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Adevărul despre 
„blogăreală” la români

Românul s-a născut bloger. Des
igur, înainte de a apărea blogurile. Când 
acestea au apărut, l-au găsit pe român 
gata să își exercite dreptul la opinie. 
Chiar dacă părerea lui nu interesează pe 
nimeni - sau mai ales atunci, așa, de-al 
dracului ce e - românul postează pe 

blog. Românul are de-a gata opinii des
pre orice. Indiferent că subiectul adus în 
discuție e politica românească, găsirea 
leacului cancerului, viața privată a ve
detei X (sau XXX), o carte bună (mai 
rar)(încălzirea globală sau extratereștrii 
aterizați la Cuca Măcăii, găsești pe di
verse bloguri păreri pro și contra. De 
obicei, argumentele folosite pentru sus
ținerea propriei opinii variază mult, 
după gradul de civilizație și cultură al 
respectivului, acoperind întreaga gamă 
lingvistică de la injuria suburbană la po
litețea excesivă. Modul de exprimare nu 
are prea mare importanță pentru bloge- 
rul român; important pentru el este că s- 
a refulat în scris, în spațiul virtual, și, 

cine știe, poate cineva chiar îl ia în se
rios. Știe, cu un grad ridicat de certitu
dine, că oricum i se va răspunde; nu se 
poate ca aiți blogeri să nu reacționeze, 
să piafdă ocazia de a-și expune propriile 
păreri - despre orice și despre nimic.

în sportul național al datului cu 
părerea, blogurile au pentru români far
mecul noutății, plus că e mai comod să 
stai în casă, în fața calculatorului, decât 
să comentezi „pe stil vechi”, afară, în 
frig sau pe caniculă' fie și la o vodcă 
mică sau o bere. Adevărul e că blogurile 
sunt, pentru majoritatea românilor care 
le utilizează, un alt mod simplu de a 
pierde vremea.
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_-^Sfântul Zilei
Salată cu pește 
afumat

Ingrediente:

650 g cartofi (3 cartofi medii) 
o conservă de porumb de 200 g
2 castraveți murați
200 g pește afumat (batog)
4 linguri maioneză 
piper

Mod de preparare:

Se fierb cartofii sau se coc Ia 
microunde 10-12 minute la putere 
maximă (se întorc o dată după 7 
minute). Se curăță de coajă și se 
taie cubulețe cu latura de aproxi
mativ 1 cm.

Porumbul se stoarce și se pune 
peste cartofii tăiați. Castraveții se 
taie cubulețe mici și se storc, peș
tele se curăță de piele și de oase, se 
taie bucățele mici șpu se rupe cu 
mâna.

Se adaugă maioneza și piperul 
alături de pește și castraveți și se 
amestecă bine. Se poate lăsa o 
noapte la frigider ca să se întrepă
trundă gusturile.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva -7/- 4, - 13/- 8
Petroșani - 13/- 8, -17/- 15
Hunedoara - 7/ - 4, - 10/ - 8

Hațeg - 10/-4, - 14/- 11
Brad - 8/-4, - 117- 8

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - "Sântuhalm

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 - DJ 687 Cristur - 
Hunedoara

► DJ 705 Căstău - Oră- 
știoara

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Aducerea moaștelor Sfântului loan Gură de Aur 
(Hrisostom), arhiepiscopul Constantinopolului

Fericitul și dumnezeiescul loan 
Gură de Aur a fost patriarh al Con
stantinopolului, pe vremea 
împăratului Arcadius (395-408) și a 
împărătesei. Eudoxia. Viața lui se 
arată la 13 noiembrie, când se face 
pomenirea lui; lucrarea sa neobosită 
în ogorul Domnului se arată la 30 
ianuarie, când fericitul loan este cin
stit laolaltă cu Sfinții Părinți Vasilie 
cel Mare și Grigorie Teologul, la 
sărbătoarea celor Trei Ierarhi. Astăzi, 
în ziua de 27 ianuarie, pomenim 
numai aducerea sfintelor moaște din 
surghiunul unde murise și așezarea 
lor în biserica Sfinții Apostoli din 
Constantinopol. Și această faptă de 
laudă s-a săvârșit pe vțemea 
împărăției lui Teodosie cel Mic 
(408-450), fiul împăratului Arca
dius, la anul 438, și iată cum: fiindcă 
mulțime de nenorociri veniseră, în 
acea vreme, asupra cetății și asupra 
împărăției, iar poporul credincioșilor 
socotea că relele acestea veneau și 
ca o pedeapsă dumnezeiască, pentru 
înverșunarea nedreaptă a 
împărătesei Eudoxia împotriva omu-

lui lui Dumnezeu, loan Hrisostom, 
că a mijlocit ca el să fie îndepărtat 
din scaun, trimițându-1 să moară în 
surghiun, drept aceea, noul patriarh, 
Sfântul Proclu, ucenic al Sfântului 
loan Hrisostom. a îndemnat pe Teo- 
dosie împăratul să aducă moaștele 
Sfântului loan în cetate, ca un semn 
de împăcare. Și, primind împăratul 
cu bucurie sfatul acesta, toată lu
crarea s-a făcut cu mare dărnicie, cu 
cheltuiala împărăției. Șt, a fost luat, 
cu rugăciuni și cu toată cuviința, 
trupul nestricat al Sfântului de la Co- 
mane. la hotarele Armeniei, unde era 
îngropat, după 31 de ani de la 
moartea lui, și pus într-un sicriu de 
aur. Pretutindeni, prin sate și prin 
orașe, moaștele Sfântului loan au 
fost petrecute cu cântări de psalmi, 
făclii aprinse și mireasmă de tămâie. 
Iar când au ajuns la Constantinopol. 
împăratul Teodosie însuși a înge- 
nunchiat și s-a rugat cu lacrimi»ca 
Sfântul să ierte fărădelegea mamei 
sale Eudoxia, care era pricina morții 
omului lui Dumnezeu. Au pus apoi 
sfintele moaște în careta

Grație influenței lui Jupiter, con
solidezi relațiile de familie. îți ajuți 
părinții cu lucruri concrete, de mare 
importanță, iar aceștia știu să-ți fie 
recunoscători. în dragoste, te bucuri de o relație 
armonioasă.

în viața familială întâmpini k 
probleme. Copiii acceptă să se supună 
cu greu autorității tale. Cu o vorbă 
bună ai putea face minuni. Este o zi în care fac
torii intelectuali și artistici te ajută cu inspirația 
și creativitatea.

împărătească și. ajungând la biserica 
Sfinților Apostoli, le-au așezat acolo 
și toți credincioșii s-au rugat înaintea 
lor. cerând har și îndurare de la Cel 
ce, prin viața și prin lucrarea Sfântu
lui. ridicase pe omul lui Dumnezeu 
între Sfinții cei mai aleși și mai 
bineplăcuți Domnului. Și, 
săvârșindu-se aceasta în ziua de 27 
ianuarie. Biserica a hotărât ca 
această zi să se prăznuiască în tot 
anul, spre veșnica pomenire a aces
tui mare păstor și învățător al 
creștinătății întregi.

HOROSCOP

Există riscuri de divergență în Sg 
cuplu din cauza unor puncte de vedere 
foarte diferite. Gândește-te bine când " 
faci cumpărături dacă ai nevoie de toate pro
dusele din cărucior. Se poate să-ți dezechili
brezi bugetul.

Copiii ar putea să-ți creeze unele 
probleme din cauza școlii. Trebuie să ' Vâ 
știi să-i asculți fără să-i condamni. 
Acest lucru îi va face mult mai 
încrezători. Frecventezi persoane la nivel înalt 
și ușile ți se deschid către oportunități.

această zi dar cu răbdare și calm veți gestiona 
situația.

Unii nativi din primul decan 
riscă să sufere influența negativă a lui 
Pluton. Unele evenimente indepen
dente de voința lor pot interveni, în

le

27 ianuarie condamnați la închisoare pe viață. După scurt timp, au fost 
puși în libertate

Este un moment ideal să te ar
monizezi pe plan relațional. Există 
posibilități dc noi întâlniri în locuri pe 
care nu le frecventezi de obicei. Ai
putea să aprofundezi relațiile cu persoanele 
apropiate.

de-a lungul timpului
98: După moartea lui Nerva pe tronul Imperiului 

Roman a urcat Marcus Ulpius Traianus (98 - 117). în tim
pul domniei lui, Imperiul Roman a căpătat cea mai mare 
extindere teritorială. în 106 intră în componența sa și Dacia 

1343: Papa Clement al VI-lea emite bula papală 
„Unigenitus”

1880: Lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de 
invenție pentru sursa sa de iluminare incandescentă

1926: Inginerul englez John Logie Baird (1888-19461 
a expeyțnentat intr-un studio din Londra primele transmi
siuni televizate

1945: Eliberarea de către forțele aliate a lagărului de 
•exterminare de la Auschwitz Germania

1973: La Paris, a fost semnat acordul de pace care a 
Jus ta încheierea Războiului din Vietnam

1988: Inaugurarea Bibliotecii Române din Pans
1990: A început procesul celor patru demnitari ai 

imului comunist (Ion Dinca, Tudor Postelnicii. Emil 
și Manea Manescu); pe 2 februarie au fost

S-au născut:
1756: Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor aus

triac (d. 1791)
1859: Wilhelm al II-lea. împărat al Germaniei, rege 

al Prusiei (d. 1941)
1861: Mareșal Constantin Prezan. membra de onoare 

al Academiei Române (d. 1943)
1939: Sergiu Hanganu. arhitect, membra de onoare 

al Academiei Române
1964: Carmen Rădulescu, interpretă româncă de 

muzică ușoară
1974: Andrei Pavel, jucător român de tenis

Influențele combinate ale lui 
Mercur și Marte favorizează afirmarea 
de sine, schimburile, contactele cu 
ceilalți. Centrele de interes ale nativilor 
se orientează către străinătate.

în dragoste ai tendința să te 
iluzionezi și să iei decizii regretabile. 
Gândește-te bine înainte de a-ți face 
planuri importante. în schimb este o 
zi în care poți să te răsfeți din plin.

IR.

Comemorări:
98 Nerva. împărat roman (n. 30)
1901: Giuseppe Verdi, compozitor italian (n. 1813)
1967: ion Buzdugan, poet, folclorist, publicist român 

18871
1983: Louis de Funes, actor francez de teatru și film

fn. 1914.1
2000: Aurel Gngoraș, dirijor român (n. 1932)

Lucrurile nu sunt foarte simple 
astăzi. Ai însă o bună intuiție și lucid
itatea de a privi corect situația și a te 
feri de eventualele neplăceri. Fii pru
dent cu persoanele care-ți sunt 
cunoștințe.

Bancurile zilei

Relațiile cu părinții sunt tension
ate. Nu fii foarte exigent cu aceștia. 
Dacă simți un soi de îndoială din 
partea copiilor cu privire la forțele
proprii, încurajează-i să se valorifice și să se 
aprecieze.

simple

© © ©
Un cetățean merge la 

casa de bilete a aeroprtului 
J.F.K. și îi spune domniței 
de acolo:

- Un bilet până la Penta
gon aș dori și eu, vă rog!

- Păi, stimabile, avionul 
ăsta nu merge la Pentagon...

- Pe pariu?

© © ©

într-un castel medieval, 
ghidul îi conduce pe turiști 
pe niște scări întortocheate, 
coborând tot mai jos și mai 
jos. Undeva, la capătul labi
rintului, apare o ușă pe care 
scrie "Camera de tortură". 
Intră cu totii; înăuntru o

mulțime de schelete, unele 
mai noi, altele mai vechi... 
Turiștii întreabă: - Ale cui 
sunt rămășițele?

Ghidul răspunde:
- Legenda spune că aici 

și-au găsit sfârșitul turiștii 
care n-au dat bacșiș ghidu
lui... dar asta este doar o le
gendă...

4

© © ©
- Mămico. dă-mi și mie 

voie să înot în bazinul acela 
mare.

- Nu se poate, apa e 
foarte adâncă, e periculos.

- Dar tata de ce are voie?
- Tata e asigurat.

© © ©

Ai unele griji de ordin domestic, «t 
așa că profiți de timpul disponibil pen- 
tru a le rezolva. Azi alergi prin maga- < 
zine de bricolaj sau de mobilă.
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g Preasfințitul Părinte (svrie, episcop ai Episcopiei Devei 
și Hunedoarei, nu a fost prezent la decernarea titlului 
de Cetățean de Onoare al județului Hunedoara.

Conducerea Consilului Județean îșl recunoaște neputința

Datoriile Apaserv blochează finanțarea europeană
Județul Hunedoara riscă să 

piardă o finanțare europeană 
de circa 40 de milioane euro 

pentru refacerea sistemului de 
apă și canalizare din Valea 

Jiului. Piedica în calea obține
rii acestor fonduri este datoria 
pe care operatorul principal de 
apă din zona Văii Jiului, socie
tatea Apaserv o are la bugetul 

de stat.

Președintele Consiliului Județean, 
Mircea Moloț, constată cu „stupoare” 
existența acestor datorii, după ce timp 
de aproape șase ani a gestionat irespon
sabil, în calitate de reprezentant al 
acționarului majoritar, Societatea de 
apă din Valea Jiului. „Datoriile Apaserv 
însumează 280 de miliarde de lei vechi, 
dintre care 54' la sută sunt doar 

penalitățile. Condiția ca să primim 40 
de milioane de euro pentru investiții în 
Valea Jiului este ca operatorul regional 
de apă să nu aibă nici o datorie”, spune 
Costel Avram, vicepreședinte al Consil
iului Județean Hunedoara, fost angajat 
al Societății de apă și responsabil din 
partea forului județean cu coordonarea 
acestuia.

Dacă nu se plătesc 
datoriile, nu vin 
banii

în această problemă, Consiliul 
Județean a primit o adresă de la Autori
tatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial de Mediu (AM 
POS Mediu), în care se solicită re
zolvarea situației în care se află soci
etatea Apaserv Valea Jiului, pentru că 
altfel proiectul legat de modernizarea 
rețelelor de apă și canalizare din Valea 

Jiului ar putea fi pierdut. “Trebuie să 
luăm urgent niște măsuri, să găsim 
soluții pentru rezolvarea situației în 
care se află Apaserv Valea Jiului, pentru 
că altfel riscăm să pierdem proiectul 
AM POS Mediu. Viabilitatea opera
torului regional de apă din Valea Jiului 
este o condiție esențială pentru 
finanțarea proiectului”', spune Mircea^ 
Ioan Moloț.

Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara conștientizează situația 
catastrofală din Valea Jiului, cu toate că 
în timpul celor aproape șase ani de când . 
conduce forul județean nu a mișcat un 
deget pentru a redresa situația.

Populația are 23 
de milioane datorie

Potrivit purtătorului de cuvânt al 
societății Apaserv S.A. Valea Jiului. 
Gabriela Gomoi. în.prezent există pe 
rol 11 mii de dosare prin care se 
încearcă soluționarea situației finan
ciare a operatorului de apă. „Cele mai 
multe creanțe pe care societatea le are 
de încasat sunt la unitățile bugetare, 
acestea însumând peste zece milioane 
de lei. De la agenții economici avem de 
încasat circa 330 de mii de lei, iar de la 
populație circa 23.de milioane de lei. 
Am luat și măsuri extreme, făcând în 
perioada aprilie-decembrie 2009 circa 
570 de debranșări, dar am și dat în 
judecată pe cei care nu ne plătesc da
toriile. In lunile decembrie 2009 - ian
uarie 2010 am înaintat instanței 200 de 
dosare care sunt încă pe rol”, explică 
Gabriela Gomoi.

Mintea 
cea de pe urmă

O soluție ar fi, potrivit lui 
Mircea Ioan Moloț, aceea ca 
primăriile din Vale și Consiliu] 
Județean să preia o parte din datorii, 
însă nu este posibil nici acest lucru, 
pentru nici primăriile nu dispun de 
bani. Pentru a găsi totuși o rezolvare 
și a nu pierde această finanțare, con
silierii județeni s-au hotărât să consti
tuie o comisie, din să facă parte câte 
doi reprezentanți din fiecare partid. 
Aceștia se vor întâlni în perioada 
următoare cu primarii din Valea Jiului 
și vor decide ce se poate face pentru a 
fi plătite aceste datorii.

„Dacă nu se vor face investiții 
masive la.bazinele de la Jieț și Valea de 
Pești, există riscul ca întreaga Vale a Ji
ului să rămână fără apă”, este de părere 
Costel Avram.

Elena Matieș Iancău

„Noi încercăm pe 
gloate căile să 

determinăm rău plat
nicii să își achite da
toriile. Trimitem

somații, și doar în ultimă instanță 
recurgem la debranșări și la in
tentarea de. procese în instanță ”

Gabriela Gomoi, 
purtător de cuvânt al 
societății Apaserv Valea 
Jiului

„Păr-rea mea 
personală este că dacă 
cineva își imaginează 
că aceste datorii is

torice se vor recupera vreodată’ se 
înșeală "

Mircea loan Moloț, 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara

Tiberiu Iacob-Ridzi, un primar
mulțumit de sine

Moloț a fost refuzat a doua 
oară de un înalt prelat

Primarul municipiului Petro
șani este muțumit că a reușit 
să realizeze cam jumătate din 
sloganul electoral cu care a 

câștigat mandatul în urmă cu 
doi ani. Tiberiu Iacob-Ridzi a 
făcut un bilanț intermediar al 

realizărilor de edil, pornind 
de la promisiunile făcute în , 

campania electorală, campa
nie desfășurată sub sloganul 
“Bani pentru Petroșani, sigu

ranță pentru oameni! ”
Dacă în ceea ce privește banii 
lucrurile stau promițător, si
guranța cetățenilor în Petro

șani lasă mult de dorit.

în opinia primarului, o bună 
parte dintre obiectivele pe care și le-a 
propus în prima parte a devizei au fost 
îndeplinite prin obținerea finanțărilor 
nerambursabile în valoare de peste 
cinci milioane de euro pentru cinci 
proiecte. Cele cinci proiecte 
menționate sunt: “Reabilitarea căilor 
de acces în Cartierul Bosnia”, proiect

deja finalizat, 
finanțat cu
aproape 200.000 
de euro, “Modern
izarea sistemului 
de colectare a 
deșeurilor de pe 
raza municipiului 
Petroșani”, a cărui 
finanțare se
apropie de un mil
lion de euro, “Re
abilitarea și 
modernizarea 
arterei principale 
din municipiul 
Petroșani” proiect 
pentru care s-au obținut 2,1 milioane 
de euro, “O școală pentru viitor”, 
privind modernizarea Școlii Generale 
“I.G. Duca”, a cărui finanțare se 
ridică la 1,3 milioane de euro, precum 
și “Ecologizarea zonelor montane din 
Valea Jiului, Straja-Lupeni și Parâng- 
Petroșani”, pentru care s-au obținut 
480.000 de euro.

Viitorul sună bine

Primarul Iacob-Ridzi afirmă că 
un alt obiectiv de mare anvergură pe

care l-a propus, și anume Planul inte
grat de dezvoltare urbană "Revi- 
talizarea centrului civic al 
Municipiului Petroșani”, un proiect 
cu finanțare nerambursabilă de peste 
5,9 milioane de euro, se află în faza 
de evaluare. Acesta este compus din 
trei proiecte individuale care vor con
tribui la tranformarea municipiului 
într-unul european. Primarul promite 
că va continua să aducă bani pentru 
urbea pe care o administrează.

Elena Matieș Iancău

Preasfințitul Părinte Gurie, epis
cop al Episcopiei Devei și Hunedoarei, 
nu a fost prezent la decernarea titlului 
de Cetățean de Onoare al județului 
Hunedoara. Prin gestul său, Episcopul 
îi mai dă o palmă președintelui Mircea 
Moloț, după ce arhiepiscopul Aradului 
IPS Timotei Seviciu a absentat la rândul 
său de la o ceremonie similară la 
sfârșitul anului trecut.

Distincția i-a fost conferită 
Presfmțitului Părinte Gurie, în lipsă, în 
ședința de Consiliului Județean care a 
avut loc ieri la Deva, ședință la care 
părintele a găsit însă de 
cuviință să nu vină. 
Președintele Consiliului 
Județean a găsit și o 
explicație a gestului 
Preasfinției Sale. „Părintele 
mi-a spus că ne mulțumește 
pentru distincție, dar că el 
nu vine. Am rămas surprins. 
Apoi mi-a explicat de ce și 
l-am înțeles. A spus că este 
posibil ca nu toată lumea să 
fie de acord cu acest lucru, 
iar această situație este 
jenantă pentru cel care 
asistă. .Dacă voi primi 
această distincție, voi fi 
onorat și o voi primi cu altă 
ocazie, dar nu în plen’, asta 
mi-a spus Preasfințitul

Gurie”, explică Mircea loan Moloț, 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara.

Consilierii județeni nu au avut însă 
nimic de obiectat, iar pentru că s-a an
gajat să aducă o importantă contribuție 
la organizarea și promovarea vieții 
bisericești din județul Hunedoara, 
părintele Gurie fost distins cu titlul de 
Cetățean de Onoare cu unanimitate de 
voturi.

Elena Matieș Iancău
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Trimis 
în Penitenciarul 
Aiud

Vasile U. de 22 de ani din 
Petroșani care se ascundea de 
polițiști pentru că nu vroia să 
execute pedeapsa cu în
chisoarea, a fost prins de 
agenții Biroului dc Investigații 
Criminale Petroșani, în urmă 
cu două zile. în urmă cu 22 de 
zile infractorul a fost con
damnat de Judecătoria 
Petroșani, Ia trei ani de în
chisoare pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat. în 
baza mandatului, con
damnatul a fost escortat la 
Penitenciarul Aiud, județul 
Alba, unde își va ispăși 
pedeapsa. Prinderea lui Vasile 
M. face parte dintr-o acțiune 
mai amplă a polițiștilor, pen
tru prinderea persoanelor 
urmărite în baza legii sau a 
celor care se sutrag executării 
pedepsei cu închisoarea.

Accidentată 
pe trecerea 
de pietoni

O femeie a fost rănită în 
urma producerii unui accident 
rutier în urmă cu două zile, în 
jurul orei 8, pe Bulevardul 22 
Decembrie din Deva. Ana- 
Maria K. traversa strada pe 
trecerea de pietoni, marcată și 
prevăzută cu indicator, când 
Cosmin P. dc 26 de ani din 
Deva, conducătorul unei au
tospeciale a lovit-o. Polițiștii 
au constatat că șoferul nu i-a 
acordat prioritate de trecere 
pietonului. Cosmin P. are 
acum dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Rănit grav 
la bob

F.S. un copil de șase ani, 
a fost grav rănit, acum două 
zile, în jurul orei 14, de un au
toturism. Accidentul a avut 
loc pe strada Nicolae Tit- 
ulescu din Vulcan. Băiețelul 
se dădea cu bobul în 
apropierea unei șosele. La un 
moment dat copilul a intrat pe 
stradă fără să se asigure, după 
care s-a lovit cu capul de 
spoilerul unui autoturism con
dus de Gheorghe G. de 46 de 
ani. Minorul a fost dus la spi
tal.

Maria Bulz .

Părțile implicate în procesul privind clădirea Muzeului Aurului de la Brad 
se pregătesc pentru o bătălie îndelungată.

Prefectul și doi magistrați pe lista „neagra” 
a brokeriței infractoare

Printre victimele Adrianei 
Constantin, femeia care a reu
șit să înșele sute de locuitori 

din Deva cu peste 8.000.000 de 
lei, se numără prefectul juide- 
țului Hunedoara Attila Dezsi și 
doi magistrați de la Parchetul, 

respectiv Tribunalul Hune
doara.

Instanța a mulțumit ieri pe cele 
câteva zeci de victime ale brocheriței 
care au cerut insistent ca aceasta să nu 
fie pusă în libertate. Astfel că 
judecătorii au hotărât că inculpata va

Muzeul Aurului mai are 
de așteptat «

Trafic cu mercur 
într-un restaurant din Deva

Părțile implicate în procesul 
privind clădirea Muzeului Aurului 
de la Brad se pregătesc pentru o 
bătălie îndelungată. La ultimul ter
men, care a avut loc pe 21 ian
uarie, cererea formulată de către 
Doris Visirin (avocatul Companiei 
Naționale a Cuprului, Aurului și 
Fierului MINVEST Deva) de re
cuzare a judecătorului sindic a fost 
respinsă. în același mod a fost 
rezolvată și solicitarea privind în
locuirea lichidatorului judiciar al 
Societății Bradmin, respectiv firma 
I T Management Advisors 
Timișoara.

Cererea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, la 
care s-au raliat Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Hunedoara și 
CNCAF MINVEST Deva, privind 

rămâne în arest la Penitenciarul din 
Aiud. Nemulțumirea oamenilor a fost 
cauzată de cererea avocatului inculpatei 
ca aceasta să fie judecată în stare de lib
ertate. Fostul broker a fost adus sub 
escortă de la Penitenciarul Aiud. La 
apariția ei, cele peste o sută de persoane 
păgubite au întâmpinat-o cu ostilitate, 
în tot acest timp, Adriana Constantin a 
Sfat cu fața acoperită de o glugă.

Nume sonore 
printre victime

Din rândurile celor înșelați de 
Adriana Constantin fac parte Attila 
Deszi, prefectul județului Hunedoara,

anularea licitației prin care clădirea 
Muzeului a fost adjudecată de 
către Centrul Ortodox Filocalia 
București, ă fost la rândul său 
respinsă. Deși s-a arătat că privitor 
la excepția de neconstituționalitate 
ridicată la termenul anterior de 
către firma timișoreană, Curtea 
Supremă de Justiție (CSJ) s-a mai 
pronunțat, instanța a decis să 
trimită excepția spre soluționare 
CSJ. De asemenea, firma lichida
toare a depus o cerere privind nele- 
galitatea unor proceduri, solicitare 
ce va fi judecată de către Curtea de 
Apel Timiș în luna manie.

Următorul termen în procesul 
privind Muzeul Aurului este fixat 
în 13 aprilie.

Nicolae Grecu 

și doi magistrați hunedoreni.. Instanța a 
decis ieri, pe lângă amânarea procesului 
pentru ca toate victimele să își poată an
gaja avocați, și introducerea în cauză în 
calitate de păgubiți a Prefectului, a 
judecătorului Petronela Negrea Drun- 
can și a prim procurorului Daniel Ne
grea Druncan.

Dosarul 
Adriana Constantin

Timp de șase ani, începând cu luna 
martie a anului 2002, Adriana Constan
tin a deținut funcția de director al fil
ialei din Deva al S.C. Broker S.A. In 
dosarul instrumentat de DNA se arată 
că femeia a obținut bani prin mijloace 
frauduloase, încheind contracte de in
termediere pentru efectuarea de 
investiții pe piața de capital, fără a le în
scrie în evidențele contabile. Adriana 
Constantin a indus în eroare 271 de per
soane, prezentându-le documente false 
care, aparent le confirmau clienților, 
calitatea de investitor. în același dosar 
se mai arată că valoarea estimativă a 
fraudei se ridică la aproximativ două 
milioane de euro. Fosta directoare este

Un bărbat a fost prins de poli
țiști în timp ce încerca să 

vândă aproape 13 kilograme 
de mercur. Alături de acesta 
mai sunt audiate încă două 
persoane din județul Bihor, 

suspectați de complicitate. Fla
grantul organizat de polițiști a 
avut loc într-un restaurant din 

municipiul Deva.

Polițiștii de la Biroul de 
Investigații Criminale Arme, Ex
plozivi și substanțe Periculoase din 
Deva au organizat flagrantul în 
urmă cu două săptămâni. Ei l-au 
prips pe C.K de 39 de ani, din Deva 
în timp ce negocia cu un „client” 
prețui mercurului. Pentru 12.658 
kilograme C.K. cerea suma de 
1.000 - 1.500 de euro.

Clasificarea Ocupațiilor din România 
a fost actualizată

Printr-un comunicat de presă 
Ministerul Muncii. Familiei și 
Protecției Sociale t'MMFPS) și 
Institutul Național de Statistică 
(INS) anunță că au actualizat 
Clasificarea Ocupațiilor din 
România (COR;.

COR reprezintă sistemul de 
identificare, ierarhizare și codifi
care a tuturor ocupațiilor 
desfășurate în economie. Re
vizuirea și actualizarea COR a 
fost necesară datorită dinamicii 
pieței muncii din România, dar și

acuzată că în anul 2008 a furat de la 
clienții săi suma.de 878.369 de lei, prin 
vânzarea acțiunilor deținute de 79 de 
persoane. Pentru a se justifica în actele 
contabile, Adriana Constantin a com
pletat în fals mandatele poștale, pe care 
de fapt nu le trimitea niciodată 
clienților, iar banii ajungeau în buzu
narul său. Falsul în acte nu se termină
aici. Pentru a-și acoperi urmele 
infracțiunilor, a făcut un scenariu con
form căruia la filiala societății pe care 
o conducea în acea vreme, s-ar fi efec
tuat controale de specialitate. Astfel ea 
a semnat în fals 39 de acte de control 
intern, din care rezulta că societatea a 
fost verificată, fără a fi constatată vreo 
deficiență.

Maria Bulz

Au fost audiați 
și complicii

La o săptămână de la prinderea 
lui C.K. polițiștii au reținut alți doi 
bărbați implicați în traficul de mer
cur. în urma cercetărilor polițiștii au 
stabilit că E.K. de 40 de ani și D.O. 
de 34 de ani, ambii din comuna Su- 
placu, județul Bihor, i-au furnizat 
mercurul lui C.K. pentru a-1 vinde.

Cei doi au fost prinși pe raza 
municipiului Deva și duși la sediul 
IPJ Hunedoara. în timpul audierilor 
cei doi au afirmat că au găsit acci
dental mercurul. Polițiștii îi 
cercetează pe cei trei în stare de lib
ertate, pentru comiterea infracțiunii 
de operațiuni fără drept cu substanțe 
toxice periculoase.

în cazul în care vor fi găsiți 
vinovați, cei trei riscă pedeapsa cu 
închisoarea între trei și 15 ani.

Maria Bulz

nevoilor utilizatorilor de a avea 
acces la un sistem de clasificare 
unitar. în același timp, prin re
vizuirea clasificării România s-a 
aliniat cerințelor Comisiei Eu
ropene de a implementa Clasifi
carea Internațională
Standardizată a Ocupațiilor - 
ISCO-08. COR este un nomen
clator apărut în anul 1995 -și 
cuprinde în acest moment un 
număr de 3.852 de ocupații.

Cătălin Rișcuța
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Primarul Ovidiu Furdui are în plan

Proiecte noi pentru comuna Crișcior
Primarul din Crișcior, Ovidiu 

Furdui, se află la cel de-al doi
lea mandat al său în fruntea 

comunei. Primul mandat a în
ceput sub umbra datoriilor de 
16 miliarde ROL moștenite de 
la precedenta administrație, 

datorii care au fost achitate în 
tranșe lunare. Deși astfel s-au 
cheltuit mulți bani doar pentru 
stingerea debitelor, au fost rea

lizate în acest timp și nume
roase proiecte pentru 

comunitate.

în cei patru ani ai prezentului 
mandat, Ovidiu Furdui își propune să 
fina-’v.eze proiectele care au fost în 
așteptare pe perioada în care primăria 
își achita datoriile. Pentru cei peste 
4.700 de locuitori din cele patru sate - 
Crișcior, Barza, Valea Arsului și 

ți - aparținătoare de comună, anul 
2010 vine cu noi proiecte din partea 
edilului.

Primăria așteaptă, 
aprobarea pentru 
fonduri europene

care

Gabriela BuzziImagini din comună

„Așteptăm aprobarea "pentru un 
proiect pe fonduri europene, măsură 
322, pentru asfaltari în Gura Barza și în învață

Barajul de la Mihăileni

Crișcior, pe străzile Crișului, Bunei, 
Trandafirilor și drumul dintre Crișcior 
și Valea Arsului, 4 km. Tot în acest 
proiect este prins și programul „After 
School”. Dacă acest proiect va fi apro
bat, nu vor mai exista străzi neasfaltate 
în comuna Crișcior. Nu știm însă dacă 
se va aproba, deoarece din cauza 
gradului de sărăcie e posibil să nu în
trunim punctajul necesar. în anii ’90, 
când s-a stabilit gradul de sărăcie, erau 
mulți mineri în zonă; numai la Barza 
erau aproximativ 6.000 de muncitori, 
plus vreo 1.500 la Atelierele Centrale, 
mergea totul din plin, zona era una 
favorizată industrial. Zona a fost 
considerată astfel ca având un grad 
minim de sărăcie. Acum, deși minele s-

au închis, gradul de sărăcie este consid
erat la fel de scăzut, nu s-a modificat în 
statistici. S-a întâmplat la noi ca și în 
unele localități din Moldova, care deși 
s-au dezvoltat au oficial același grad de 
sărăcie crescut”, ne-a declarat primarul 
comunei Crișcior.

„Nu avem datorii și 
ne putem baza pe 
finanțare bancară”9

Zonele turistice au beneficiat de 
îmbunătățiri, a fost reabilitat 
drumul la Barza, pe care 
acum se poate' circula foarte 

bine spre pietrele romane. Din păcate, 
barajul de la Mihăileni aduce doar 
inundații, nu și turiști, nefiind încă ter
minat. Comuna Crișcior aparține de 
Direcția Ape Oradea, care preferă să își 
folosească banii în județul Bihor și 
numai ce rămâne, dacă mai rămâne, 
investește și în județul Hunedoara.. 
„Facem tot felul de demersuri și sper ca 
în acest an să fie bani pentru decol- 
matare. Așteptăm aprobarea bugetului, 
dar ne vom descurca cu ce primim, 
fiindcă vom putea lua credite de îa 
bănci. Important este ca noi nu avem 
datorii și ne putem baza pe finanțare 
bancară. Am avea nevoie de 20 de mil
iarde de lei vechi pentru partea de co- 
finanțare la proiectul pe măsura 322, 

dacă se va aproba. Pentru proiectul cu 
Banca Mondială, pentru reabilitarea a 
două străzi în zonele miniere, proiect 
aprobat în valoare de 15 miliarde lei 
vechi, am nevoie de 1.5 miliarde ROL 
pentru co-finanțare, foarte urgent. Mai 
avem’un proiect de bază sportivă, unde 
este nevoie de 7 miliarde ROL, deci 
aproape 30 de miliarde ROL ar fi nece
sari numai pentru aceste proiecte. Vrem 
să preluăm în administrarea primăriei 
Clubul Sindicatelor, care este al 
nimănui și pe care lichidatorul-a vrut să 
îl vândă”, a spus Ovidiu Furdui.

Liceul din Crișcior 
va fi preluat de 
Consiliul Județean

O problemă care stoarce bani buni 
din bugetul Primăriei comunei este cea 
a liceului din Crișcior. „în acest an sper 
să fie preluat liceul din Crișcior de către 
Consiliul Județean, pentru că aici este 

o situație 
ingrată. în acest 
liceu 
1.300 de elevi, 
dintre
maxim 200 sunt 

Crișcior,

Referitor la o scrisoare primită la re
dacția cotidianului „ Glasul Hune

doarei”, privind furtul de lemne din 
pădurea de lângă Valea Morii, pri
marul comunei Crișcior ne-a infor

mat că numiților Nagy Puiu și Nagy 
Florică li s-au întocmit dosare pe

nale, fiind cunoscuți în zonă ca 
fiind persoane certate cu legea.

ceilalți venind din comunele învecinate 
și chiar din orașul Brad, însă toate chel
tuielile le suportă primăria Crișcior. 
Doar combustibulul costă peste 2,5 mil
iarde ROL pe an, plus 1,5 miliarde 
ROL întreținerea. Pe lângă toate aceste 
costuri mai apar și nemulțumiri, cum ar 
fi faptul- că la liceul din Brad s-au dat 
tichete cadou, iar la Crișcior nu. însă nu 
se gândește nimeni că primăria noastră 
are buget ca oricare alta, iar cota de la 
Finanțe este de 4 miliarde ROL, bani pe 
care îi „înghite” acest liceu. Vrem să 
păstrăm doar școlile generale, pe care 
le putem întreține și la care învață elevi 
din comuna noastră.”

T
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Holocaustul a fost comemorat la Deva
Moartea celor șase milioane de 
evrei, victime ale Holocaustu
lui nazist, a fost comemorată 
ieri la Deva printr-o acțiune 

organizată la Biblioteca Jude
țeană „OvidDensusianu”. Ele

vii liceelor din Deva au fost 
invitați să vizioneze filme do
cumentare cu tema Holocaus

tului

Bibliotecara Diana Trif a prezentat 
câteva publicații în care sunt relatate 
povestiri ale supravițuitorilor din 
lagărul de la Auschwitz. Cărți precum 
„Noaptea” de Elie Wiesel (român de 
origine evreiască), „Jurnalul Annei 
Frank” - al unei fetițe evreice de 15 ani 
care își găsește sfârșitul răpusă de tifos 
în lagărul de la Auschwitz, 

. „Binevoitoarele” de Jonathan Littell, 
care prezintă o relatare a evenimentelor 
din punctul de vedere al unui ofițer 
nazist, Max Aue, scriere premiată cu 

Gouncourt, sau „Auschwitz - 
Naziștii și soluția finală” de Laurence 
Rees au fost recomandate elevilor 
prezenți la acțiune și doritori de a 
cunoște mai multe despre acea perioadă 
neagră a istoriei europene.

g „ Timp de două zile, 
sub genericul „ Literatura 
Holocaustului”, elevi de 

la liceele din Deva vor asculta 
prelegeri pe tema Holocaustului, 
vor viziona filme documentare și 
vor fi antrenați în dezbateri pe 
această temă. Biblioteca noastră 
deține un foarte bogat fond de 
carte pe această temă care este 
pus la dispoziția tuturor celor 
interesați despre această pagină 
extrem de dureroasă din istoria 
Europei ”, Sebastian Bara, direc
torul Bibliotecii Județene ,, Ovid 
Denesusianu'

8
„ Organizația Națiunilor 
Unite a hotărât în 2005 să 
proclame această zi ca fiind 
Ziua Internațională de Comemorare 

a Holocaustului. De ce? Pentru a 
respinge orice negare a Holocaustu
lui, pentru că există foarte multe 
acțiuni antisemite și pentru a încu
raja să se transmită generațiilor vi
itoare lecția genocidului, pentru ca 
această pagină neagră a istoriei să 
nu se mai repete. Alegerea acestei zile 
coincide cu eliberarea de la 
Auschwitz, Polonia în 1945, când tru- 
pele sovietice, armata roșie, au 
eliberat lagărul”, Diana Trif, 
bibliotecară.

Ziua Comemorării 
Victimelor 
Holocaustului

Ziua de ieri a fost proclamată de 
către Organizația Națiunilor Unite drept 
Ziua Comemorării Victimelor Holo
caustului nazist din timpul celui de-al 
doilea Război Mondial pentru a resp
inge orice negare a celor întâmplate în 
acea perioadă în lagărele naziste de ex
terminare și pentru a încuraja trans
miterea către noile generații lecția 
genocidului.

Documentarul pe care elevii l-au 
relatare despre

Irina Năstase

«i 90.3 fm

vizionat a fost o 
î îințarea lagărului 
de la Auschwitz, din 
Polonia, și metodele 
creative ale ofițerilor 
naziști de ucidere în 

ă a evreilor.
Au fost proiec

tate imagini filmate 
chiar în timpul 
execuților și intervi
uri cu cei care au luat 
parte la exterminarea 
milioanelor de evrei, 
dar și 
supraviețuitori 
Holocaustului.

Am putut vedea ce s-a întâmplat in lagărul de 
'hwitz, cum au fost torturafi și omorăți evrei 
mien de război. Au fost niște imagini crude și I 

pline de teroare ", Bianca Jurma. elevă la liceul Teoretic 1 
Traian Deva.

„ Consider că este o activitate binevenită, ca elevii să poată cunoaște cu adevărat istoria. 
Holocaustul a fost o perioadă critică din viața evreilor și nu numai. însă e bine a se cunoaște 
aceste lucruri, a v. iwm;!.' :n adevăratul sens al cuvântului". Daciana Eonu, profesoară religie 
la liceul Teoretic Traian Deva

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă
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Mesajul Papei din acest an este în contrast 
cu discursul de anul trecut când acuza mass media 
de otrăvirea stiletelor oamenilor.

Raporturile privind justiția din România și Bulgaria
vor fi prezentate după investirea noi Comisii

Rapoartele Comisiei Europene 
privind sistemele de justiție și afaceri in
terne din Bulgaria și România vor fi date 
publicității după 9 februarie, când ar urma 
să fie învestită noua Comisie condusă de 
Jose Manuel Barroso, potrivit unor surse 
citate de site-ul Novinite.com.

Raportul interimar al Comisiei Eu
ropene privind mecanismele de control 
pentru Bulgaria și România vor fi prezen
tate în februarie, însă o dată exactă nu a 
fost încă stabilită, transmite Bulgarian 
News Agency, care citează surse bine in
formate din cadrul CE.

Acestea vor fi însă publicate după 9 
februarie, când va fi învestită noua 
Comisie. Acesta va fi primul raport al CE 
care va evalua măsurile adoptate de noul 
Guvern bulgar de centru-dreapta, care a 
ajuns la putere în urma alegerilor din*iulie. 
în încercarea de a reabilita imaginea de 
țară marcată de corupție și de crima 
organizată.

Potrivit ultimului raport al Execu
tivului UE asupra celor două state, prezen
tat la 22 iulie 2009, Bulgaria și România 
mai au încă multe de făcut pentru a com
bate corupția și crima organizată, astfel că 

vor fi nevoite să accepte monitorizarea de 
către UE cel puțin încă un an.

România și Bulgaria au aderat la 
Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar 
reformele insuficiente injustiție și în com
baterea corupției au determinat Comisia să 
mențină un mecanism special de monitor
izare.

Orice eșec în redresarea situației pre
supune menținerea monitorizării, un pro
ces care a dus Ia privarea Bulgariei de sute 
de milioane de euro din fondurile eu
ropene.

România ocupă locul 16 dintre cele mai atractive
25 destinații pentru investiții din lume
Romania ocupă locul 16 între 
cele mai atractive 25 de desti
nații pentru investiții străine 
din lume, înaintea Cehiei sau 
Rusiei, potrivit unui studiu al 

firmei de consultanță A. T.
Kearney privind percepția di
rectorilor celor mai mari com

panii din lume.

China este considerată cea mai 
bună țintă pentru investirii, la fel ca și 
în 2007, iar următoarele două poziții 
sunt ocupate de Statele Unite și India, 
potrivit ediției din 2010 a Indicelui în
crederii privind Investițiile Străine Di
recte. A.T. Keamey folosește pentru 
comparație un studiu din 2007, în care 
România nu a fost inclusă printre cele 
mai atractive 25 de economii.

Franța (13), Cehia (17), Rusia (18) sau 
Turcia (23). Investițiile străine directe 
din 2011 vor rămâne, probabil, la un 
nivel scăzut, se arată în studiul A.T. 
Kearney. Directorii de companii 
consultați sunt precauți privind re
alizarea investițiilor în actualul climat 
economic și se așteaptă ca revenirea 
economiei mondiale să nu aibă loc mai 
devreme de 2011. Jumătate din com
paniile consultate au afirmat că amână 
investițiile ca rezultat al incertitudinilor 
de pe piață și a dificultăților în 
obținerea de finanțare. Companiile con
sultate contribuie la Produsul Intern 
Brut mondial cu 
2.000 de miliarde de 
dolari. Percepția față 
de statele cu 
economii dezvoltate 
a crescut pentru 
2011, întrucât in
vestitorii urmăresc

Peste 40 de oameni au murit de frig 
în ultimele zile în Polonia, Turcia, 
Bulgaria, și Ungaria

"Companiile caută antidotul 
nesiguranței și vor din ce în ce mai 
mult să investească în «străinătatea 
apropiată ! - declarat Paul A. Lau- 
dicina. președinte și director

Top zece este completat de 
Brazilia (locul 4), Gennania (5), Polo
nia (6), Australia (7), Mexic (8), 
Canada (9) și Marea Britanie (10).

Din Europa au fost incluse și

siguranța, notează 
specialiștii A.T. 
Keamey.

operațional al A.T. Kear
ney. Din directorii consultai:. ~2% 
consideră că regiunea Asia-rocifc n! 
scoate lumea din criză, în timp ce doar 
15% se bazează pe America dc Kord p 
6°/o pe Europa.

îngheț, victime, școli închise 
și străzi blocate în toată Europa 
centrală și de est, din cauza valului 
de frig! Cel mai rău a fost în Polo
nia, unde minimele au scăzut și sub 
minus 35 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că 
următoarele zile vor fi cel puțin la 
fel de geroasg. 16 oameni au murit 
pe străzi în Polonia din cauza frigu
lui, deși autoritățile au oferit
adăpost și hrană caldă oamenilor 
străzii. Tot din caur' gerului, un tren 
a -deraiat în apropiere de Wadowice. 
în nord-estul Bulgariei, temperaturile 
au scăzut până la minus 29 de grade 
Celsius. Trei oameni au murit din 
cauza hipotejrniei, iar alți doi în 
ambulanțe blocate- în nămeți. Școlile 
din câteva orașe și-au suspendat cur
surile. Frigul i-a împins pe ungurii 
fără adăpost să ia cu^asalt centrele 
puse la dispoziție de autorități.

Gradul de ocupare a fost de 87% la 
nivel național în ultimele nopți, când 
minimele au coborât sub minus 17 
grade în unele zone. în ultimele trei 
zile, 5 oameni au murit de frig în Tur
cia. La Istanbul, ninsoarea a dat peste 
cap traficul. Municipalitatea a mobi
lizat peste 4.000 de lucrători la 
deszăpezire. Minima a fost de minus 
5 grade Celsius, dar meteorologii au i 
avertizat că gerul se va accentua în 
zilele următoare.

Papa Benedict al XVI-lea predică 
credința pe internet

Bulgarii nu mai vor să fie 
comparați cu grecii sau românii

Papa Benedict al XVI-lea cere 
preoților să devină mai impli
cați în media prin predicarea 
credinței pe internet. In mesa
jul său pentru Ziua Mondială 

a Comunicațiilor Sociale pe 
2010, Papa a cerut să fie folo

site cele mai noi tehnologii^ 
precum siteurile Web și blogu- 
rile pentru a răspândi credința 

și a încuraja dialogul între 
practicanți.

prin angajarea ultimei generații de 
resurse audiovizuale (imagini, video, 
bloguri, siteuri Web) care, alături de 
metodele tradiționale, pot deschide noi 
oportunități de dialog și evanghelizare", 
arăta Papa. Acesta recunoștea că noile 
tehnologii cer preoților să devină mai 
pricepuți în folosirea acestora, totuși 
acestea pot găzdui relații mai adânci 
chiar la distanțe mari. Un scurt clip al 
discursului papei poate fi vizionat pe 
pagina Vaticanului pe YouTube.

Mesajul Papei din acest an este în 
contrast cu discursul de anul trecut când 
acuza mass media de otrăvirea su

fletelor oamenilor. "Această otravă ne 
face fețele mai întunecate și ne face să 
zâmbim mai puțin, ne oprește de la a ne 
saluta sau să ne privim în ochi", acuza 
acesta atunci. De asemenea, de Ziua 
Comunicației Mondiale de anul trecut, 
Papa aprecia că webul trivializează 
conceptul de prietenie și poate conține 
cuvinte și imagini "ce degradează su
fletele umane, ce promovează ura și 
intoleranța". Oricum, Vatican a lansat 
un canal YouTube și un cont Facebook 
acum un an, dar și o aplicație pentru 
iPhone.

Bulgarii vor să intre cât 
mai curând în zona euro și 
din acest motiv vor ca si

tuația țării lor să fie anali
zată individual, fără a se 

mai face comparație cu ță
rile vecine România și 

Grecia.

Sophia Echo. „Nu ar fi corect ca 
un grup de state să fie considerate 
un întreg", a spus Angela Merkel 
în cadrul unei întâlniri cu pre
mierul bulgar, mai ales în contex
tul în care comparația cu situația 
Greciei nu este flatantă. Lunile 
trecute s-a vorbit chiar despre o 
excludere a Greciei din zona euro.

Cooperarea din Grecia și 
Bulgaria este fructuoasă. Merkel

Programat pentru 16 mai, tema 
zilei mondiale va fi "Preotul și misi
unea pastorală în lumea digitală: New 
Media în serviciul lumii". în mesajul 
său difuzat duminică, Papa Benedict 
declara că în mod tradițional 
comunitățile bisericii s-au bazat pe 
media modeme pentru a deschide lini
ile de comunicare. Iar cum cultura se 
schimbă, biserica trebuie să folosească 
cele mai noi tehnologii, în special dacă 
dorește să ajungă la tineri. "Preoții sunt 
astfel provocări să proclame evanghelia

Angela Merkel l-a asigurat pe 
premierul bulgar Boiko Borissov 
că problema va fi tratată de către 
Comisia Europeană și Banca 
Centrală Europeană, nu către 

^fiecare stat membru al UE, scrie

a promis că.va ajuta Bulgaria în 
lupta împotriva corupției și a 
crimei organizate, iar vecinii 
noștri au promis că nu-și vor 
dezamăgi protectorul de la vest.

Novinite.com


Rod Stewart va concerta, pe 29 iutile, ve Stadionul "Iolanda 
Balaș-Soter", din Capitală, se arată pe site-nl oficial al 
celebrului artist britanic. Potrivit aceluiași site, biletele vor fi 
puse în vânzarepe26 ianuarie.
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BC prezintă primul film realizat de cimpanzei
rimul film din lume realizat 
e cimpanzei va fi difuzat de 
tBC, ca parte a unui docu- 
mtar de istorie naturală, po
trivit site-ului BBC News 

Online.
Maimuțele au realizat filmul 
i ajutorul unei camere spe- 
iale, în cadrul unui studiu 
supra modului în care cim- 
anzeii își percep semenii și 
'mea exterioară. Materialul 
va fi inclus în programul 
Chimpcam " și va fi difuzat 

de BBC Two astăzi.

Proiectul îi aparține specialistei în 
natologie Betsy Herrelko, care 
gătește un doctorat privind compor- 
ientul primatelor la Universitatea 

Stirling, din Marea Britanie. Ea a 
furnizat aparatură video, pentru o 
perioadă de 18 luni, unui grup de 11 
cimpanzei, plasați într-o zonă închisă 
separată, la Grădina Zoologică din Ed
inburgh. îngrădirea respectivă, în inte
riorul căreia animalele pot fi studiate, 
cuprinde țrei spații exterioare largi 
conectate între ele și o serie de camere 
mai mici, spațiul fiind cel mai mare de 
acest fel din lume.

Deși cimpanzeii studiați nu mai 
fuseseră incluși într-o cercetare, la 
scurt timp ei au afișat un oarecare in
teres față de filmat. Primatele au avut 
două sarcini: să folosească un touch
screen pentru a selecta diverse materi
ale video și să folosească o cameră, 
închisă într-o cutie pentru protecție, 
denumită "Chimpcam". Pe capacul de 
deasupra al cutiei, era instalat un ecran 
care arăta imaginile surprinse de 
cameră.

Inițial, cimpanzeii erau mai

interesați unii de alții decât de tehnolo
gia video, însă cu timpul unii dintre ei 
au învățat să selecteze filme pentru a le 
viziona, aparent fără a manifesta vreo 
preferință pentru unele materiale. 
Filmulețele pe care le aveau la 
dispoziție prezentau printre altele 
spațiul din afara îngrădirii sau camera 
în care li se pregătea mâncarea.

Autoarea studiului, Betsy Her
relko, a presupus că dezinteresul cim
panzeilor ar putea decurge din faptul că 
imaginile care le-au fost puse la 
dispoziție erau prea familiare și ei nu 
aveau cum să ceară ceva diferit.

în ceea ce privește utilizarea 
Chimpcam-ului, cimpanzeii au ajuns 
cu timpul să se joace cu acest aparat, 
purtându-1 în spațiul care le-a fost alo
cat și urmărind imaginile filmate pe 
ecran.

în concluzie, maimuțele au fost 
mai interesate de cameră decât de 
touchscreen-ul pe care puteau urmări 

filmulețe.
Este totuși improbabil ca cim

panzeii să fi încercat în mod conștient 
să filmeze ceva anume sau să fi înțeles 
că faceau un film atunci când se 
perindau cu camera prin țarcul lor.

fif l <-» ~• O r- ' -1 fV-xll luuiv
cercetării aduce noi informații despre 
felul în care cimpanzeilor le place să 
vadă lumea și ar putea constitui un mo
ment important în istoria televiziunii.

Robert Downey Jr. și Beyonce, vor juca 
n remake-ul filmului „S-a născut o stea”

Robert Downey Jr. și Beyonce Knowles vor juca împreună 
în filmul "A Star Is Born", regizat de Nick Cassavetes, această 
dramă muzicală fiind cel de-al treilea remake al filmului clasic 
"S-a născut o stea/ A Star is Bom", regizat de William Wellman 
în 1937.

Primul remake a fost lansat în 1954 și a fost reg'zat de 
George Cukor, avându-i ca actori principali pe James Mason și pe 
Judy Garland. Filmul a avut parte de al doilea remake în 1976, 
sub bagheta regizorală a lui Frank Pierson, iar protagoniștii au fost 
de această dată Barbara Streisand și Kris Kristofferson. „A Star is 
Bom", de Nick Cassavetes, va fi cea de-a patra versiune 
cinematografică a acestei povești, care o prezintă pe Esther, o 
tânără care speră să reușească în showbiz și al cărei vis uevine re
alitate după ce îl întâlnește pe actorul Norman Maine. Robert 
Downey Jr. și Beyonce vor deține rolurile principale în această 
dramă muzicală și i-ar putea avea drept colegi pe platourile de fil
mare pe Jon Hamm, Alicia Keys și Rihanna, tânăra cântăreață 
originară din Barbados urmând să își facă debutul pe marele ecran 
cu ocazia acestui proiect cinematografic. Filmul "A Star Is Bom" 
va fi produs de Wamer Bros, și va fi lansat în 2012.

£
Whoopi Goldberg a fost sărutată 
pasional de Martin Short

Unul dintre 
invitații emisiunii 
Live View de la tele
viziunea americană 
ABC a făcut un gest 
mai puțin obișnuit în 
cadrul show-ului. 
Toată lumea din pla
tou a rămas cu gura 
căscată după ce Mar
tin Short a sărutat-o 
pasional pe actrița
Whoopi Goldberg. Publicul a 
aplaudat, iar ceilalți invitați au 
început să râdă cu poftă. Nu 
este, pentru prima dată când 
actrița este "victima" unui astfel

de incident. Toamna trecută, 
Whoopi Golberg a fost sărutată 
de actrița Joy Behar, pentru a 

•arăta cum se transmite virusul 
gripei porcine.

Mariah Carey s-a pus pe slăbit

Iod Stewart va concerta pe 29 iunie la București
Rod Stewart va concerta, pe 29 iunie. 

Stadionul "lolanda Balaș-Soter", din 
•itală, se arată pe site-ul oficial al cele- 
lui artist britanic.

Potrivit aceluiași site, biletele vor fi 
e în vânzare pe 26 ianuarie.

Turneul lui Rod Stewart de anul 
sta mai include spectacole în orașe 
cum Stockholm, Londra și Tel Aviv.

Pe numele său adevărat Roderick 
'id. ^wart, cântărețul și compozi- 
il Rod Stewart a devenit celebru la 
•șitul anilor 196.0, grație colaborării 
: cu trupele The Jeff Beck Group și 
: Faces. Colaborarea sa cu aceste 
ă trupe a influențat, potrivit 
cialiștilor în domeniu, apariția 
urilor heavy metal, respectiv punk- 

Bk. Ambele trupe sunt, totodată, pio- 
i ai blues-rockului. Cu o carieră care 
întinde de-a lungul a circa cinci 
enii. Rod Stewart a avut numeroase 
se de succes pe plan internațional, dar 
ales în Marea Britanie, unde a avut 

jî materiale discografice pe primul loc 
clasamentul albumelor, iar 31 dintre 
gle-urile sale au intrat în Top 10 în 
:atul Unit. Rod Stewart a avut și 16 
se în Top 10 în Statele Unite ale 
iericii, patru dintre acestea ajungând 
crima poziție în clasamentele de gen.

Potrivit unui top alcătuit de „Q Mag
azine”, Rod Stewart s-a situat pe poziția a 
33-a în clasamentul celor mai buni 100 de 
cântăreți din toate timpurile.

Rod Stewart este cunoscut pentru nu

meroase hituri, printre care se numără "Do 
You Think I'm Sexy?" și "Maggie May". 
El este unul dintre cei mai bine plătiți 
artiști din lume. Turneul susținut de veter
anul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe 
acesta pe locul al șaptelea în topul celor 
mai profitabile serii de concerte ale anului 
respectiv, cu încasări de 49 de milioane de 
dolari.

Stewart a primit titlul de Comandor 
al Ordinului Imperiului Britanic din partea 
reginei Marii Britanii.

Cel mai nou album al lui Rod Stew
art. "Soulbook", lansat în 2009, cuprinde 
melodii soul din anii '60-'70.

A îndurat cât a îndurat, 
însă nu mai poate su

porta. Sătulă de glumele 
făcute în ultima pe

rioadă pe seama greută
ții ei, Mariah Carey a 

decis să ia măsuri 
Renumita interpretă a 

trecut la regim - ur
mează o dietă bazată pe 
separarea proteinelor de 
carbohidrați - și a înce
put să facă exerciții fi

zice.

„Dacă servesc, să zicem, 
orez, nu mai mănânc și came, în 
același timp. Am renunțat la 
ulei și la unt și m-am apucat de 
înot și de Pilates”, anunță 
cântăreața.

Deși pare cât se poate de 
motivată să slăbească, Mariah 
ia în calcul și un posibil eșec. Se 
declară total împotriva dimen
siunilor 90-60-90, pe care le 
caracterizează drept „total 
nesănătoase.

Nu înțeleg de ce oamenii 
nu se mulțumesc cu silueta lor 
și mi se pare absurd să te în
fometezi pentru a arăta mai 
bine”.

g
Rod Stewart a avut nu
meroase piese de succes pe 
plan internațional, dar mai 
ales in 'darea Britanie, unde 

a avut șase materiale 
discografice pe primul loc în clasamentul 
albumelor, iar 31 dintre single-urile sale 
au intrat în Top 10 în Regatul Unit. Rod 
Stewart a. avut și 16 piese în Top 10 în 
Statele Unite ale America, 
patru dintre acestea 
ajungând pe prima poziție în 
clasamentele de gen.
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Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444,0723.540.432, 
0766.459 485,0730.806.931.

Vând două rochii de mireasă, marca Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simeria, zonă central? Ofer prețul 
pieței. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909 (după 
ora 16).

Vând în comuna Hălmăgel, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

Vând casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva;, 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 curo. Tel. 0728.388.583.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Dccebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi ct.2. centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

■
Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000 
euro. Tel. 0743.011.772.

Vând Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745 213 577.

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, pro
moția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

>ănd GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

Ai nevoie
închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

închiriez urgent spațiu cosrcrcial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Are utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

de Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!
1

x-

Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

închiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile.
Informații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

'-'••nd. în Orăștie, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
■iu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

SPĂLĂTORIE AUTO

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zaranduiui ISO (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Societate comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

Facem contracte Clienții fideli primesc,
pentru firme cu pe bază de bon,
REDUCERE LA7SPÂĂRI

DE 20% UNA GRATIS j

ANUNȚ PUBLIC

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL
• CAT IITIT ' ProSram de luc™ 8 ore• SULL1 1 II Mlan(j fi()0 R0H net

SPECIFICE . carte de muncă
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

PrairuB dc funcționare

Zilnic 0730-2030

Dmnuntt 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 Iei

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.
*

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti y 

Informații la telefon: 
0766.242.707

Agenția pentru Protecția Mediului
Hunedoara si SC ELECTROCEN- 
TRALE DEVA SA titular al proiectu
lui, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii acordului3
de mediu pentru obiectivul “Reabilitare 
grup nr.4”, situat în Mintia, Str. 
Șantierului, nr.l.

• Informații se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. 

wAurel Vlaicu nr. ?5, de luni până joi (8 
- 16:30) și vineri (orele 8-14).

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

X.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

- Persoahe fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 Iei •
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
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

*

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

Sc.

Semnătura
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I
I

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

Tarife micăjiublicitatepersoanejuridice: /’ret anunț simplu:'3 Zez, anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 leu



Cunoscut ca un antrenor cu metodefoarte dure de antrenament, Petre 
Gigiu nu se dezminte nici în această iarnă. Jucătorii săi au de îndurai un 
adevărat „calvar” din partea tehnicianului, care îi aleară pe pantele 
muntelui până la epuizare.

Sport
Miercuri, 27 ianuarie 2010

Antrenamente „criminale” 
marca Petre Gigiu

Cunoscut ca un antrenor cu metode foarte dure de antrenament, 
Petre Gigiu nu se dezminte nici în această iarnă. Jucătorii săi au de în
durat un adevărat „calvar” din partea tehnicianului, care îi aleară pe 
pantele muntelui până la epuizare. La ce le trebuie „minerilor” din Lu- 
peni pregătire centralizată la munte, când muntele e chiar lângă ei?

Programul de antrenament este unul infernal. Prima ședință este 
programată când afară nici măcar nu s-a luminat de ziuă, la șapte 
dimineața. Fotbaliștii „servesc” la micul dejun o alergare pe un traseu 
de 15 kilometri lungime, dintre care zece sunt panta care urcă spre 
stațiunea montană Straja. „Este epuizant să alergăm atât de mult, dar 
cine știe, poate ne va prinde bine”, au declarat jucătorii. Ziuă este de
parte de a se fi încheiat, pentru că după-masa este programat al doilea 
antrenament și sunt zile în care severul tehnician are și trei ședințe de 
pregătire, astfel că jucătorii simt complet epuizați și abia așteaptă orele 
de odihnă.

Tehnicianul Minerului a renunțat la serviciile jucătorilor Luca și 
Pașca. Cei doi au fost puși pe lista de transferuri încă de la finalul tu
rului, dar cum nimeni nu a venit să îi cumpere, cei doi și-au încheiat 
conturile pe cale amiabilă cu gruparea din Valea Jiului. La capitolul 
achiziții, Lupeniul îi poate trece pe Ungureanu, Ciolcă, Pepenar, Al. 
Radu, Popa, Ojică, Koko, Costea, Ajie și Radu Cozma.

Juniorii de la Mureșul Deva s-au impus
în Ungaria

Succes neașteptat pentru grupa de 
copii și juniori 1997 a Mureșului Deva, 
la un turneu în Ungaria. Deși nu știau 
ce îi așteaptă în turneul de la Szigetvar, 
tinerii jucători deveni au luat aproape 
toate trofeele: primul loc și titlul de gol
gheter.

Turneul de la Szigetvar a adunat la 
start șapte formații, șase din Ungaria și 
una din România, Mureșul Deva. Con
form declarațiilor antrenorului grupei 
de juniori de la Mureșul, Romeo Do- 
brescu, toate echipele din Ungaria par
ticipante la acest turneu au echipele de 
seniori în prima ligă.

Devenii au trecut rând pe rând de 
MTK Budapesta, Pecs I, Pecs II și Ha- 
ladas, iar în finală s-au impus la lovi
turile de departajare contra celor de la 
Ferencvaros. „Noi am tras primii. L-am 
desemnat să execute pe golgheterul 
nostru, Ervin Bloj, care a dat gol. Au 
marcat și ei, 1 - 1. Apoi noi am ratat. I- 
am spus portarului nostru, Cătălin 
Preoteasa, că de el depinde .să ne 
mențină în joc. Dacă tot am făcut atâta 
drum până în Ungaria, să luăm și cupa! 
Locul doi nu se premiază. A apărat, 
apoi a tras căpitanul nostru și a marcat, 
iar adversarii au ratat. Am jucat contra 
unor echipe masive. Juniorii lor născuți 
în 1997 cred că aveau peste 1,80 metri, 
iar portarul lui Ferencvaros cred că 
avea la 1,90, era cât mine de mare. Le- 
am spus să paseze pe jos, le-am arătat 
tactica la tablă cred că și de trei ori pe 
zi. Au avut un program de pregătire ca 
în cantonament”, a spus Romeo Do- 
brescu. Unicul eșec al devenilor a venit 
în meciul al doilea, când au pierdut cu 
0-2.

Pe lângă primul loc în turneul 
maghiar, Mureșul a dat și pe cel mai 
bun marcator al competiției. Ervin Bloj 
a marcat în cele șase meciuri nu mai 
puțin de zece goluri, primind din partea 
organizatorilor 
premiul de gol- 
geter al turneului. 
„Fotbalul juvenil 
face pași în 
direcția cea bună la 
Mureșul Deva. Pe 
lângă succesul gru
pei născută în 
1997, aș mai 
menționa și faptul 
că juniorul nostru, 
Alexandru Dan, 
este în aceste zile 
în Turcia, cu lotul 
național Under 16. 
Din discuțiile pur
tate cu antrenorul

Adrian VăSâi, acesta s-a declarat încân
tat de modul în care s-a prezentat 
sportivul ca formă fizică și cif,. a 
evoluat”, a adăugat Gheorghe Țurlea, 
directorul sportiv al Mureșului.

Comitetul Executiv l-a „ras” pe 
Avram și a respins propunerea LPF

Zi agitată luni la Federația 
Română de Fotbal. Pe lângă alegerea 
noului președinte în Adunarea 
Generală a avut loc și o ședință a 
Comitetului Executiv, unde s-au pro
dus două evenimente importante.

Primul ar fi „decapitarea” lui 
Vasile Avram din fruntea Comisiei 
Centrale a Arbitrilor. Acesta a intrat în 
colimatorul cluburilor din București, în 
special al lui Dinamo, iar Cristi 
Borcea, membru în Comitetul Execu
tiv, a obținut până Ja urmă ceea ce și-a 
dorit. Vasile Avram a fost înlocuit cu 
loan Igna, timișoreanul care în 1986 a 
arbitrat la Campionatul Mondial din 
Mexic. Lui Vasile Avram*1 s-a reproșat 
și faptul că și-a scos fiul pe primul loc 
în clasamentul celor mai buni arbitri

români din 2009.
Un alt punct important de pe or

dinea de zi a fost respingerea prop
unerii Ligii Profesioniste de Fotbal cu 
privire la reducerea unilaterală a con
tractelor jucătorilor de către cluburi. 
Comitetul Executiv nu a asociat 
situația economică de criză cu un caz 
de forță majoră, așa cum a procedat în 
urmă cu câteva săptămâni Mitică 
Dragomir și acoliții săi de la LPF. „Ca 
urmare a Avizului negativ formulat de 
Departamentul Juridic al FRF, precum 
și câ urmare a opiniei legale formulate 
de o societate civilă de avocați, a fost 
respinsă propunerea LPF mai sus 
menționată, astfel cum a fost aceasta 
reținută în Hotărârea Comitetului Ex
ecutiv al FRF nr. 13 din data de

Vasile Avram nu mai e 
șeful arbitrilor

21.12.2009, punctul 4”, se precizează 
în comunicatul postat pe www.frf.ro. 
în data de 21 decembrie a anului tre
cut, în absența lui Mircea Sandu, care 
se trata în străinătate, Comitetul Exec
utiv a decis să acorde cluburilor profe
sioniste de fotbal dreptul de a reL Se 
cu până la 50 la sută contractele 
jucătorilor, în mod unilateral.

, trimis la juniori
După Lintaru, și Pribac - un alt fotbalist de la 

Mureșul Deva ajuns pe lista de transferuri - se va 
pregăti cu grupa de juniori mari a clubului.

Potrivit directorului executiv Cristi Petrean, 
mijlocașul Adrian Pribac a fost trimis să se antreneze 
la echipa de juniori.

Stoica, Elod Vajda și Pribac au primit hârtii din 
partea clubului prin care sunt liberi să își caute echipe 
până la vară, la care să evolueze sub formă de >

răspuns. •
Pe adresa de mail a clubului sau pe fix au : 

nici o cr
Mureșu
devean.
la Mur

tona '■ * ;

http://www.frf.ro

