovence pentru că 
ambulanța a întârziat cinci minute.

în urma înfrângerii de la Galați, devencele se clasează 
pe locul 8 la o distanță de 5 puncte de „cupele europene”. 
Pentru Cetate Deva au marcat: Moise - 14 goluri, Cartaș - 
4, Bardac - 3, Vârtic - 2 Gazdele au punctat prin: Țăcălie -

9 goluri, Cioaric - 6, Tudor - 3, Grigore - 2, Mărginean - 2,
Curtean - 1, Trandafir - 1.

Etapa a XlX-a

HC Oțelul Galați - CSM Cetate Devatrans 
Universitatea Reșița - Tomis Constanța 
HCM Știința Baia Mare - HCM Roman 
Rapid CFR București - HCM Buzău 36-35 
HC Zalău - Rulmentul Urban Brașov 32-24 
Universitatea Jolidon Cluj - Știința Bacău 
Oltchim Rm. Valcea - HC Dunarea Braila

24- 23 (12-11)Arbitri:Pavel/State-BZ
25- 25 (13-1 l)Arbitri:Marta/Hendrea-Mm
27-19 (14-10)Arbitri:Duță/Florescu-B
(17-19)Arbitri:Barbu/Nica-Ag
(18-9) Arbitri:Barcan/Ciurea-Dj
32-24 (13-1 l)Arbitri:Iliescu/Manea-B

Arbitri: Draganescu/Eremia-Gj

Etapa viitoare

CSM Cetate Devatrans - Universitatea Jolidon Cluj
Știința Bacău - Oltchim Rm. Vâlcea 22-45 (12-20)Arbitri:Duță/Florescu-B 
HC Dunarea Brăila - HC Zalău
Rulmentul Urban Brașov - Rapid CFR București
HCM Buzău - HCM Știința Baia Mare
HCM Roman - Universitatea Reșița
Tomis Constanța - HC Oțelul Galați

Clasamentul Ligii Naționale de Handbal Feminin
1 Oltchim Rm. Vâlcea 38p
2 U Jolidon Cluj 29p
3 HC Zalău 26p
4 HCM Roman 25p
5 Știința Baia Mare 25p
6 Dunărea Brăila 21p
7 Tomis Constanța 20p
8 Cetate Deva 20p

9 Oțelul Galați 16p
10 Universitatea Reșița 12p
11 HCM Buzău Hp
12 Rulmentul Urban Brașov 9p
13 Rapid CFR București 9p
14 Știința Bacău 3p

Rugină realizată de
hd Bogdan Barba


