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Negocierile pentru salvarea 
Apaservului au eșuat

Falimentul proiectului european de reabilitare 
a rețelelor de apă și canalizare din Valea Jiului este 
tot mai evident.
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Anul sărăciei (în duh) 
la instituțiile publice

Anul 2010 a fost declarat Anul Euro
pean pentru Combaterea Sărăciei și Ex
cluziunii Sociale “Stop sărăciei acum”.

g Curs Valutar g Cover Story © pag. 3

EUR - Euro: 4.1298
USD - Dolarul american: 3.0108 
I00IIUE- 100 l'orinți: 1.5161

X, \U - Gramul de aur: 103.3036

Sursa: RXR

Licitație cu scandal la Deva
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O vizită la salonul 
de înfrumusețare

Un retur cu mai puține 
echipe în Liga a doua

Iarba dracului 
a băgat un tânăr 
în spital

g Cu ochii pe ei
Hop și-așa, și-așa, și-așa 
și H, și A, și D, și A

Când i-am dat drumul acestei rubrici să se ducă în 
lume, am hotărât să nu-i îngăduim să poarte cu ea povești 
cu pomoșaguri despre „cine cu cine, unde și când”. Ut

Tradiția 
zilei:

de Cătălin Rișcuța

Sărbătoarea populară 
a sfântului Haralambie

în trecut, pe 10 februarie, sărbătoa
rea sfântului Haralambie era ținută cu sfin
țenie în toată țara. Pentru că a fost păstor, 
sfântul apără oamenii și vitele de boli, dar 
și de fiarele pădurii.

în această zi, femeile fac un colăcel, 
îl coc înainte de răsăritul soarelui, îl rup în 

patru bucăți pe care le aruncă în cele patru 
vânturi. Altele, goale pușcă, fug în jurul 
casei de trei ori, pentru ca de casa lor să nu 
se mai apropie necuratul. Sfântul a lăsat cu 
limbă de moarte ca unde se va găsi o bu
cățică din trupul lui, locul acela să fie în 
veci ferit de ciumă. Sfântul Haralambie 
este cel care ia sufletul omului.

Tot astăzi se dau de pomană colivă, 
covrigi, lumânări. Pentru paza vieții și a 
gospodăriei se stropesc cu apă sfințită gră
dinile și vitele, iar boii nu se înjugă. Oa
menii duc colaci la biserică și mănâncă din 
ei când sunt bolnavi. Se duce colivă la bi
serică sau grâu curat. Cu coliva sfințită se 
ung pomii pe tulpini, ca să nu se usuce în 
timpul verii. Boabele sfințite de preot se 
dau vara la păsări, ca să nu le atingă boala. 

în nordul Transilvaniei, în așezările de pe 
Someș, în Bihor, oamenii duceau în 
această zi la biserică mălai, grăunțe și sare. 
După ce erau binecuvântate de către preot, 
le dădeau ca hrană animalelor din gospo
dărie, pentru a fi sănătoase tot anul. Păstrau 
însă o parte din această hrană a vitelor ca 
leac pentru eventuale boli ale acestora.

Cine ține această sărbătoare are 
parte de cai buni și sănătoși, vitele nu le 
șchiopătează și nu le mănâncă lupii. Se ține 
sărbătoarea și pentru câmp, ca să nu dis
trugă gândacii și viermii recolta. Se crede 
că dacă plouă în această zi, atunci va ploua 
40 de zile. Tot în această zi se face pomană 
pentru cei care nu au murit de moarte 
bună.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
£ ►DN 7 Izv, Rece - Halta 
3Z Geoagiu
O ► DN 7 Orăștie - Spini

►DN 7 Căștău - Orăștioara
►DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 A
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greco-catolic
Sf. m. Haralambie; [Sf. 

Scolastica]

j* romano-catolic
Sf. Scholastica, fecioară

(cca. 480 - cca. 547)

RetaMpzilei
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Musaca
Ingrediente:

1 kg cartofi sau dovlecei sau vi
nete, 400 g came tocată, 1 ceapă 
mare, 2-3 ouă, 200 ml bulion sau 2 
roșii mari, 1/2 legătură pătrunjel, 2 
linguri de ulei, sare, piper, cimbru 
smântână pentru servit.

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe mici și 

se călește în ulei și apă. Când este 
aproape translucidă se pune carnea 
tocată și se mai lasă 5 minute. Se 
adaugă bulionul și condimentele 
și se mai lasă să fiarbă alte 5 mi
nute. Se lasă să se răcească. Când 
e rece se amestecă cu 3 ouă bătute 
bine și pătrunjelul.

între timp se curăță cartofii de 
coajă și se taie felii de 1 cm gro
sime. Dacă folosiți dovlecei sau vi
nete se presară sare pe felii și se 
lasă 20 de minute pe un șervet care 
să absoarbă zeama formată.

într-o tavă de 22x33 cm se 
pune un strat de cartofi, apoi se 
pune carnea și al doilea strat de 
cartofi. Se acopera cu apă sau 
supă. Se dă la cuptor la foc mediu 
450°F cam o oră. Se verifică uacă 
s-au fiert cartofii. Se servește caldă

Hunedoara _ ______
Miercuri 10.02.2010 în intervalul 

orar 08 -17 se va sista furnizarea apei 
potabile în municipiul Hunedoara, pe 
străzile: Dacilor (parțial), loan Slavici, 
Spătar Milescu, Alecu Russo, Dimitrie 
Cantemir, Coșbuc, Rotarilor (parțial), 
Decebal (parțial), Prunilor, Roma, 
Cuza Vodă, Tomis, Sarmisegetuza, 
Vânătorului, Stejarilor (parțial), Dr. 
Stângă. întreruperile sunt cauzate de 
anumite lucrări în cadrul măsurii ISPA.

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

Sfântul Mucenic Haralambie
Sfântul Mucenic Haralambie a 

trăit în vremea împărăției lui Sever 
(193-211) și s-a făcut vestit cu put
erea credinței sale și cu râvnă în 
propovăduirea lui Hristos. Și era 
acesta episcop în Magnezia, din Asia 
Mică, iar mai-marele cetății era 
Luchian dregătorul. Deci, acesta, ne
suferind cuvintele și zelul propovă- 
duirii bătrânului episcope, căci 
sfântul avea 113 ani, a poruncit os
tașilor să fie prins și, dus fiind la 
judecată înaintea lui Luchian, sfântul 
a mărturisit cu strălucire și fără frică, 
pe Hristos. Drept aceea, dregătorul a 
poruncit să fie dezbrăcat de hainele 
sale și, după ce i-au jupuit tot trupul 
lui Haralambie cu unghii de fier, i- 
au tăiat fâșii de piele de pe trup. Iar 
Sfântul Haralambie, rău rănit, a zis: 
"Vă mulțumesc vouă, fraților, că, 
jupuind trupul meu cel vechi și 
bătrân, m-ați înnoit, îmbrăcându-mi 
sufletul cu haina cea nouă a sufer
ințelor pentru Hristos". Și, văzând 
cei de față răbdarea Mucenicului în 
atâtea chinuri și neîncetatele lui 
rugăciuni pentru toți, mulți din ei, 
bărbați și femei, s-au lepădat de idoli

și au crezut în Hristos. Iar dregă
torul, cercetându-i și chinuindu-i, 
fără milă pe aceștia a poruncit să li 
se taie capetele. Se zice că însăși fata 
împăratului, Galina, auzind de tăria 
de suflet cu care Sfântul Haralambie 
a răbdat cele mai grele chinuri a 
crezut în Hristos și s-a botezat. Deci, 
istovit de atâtea cumplite chinuri pe 
care a trebuit să le îndure a fost os
ândit la moarte, prin sabie. Și sfântul 
Haralambie s-a mutat la Domnul, 
dându-și sufletul în temniță, aștep
tând să i se taie capul, și s-a numărat 
cu sfinții. Fiindcă în timpul vieții 
tămăduia oamenii și animalele fără 
plată, lumea l-a făcut sfânt pe Har- 
alamfcie, patron al ciumei, prăznuit 
în 10 februarie. La Biserica Sfântul 
Lazăr din Iași se păstrează o părti
cică din moaștele mucenicului. 
Sfântul Haralambie este cel care are 
putere asupra ciumei, holerei și a 
morții. în icoane apare ținând ciuma 
de lanț. Se zice că, în vremea când 
Dumnezeu împărțea pravila fiecărui 
sfânt, Haralambie a întârziat. Ca să 
nu-1 lase să plece cu mână goală, 
Dumnezeu i-a dat o cățea legată la

gât cu un lanț de aur. Sfântul Har
alambie ținea ciuma legată de lanț și 
o slobozea numai când oamenii își 
pierdeau credința: Atunci ciuma dec
ima populația.

HOROSCOP

Nativii au parte de conflicte între 
mama și fiica, sau tata și fiu. Evită 
conflictul direct și distanțează-te un
pic de problemă. Cei care au probleme de să
nătate își revin repede. Unii se poate să întâm
pine probleme digestive.

Rezistența organismului este scă
zută, trebuie să ții cont de acest lucru 
dacă vrei să rămâi în formă. Stai de
parte de persoanele bolnave. Acasă ai o sensi
bilitate explozivă și ești pus pe ofensivă.

Gândește-te bine dacă vrei să-ți 
cumperi o casă sau un apartament. Nu 
trebuie să reacționezi impulsiv, altfel
s-ar putea să-ți pară rău mai târziu. Ai tendința 
de a simplifica lucrurile, deși unele sunt foarte
complexe. Fii mai atent la detalii.

Această zi este favorabilă începe
rii unui program de exerciții. Acesta te 
va ajuta să rămâi într-o bună formă fi
zică. Chiar dacă nu te dai în vânt după
asta, trebuie să faci zilnic câteva exerciții. Plim
bările și exercițiile ușoare îți fac foarte bi/fe

Au loc niște transformări în me
diul familial, care contribuie la bunăs
tarea tuturor. Grație acestei situații 
familia este încântată de modul în care 
se desfășoară lucrurile.

19 februarie 
de-a lungul timpului

1388: Menționarea, pentru prima dată, a orașului- 
cetate Suceava, drept capitală a statului feudal Moldova

1840: Regina Victoria a Marii Britanii s-a căsătorit 
cu prințul Albert

1867: Are loc, la Iași, premiera piesei "Răzvan vodă", 
de B.P. Hașdeu, prima dramă istorică românească impor
tantă

1938: Regele Carol al II-Iea înlătură cabinetul Goga 
Cuza și instaurează un regim de autoritate personală

1955: România și Iugoslavia au semnat un acord cu 
privire la stabilirea regulilor de navigație în sectorul comun 
al Dunării
ț, .. 1965: Adunarea Generală a ONU alege România ca 
nembru al Consiliului Economic și Social pentru o pe
rioadă de trei ani

2003: Franța și Belgia se opun, la NATO, cererilor 
. americane privind acordarea de sprijin pentru Turcia, in 

cazul unui atac împotriva Irakului
K ' 2006: A 20-a ediție a Jocurilor Olimpice de lamă de 
Ela Torino. Participă 2.500 de atleți din 85 de țări. (Italia,

S-au născut:

1836: Grigore Ștefănescu, geolog și paleontolog 
român, membru al Academiei Române

1873: Haralambie Lecca, scriitor român (d. 1920)
1885: Alice Voinescu, scriitoare româncă (d. 1961)
1902: Anton Holban, scriitor român (d. 1937)
1930: loanichi^Bălan, scriitor, duhovnic și arhiman

drit român (d. 2007)
1933: Victor Rebengiuc, actor român de teatru și film

Comemorări:

1837: A.S. Pușkin, scriitor rus (n. 1799)
1880: Adolphe Cremieux, avocat și politician francez 

de origine ebraică (n. 1796)
1932: Edgar Wallace, scriitor englez (n. 1875)
1934: Vasile Goldiș, politician român, membru de 

onoare al Academiei Române (n. 1862)
2004: Nae Bădulescu, jurnalist de reportaj; a lucrat la 

posturile de radio „Europa Liberă" și BBC

Bancurile zilei
© © ©
Bulă completează o fișă 

personală pentru angajare. 
La data nașterii trece 15 au
gust.

- în ce an? întreabă 
funcționara de ia oficiul for
țelor de muncă.

- în fiecare an!

© © ©

- Bulă, ce este whisky- 
ul?

- Whisky-ul este băutura 
pe care alegătorii o beau 
prin reprezentanții lor din 
parlament.

© © ©
Un general inspectează 

plutonul lui Bulă. Ajunge la 
acesta, îl bate prietenos pe 
umăr și zice: t

- Cum îți merge, fiul 
meu?

La care Bulă radios:
- Ce bine că am dat de 

tine, tată, mama te caută de 
ani și ani...

© © ©
- Bulă, azi vei răspunde 

din legea lui Arhimede. Ce 
se întâmplă dacă te scufunzi 
în cadă?

- Sună telefonul...
© © ©
- Ce vrei să te faci când 

vei fi mare?
- Vreau să mă fac soldat.
- Dar dușmanii te vor 

omorî...
- Atunci mă fac dușman!
© © ©

Ești predispus la răbufniri, vorbe 
usturătoare, critici nesfârșite și acte 
exagerate. Dacă nu reușești să te con
trolezi, așteaptă-te la incidente cu prie
tenii și cei din anturaj.

Se poate ca astăzi să auzi niște lu
cruri supărătoare despre unul dintre 
prietenii tăi foarte buni. Înainte de a-i
lua apărarea fii sigur că ți-au fost date 
toate datele problemei, altfel riști să ai surprize.

Ai o viață socială bogată în întâl
niri. întâlnești lume cu care ai anu
mite afinități. Poți face afaceri 
profitabile pe termen lung. Dacă însă
te grăbești să faci avere peste noapte, vei fi de
zamăgit.

Astrele îți sunt favorabile pe plan 
financiar. Ai posibilitatea să faci tran
zacții bune. Ești vesel și energic și 
prin acest lucru îi cucerești și pe cei
lalți. Unii nativi se ocupă cu treburile casnice,
își construiesc casa sau își amenajează locuința.

Mediul familial este tensionat, din 
cauza discuțiilor cu partenerul de 
viață. Te abții cu greu să nu răbufnești, 
însă este bine să faci acest efort ca să
eviți discuțiile explozive. Pe de altă parte nati
vii au mare încredere în forțele proprii și astfel 
câștiga și încrederea celor din jur.

Nu ești chiar în cea mai bună 
formă. Este vorba mai mult de un 
moral scăzut, decât de o lipsă de ener
gie fizică. Ai putea să schimbi aerul, ți-ar face 
bine un alt mediu.

Acasă relațiile cu familia sunt ten
sionate. Ai senzația că toți vor să in
tervină în viața ta privată sau și mai
rău, încerci să le impui punctul tău de 
vedere. în schimb, în societate întâlnești mulți 
tineri veseli alături de care te relaxezi.
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Mircia Muntean a mai câștigat câteva zile 
în războiul său cu O an cea și consilierii 
pe traseele de transport în comun ale Devei.

Licitație cu scandal la Deva
9

Atribuirea licențelor de trans
port în comun pentru munici

piul Deva s-a amânat din 
cauza absenței unor funcțio

nari ai Primăriei, care au 
chiulit de la ședința de deschi
dere a ofertelor deși se aflau 

la serviciu. Boicotul licitației a 
fost pus pe seama primarului 
Mircia Muntean de cei pre- 
zenți la întrunire. Ei cred că 

primarul și-a convins funcțio
narii să blocheze licitația.

Bătălia pe traseele de transport 
public local continuă, după ce au fost 
blocat de consilieri proiectul primarului 
Mircia Muntean de refacere a licitației 
pe alte criterii decât cele expuse în cai- 

de sarcini.

Căutați în zadar 
la serviciu

Chiulangii au fost așteptați jumă
tate de oră, timp în care membrii 
comisiei prezenți la licitație au insistat 
telefonic ca aceștia să se prezinte, însă

fără nici un rezultat. Carmen Ciocan, 
Ciprian Răchită, Marian Delina și Fer- 
dinant Pogocean sunt cei patru membrii 
ai comisiei absenți, ultimul fiind absent 
motivat, pe caz de boală. Ceilalți trei 
membri ai Comisiei figurau „prezent” 
în condica de la locul de muncă, dar au 
șters-o de la deschiderea plicurilor cu 
ofertele depuse. „Membrii comisiei 
sunt în birou la domnul primar. Mircia 
Muntean face un abuz în momentul 
ăsta. Toți membrii au fost anunțați. 
Condica de prezență este semnată de 
membrii care nu sunt de găsit acum”, a 
declarat Florin Oancea, președintele 
Comisiei de licitație. Câteva minute 
mai târziu toată atenția s-a îndreptat 
spre biroul primarului. Mircia Muntean 
a refuzat orice dialog cu presa, spunând 
că nu are nimic de declarat și i-a scos 
afară din biroul său pe jurnaliști, nu 
înainte ca aceștia să observe că „chiu
langii” nu se aflau în acel moment as
cunși acolo.

Informații?
contradictorii

Pentru obținerea licenței trans
portului în -comun au fost prezente 
patru firme: Devatrans, Manolache 
Transcom, Fanatic Sprint și Tirius

Trans. Doar primele trei dintre acestea 
au îndeplinit condițile de participare. 
Administratorul firmei de transport Tir
ius Trans, care nu îndeplinea condițile 
de participare la licitație, fiind în 
așteptarea unei hotărâri judecătorești la 
contestația depuse în urma licitației din 
decembrie. Patronul de la Tirius Trans 
susține că nu s-a pregătit pentru licitație 
pentru a fost înștiințat că licitația a fost 
amânată, printr-un document cu semnă
tura primarului Mircia Muntean dar 
parafat cu ștampila viceprimarului Cos- 
min Costa. Licitația pentru acordarea li
cențelor a fost amânată pentru mâine, 
la ora 10.

A doua licitație 
amânată

Licitația de ieri este a doua privind 
transportul public local care se amână. 
Prima a avut loc în decembrie anul rre- 
cut, când au participat aceleași patru 
firme. Două dintre firmele participante 
nu au fost acceptate din motiv că au în
târziat două, respectiv șapte minute (!). 
O a treia firmă nu a îndeplinit condițile 
de participare, iar licitația a fost repro- 
gramată pentru ziua de ieri.

Irina Năstase

«te

Comisia de licitație a așteptat o jumătate de oră
—— .. . — - . .. .. . . . ....

g„îi vom da în judecată”
=1

„Este un abuz din partea primarului că nu a dat voie membrilor 
comisiei să participe la licitație. îi vom acționa în judecată. La licitația trecută 
am fost respinși pentru că am întârziat două minute, ei au întârziat jumătate 
de oră și nici nu au de gând să apară ”

Dorin Ungur, 
administrator Manolache Transcom

„Mircia Muntean, un 
edil atât de iubitor al deve- 
nilor, nu numai că nu știe 
să piardă, dar se folosește 
de angajații Primăriei ca 

de proprii lui angajați și consideră o 
instituție publică proprietatea lui. Vă 
las pe voi să trageți singuri concluzi
ile. Eu am urmat procedura corectă.

Primarul nu avea dreptul să sus
pende această licitație, mai mult, vi
ceprimarul Costa a semnat și parafat
în locul lui. Sunt bucuros că în cele din urmă se poate vorbi de trans
parență decizională. ”

Florin Oancea,
viceprimarul municipiului Deva

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari

„Primarul a intrat în jocurile lui”

B
„De data aceasta licitația s-a amânat din cauza celor din 

comisie, care nu s-au prezentat. Primarul a intrai ir- jocurile lui și 
numai el știe ce vrea să facă. li vom acționa în judecată pentru acest 

lucru. Eu stau de două luni blocat cu mașinile, asta înseamnă că pierd și bari 
Vom vedea ce se va întâmpla joi, când s-a reprogramat ședința. Poate pr:r:ar 
are altă opinie și va da licențele pe încredințare directă, cum practică in ultima 
vreme. ” ____

Marian Muntean, 
administrator Devatrans

CU OCHII
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24,00 Id/to
25,00 Ki/to
22,00 fci/to
22,00 lel/to

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& și- Și- , Și- Și , Și , Și , Și
Când i-am dat drumul acestei 

rubrici să se ducă în lume, am 
hotărât să nu-i îngăduim să poarte 
cu ea povești cu pomoșaguri de
spre „cine cu cine, unde și când”. 
O poveste de dragoste - indiferent 
de felul în care ea se consumă - 
rămâne un subiect delicat și intim. 
Astăzi am decis să facem o ex- 

. cepție de la regulă și să vorbim de
spre vulgarități cu tentă sexuală, 
pentru că este vorba despre 
grosolăniile unor demnitari care 
cred că lor li se îngăduie totul. Nu 

vom da nici nume, nici imagini cu 
identitate ascunsă. Vrem doar ca 
cei vizați să știe că obscenitățile lor 
răzbat în spațiul public și că ar fi de 
preferat să se abțină.

Bărbatul despre care vom 
vorbi în cele de mai jos este un ales 
local intrat de curând în viața pub
lică. Idolul său în materie de om 
politic este Mircia Muntean. Per
sonajul nostru este un fals din acela 
care și-ar „tunde” și urechile ca să 
semene cât mai bine cu originalul. 
E genul de camarad care îți stă ca 

un scut atunci când nimeni nu te 
amenință, iar când apar dușmanii 
se face preș în calea lor. Sursele 
noastre spun că personajul în cauză 
se poartă cu angajatele instituției 
pe care o conduce ca un coșmar în 
călduri. Auzirăm că într-o bună zi 
el, șeful, - bine-dispus - chinuia 
câteva bancuri cu conținut sexual 
evident. Atunci s-a întâmplat ca o 
fetișcană sprintenă la minte să-i în
toarcă o replică nu tocmai măguli
toare. Și ca să demonstreze că la el 
în instituție nu cântă găina, șeful și- 

a desfăcut prohabul și și-a etalat 
public „bărbăția”. A dat-o pe față. 
Fetele care erau prin preajmă au în
tors repede, jenate, privirea și și-au 
căutat de lucru prin alte birouri. 
Cucoanele bârfesc că nu e mare 
lucru de ciucurelui scos la lumină.

Despre alt mare demnitar, care 
devine de la o zi la alta tot mai 
mare, aflăm că își „pârcește” sub
alternele când are chef. Se spune că 
barosanul le cotârcește pe cucoane 
pe unde îl prinde vremea când îl 
bântuie hormonii. Fără preludiu, 

fără tandrețe, nimic din ceea ce l-a 
făcut pe califul din povestea celor 
o mie și una de nopți să schimbe 
noapte de noapte femeia. Doar 
lucru mecanic, fără nici o bucurie 
de a scoate din domniță povestea. 
Prozaic și grosolan, ca și cum ar 

'deșerta un sac de știuleți în vălău.
Dar poate că lucrul cel mai jalnic 
din toată povestea e că damele ac
ceptă umilința de frică să nu 
rămână fără serviciu.

Al dvs Gogu



Petronela Șodolescu, directorul Spitalului de Urgență din 
Petroșani, a supravegheat cazul tânărului care a fumat o ți
gară “etnobotanică”________________________________

Șapte răniți 
pe o șosea 
din Hunedoara

Doi pasageri ai unui mi
crobuz care se deplasa regula
mentar pe Bulevardul Traian din 
municipiul Hunedoara au fost 
răniți grav într-un accident rutier 
produs luni, la ora 20:35. In ace
lași incident au mai fost răniți 
ușor alți patru pasageri aflați în 
microbuz, precum și șoferul au
toturismului, care a provocat ac
cidentul.

Gheorghe B., de 39 de ani, 
din Hunedoara, se deplasa cu au
toturismul pe șoseaua plină de 
zăpadă, fără a reduce viteza. Au
toturismul a derapat și a intrat pe 
contrasens, unde s-a tamponat 
frontal cu microbuzul condus de 
Mihai G., de 37 de ani, din Hune
doara. Pentru cei patru pasageri 
nu a fost necesară internarea. Lui
Gheorghe B. i-a fost întocmit 
dosar penal pentru comiterea in
fracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Rănit grav 
într-un accident 
rutier

Giusi R„ de 50 de ani, din 
comuna Totești, a fost rănit grav 
într-un accident rutier. El era 
pasager pe locul din dreapta față 
în autoturismul condus de Firu. 
B„ de 31 de ani, din comuna Pui. 
Accidentul s-a produs luni, în 
jurul orei 12:50, la intrarea în 
municipiul Hunedoara, dinspre 
Hațeg. Șoferul nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum 
acoperit cu mâzgă, a pierdut con
trolul direcției și a intrat în într- 
un copac aflat în stânga a șoselei.

în urma impactului, 
pasagerul, cât și șoferul, care a 
suferit doar răni ușoare, au fost 
transportați la spital.

Prinși fără 
permis

în urmă cu trei zile, un 
echipaj de poliție din Dobra l-a 
oprit în trafic pe DJ 688 din Mi- 
hăiești pe Adrian T„ de 20 de ani. 
în urma verificărilor, polițiștii au 
constatat că tânărul nu avea per
mis de conducere.

Un alt „client” al poliției 
este și Andrei C. de 26 de ani. 
Luni, în jurul orei 14:50, un 
echipaj al Poliției Rutiere Vulcan 
l-a depistat pe acesta în trafic pe 
Bulevardul Mihai Viteazul din 
Vulcan. Tânărul, care conducea 
un autoturism înmatriculat în 
Marea Britanie, nu avea permis 
de conducere.

Cei doi s-au ales cu dosar de
cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de conduc
ere pe drumurile publice fără a 
avea permis auto.

Maria Bulz
\___________________

Iarba dracului a băgat un tânăr în spital
Un bărbat din Petroșani a fost 
internat în spital acum două 
zile, acuzând probleme de să
nătate datorate consumului de 
substanțe halucinogene. El a 
declarat polițiștilor că luni, în 
jurul orelor 16:45, s-a întâlnit 

cu un prieten care i-a reco
mandat să fumeze împreună o 
țigară pe care acesta din urmă 
ar fi cumpărat-o de la un ma
gazin cu produse etnobotanice 

din Petroșani

După ce au fumat țigara, cei doi s- 
au despărțit, iar victima a început să se 
simtă rău, motiv pentru care s-a prezen
tat la secția de Urgență a Spitalului din 
Petroșani. „Tânărul a fost adus la noi în 
stare de conștiență. Medicii i-au pus 
tânărului ca diagnostic consum de sub
stanțe halucinogene, acesta rămânând

sub observație în cadrul secției până 
astăzi dimineață, când a fost externat”, 
a declarat Petronela Șodolescu, direc
torul Spitalului de Urgență din 
Petroșani.

Poliția cercetează 
cazul

în urma sesizării, echipa operativă 
din cadrul Biroului de Investigații 
Criminale Petroșani s-a deplasat la 
Spitalului de Urgență. „Ofițerul de ser
viciu al Politiei Municipiului Petroșani 
a fost sesizat telefonic de către Spitalul 
de Urgență Petroșani cu privire la faptul 
că la secția Urgență s-a prezentat un 
tânăr care acuză probleme de sănătate 
datorate consumului unor substanțe 
halucinogene. Tânărului i s-au recoltat 
probe biologice în vederea analizării 
naturii substanțelor ingerate și a sta
bilirii faptului dacă acestea sunt in
terzise la consum sau deținere. în 
cauză, se efectuează verificări pentru a

Victima a fost internată luni după masă la Spitalul de Urgentă

se stabili proveniența substanțelor, ur- precizat subinspectorul Bogdan Nib’, 
mând ca în funcție de rezultatul anal- purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, 
izelor să fie luate măsurile legale.”, a

Maria Bulz

Elevii învață să evite pornografia 
infantilă pe internet

g
 Există cazuri de minori care consimt la raporturi sexuale între

ei, acordul fiind dat și pentru filmarea sau fotografierea scenelor, după 
! care unul dintre cei implicați recurge la distribuirea materialelor pe 

net. Unul dintre principalele riscuri îl reprezintă așa-numitul grooming, un- 
mod de acțiune prin care, o persoană cu înclinații pedofile, pregătește transferul 
relației cu un minor, de pe ecranul computerului, in viața reală, prin manipu
lare. în cursul anului trecut, polițiștii D.I.l.C.O.T- Biroul Teritorial 
Hunedoara au descoperit și arestat doipedofili și complicii lor. Ei raco
lau victimele din Valea Jiului, prin sisteme informatice.

Jandarm la datorie și în timpul liber
Un subofițer de jandarmi a fost ata

cat ieri noapte în jurul orei unu de către 
un infractor periculos în timp ce încerca 
să îl imobilizeze. Constantin R„ de 29 de 
ani, a spart geamul unui magazin de 
încălțăminte de pe strada Mihai Viteazul 
din Vulcan.

Jandarmul era la fereastra locuinței 
sale când l-a văzut pe hoțul care spărgea 
vitrina magazinului. A coborât în stradă 
și l-a surprins pe spărgător în timp ce fura 
o pereche de cizme. în momentul în care 
a fost somat, hoțul a încercat să fugă, dar 
a fost prins și imobilizat. în timpul acestei

acțiuni, hoțul l-a tăiat pe subofițerul jan
darm la mâna stângă cu un ciob de sticlă.

Jandarmul a sesizat Poliția municip
iului Vulcan, iar Cristian R. a fost predat 
echipajului de poliție sosit la fața locului. 
Subofițerul a primit îngrijiri medicale la 
spitalul din Vulcan.

Același jandarm a contribuit decisiv 
în cursul anului 2009 la prinderea a două 
persoane care încercau să spargă un ban
comat din Vulcan.

Maria Bulz

Pedofîlul rămâne în arest
Silviu Mihai, pedofîlul care a încercat să își miluiască una dintre victime cu 40 

de lei pentru a o determina să tacă a fost prezentat ieri, magistraților de la Judecătoria 
Petroșani, care a decis să rămână în continuare în arest. Prezente la primul termen al 
procesului au fost și trei dintre familiile victimelor. Silviu Mihai a fost reținut în luna 
noiembrie a anului trecut. El își atrăgea victimele din rândul copiilor necăjiți, 
folosindu-se de comunicarea prin internet. Sub pretextul că îi cheamă pe copii să 
presteze anumite munci pentru el, pedofîlul îi chema în locuința sa pentru ca apoi, să 
îi oblige să întrețină raporturi sexuale cu el. în schimb ei primeau sume infime de bani. 
Procurorii din cadrul DI1COT Hunedoara au dovezi că Silviu Mihai a abuzat sexual 
mai multi copii din Valea Jiului.

Maria Bulz

De Ziua Siguranței pe Internet, 
poliția a realizat un sondaj de opinie 
la Școala Generală „Andrei Șaguna” 
din municipiul Deva, care a avut ca 
scop aflarea gradului de informare al 
adolescenților cu privire la modal
itățile concrete de prevenire a 
pornografiei infantile pe internet.

Rezultatele sondajului vor sta la 
baza demarării unei campanii de in
formare și prevenire a școlarilor din 
clasele V-VIII cu privire la utilizarea 
în siguranță a intemetului și în special 
a site-urilor și platformelor de so
cializare. Acțiunea face parte din Pro
gramul „Dezvoltarea capacității de

prevenire și investigare a cazurilor de 
pornografie infantilă pe Internet”. în 
cadrul campaniei copiii vor învăța 
cum să protejeze datele, personale, a 
parolei, cum să evite întâlnirile cu 
persoane necunoscute pe internet sau 
cum să discute cu părinții despre ast
fel de întâlniri. Tinerii vor fi instruiri 
să își aleagă cu grijă pozele pe care le 
postează pe internet și să respirffi 
contactele „agresive” venite din 
partea altor persoane și să anunțe 
aceste incidente.

Maria Bulz



“Nu s-a găsit nicio soluție ca Apaserv Petroșani să 
devină solvabilă. ” (Ioan Rus)
Județul poate pierde astfel 40 de milioane 
de euro, finanțare europeană.
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Negocierile pentru salvarea
Apaservului au eșuat
Falimentul proiectului euro
pean de reabilitare a rețelelor 
de apă și canalizare din Valea 

Jiului este tot mai evident.
Prima rundă de negocierii din
tre autoritățile locale din Valea 
Jiului și cele județene pentru 
reabilitarea economică a Apa

servului au eșuat.

g Bursa zvonurilor
Circulă tot mai insistent o posibilă variantă de salvare a 

proiectului cu metode tipic românești, greu de acceptat într-un mediu 
de afaceri de tip occidental. Ca să scape de datoriile Apaserv, au
toritățile ar putea grăbi falimentul firmei și reînființarea unei societăți 
comerciale noi care să preia doar obiectul de activitate de la Apaserv 
și proiectul de parteneriat cu europenii.

Rămâne de văzut dacă reprezentanții Comunității Eu-
■opene vor mușca momeala, în cazul în care această „ in-

l ginerie ” va prinde viață.

Datoria enormă pe care 
Apaserv a acumulat-o, în special, în 
ultimii cinci - șase ani este greu de 
stins în câteva zile.

Dacă firma Apaserv Petroșani 
nu va fi curățată de datorii, județul 
va pierde o finanțare europeană de 
40 de milioane de euro.

Nu s-au găsit soluții

Nici primăriile din zonă, nici Con
siliul Județean nu au bani să acopere 
pierderile înregistrate la această firmă. 
Comisia, condusă de vicepreședinții CJ 
loan Rus și Costel Avram, a discutat 
preț de câteva ore situația în care se află 
Apaserv pe baza documentelor exis
tente sediul societății din Petroșani. 
„Printre soluțiile discutate a fost aceea 
a măririi capitalului social al societății 
prin contribuția Consiliului Județean și 
a primăriilor din Valea Jiului astfel 
încât unitatea să devină solvabilă. 
Această soluție nu este însă viabilă 
deoarece nu se pot strânge atât de mulți 
bani nici de la noi și nici de la primării, 
unele dintre acestea neavând bani nici 
să-și plătească restanțele. Deocamdată 
nu s-a găsit o soluție”, a declarat vi
cepreședintele CJ Hunedoara. loan 
Rus. Comisia urmează să se în
trunească din nou peste trei zile sau la 
începutul săptămânii celei viitoare.

Apaserv Petroșani în impas: pe de o parte intră în insolvență, 
pe de alta mai are de încasat 24 de milioane de lei.g

Fiscul a cerut 
procedură 
de insolvență

5

la Apaserv

Reamintim faptul că, la ședință 
Consiliului Județean de la sfârșitul lunii 
ianuarie s-a pus în discuție situația crit
ică de la Apaserv Petroșani, firmă care 
a acumulat o datorie greu'de acoperit. 
Pe de altă parte, firma are de recuperat 

peste 24 de milioane lei, din care 20 de 
milioane reprezintă restanțe la facturile 
emise către populație, iar 4 milioane ar 
trebui să încaseze de la instituțiile pub
lice și de la agenților economici. In 
aceste împrejurări, Fiscul a depus o 
cerere de declanșare a procedurilor de 
insolvență pentru Apaserv Petroșani. 
Firma ar putea fi salvată dacă se va găsi 
o soluție până la intrarea dosarului pe 
rolul instanței de judecată.

Alexandru Avram

Anul sărăciei (în duh) la instituțiile publice

Dezsi Attila știe că activitatea comisiei pe probleme sociale 
din Prefectură s-a limitat doar la programele guvernamentale

i 111 >reuna
ivititâ
roșu lut

Anul 2010 a fost declarat 
Anul European pentru 

Combaterea Sărăciei și Ex
cluziunii Sociale 

“’Stop sărăciei acum !
Activitățile de pregătire a 

statelor membre au debutat 
încă în 2009, fiecare stat 

membru elaborându-și pro
priul program de implemen

tare a acțiunilor.
Programul românesc care 

urmează a fi lansat la Bucu
rești pe 19 februarie cu
prinde o serie de acțiuni 

pentru care a fost alocat de 
la Uniunea Europeană un 
buget de 719.000 de euro.

o competiție de aptitudini pentru 
copiii deștepți și săraci.

în Hunedoara sunt câteva in
stituții publice care ar trebui să se 
ocupe de proiect. Reprezentanții 
Agenției Județene pentru Prestații 
Sociale Hunedoara (AJPS) nu au 
putut să ne ofere nici un fel de de
talii privind acțiunile concrete care 
urmează să se desfășoare la nivelul 
județului.

Habar nu au nici cei de la In
spectoratul Școlar Județean și de la 
Direcția Generale de Asistență So
cială și Protecția Copilului.

Prefectul
Dezsi Attila 
se afla în derută

Una din acțiunile destinate 
stopării sărăciei la români este 
Olimpiada copiilor „Pentru viitor”,

în lupta împotriva excluziunii 
sociale este angrenată și Instituția 
Prefectului (La Prefectură ființează 
o comisie pe probleme de incluzi
une socială, comisie condusă de

prefectul județului. Prefectul Dezsi 
Attila părea că nu știe mei măcar 
că are o astfel de comisie în subor
dine. Contactat telefonic pentru a 
ne da detalii despre existența și ac
tivitatea comisiei, prefectul ne-a 
reteza-o sec: “Nu cad în „plasele” 
întinse de unii sau de alții. Trim- 
iteți-mi o solicitare scrisă și vă voi 
răspunde!”. Peste câteva zeci de 
minute, Dezsi Attila (probabil după 
o documentare temeinică) a sunat 
la redacție: “Cunosc faptul că 
această comisie nu a avut acțiuni 
notabile până acum. în general in
stituția prefectului a derulat până 
acum doar programele guverna
mentale de protecție socială și aju
tor. Vă pot spune că ajutoarele de 
la Uniunea Europeană constând în 
făină și zahăr au fost distribuite în 
bune condiții”.

Alexandru Avram
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6 Ce vor femeile
Miercuri, 10 februarie 2010

în fiecare an lunile mai slabe 
pentru suloanele de înfrumusețare 
sunt ianuarie, februarie și noiembrie.

O vizită la salonul de înfrumusețare
Femeia a rămas încă din vre

murile de demult o enigmă 
pentru reprezentanții sexului 
opus. Totodată femeia a fost și 
va fi muza celor mai mari ar
tiști, o sursă nesecată de fru

musețe și inspirație.

încă din timpurile frumoasei 
Cleopatra, femeile au manifestat încli
nații deosebite pentru îngrijirea și ac
centuarea propriei frumuseți, 
nesfiindu-se să recurgă la diverse „tru
curi” în acest scop. Astfel au luat 
naștere primele nuanțe de fard și ruj de 
buze. Tot femeia a constatat că tenul ei 
este mai fragil decât al celor de sex 
opus și are nevoie de o mai mare 
atenție.

Apariția primelor riduri poate fi 
considerată de femeia din ziua de azi ca 
o mutilare în adevăratul sens al cuvân
tului. Iubitorii grației feminine și-au 
dedicat timpul și răbdarea pentru a găsi 
diferite tratamente pentru a oferi fe

meilor prilejul de a fi frumoase și după 
înaintarea în vârstă.

Serviciile cele mai 
căutate: epilatul, 
pensatul și 
tratamentele faciale

Saloanele de înfrumusețare și 
firmele specializate în cosmetice au 
dezvoltat o întreagă industrie care lu
crează în acest scop. Servicile care le 
oferă diferă în funcție de cererea fe
meilor de la cosmetică și îngrijire cor
porală, la manichiură și pedichiură, 
tuns vopsit și coafat. Dorința femei de 
a fi frumoasă este unul din motivele 
pentru care saloanele de înfrumusețare 
din județ nu resimt atât de puternic 
criza economică. Saloanele din Hune
doara oferă o gamă largă de servicii, în 
funcție de nevoile și dorințele fiecărei 
femei.

Printre cele mai căutate sunt epi
latul cu ceară, pensatul și tratamentele 
faciale. Tratamentele pentru tenul fe-

Saloanele de înfrumusețare din Județ au in general cliente fidele care vin odată pe săptămână

meilor se aplică după tipul de ten. în 
anotimpul rece, cele mai căutate sunt 
cele de hidratare și oxigenare, dar și cel 
de purificare a tenului.

Saloanele de masaj din județ oferă 
servicii de masaj de relaxare, terapeutic 
sau anticelulitic. Contrar așteptărilor, 
clienții fideli ai saloanelor de masaj din 
județ sunt bărbații, care apelează mai

mult la masaj de relaxare. Persoanele zece ședințe și în general este căutat 
de sex feminin preferă masajul an- înainte de perioada de vară, 
ticelulitic. Efectele sunt vizibile după , . ,lnna Nastu

„în saloanele de înfrumusețare nu se prea 
resimte criza. Intr-adevăr primele luni ale anu
lui se mișcă lucrurile mai greu, dar femeile nu 
renunță la servicile noastre. Cele mai căutate 
servici ale noastre sunt tratamentele faciale, epi
latul, tunsul și vopsitul, pensatul. Tratamentele 
faciale la care apelează  femeile diferă în funcție 
de tipul de ten al fiecăreia. Nici la machiajul de 
ocazie femeile nu au renunțat. Avem și cliente 
care vin să se coafeze săptămânal ”

Irina Ardeu, cosmetician

„Merg la coafor o dată la 
,trei luni pentru vopsit, tuns și 
coafat. Pentru tratamente fa
ciale, merg de două ori pe an. 
Una dintre fetele de la salon mi- 
a spus că nu am nevoie. Pot să 
mă consider norocoasă ”

Maria Tîrziu, salariată

„Merg la salon pentru tuns și vopsit, cam 
odată la două - trei luni, în funcție de cum am 
nevoie. Pentru tratamente faciale și antiîn 
bătrânire nu consider că este cazul să merg, dar 
probabil peste câțiva ani voi merge și pentru 
asta. Cât despre ce ține de machiaj special, pre
fer să mă aranjez singură după bunul meu plac ”

Ada Florea, studentă

„Cel mai des merg pentru vopsitul 
rădăcinilor, pentru că nu este estetetică difer
ența de culoare. Și celelalte tratamente oferite 
de saloanele de înfrumusețare sunt benefice 
pentru femei și încerc să merg cât de des pot”

Daniela Valea, angajată
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20 de elevi ai Colegiului Național Decebal au participat 
săptămâna trecută la etapele naționale ale Olimpiadelor 
școlare și au venit cu opt premii și mențiuni.

Dody Mădăraș, micul Federer al Devei
Dragoș Mădăraș are 12 ani și 
practică tenisul, deja, de cinci 

ani. La această vârstă, când 
unii copii își pierd timpul la 

calculator ori fugăresc mâțele 
prin jurul blocului, Dragoș se 

antrenează ore bune pe zi.
Visul lui este să ajungă un Fe

derer al României.

Micul tenisman, născut în Deva, 
este legitimat la Sport Club Municipal 
din localitate. La început a mers numai 
așa, ca să mai facă mișcare. Apoi a 
prins gustul tenisului și s-a hotărât să îl 
trateze cu multă seriozitate, mai ales că 
a avut și în familie modele sportive de 
urmat. Tatăl a fost fotbalist, iar mama 
handbalistă. “Eu am jucat fotbal și la 
P ;a și la Alba, iar soția a fost printre 
primele handbaliste de la Remin Deva, 
prin anii ‘90”, spune Gelu Mădăraș, 
tatăl lui Dragoș. Băiatul mai are încă 
trei frați: unul de 14 și unul de nouă ani, 

au început antrenamentele la fot
bal, iar cel mic, la cei doi ani și jumă

Ana-Maria Herta
9

este de trei ori olimpică
De trei ani încoace, hunedo- 
reanca Ana-Maria Herța este 
cea mai bună elevă din țară la 

Limba Germană Maternă.
Anul acesta a adus în județ, 
pentru al treilea an consecu- 

iv, premiul întâi la faza na
țională a Olimpiadei de 

Limba și Literatura Germană. 
De data aceasta a concurat la 

nivelul clasei a IX-a.

Ana-Maria Herța a obținut primul premiu întâi ba olimpiada 
națională de Limba germană când era în clasa a Vil-a

Ana-Maria Herța este elevă la 
Colegiul Național „Decebal” din 
Deva. Ea este de loc din Geoagiu Băi, 
dar a venit la școală în Deva pentru a 
putea studia la secția de limbă ger
mană. încă de când avea doi ani a în
ceput să învețe această limbă străină. 
“Așa au vrut părinții mei, să învăț ger- 

tate, pare să aibă o înclinație spre alpin
ism, povestesc în spirit de glumă 
părinții.

Opt ore de 
antrenament pe zi

Cât despre Dragoș, ori Dody, cum 
îl alintă toată lumea, el își petrece câte 
șase ori sau chiar opt ore pe zi ia sala

I
E
g

La antrena
mente, Dody învață 
tehnica mânuirii ra
chetei și se pregătește să 

devină un tenismen de ex
cepție. "Nu e ușor să te 
antrenezi atâtea ore, dar 
dacă îți place, și timpul 
trece mai repede. 
Dacă nu mi-ar 
plăcea, nu aș merge”

mana, ca să am mai multe șanse pen
tru a reuși în viață”, spune Ana-Maria.

Gândește mai bine 
în germană

De 13 ani, de când are contact cu 
acest idiom, adolescenta hunedore- 
ancă a ajuns să și gândească în ger
mană. “Uneori mi se pare mai ușor să 
vorbesc germana decât româna. Sunt 
momente când și gândesc în limba 
germană”, explică adolescenta. De 

asemenea, lectura preferată a adoles
centei este cea în limba germană.

Dacă tot cunoaște această limbă, 
Ana-Maria a și vizitat câteva țări ger
manice, precum Austria și Germania, 
îi place acolo și chiar ar vrea să își 
continue studiile într-una dintre aceste 

de antrenament. Rezultatul acestor ore 
de antrenament se vede la competițiile 
la care participă. în fiecare an, Dody 
pleacă în peste 20 de turnee, în țară și 
în străinătate. Printre rezultatele 
obținute de tenismanul devean anul tre
cut amintim „bronzul” la Campionatul 
Național de Sală de la Brăila, titlul de 
campion național cu echipa obținut în 
toamna anului trecut la București, locul 
întâi la Cupa „Babolat” de la Râmnicu 

țări. “După ce termin liceul aș vrea să 
obțin o bursă în Germania ori în Aus
tria. Nu m-am gândit încă ce meserie 
să îmi aleg, dar știu că nu mi-aș dori 
să stau toată ziua la un birou. Mi-ar 
plăcea un job care să îmi permită să 
călătoresc. Aș vrea să văd toate țările 
europene, dar cel mai mult mă atrag 
Norvegia și Finlanda, mai ales pentru 
istoria lor”, spune Ana-Maria Herța.

Fotografia
și chitara sunt alte 
hobby-uri ale fetei

Nu doar la germană a reușit ado
lescenta să obțină rezultate bune la 
Olimpiade, ci și la engleză și religie. 
La etapa județeană a Olimpiadei de 
engleză ea a ocupat anul trecut locul 
trei, iar la Olimpiada de religie, tot la 
etapa județeană, a luat locul doi. Chiar 
dacă participă la astfel de concursuri 
an de an, nu înseamnă că are emoții 
mai puține. “Nu e mai ușor deloc, ba 
parcă e tot mai greu și emoțiile sunt 
mari de fiecare dată. Ceilalți con- 
curenți sunt, de asemenea, foarte bine 
pregătiți, mai ales că în alte județe se 
studiază toate materiile de la școală în 
limba germană. Noi facem doar 
chimie, geografie, biologie și istorie în 
limba germană”, explică Ana-Maria 
Herța.

în afară de limba germană, fetei 
îi mai place foarte mult să cânte la chi
tară și să facă fotografii. Face și cur
suri pentru a-și dezvolta aceste 
hobby-uri. Ceea ce detestă cel mai 
mult este “spiritul de turmă și faptul 
că toți vor să fie la fel cu cei de lângă 
ei”. •

Elena Matieș Iancău

La vârsta de 12 ani, Dragoș Mădăraș se poate mândri cu foarte multe 
diplome și trofee obținute pentru perfomanțele de la tenis

Vâlcea. De asemenea, Dody a reușit să 
se califice în finala unei competiții am
icale desfășurată în 2008, în Suedia.

Anul acesta au început deja con
cursurile: Dragoș se pregătește să 
meargă sâmbătă la Sibiu, pentru a par
ticipa la Cupa „Pamira”, iar peste două 
săptămâni la Deva începe Cupa 
României, un concurs de categoria a 
treia.

Chemat la lotul 
lărgit al României

Dody este o reală speranță a 
tenisului românesc, fiind chemat de mai 
multe ori să facă parte din lotul lărgit al 
României. Așteptările cresc însă o dată 
cu vârsta, iar de acum încolo se cer per- 
fomanțe și mai bune de la el. „Când 
face tenis, nu mai este copilul nostru. 

Este doar el și antrenorul. Ei decid îm
preună la ce competiții să participe și în 
ce oraș”, spune tatăl lui Dody. Părinților 
le revine să investească în echipamen
tul sportiv, care este destul de costisitor. 
O rachetă costă în jur de 200 de euro, 
iar lui îi trebuie cam trei pe an, căci se 
uzează. De asemenea, tricourile, șor
turile, încălțămintea costă circa 150 de 
euro.

Marea dorință a lui Dragoș 
Mădăraș este să ajungă în turneele ATP 
(ale Asociației Jucătorilor Profesioniști 
de Tenis). Dintre marii campioni, Dody 
este fan al lui Roger Federer. Când nu 
este la școală ori la antrenamente, lui 
Dody îi place să se uite la televizor și 
se mai joacă și el câteodată pe calcula
tor. Cât despre citit, nu îi plac decât 
rubricile de sport din ziare.

Elena Matieș Iancău



Franța vinde nave de război Rusiei

Franța a acceptat să vândă 
nave de război de clasa Mistral 

Rusiei, a anunțat un oficial 
francez, în pofida preocupării 

exprimată de Georgia 
și alte state.

Rusia dorea să cumpere trans
portatorul de elicoptere de 
21.300 de tone de la Franța 
pentru a moderniza echipa

mentul său, care s-a dovedit a 
fi învechit în războiul contra 

Georgiei în 2008.

„Franța a acceptat să vândă o navă 
Mistral Rusiei," a precizat un oficial al 
Ministerului Apărării de la Paris.

Franța, care aparține de NATO, a 
provocat îngrijorarea printre membrii 
alianței pentru dorința de a vinde 
tehnologie avansată Rusiei ce ar putea 
fi folosită în confruntare cu forțele sale 
sau ale aliaților.

Câțiva din vecinii Rusiei și-au ex
primat de asemenea îngrijorarea. Litu
ania a scris Franței în noiembrie cerând 
clarificări ale situației și detalii despre 
muniția de pe navă. Mistral, a com
paniei navale franceze DCNS și 
estimată la un cost de 300-500 milioane

de euro, este o navă de asalt capabilă să 
transporte elicoptere, trupe, vehicule 
blindate, tancuri. în timpul războiului 
cu Georgia, lansat pentru a respinge 
tentativa Tbilisiului de a relipi Osetia 
de Sud, Rusia a încercat să preia con
trolul coastei Mării Negre, unde 
apăruseră navele de război ale NATO. 
Rusia a declarat că s-ar putea deplasa 
mai rapid în Marea Neagră dacă ar avea 
în dotare o navă Mistral.

Secretarul american al Apărării 
Robert Gates a declarat oficialilor 
francezi că este preocupat de planurile 
lor de a vinde nava Rusiei.

Cei mai tari berari ai lumii
Primii patru mari producători de 

bere la nivel mondial, Anheuser-Busch 
InBev, SABMiller, Heineken și Carls
berg, controlează peste jumătate din 
piața de profil, distanțându-se de restul 
producătorilor, potrivit companiei de 
cercetare a pieței Plato Logic.

Consolidarea a fost determinată de 
acorduri recente precum preluarea 
companiei mexicane FEMSA de către 
producătorul olandez Heineken.

Pe locul al cincilea se află compa
nia chineză Tsingtao Brewery. „Cele 
patru companii au o cotă de piață 
combinată de peste 50%", conform 
datelor Plato.

AB-InBev a avut un volum de 
circa 350 de milioane de hectolitri în 
2009, cu mult peste cel de aproape 250 
milioane dc hectolitri realizat de SAB
Miller. ,

Heineken a realizat un volum de 
puțin peste 200 de milioane de hec
tolitri, iar Carlsberg de circa 125 de

Ministerul Economiei anunță
că nu vor fi probleme
cu alimentarea de gaze
Ministerul Economiei a remis 

un comunicat în care preci
zează că alimentarea cu gaze 
se face în parametri normali, 
atât din sursele interne, cât și 

din cele externe.

Se precizează și că partea rusă 
va livra în perioada următoare 
cantitățile de gaze prevăzute în con
tractele care au fost încheiate.

Precizările Ministerului 
Economiei au venit în contextul în 
care președintele Comisiei pentru

milioane de hectolitri. Volumul Tsing
tao a fost de peste 50 de milioane de 
hectolitri pe an.

Piața mondială berii a stagnat în 
2009, cu un avans de sub 0,1%, dar

Industrii și Servicii de la Camera 
Deputaților, Iulian Iancu, a declarat 
că Rusia va reduce furnizările de 
gaze către România, situație în care 
stocurile ar fi fost suficiente doar 
pentru patru-cinci zile.

Din cauza gerului, România a 
importat în plus 15 milioane de 
metri cubi de gaze la începutul aces
tui an, iar la sfârșitul lunii ianuarie 
a fost decretată chiar situație de 
urgență, fiind oprită sau limitată al
imentarea unor consumatori indus
triali.

creșterea s-ar putea accelera la circa 3% 
în 2010, potrivit Plato. Creșterea s-ar 
putea relua pe unele piețe emergente, a 
declarat lan Pressnell, director la Plato.

Stare
de urgență 
în Bulgaria

*'• A

Autoritățile bulgare au decretat 
stare de urgență în 12 localități din 
nord-estul țării pe fondul ninsorilor 
abundente. Șase dintre acestea se 
află în districtul Silistra, patru în dis
trictul Ruse și două în Razgrad. Cele 
mai grave probleme se înregistrează 
în regiunea orașului Ruse, aflat la 
granița cu România, unde nu
meroase mașini și autocare au rămas 
blocate în zăpadă.

Ninsorile au provocat încă de 
ieri perturbarea traficului și pene de 
curent în Bulgaria. Un tren 
internațional pe ruta Sofia-Moscova 
a deraiat luni în apropiere de capitala 
bulgară din cauza nămeților. Nimeni 
nu a fost rănit.

Standul României
e prezent la Berlinale 201G

România va fi prezentă cu un stand în 
Berlinale Film Market, în cadrul Festi
valului Internațional de Film de la Ber

lin, ce va avea loc în perioada 11-21 
februarie 2010.Prezența României în 

cadrul market-ului Festivalului de 
Film de la Berlin reprezintă o oportuni
tate de a continua proiectul demarat de 
către APFR cu mai mulți ani în urma, 
de promovare a României și industriei 

cinematografice românești

APFR este organizatoarea Festivalul 
Internațional de Film Transilvania și a 
Galei Premiilor GOPO. Această nouă 
prezență în market-ul berlinez e cu atât 
mai importantă cu cât vine ca o reconfir
mare a importanței acordate de A.P.F.R. 
industriei de film românești în totalitatea 
ei. Pe lângă prezentări de market, standul 
românesc de la Berlin are misiunea de a 
oferi cât mai multe informații despre 
activitățile cinematografice românești 
curente. în plus, APFR reeditează cata
logul Romanian Films, un compendiu ex
haustiv7 ce strânge laolaltă toate 
producțiile românești de lung-metraj și 
documentar ce au avut premiera pe marele 
ecran in ultimii 3 ani (2007-2009), care 
anunță toate premierele cinematografice 
din 2010 și care trece în revistă cele mai 
importante titluri autohtone aflate în faza 
de producție.

„Eu când vreau 
să fluier, fluier”, 
pentru Ursul 
de Aur

O misiune aparte a A.P.F.R. la 
Berlin o reprezintă susținerea românilor 
prezenți în diferite secțiuni competitive 
sau non-competitive ale Festivalului. Ast
fel, cinematografia românească 
înregistrează o repetare a succesului de 
anul trecut, fiind prezentă atât în 
competiția oficială, cât și în secțiunile 
paralele de lung și scurt - metraj.

Așadar. Eu când vreau să fluier, 
fluier - filmul de debut al regizorului 
Florin Șerban. produs de Strada Film, 
concurează, alături de alte 25 de filme, 
pentru prestigiosul Urs de Aur, trofeul 
competiției- oficiale. O producție 2010, 
scrisă de Florin Șerban în colaborare cu 
Cătălin Mitulescu, Eu când vreau să 
fluier, fluier spune povestea lui Silviu, un 
tânăr delincvent care, înainte cu câteva 
zile de a fi eliberat din școala de corecție, 
face un gest necugetat ce-i va afecta, în 
mod radical, viitorul.

Un alt film românesc, mult- 
așteptatul debut în lung-metraj al regi
zorului și scenaristului Constantin 
Popescu, Portretul luptătorului la tinerețe, 

a fost selectat în secțiunea Forum. Filmul 
reprezintă prima parte din ceea ce va fi o 
trilogie despre mișcarea de rezistență îm
potriva comuniștilor, în anii ’50, așa cr 
au înțeles-o tinerii și curajoșii membri 
grupului Ogoranu.

Suntem faimoși 
pentru petreceri 

în plus. România va fi prezentă și în 
secțiunea de scurt-metraje filmele Colivia, 
de Adrian Sitaru (16 min.) și Derby, de 
Paul Negoescu (20 min) fiind selecționate 
în cadrul, competiției programului Berli
nale Shorts.

O misiune aparte a APFR la Festi
valul de la Berlin o reprezintă contin
uarea susținerii actorului Dragoș Bucur, 
reprezentantul României în cadrul progra
mului Shooting Stars. Shooting Stars

promovează tinerii actori europeni și le 
facilitează întâlnirea cu ceilalți membri ai 
branșei (actori consacrați, regizori și 
producători de renume). în acest an, 
numărul de participanți la Shooting Stars 
e de numai 10, fapt ce sporește importanța 
prezenței lui Dragoș Bucur în cadrul 
proiectului și confirmă efortul depus de 
APFR pentru promovarea talentul^ 
românesc. în acest context, pe lângă stan
dul propriu-zis, A.P.F.R. va organiza o pe
trecere românească - devenită, în ultimii 
ani, unul dintre cele mai importante și mai 
apreciate evenimente de acest tip din 
cadrul Berlinaiei - la care vor fi invitați 
producători, distribuitori, reprezentanți ai 
fondurilor de finanțare și organismelor 
europene de audiovizual, directori de fes
tivaluri și presă de specialitate. Aceștia 
vor avea posibilitatea să întâlnească regi
zorii, producătorii și distribuitorii români 
prezenți la Berlin, să fie informați despre 
progresele evidente ale cinematografiei 
românești și, nu în ultimul rând, să 
urmărească un concert exclusiv și extra
ordinar oferit de Taraful din Clejani. 
Party-ul României de la Berlin este 
susținut de Murfatlar. Standul românesc 
de la Berlin este organizat în colaborare 
cu Centrul Național al Cinematografiei și 
Institutul Cultural Român de la Berlin.
______________________ 7
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La momentul morții, Michael Jackson avea o stare 
a sănătății relativ bună, iar medicii nu au găsit urme 
de droguri ilegale în organismul acestuia, 
potrivit raportului autopsiei.

Madonna

este îndrăgostită din nou
Deși s-a despărțit de doar 

câteva zile de modelul brazilian 
Jesus Luz, în vârstă de 23 de ani, 
diva nu a pierdut timpul și și-a făcut 
deja un nou prieten, care este tot 
model. Este vorba despre spaniolul 
Jon Kortajarena, în vârstă de 24 de 
ani. Noul iubit al Madonnei, cotat 
de revista Forbes drept al optulea 
cel mai de succes model din lume, 
cochetează și cu actoria. El a apărut 
în filmul "A Single Man". De altfel, 
Madonna și-a întâlnit noua mare 
dragoste chiar la premiera din New 
York a respectivei pelicule.

Gina Pistol a reîncălzit ciorba

nentru Nicola

Beyonce a alunecat pe scenă în Brazilia
Are un succes nebun, dar asta 
nu înseamnă că lui Beyonce 
nu i se pot întâmpla și acci

dente. Așa s-a făcut că brazilie
nii au asistat la un moment 

inedit joi, în timpul concertului 
susținut de divă la Florianopo- 

lis.

Câștigătoare, recent, a nu mai 
puțin de șase premii Grammy - pe

Simon Cowell e îndrăgostit la 50 de ani

Indiferent câte lacrimi s-au 
vărsat, câte cuvinte grele s-au 
spus, dragostea nu a murit pentru 
Gina Pistol și Nicola.

La doar câteva zile după ce 
fostul iepuraș Playboy a anunțat că 
s-a despărțit de omul de afaceri 
libanez, cei doi au fost zăriți din 
nou împreună.

Sâmbătă seara, într-un club 
de fițe din Capitală, perechea arăta 
la fel de îndrăgostită, ca și cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat. De data 
aceasta însă, chiar dacă în aer 
plutește din nou dragostea, Gina 
vrea să ia lucrurile mult mai ușor.

care le-a sărbătorit cu prietenii, 
bând 12 sticle de șampanie în doar 
90 de minute - soția lui Jay-Z le-a 
oferit o adevărată „cascadorie” mi
ilor de fani. Deși expertă în core
grafie, Beyonce a alunecat pe scenă, 
căzând în fața spectatorilor prezenți 
la spectacol. Dar diva a arătat că 
este o adevărată artistă. A simulat 
un mic pas de dans la sol și s-a ridi
cat rapid, ca și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. Prezența de spirit face 
diferența între vedete.

Niciodată nu este prea târziu să te 
lovească dragostea. Deși pare un dur pe 
micul ecran, iată că Simon Cowell nu a 
scăpat de fiorii iubirii nici la 50 de ani. 
Cea care i-a furat inima judecătorului 
de la „X Factor” este make-up artistul 
Mezhgan Hussainy. Iar potrivit ul
timelor bârfe, relația devine din ce în ce 
mai „serioasă”.

în weekend, Simon a ieșit să ia 
masa cu iubita lui și doi prieteni la un 
restaurant londonez, aceasta fiind 
totodată prima apariție publică a 
perechii.

„Simon este pregătit să lase pe 
toată lumea să afle. Lucrurile între ei se 
mișcă foarte precis, într-adevăr. Relația 

încă nu s-a mutafr în locuința 
luxoasă a lui Nicola, așteptând să 
vadă cum vor evolua lucrurile 
între ei.

Și dacă de curând declara 
răspicat: „Ne-am despărțit pentru 
că am-considerat că așa este cel 
mai bine. Am înnodat de prea 
multe ori această relație și pur și 
simplu nu mai merge. E ca o 
ciorbă reîncălzită de prea multe 
ori”, se pare că s-a răzgândit. Fie 
pentru că le place gustul, fie pen
tru că s-au obișnuit, cert este că 
Gina Pistol și Nicola pot fi fericiți. 
Ciorba lor nu s-a stricat.

a fost învelită într-un văl de mister, dar 
acum situația s-a schimbat”, a declarat 
o sursă.

Cowell și Hussainy, 36 de ani, s- 
au cuplat în vara anului trecut. Se crede 
că s-au cunoscut la showul „Britain's 
Got Talent”, unde au pregătit-o pe 
Susan Boyle. „Este clar că Simon este 
foarte îndrăgostit de Mezhgan - și ni
meni nu se întreabă de ce. Este 
strălucitoare, ca să nu mai spunem că 
este extrem de inteligentă și cultă”, a 
completat apropiatul.

Cât îl va ține de această dată 
dragostea? Să fie oare Mezhgan Hus
sainy femeia care îl va convinge pe 
Simon Cowell să renunțe la burlăcie?

Conrad Murray, 
medicul lui Michael Jackson,
a fost pus sub acuzare

Conrad Murray, medicul lui 
Michael Jackson, a fost pus sub 
acuzație pentru omucidere 
involuntară, luni, la un tribunal din 
Los Angeles; medicul a pledat nevino
vat, el riscând o pedeapsă cu în
chisoarea de până la patru ani.

Judecătorul Keith L. Schwartz de 
la Curtea superioară din Los Angeles 
a stabilit o cauțiune de 75.000 de 
dolari, de trei ori mai mare decât 
sumele cerute în astfel de cazuri. 
Procurorii ceruseră o cauțiune de 
300.000 de dolari pentru Murray, care

a fost luat în custodia poliției, dar nu a 
fost încătușat.

Potrivit documentelor procura
turii, Murray l-a ucis involuntar pe 
Michael Joseph Jackson, dând dovadă 
de neglijență.

Legiștii au stabilit 
cauza morții

Documentele prezentate luni de 
procuratură nu oferă detalii despre 
moartea lui Jackson, dar autoritățile au 
declarat că acesta a murit după ce 
Murray i-a administrat o substanță 
anestezică puternică, și alte medica
mente care să-l ajute pe Michael să se 
odihnească. „Vrem dreptate", atât a 
spus tatăl lui Michael Jackson când a 
trecut prin fața mulțimii de reporteri 
pentru a intra în tribunal. Judecătorul 
i-a spus lui Murray că, după depunerea 
cauțiunii, poate călători liber în țară, 
dar nu are voie să părăsească teritoriul 
SUA. El trebuie, de asemenea, să-și 
predea pașaportul. Murray, care se afla 
lângă Michael Jackson când acesta a 
murit, la vârsta de 50 de ani, pe 25 
iunie 2009, în reședința lui din Los 
Angeles, a spus că nu a făcut nimic 
care să-i provoace decesul starului. 
Potrivit medicilor legiști din Los An
geles, Michael Jackson a murit din 
cauza unei supradoze de medica
mente, propofolul și sedativul lo
razepam fiind principalele substanțe 
vinovate.Doctorul a recunoscut că i-a 
dat starului o doză de 25 de miligrame 
de propofol în dimineața zilei în care 
acesta a murit. Murray a declarat an
terior poliției americane că a părăsit 
camera starului pentru a merge la

k_______________________  

toaletă, însă înregistrările telefonice 
indică faptul că el a discutat la telefon 
timp de 47 de minute, în jurul orei la 
care Michael Jackson începea să aibă 
probleme respiratorii.Când medicul și- 
a dat seama că pacientul său nu mai 
reacționa, el a încercat câteva manevre 
frenetice de resuscitare, însă Michael 
Jackson nu și-a mai recăpătat 
cunoștința, iar decesul său a fost 
pronunțat de medicii de la centrul 
medical din cadrul Universității Cali
fornia din Los Angeles.

Murray 
a obținut legal 
medicamentele

Conform celor mai recente doc
umente, Murray susține că Jackson a 
menționat alți doi doctori care l-au în
grijit - dermatologul Arnold Klein și 
fostul doctor personal Allan Metzgpr, 
care "i-au dat medicamente, dar aces
tea nu aveau efect". De asemenea, în 
documente se menționează că Murray 
l-a pus pe Jackson în legătură cu un alt 
medic - David Adams - care să îi dea 
cântărețului propofol, ceea ce s-a și în
tâmplat, în prezența lui Murray, "în 
biroul unui estetician".

Se pare că Murray a obținut legal 
medicamentele anestezice, iar uti
lizarea acestora nu constituie o 
infracțiune. Pentru a demonstra că 
medicul a fost neglijent, detectivii 
americani au vorbit cu peste zece 
experți în încercarea de a stabili dacă 
acesta a avut sau nu un comportament 
profesional.

La momentul morții, Jackson 
avea o stare a sănătății relativ bună, iar 
medicii nu au găsit urme de droguri 
ilegale în organismul acestuia, potrivit 
raportului autopsiei. Jackson avea o 
inimă puternică, iar rinichii și celelalte 
organe majore din corp aveau un as
pect normal.

Cea mai gravă problemă 
descoperită a fost o inflamație a 
plămânilor care i-a provocat o 
insuficiență respiratorie. Raportul au
topsiei spune însă că nu aceasta a fost 
cauza principală a decesului.

_____________________ >
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Ce lac 5 olteni într-o barcă spartă? Stufoase

-Mai fac o gaură

I

Hoinar

Cristal

Bunal

a a a

Viorel Naghi - Vladimirescu

Un agent secret personal al președintelui SUA (Chuck Norris) irehuie 
să găsească o cale discretă pentru a evita implicarea Casei Albe intr-o 
serie riscantă de misiuni militare foarte periculoase. El va lua lucrurile 
pe cum propriu și vu uiunve mir-o mcrenguiuru de mirigi la nivel înalt 
orchestrate de grupuri de interese oculte.
(Prima 71, 20:30 Misiune pentru președinte)

(Continuați textul folosind 
soluția marcată de raster)

Pana de 
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Ființă
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Pârghie

Despot 

Crina 
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Taiat la 
chirurg
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Casă de 
copii
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Din Italia

In stare

Pus la 
răcoare

Du-

Metoda
Aduse!

Păsări 
de curte
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Aleargă 
pe șine

Conser- 
vant 

Trag în 
extreme!

Ambalaj 
pentru 

scrisori

Măsuri 
de teren 
Haltă în 

Sălaj

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAR,

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUȘI, BONĂ, CLAPONAȘ, 

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

NEGATOR, OVĂ, PĂCANIT, PĂSĂRARI, 

PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 
TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, ♦ 

Petru ARDELEAN - ARaD

Steatit

Frânghie 
la pescuit 

Piață!

8 4 9 6 3 1 5
3 6 1 9

1 9 2 4 7 6 8
4 7 9 8 2

1 8 7 4
9 8 6 1 3
5 3 8 6 '■

8 1 4 3 7
2 1 6 3 4 9

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 Armăsarul sălbatic (serial des

ene animate. - 32.)
08:00 Trezirea la apel! Prima parte 
09:00 Telejurnal
09:15 'Trezirea la apel! Partea a doua 
10:10 Don Juan îndrăgostit (s, - 196.) 
11:15 Tezaur folcloric ( rcl.) 
12:10 Rețetă pentru siluetă (rcl.) 
12:45 Secretele de la palat (s, r. - 4.) 

cu Yo Won Lcc, Kil-Kang Alin, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 J. O. de lamă Vancouver 2010 
14:50 Iubiri dincolo de ecran. Ep. 4 
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
17:00 între noi frații (s, - 7.) 
17:30 Teză la Educație 
18:25 Secretele dc la palat (s, - 5.) cu 

Yo Won Lec, Kil-Kang Alin, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Sport 
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:10 Povestea unui inel (dramă ro

mantică, 2007) cu Shirley Ma- 
cLainc, Christopher Plummer, 
Mischa Barton, Pete Postlet- 
hwaitc

23:00 Spitalul Hopkins; Documentar 
! despre oamenii care lucrează 

într-unul dintre cele mai mari 
spitale din SUA. Episodul 7

07:00 Centrul dc frumusețe (s, r. - 
19.) cu Stefania Sandrclli, Vima 
Lisi, Caterina Vertova, Giuliana 
Dc Sio

08:00 D'alc lu' Mitică (reportaj, rel.) 
09:00 Liber pc contrascns (talk show, 

rcl.)
10:10 Timpul chitarelor (rel.)
11:30 Telejurnal
12:00 Berlin. Berlin (s, r - 50.) cu Fe- 

licitas Woll, Sandra Borgmann, 
Jan Sosniok, Matthias Klimsa

12:30 Telejurnal
12:45 Elisa (serial, r - 21.) cu Vittoria 

Puccini, Jane Alexander, Ales
sandro Prcziosi, Linda Batista 

14:30 Zestrea românilor (documen
tar, r.)

15:00 împreună in Europa (film edu
cativ)

16:00 Centrul de frumusețe (s, - 20.) 
cu Stefania Sandrelli, Vima 
Lisi, Caterina Vertova, Giuliana 
Dc Sio

17:00 Elisa (s, r. -21.)
18:00 Baschet masculin: "U” Mobi- 

tclco Cluj-Napoca - ELBA Ti
mișoara

20:00 Jurnal dc modă
21:00 Bazar (documentar, rel.)
22:00 Ora de știri (show dc întâlniri) 
23:10 Ea mă urăște! (comedie) cu 

Anthony Mackie, Kerry Was
hington, Monica Bellucci

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV 07:0v Sărmana Maria (serial, rel.)
(matinal) 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 în numele iubirii (serial, rel.)

10:00 în gura presei 10:00 Jucătorul (dramă, rel.) 09:15 Cameleonii (acțiune, rel.)
11:00 Lașsie (serial, 1997) cu Corey 12:00 Tânăr și neliniștit (s, r - 3673.) 10:30 Iubiri (serial)

Sevier, Susan Almgrcn, Walter 13:00 Știrile PRO TV 11:45 Pagini de viață (film)
Massey, Tim Post 14:00 Anotimpurile sufletului 13:00 Pagini de viață (film)

12:00 Shccna (serial dc aventură) cu (dramă) cu Leigh Lombardi, 14:30 Aniela (serial, rel.)
Gena Lee Nolin, John Allen Sam Hennings, Claude Akins, 15:30 Destine furate (serial)
Nelson, Margo Moorer, Kevin Logan Hall 16:25 Vremea de ACASĂ
Quigley 16:00 Tânăr și neliniștit (serial, - 16:30 Sărmana Maria (serial)

1 13:00 Observator 3674.) cu Heather Tom. Christel 17:30 Poveștiri adevărate
i 14:00 Micul Nikita (thriller, rel.) cu Khalil, Lauralec IJpll, Don Dia- 18:30 în numele iubirii (serial)cu

Sidney Poitier. River Phoenix, mont Victoria Ruffo, Arturo Penichc,
Richard Jenkins. Richard Brad- 17:00 Știrile PRO TV (2009) Leticia Calderon, Laura Flores
ford 17:45 Happy Hour (divertisment) 19:30 Cameleonii (acțiune)

kl6:00 Observator 19:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30 Aniela (serial)
17:00 Acces Direct i 20:30 Mai presus de lege (acțiune) cu 21:30 India (aventură)

‘ 10:00 Observator t Steven Seagal, Sharon Stone, 22:30 Poveștiri de noapte
20:30 Invincibilii (acțiune) cu David Henry Silva, Pam Grier (divertisment)

Field, Billy Zane, Barry Otto, 22:15 State de România (s - 58.) cu 23:30 Terra Nostra (serial) cu Anto-
Bvron Mann Ghcorghe Visu. Carmen Tănase nio Fagundes, Raul Cortcz. Ana

22:30 Observator 7.3-30 Știrile PRO TV Paula Arosio, Thiago Lacerda
23:30 Un Show Păcătos (divertisment)

HB© 13:35 Manuela și Manuel (comedie), 15:05 Călătorie cu peri
peții (comedie), 16:30 Călătorie spre centrul pământului (aven
tură) cu Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, 

Giancarlo Caltabiano, 18:00 Patru prietene și încă o pereche dc blugi 
(comedie romantică), cu Amber Tamblyn, Alexis Blcdcl, America Fer
rera, Rachel Nichols, 20:00 Stăpânii străzilor (thriller) cu Keanu Ree
ves, Forest Whitaker, Hugh Lauric, Chris Evans, 21:50 Miami Vice 
(acțiune) cu Colin Farrell, Gong Li, Jamie Foxx, Luis Tosar

/ ®
07:00 Camera dc râs
07:30 Șoimii furtunii (serial desene 

animate, rcl. - 2.)
08:20 Sport cu Fiorentina
09:00 Camera dc râs
09:30 Mort-copt, la muncă! (come

die, rel. - 13.)
10:30 Lumea copiilor
11:30 Frumoasa și bestia
13:00 Camera de râs
14:00 Medium (s. polițist, rcl. - 16.) i
15:00 Mort-copt, la muncă! (come- l 

die, - 14.)
16:00 Prințul și băiețelul (film de fa- | 

milie, rel.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort (r. show)
20:30 Misiune pentru președinte (ac- i 

țiune)
22:30 Trăsniții (comedie - 24.)
23:15 Medium (s. polițist, - 17.)

13:00 Teo (rcl.), 14:15 Prietenii tăi (serial de comedie, rel. - 5.) 
cu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Lc- 
Blanc, 15:00 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului 

15:15 Un medic în familie (serial dc comedie, - 11.) cu Giulio 
Scarpati, Lino Banfi, Claudia Pandolfi, Ugo Dighero

16:15 Băieții mei (serial dc comedie, - 8.), 16:45 Omul cu masca dc 
(aventură), 19:00 V.LP. (serial dc acțiune, - 5.)

20:00 Cu sânge rece (serial polițist,- 15.), 21:00 Seinfeld (s. dc comedie, - I 
71.), 22:00 Oceanul de foc (film)

fier
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Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548.

Vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.l 1, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

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.

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simeria, zonă centrală. 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 euro. Tel. 0728.388.583.

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

Vând 2.932 mp teren intravilan, FS = 21 m, apă , gaz, curent, loc drept, 
zonă liniștită, intabulat, parcelabil, Hunedoara. Preț 17 euro/ mp, nego
ciabil. Tel. 0723.005.657.

Pierdut legitimație „Handicap” pe numele Lazea Floarea, la data de 
02.02.2010. îl declar nul.

Câștigați 2000 - 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespon
dență. Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite. Trimiteți plic 
timbrat autoadresat (plic în plic), la adresa : Lucaci Nicolac, O.P.l - C.P. 
122, Deva/HD.

Câștigați 1200 - 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm cola
boratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi ca
douri, înșirați mărgele, coascți scutece, ursuleți, asamblați plăci electronice. 
Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P.l, C.P. 122, Deva.

Vând card pentru 1001 benzină sau motorină (stația Rompetrol),prcț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A. la preț 
de 30 de lei/ kg, iar dacă se depășește 10 kg, restul este dc 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.

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

LocurMewwncă

S.C. angajează ospătăriță. Relații la tel. 0734.826.730.

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

S-a pierdut certificatul de înregistrare în original a! firmei S.C. Simob 
Repcom S.R.L., ca urmare eu, Manni Giuseppe, în calitate de proprietar 
și unic asociat al firmei, îi declar nul.

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață marc, ?onă ccntrală,supcr ame
najată,mobilată și utilată (centrală termică, termopanc, TV, aragaz, ma
șină de spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

ANUNȚ PUBLIC
SC COMLIBRIS SRL cu sediul în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu 

PT 14, FN, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Comerț cu ridicata al produselor chim
ice”, situat în localitatea Deva, str. T. Maiorescu, PT 14/FN, jud. Hunedoara.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni -108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

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

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

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

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen- 
ts“lă termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

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

Cu nemărginită durere, MARICICA TOMOTAȘ, din Orăștie, anunță îm
plinirea unui an dc la decesul soțului. Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă 13 februarie 2010, ora 11, la Biserica dc laAutogară.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

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

Vând, în Orăștie, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
sediu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță încetarea din viață 
a celui care a fost POPA IOAN.

înmormântarea are loc în data de 11 februarie, ora 13, la 
Capelă de pe Eminescu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Soția Anica, copiii Adrian, Eniko, Nelulu, Dana, 

nepoții Edi, Darius și Sebi. 
Fratele Fănel cu Tina și nepoții, 

cumnatele Ica. Elena. Maricica, fam. Vulpe, fam. Blaga.

vânzători volanti
9

Informații la telefon:
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

Vând SEAT Marbella, an fabricație 1987, stare bună de funcționare, con
sum 4,5%, preț 500 euro și OPEL Astra Caravan, 2000 cmc, an fabricație 
1994, 5 uși, revizie tehnică în anul 2011, stare bună de funcționare, preț 
2800 euro, negociabil. Tel. 0254.221.254.

vând Dacia 1310 Break, în stare dc funcționare. Bună pentru programul 
k>la”. Preț negociabil. Tel. 0745.213.577.

ANUNȚ PUBLIC
9

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
SC MATEX SA DEVA, titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Demolare rez
ervoare metalice păcură și conductele aferente”, situat 
în Deva, str. Dorobanților, nr. 34, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, 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.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC VACANȚA SRL cu sediul în localitatea Geoagiu Băi, str. 
Vilelor, nr. 5, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pefitru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Vila Sanda”, sit
uat în localitatea Geoagiu Băi, str. Vilelor, nr. 5, jud. Hunedoara.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

(text maxim 50 de cuvinte)
-

Nume....................................... Prenume.....................................
Strada.............................................Nr...... Bl..............Sc...........
Ap..... Localitatea................................ Județul...........................
C.I. seria..............nr..................................................................
Eliberat de....................DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE
Semnătura

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

a
I

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la 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 în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufut.aal: 7 let



„Dacă stăm ți ne gândim, ultimele trei meciuri contra francezilor 
s-au încheiat la egalitate și, chiar dacă ei par favoriții numărul unu ai 
grupei, iar noi imediat după ei, avem potențialul de a pretinde 
poziția întâi la finele preliminariilor. ” Mircea Sandug Sport

Miercuri, 10 februarie 2010

Un retur cu mai puține
echipe în Liga a doua
Seria Vest din liga secundă de fotbal 
va avea în retur mai puține echipe. 
Deși nu este sută la sută sigură, va

rianta retragerii pentru încă trei din
tre formațiile participante începe să 

prindă contur.

După CFR Timișoara, care a fost 
eliminată din campionat după două ne- 
programări, seria a doua din liga se
cundă ar putea rămâne cu și mai puține 
echipe odată cu începerea returului. 
Jiul Petroșani, FC Baia Mare și FC 
Drobeta .Tumu Severin sunt trei for
mații muribunde, care sunt la un mic 
pas de faliment. în aceste condiții lupta 
pentru retrogradare va fi o bagatelă. 
Conform regulamentului vor ret
rograda șase formații la finalul actualu
lui sezon, dar dacă patru s-au retras sau 
nu vor mai începe returul, atunci mai 
rămân doar două locuri care duc spre 
Liga a treia.

La Petroșani situația rămâne 
neschimbată. Jiul nu s-a reunit, jucători 
nu sunt, iar ajutorul din partea au
torităților locale va veni la calendele 
grecești. Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi 
a declarat același lucru ca și până în 
prezent: Primăria sau Consiliul Local 
nu vor da bani din bugetul local pentru 
plata salariilor jucătorilor sau pentru 
achitarea datoriilor clubului. Cum până 
la începerea returului au mai rămas 
doar două săptămâni, soarta echipei 
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 Ultima reunire a lotului Jiului a avut loc anul trecut și sunt puține
, șanse să se repete și în 2010

petroșănene pare pecetluită.
La Baia Mare situația este la fel, 

poate chiar mai gravă. Primăria și Con
siliul Județean au anunțat că nu dau 
bani la clubul de fotbal pentru a achita 
datoriile făcute de managerii anteriori, 
datorii care se ridică la peste 23 de mil
iarde de lei vechi. Clubul este în insol- 
vență și dintr-o zi în alta va fi declarat 
falimentar, situație în care asociația 
sportivă se va desființa și va fi radiată. 
Jucătorii se antrenează pe unde pot, or
ganizează meciuri amicale din proprie 
inițiativă, iar fotbaliștii sunt susținuți 
financiar de neveste sau familie. Pentru 
ziua de joi, suporterii băimăreni au 
anunțat un miting de protest și vor ieși 
în stradă ca o ultimă acțiune de sensi
bilizare a autorităților din municipiu și 
din județ.

La Tumu Severin, clubul înființat 
în urmă cu trei ani își trăiește ultimele 
clipe. Președintele lui FC Drobeta, 
Vasile Mănescu, spune că a găsit un 
sponsor din Filiași. dispus să ajute 
echipa cu bani în retur. însă de fa dor
ință și până la putință este un drum 
foarte lung. Primăria s-ar implica, însă 
doar din vară, iar între timp FC Dro
beta nu mai are jucători să încropească 
un lot competitiv, iar cei care au rămas 
nu și-au reluat pregătirile. Mai mult, 
severinenii nu vor juca pe proaspătul 
renovat Stadion „Municipal”, acolo 
unde va evolua... Universitatea 
Craiova.

Știința Baia Mare - Cetate Devatrans
se joacă în devans

Cetate Deva s-a obișnuit să 
joace meciurile în devans. 

După ce la începutul lunii ia
nuarie a evoluat cu Oltchim 

Râmnicu Vâlcea cu câteva zile 
mai devreme, din cauză că 

echipa campioană avea meci 
în Cupele europene, același 
lucru se va întâmpla și în 

runda a doua a returului Ligii 
Naționale feminine.

Deva și Baia Mare au oferit mai mereu dispute spectacu
loase pe semicerc

„Nașul” despre grupa României
Președintele FRF, Mircea 

Sandu, a vorbit despre grupa și 
adversarele României din cam

pania de calificare pentru 
Campionatul European din 

2012.

“Avem o grupă convenabilă și 
accesibilă. Fără doar și poate, Franța 
este unul dintre cei mai puternici 
capi de serie care ar fi putut deveni 
adversar al României, dar, dacă ne 
uităm pe lista echipelor din urna A, 
nu știu dacă avem de-a face cu vreo 
echipă care să nu fie mare putere. 
Poate doar Croația, dar și ea ar fi fost 
un oponent demn de luat în seamă.

Cetate va juca cu Știința Baia 
Mare nu sâmbătă, așa cum era pro
gramat inițial, ci mâine, de la ora 
17. Sâmbătă, băimărencele au meci 
în optimile de finală ale Cupei EHF 
cu polonezele de la SPR Lublin, ast
fel că jocul de campionat cu for
mația patronată de Marian Muntean 
se dispută cu trei zile mai devreme.

Pentru Știința Baia Mare este 
cel de-al șaselea meci în decurs de 
două săptămâni, astfel că echipa

Sunt convins că echipa va da 
totul, dar tot atât de adevărat este că 
în calcul vor trebui luate și starea de 
sănătate a jucătorilor, și forma de 
moment, și programul meciurilor, 
pentru a nu mă referi decât la trei 
factori. în rest, avem rezultate pozi
tive contra celorlalte adversare din 
grupă, dar nu trebuie să uităm cât s- 
au chinuit portughezii cu bosniacii 
pentru a ajunge la Cupa Mondială 
din Africa de Sud, tot așa cum, deși 
avem un ascendent față de ceilalți 
oponenți în afara Franței, suntem 
obligați să nu subestimăm pe nimeni 
și să dăm dovadă de seriozitate max- 
imă la toate meciurile", a declarat 
Nașul pe site-ul Federației.

pregătită de loan Băban este deja 
destul de obosită.

Cinci meciuri în campionat și 
unul în Cupele europene, toate la in
terval de trei zile, încep să își pună 
amprenta asupra evoluțiilor echipei 
băimărence, care trage și în acest an 
la un loc în Europa. In ultimele 
cinci jocuri de campionat, Știința a 
obținut o singură victorie, și aceea 
împotriva codașei Rapid. Adversara 
de mâine a devencelor vine și după 
un eșec la patru goluri diferență în 
cupele europene, cu SPR Lublin, 
într-o deplasare de peste 1.500 de 
kilometri.

Marian Muntean a declarat că 
își va motiva jucătoarele special 
pentru acest joc. „Anul trecut am 
promis primă inel de aur și nț- vn 
entuziasmat degeaba. Acum nu mai 
mă bag cu capul înainte, însă dacă 
înving le asigur pe jucătoare că va 
fi bine pentru toată lumea”, a de
clarat Marian Muntean, care 
meciul de la Baia Mare va sta pe 
bancă.

sa Patîinâ realizată de Bogdan Barbu

Din nou Chivu și ai săi 
întâlnesc Franța, iar Nașul 
speră ca de data aceasta 
să “luăm fața" Cocoșului galic

actualitatea hunedoreanâ, la line acasă
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