
Atacuri mincinoase 
la adresa deputatului 
Monica Iacob-Ridzi

Sprijin guvernamental 
pentru proiectele 
de infrastructurăpag- 5

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a propus un 
proiect de act normativ care vine în sprijinul beneficiar
ilor de proiecte derulate din fonduri structurale europene.
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Mureșul Deva și FC Hunedoara au înclinat ieri 
steagul în favoarea unor echipe fruntașe din Liga a 
treia. Devenii au cedat în fața celor de la Voința 
Sibiu, iar CFR Marmosim Simeria a trecut la pas de 
liderul din Liga a patra județeană, FC Hunedoara.

Mureșul Deva și FC Hunedoara 
pierd în amicale
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Curs Valutar
ELR- Euro: 4.1142

l SD - Dolarul american: 2.9817
ÎOOHL F - 100 Forinți: 1.5210

XII - Gramul de aur: 103.2150
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Din cuprins

Jaf în centrul Devei

Cu ochii pe ei
Buhăescu dă jos podul de sus

Se anunță timpuri negre și vremuri grele pentru pri
marii PSD de prin județul Hunedoara. La CJ e cod galben 
pentru oricine nu are carnet cu “săgeată” iar de la București 
de ceva vreme s-a anunțat cod portocaliu.
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Măgureni, un sat în care 
nu mai locuiește decât istoria
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Un hunedorean a câștigat . 
procesul împotriva României 
Ia CEDO

UDMR cere reorganizarea 
regională a României
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Tradiția 
zilei:

de Cătălin Rișcuța

Sfântul Vlasie - ocrotitorul 
animalelor domestice 
și al recoltelor

Sfântul Vlasie este considerat 
din cele mai vechi timpuri ocrotitorul 
animalelor domestice. Creștinii se 

rugau lui când li se îmbolnăvea un 
cal sau când se pierdea un vițel. Se 
spune că pe 11 februarie se deschide 
ciocul păsărilor și încep a cânta, iar 
cine lucrează câmpul astăzi va îm
părți recolta sa cu păsările, care-i vor 
mânca semănăturile. De aceea ziua 
este sărbătorită în primul rând de 
agricultori, pentru a preveni strică
ciunile aduse recoltelor de păsările 
pădurii. Ziua este ținută și de femeile 
gravide pentru a.naște copii sănătoși, 
lucru valabil și pentru animalele din 
gospodărie. Dacă nu-1 țin pe Sfântul 
Vlasie, femeile însărcinate nasc copii 

schimonosiți. Când animalele nasc 
pui cu mai multe capete sau picioare 
se crede că diavolul s-a corcit cu ani
malul respectiv și a pus stăpânire pe 
ogradăi Sărbătoarea este ținută și 
pentru prevenirea bolilor.

Se crede și că cine a pierdut 
ceva trebuie să se roage Sfântului 
Vlasie pentru a regăsi acel lucru și își 
va recupera paguba. Cel ce se roagă 
de Sfântul.Vlasie nu rămâne nicio
dată fără bani. Ziua poate fi prăznuita 
pentru nepoți, surori, nurori, ca să nu 
li se întâmple nimic rău.

—
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
1 ► DN 7 Simeria - Simeria2*

Veche - Spini
2 ► DN 7 Spini - Orăștie

►DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
■ ” ►DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș 
►DN 7 Ilia - Gurasada 
►DN 7 Gurasada - Burjuc 
►DN7 Burjuc - Zam
►■ Vulcan pe DN 66A

A
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j* greco-catolic

Sf. aep. Meletie al Anti- 
ohiei
4* romano-catolic

Sf. Fecioară Maria 
de la Lourdes

<_______ >
RețttB*zîlei

Cornish 
pasties

Ingrediente:

500 g aluat pentru crustă
400g came de vită
1 lingură de făină
350 g napi
100 g cartofi
1 ou
sare, piper

Mod de preparare:

Aluatul se aduce la tempera
tura camerei. Se curăță carnea 
de pielițe și se taie în cubulețe 
de un cm. Cartoful, napul și 
ceapa se taie cubulețe de 5 mm. 
Se amestecă toate, se sărează și 
se piperează. Cuptorul se în
cinge la 180C.

Pe o planșetă curată se pune 
faina în strat fin și se întinde 
aluatul. Aproximativ 50 x 30 
cm. Se taie în 4. Pe fiecare bu
cată se pune un sfert din ames
tec. Marginile se ung cu ou și se 
unesc. Deasupra, fiecare pateu 
se unge cu ou. Se dau la cuptor 
aproximativ 45 de minute. Se 
verifică dacă s-au copt la mij
loc. Se mănâncă calde.

IU H1V

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

Sfanțul Mucenic Vlasie, 
episcopul Sevastiei

Sfântul Sfințitul Mucenic 
Vlasie a trăit pe vremea 
împăraților romani Dioclețian și 
Licinus, aprigi prigonitori ai 
creștinilor. Pentru viața lui 
dreaptă și plină de bunătate a 
fost ales episcop al creștinilor 
din Sevastia. Pentru că Dum
nezeu se supără pe oamenii care 
își pun viața în primejdie în 
mod nesocotit, Sfântul Vlasie s- 
a retras în în una din peșterile 
muntelui să se roage, ferindu-se 
din calea prigonitorilor și a 
celor ce îi tulburau rugăciunea. 
Fiarele sălbatice se 
îmblânziseră prin binecu
vântarea sfântului, încât se 
apropiau cu toate de mâinile lui. 
Pentru că se pricepea și la 
meșteșugul doctoricesc, făcea 
multe tămăduiri, primind de la 
Dumnezeu'darul de a face min
uni. Fiind însă prins, a fost adus

la ighemonul Agricolau și 
mărturisind înaintea lui numele 
lui Hristos a fost chinuit 
cumplit si apoi a fost închis în 
temniță. Și cum șapte femei 
mergeau pe urmele lui, li s-au 
tăiat capetele, fiindcă și ele au 
mărturisit că Hristos este Dum
nezeu adevărat. Pe sfântul 
Vlasie l-au aruncat apoi în 
adâncul unui lac ce se afla 
acolo, de unde, prin 
dumnezeieștii îngeri a fost scos 
la uscat nevătămat. Pentru 
aceasta i s-a tăiat capul, 
împreună cu doi prunci ce erau 
în temniță cu el. Se zice că el a 
fost acela ce fusese pus epitrop 
de marele mucenic Eustratiu, în 
timpul pătimirii sale 
mucenicești. Acest lucru s-a 
găsit zugrăvit pe o veche 
țesătură, unde sfântul Vlasie 
este înfățișat stând în mijlocul a

cinci mucenici, lângă sfântul 
Eustratiu și primind din mâinile 
lui cartea rânduielii lui ca 
epitrop. Pomenirea lui se face 
în bisericuța ridicată în cinstea 
muceniciei sale, care se găsește 
aproape de biserica sfântului 
Filip, în Meltiada.

HOROSCOP

Gestionează-ți timpul mai riguros 
decât până acum. Ai putea fi înconju
rat de persoane care să te ajute real
mente. în dragoste nici unul dintre parteneri nu 
vrea să cedeze. Situația ar putea rămâne blocată 
o vreme.

Te exprimi mai puțin concret decât 
de obicei. Dacă trebuie să lucrezi în 
cadrul unor proiecte azi, evită deci
ziile. Ești nerealist și imprecis, așa că e mai 
bine să amâni planurile. Gestionarea bugetului
cere rigurozitate și multă atenție.

Chiar dacă dificultățile persistă, 
continui să te îndrepți către țelul pro
pus. Este o zi bună pentru a discuta cu 
cei din familie chestiunile stringente, 
îți stăpânești bine emoțiile.

Există unele schimbări la locul de 
muncă, unele programate de ceva 
vreme, altele neprevăzute. Adaptează- 
te noii situații și întoarce lucrurile în 
favoarea ta.

Gândește-te bine înainte de a-ți 
face planuri importante pentru astăzi, 
în schimb este o zi în care poți să te 
răsfeți din plin, cu atât mai mult cu cât
ai muncit din greu în ultima vreme. După ă 
activitatea desfășurată, meriți să-ți faci ș.-tu
niște plăceri.

■
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11 februarie 
de-a lungul timpului

1809: Inginerul american Robert Fulton a inventat va
porul cu-aburi

1866: Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României, 
este silit să abdice, ca urmare a conjurației pregătite de 
coaliția dintre conservatori și liberal-radicali ("mon
struoasa coaliție")

1929: Ia ființă statul Vatican prin acordurile italo-pa- 
pale de la Lateran

1942: întâlnirea mareșalului Ion Antonescu cu Hitler 
Ba Cartierul general al acestuia din Prusia orientală

1970: Japonia a devenit cel de-al patrulea stat din 
lume care a lansat un satelit pe orbita Pământului

1990: Liderul sud-affican Nelson Mandela, a fost 
eliberat din închisoare, după 27 de ani petrecuți în arest

1998: Licitația manuscrisului melodiei "Candle in the 
nd", rescrisă specia! de Elton John ți de textierul , 

lie Taupin, pentru funeraliile prințesei Diana

S-au născut:

1466: Elisabeta de York, soția regelui Henric al VII- 
lea al Angliei

1841: Ioan D. Caragiani, folclorist și traducător, 
membru fondator al Societății Academice Române

1882: Gheorghc Cucu, compozitor, cunoscut mai ales 
datorită muzicii corale și prelucrărilor de folclor, (d. 1932)

1914: Paul Alexandru Georgescu, critic și istoric lit
erar

1926: Leslie Nielsen, actor canadian
1936: Burt Reynolds, actor american
1946: Andrei Șchiopu, pictor
1969: Jennifer Aniston, actriță americană
1982: Florin Lovin, fotbalist român

Ai grijă să nu intri în conflicte, cel 
mai bine este să eviți polemicile. Viața 
sentimentală aduce întâlniri romantice 
și posibilitatea de a începe o nouă re
lație. Nu te grăbi să alegi.

Cu greu reușești să comunici cu cei 
din familie, din cauza punctelor de ve
dere diferite. Discută cu calm și ai în
credere în tine. Orice efort pe care-I 
depui va fi apreciat.

Ai tendința de a te izola puțin față 
de lume, pentru a te concentra mai 
mult asupra propriilor gânduri. Odată 
ce-ți faci ordine în idei, vei apărea din

Comemorări:

1503: Elisabeta de York, soția regelui Henric al VII- 
lea al Angliei

1650: Rene Descartes, filosof francez ("Discurs 
asupra metodei", "Meditații metafizice") (n. 1596)

1981: Gabriel Drăgan, poet și prozator român
1991: Vasile Nițulescu, actor român

Bancurile zilei
© © ©
Ray Charles este între

bat de reporter:
- Maestre, cum suportați 

faptul că suntenți orb?
- Bine. Mă bucur că nu- 

s negru.

© © ©
Un tip intră într-un

compartiment în care erau 
trei negri. Unul avea o mână 
albă, altul avea un picior alb 
și al treilea tip avea 2 degete 
albe. Ăsta, mirat, îi întreabă 
pe rând:

- Domnule, cum de aveți 
o mână albă?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu o mână 
albă.

- Domnule, cum de aveți 
un picior alb?

- Păi fac parte din aso
ciația negrilor cu un picior 
alb.

- Și dv. faceți parte din 
asociația negrilor cu două 
degete albe?

- Nu, eu sunt medic gi
necolog la Copșa Mică.

© © ©

Un explorator îl vede 
pe vraciul satului bătînd rit
mic din tobă.

- Ce este, prietene?
- Nu mai avem apă.
- Și bați toba ca să in

voci ploaia?
- Nu, e semnalul pentru 

instalator.
© © ©

V s

nou plin de optimism și viața ta va deveni mai 
frumoasă.

Treci printr-o perioadă contem
plativă, din acest punct de vedere nu 
te poți hotărî prea ușor. S-ar putea să 
regreți că ai abandonat o intenție mai 
veche, dar timpul a trecut.

Interesele exterioare vieții de fa
milie ar putea fi afectate. Dovedești 
mult tact și delicatețe în relația cu per
soana iubită. Ești plin de imaginație, 
ceea ce-1 bucură mult pe partener.

Dacă ți-ai făcut unele proiecte im
obiliare, se poate să fie nevoie să re
nunți la ele. în caz contrar, vei avea
mari probleme cu bugetul. Ar fi indicat să îți re
face socotelile, dar cu mai multă grijă.

La serviciu reușita vine numai în 
măsura în care ești dispus să faci efor
turi. Poți trece la realizarea proiectelor
tale, pentru a duce la capăt cu bine ce 
ți-ai propus.în dragoste ai parte de surprize din 
partea celui iubit.
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Un hunedorean a câștigat procesul 
împotriva României la CEDO
în martie 2009, Curtea Euro
peană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a adoptat o hotărâre 

împotriva României într-o 
cauză reclamată de un hune
dorean. Decizia Curții a deve
nit definitivă la 14 septembrie 
2009 și a fost publicată de cu
rând în Monitorul Oficial al 

României.

Reclamantul este Nicușor Mihuță, 
în vârstă de 45 de ani, domiciliat acum 
în Tarragona (Spania). în martie 2002 
Mihuță a fost arestat la ordinul 
procurorului de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, sub învinuirea 
că ar fi folosit ilegal calitatea de “Erou 

al Revoluției din Decembrie 1989” 
pentru a obține avantaje fiscale. Mihuță 
a fost acuzat că și-a procurat și a utilizat 
un certificat de participant la Revoluție 
pentru a putea înmatricula autoturisme 
fără a plăti taxele de import. în iulie 
2002, Nicușor Mihuță, împreună cu alți 
inculpați, a fost trimis în judecată, iar 
arestarea sa preventivă a fost succesiv 
prelungită până la finalizarea procesu
lui în 10 februarie 2003, când acesta a 
fost condamnat la trei ani de închisoare.

Reclamantul acuză faptul că a fost 
reținut în baza ordinului procurorului, 
după care măsura a fost menținută în 
ciuda cererilor repetate de eliberare prin 
înlocuirea măsurii respective cu 
interdicția de a părăsi localitatea. Recla
mantul susține că instanțele nu au mo
tivat necesitatea de a menține măsura 
arestării preventive și pericolul pentm 

ordinea publică pe care l-ar fi reprezen
tat punerea sa în libertate. De aseme
nea, el consideră că necesitatea de a 
prelungi această măsură nu era 
justificată de comportamentul său. 
Arestul preventiv a fost menținut vreme 
de doi ani, Mihuță fiind eliberat la 20 
februarie 2004, în timpul judecării re
cursului. CEDO a considerat că argu
mentele, expuse în cererile de eliberare 
nu au fost niciodată analizate, iar 
măsura menținerii arestării nu a fost 
justificată într-un mod convingător.

Curtea a acordat reclamantului 
suma de 3.000 de euro cu titlu de daune 
morale, precum și cheltuieli de 
judecată.

Alexandru Avram
Sediul CEDO de la Strasbourg este ultima speranță pentru 

corectarea nedreptăților sistemului juridic din România

Atacuri mincinoase la adresa 
deputatului Monica Iacob-Ridzi

Informațiile apărute în ulti
mele două zile în presă cu refe

rire la un nou dosar 
instrumentat de procurorii 

DNA pe numele fostului minis-

Deputatul de Hunedoara Monica Iacob-Ridzi este din nou 
ținta unor atacuri de presă

tru al Tineretului, Monica 
Iacob-Ridzi, sunt neadevărate.

Reprezentanții Biroului de In
formare și Relații Publice al DNA 

contrazic într-un comunicat de 
presă articolele apărute în două co- 
tidiane centrale și preluate apoi de 
aproape toata mass-media. Con
form informațiilor publicate, Mon
ica Iacob Ridzi ar fi cercetată 
într-un nou dosar penal. Potrivit 
datelor din presă, Ridzi și alți 
funcționari publici din PD-L urmau 
să fie trimiși în judecatifpentru mai 
multe operațiuni de deturnare a ban
ilor publici derulate după modelul 
„2 Mai”. Conducerea DNA 
precizează în comunicatul remis 
publicității că „presupusul dialog 
dintre anchetatori și persoane cerc
etate în dosarul fostului ministru al 
Tineretului. Monica Iacob Ridzi 
este fictiv", subliniind totodată că 
publicarea unor informații neverifi
cate poate impieta asupra bunei 
desfășurări a anchetei.

Reprezentanții Biroului de In

formare și Relații Publice al DNA 
au anunțat de asemenea că în cursul 
lunii ianuarie 2010 nu a fost audiată 
nici o persoană în dosarul „2 Mai”.

Primul și singurul dosar de 
cercetare penală al lui Ridzi, cunos
cut sub numele <Te „dosarul 2 Mai”, 
a fost dat publicității în vara anului 
2009. Acesta face referire felul în 
care peste 700.000 de euro din 

■ u
Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

Balast «tuni preț: 18,80 lei/mc
Nisip, concaaM, «palat și sortat 0 ■ 4 mm preț: 
Pietriș, concasat, spălat și sortat 4 - 8 mm giagt 
Piatrig, concasat. spălat ți sortat 8- 16 nn preț: 
Piatră spartă, spălată și sortată 16 11 mm preț:

-

■prețuri ie nu Tont in TVA,

1/IU < moli: cont"billtntr vtclecemndcva.ro

buget au fost cheltuiți pentru 
sărbătorirea zilei de 2 Mai, acțiuni 
care ar fi costat în mod just cel mult 
jumătate din sumă. Atunci DNA i-a 
învinuit pe Monica Iacob-Ridzi și 
pe încă vreo zece subalterni ai săi, 
mulți dintre ei membri PD-L.

Elena Matieș Iancău

26,00 iel/to
25,00
11,11 lej/to
22,00 Ici/to

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& Buhâescu dă jos podul de sus
Se anunță timpuri negre și 

vremuri grele pentru primarii 
PSD de prin județul Hunedoara. 
La Consiliul Județean e cod gal
ben pentru oricine nu are carnet 
cu “săgeată”, iar de la București 
de ceva vreme s-a anunțat cod 
portocaliu. Astfel că, precum în 
vremuri de restriște la români, s- 
a împământenit obiceiul străvechi 
de a pârjoli holdele și de a otrăvi 
fântânile.

Cum în Valea Jiului 
pământul se sapă din, interior sore 
exterior, iar Apaservul nu mai are 
nici conducte ca lumea, cu atât 
mai puțin fântâni, primarelui de 

Uricani nu i-a rămas decât să 
dărâme poduri. Dănuț Buhăescu 
- sau primarul-pomo, cum mai 
este denumit șeful administrației 
publice locale din Uricani - s-a 
apucat de un nou matrapazlâc. De 
data aceasta sub ochii tuturor 
autorităților, care parcă au dat în 
orbul găinilor când vine vorba de 
edilul roșu. Astfel, primarele 
„celui mai mare oraș ca suprafață 
din țară” - cum îi place lui să se 
laude - a tăiat și vândut la fier 
vechi podul de cale ferată de la 
Valea de Brazi, care are puțin 
peste 20 de ani de când a fost 
construit. Valoarea de vânzare a 

podului a fost stabilită la numai 
două miliarde de lei vechi, iar 
operațiunea s-a realizat în cea mai 
mare „siguranță”, fără avize de la 
Mediu sau de la Drumuri, fiindcă 
ele. hârtiile, contează mai puțin 
când este vorba de‘pompat bani 
publici în stânga și în dreapta, 
bani ce-i asigură lui Buhăescu 
imaginea de primar frumos, 
gospodar, deștept și viril. Și, cu 
asemenea imagine, ce-ți mai 
rămâne decât să întreții relații 
„neprincipiale” cu orice vietate 
din urbe, chiar Și cu Bufia...

Al dvs Gogu

vtclecemndcva.ro
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Gabriel Toma a furat 1600 de lei din casa unei bătrâne 
de 80 de ani dându-se drept muncitor la o firmă 
de televiziune prin cablu

întrunire moto în Retezat
Prostituată... 
cu banii luați

O tânără de 18 ani a fost prinsă 
în flagrant în timp ce întreținea relații 
sexuale contra cost. Patrula de 
siguranță publică din cadrul Poliției 
municipiului Orăștie a surprins-o pe 
Viorica B., din comuna Turdâș, într- 
c narcare situată pe DN7. Prostituata 
a'cerut clientului pentru „serviciile” 
prestate suma de 50 de lei, alegându- 
se în schimb cu un dosar penal. în 
cursul anului 2009, polițiștii hune- 
doreni au întocmit 25 de dosare pe
nale pentru practicarea prostituției.

Au fost prinși 
Ia furat de lemne

Patru persoane au fost depistate 
de polițiștii din Călan în timp ce 
furau material lemnos de pe raza sat
ului Nădăștia de Sus. Persoanele 
prinse de polițiști au vârsta cuprinsă 
între 28 și 35 de ani. Pentru a trans
porta lemnul, ei s-au folosit de două 
căruțe. Materialul lemnos a fost pre
dat Primăriei Călan.

Accident pe strada 
Pietroasa

O persoană a fost rănită marți, 
la ora 8, în urma unui accident rutier 
care a avut loc pe strada Pietroasa din 
Deva, la intersecția dirijată cu Bule
vardul 22 Decembrie. Șoferul unui 
autoturism, Balasz P., de 23 de ani, 
din Deva, nu a adaptat viteza la 
condițiile de carosabil acoperit cu 
zăpadă și gheață, a derapat prin 
frânare. în urma derapajului a intrat 
pe Bulevardul 22 Decembrie, unde a 
tamponat un autoturism care circula 
regulamentar din direcția Deva- 
Simeria. Autoturismul tamponat a 
fost proiectat într-un alt autoturism 
care circula pe același bulevard din 
direcția Simeria-Deva. în urma acci
dentului Dorinei R., un pasager aflat 
în cea de a doua mașină lovită, a fost 
rănit ușor și transportat la spital.

I-a furat banii 
din casă

O femeie în vârstă de 80 de ani 
din Deva a fost excrocată în urmă cu 
două zile în propria casă. Sub pretex
tul că lucrează la o firmă de cablu, 
Gabriel Toma, de 41 de ani, din 
Târgu Jiu, județul Gorj, a intrat în 
apartamentul bătrânei și profitând de 
neatenția acesteia i-a furat suma de 
1.600 de lei care se afla pe masa din 
sufragerie.

Imediat după ce a constatat 
lipsa banilor, femeia a anunțat 
poliția, care a constatat că infractorul 
este urmărit național, fiind con
damnat la patru ani și jumătate de în
chisoare pentru comiterea 
infracțiunii de furt. „Polițiștii 
continuă cercetările pentru a stabili 
dacă bărbatul a mai comis pe raza 
județului Hunedoara și alte furturi cu 
un mod de operare asemănător. Pen
tru a nu deveni victime ale acestui 
gen de infracțiuni, polițiștii vă 
recomandă să*permiteți accesul în 
locuință persoanelor care pretind că 
sunt angajați ai unor furnizori de ser
vicii gaze, electricitate, cablu numai 
după ce ați verificat identitatea lor pe 
baza legitimației de serviciu și să nu 
manipulați în prezența acestora sau 
să lăsați la vedere sume mari de 
bani”, a precizat subinspectorul Bog
dan Nițu, purtător de cu
vânt al IPJ Hunedoara.

kX.

Motocicliști din toată țara sunt 
așteptați în perioada 19-21 febru
arie la cea de-a cincea ediție a 
evenimentului “Bikes on Ice”, orga
nizat de Clubul Road Patrol 
Timișoara. “Bikes on Ice” este o în
trunire unică în România și este 
adresată celor mai curajoși 
motocicliști.

Evenimentul se va desfășura în 
aceeași locație ca și anul trecut, re
spectiv la Cabanele Doruleț, din 
Retezat. Organizatorii recomandă 
doritorilor să își pregătească moto
cicletele pentru condițiile de iarnă: 
cauciucuri bune, încălzitoare de ghi
don, echipament adecvat și mult en
tuziasm.

Elena Matieș Iancău

Jaf în centrul Devei
Patru hoți au fost prinși ieri 
noapte, în jurul orei 0,55, în 
timp ce jefuiau un magazin 

alimentar situat în Piața Victo
riei din Deva. Hoții s-au dat de 
gol în momentul declanșării 
sistemului de alarmă al mini- 

marketuluL In acel moment pe 
stradă trecea o patrulă de or-

Hoți nepricepuți,
incendiatori perfecți

Pentru că nu au reușit să fure o 
mașină, doi tineri i-au dat foc. Tâlharii 
au fost identificați și sunt cercetați în 
stare de libertate pentru săvârșirea 
infracțiunilor de furt și distrugere prin 
incendiere.

Fabian P., de 20 de ani, din Petrila, 
și A.R., de 16 ani, au acționat marți 
noapte, în jurul orei 1, pe strada Văleni

Telefon TEL VERDE
pentru sesizări și reclamații

Printr-un ordin al Autorității San
itare Veterinare și pentru Siguranța Al
imentelor (ASVSA), persoanele fizice 
și juridice care oferă consumatorilor 
produse și servicii supuse controlului 
sanitar-veterinar și pentru siguranța al
imentelor sunt obligate să afișeze la loc 
vizibil un anunț care să cuprindă 
numărul de telefon TEL VERDE 
0800.826.787, linie telefonică cu 
apelare gratuită, precum și adresele, nu
merele de telefon/fax și adresele de e- 
mail ale direcțiilor sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor județene, 
în vederea formulării de sesizări sau 
reclamații. Anunțul va fi inserat pe o

Pentru împătimiții motociclismului nu contează anotimpurile

dine publică, care a pornit în 
urmărirea infractorilor, aler

tând echipajele de poliție aflate 
în zonă.

■ Infractorii au văzut patrula și au 
fugit din fața magazinului, a cărui ușă 
era deschisă. Ei au reușit să fure din 
magazin mai multe cartușe de țigări, pe 
care le-au ascuns în curtea unei 
grădinițe, în timp ce erau urmăriți de 
echipajele dc poliție.

din Aninoasa. Pentru a intra în garajul 
unde se afla mașina, ei au tăiat lacătele 
de la ușă cu un clește tip ..gură de lup”, 
după care au încercat să pornească au
toturismul prin scun-circuitarea firelor 
de la contact. Când au văzut că mașina 
nu pornește, au impins-o aproximativ 
zece metri, până au reușit să o scoată 
din garaj. Cu ajutorul unui furtun au 
scos benzină din rezervor, pe care au 
tumat-o în interiorul mașinii, după care 
i-au dat foc și au fugit. Locuitorii din 
apropiere au anunțat poliția, care ajunsă 
la locul incendiului și a stabilit că auto
turismul aparține lui Ioan B.. de 60 de 
ani. din Aninoasa. Focul a fost stins de 
Detașamentul de Pompieri Petroșani.

Maria Bulz

plachetă tip prevăzută în actul normativ.
Cei care desfășoară activități de 

comerț electronic au obligația de a 
posta pe prima pagină a site-ului o 
legătură (link) către adresa oficială de 
web a ASVSA. Pentru județul Hune
doara informațiile care trebuie afișate 
alături de numărul TEL VERDE sunt 
reclamatii-hunedoara@ansvsa.ro , 
adresa Deva, str. 22 Decembrie nr. 224, 
județul Hunedoara, numerele de telefon 
0254-221.145, 0254-416.302 și de fax 
0254-225.500.

Cătălin Rișcuța

Urmărire ca în filme

Pe lângă echipajele de poliție 
aflate în zonă. în scurt timp au ajuns la 
fața locului pesre 15 polițiști și jan
darmi, inclusiv o grupă a Serviciului de 
Intervenție Rapidă al IPJ. care au blocat 
toate ieșirile din cartierul „Patria”, 
prinzându-i astfel pe cei patru suspecți. 
Aceștia au fost reținuți și duși la sediul 
poliției muncipiului Deva pentru iden
tificare. Sorin P.. de 20 ani, din 
Tâmăveni, jud. Mureș, lonuț P., de 22 
ani. din Deva, Augustin B., de 22 ani, 

„Banca de Alimente” sprijină nevoiașii
Alimentele colectate în luna ianuarie în cadrul proiectului „Banca de Al-'.. J 

imente”, organizat de Crucea Roșie Filiala Hunedoara, au fost împărțite copi
ilor de la centrul de zi al Asociației „Salvați Copiii” din Petrila și persoanelor 
din adăpostul de noapte al „Asociației Disponibilizaților din Minerit”.

La persoanele nevoiașe din adăpostul de noapte au fost donate 20 de kilo
grame de zahăr. 26 de făină și 64 de pachete de paste făinoase.

In centrul de zi de la Petrila sunt îngrijiți 91 de copii. Produsele primite, 
15 kilograme de faină, 33 de pachete de paste făinoase, fasofe, 20 de kilograme 
de zahăr, zece litri de ulei și conserve, vor fi utilizate pentru prepararea meselor 
de prânz.

Maria Bulz

din Deva, și Daniel P., de 18 ani, s™ 
Deva, toți fără ocupație și cu an
tecedente penale, au fost duși la sediul 
Poliției muncipiului Deva. Cercetările 
continuă cu suspecții în stare de rețin 
pentru stabilirea întregii activități 
infracționale, existând indicii că au 
comis și alte fapte de furt din societăți 
comerciale cu un mod de operare 
asemănător. Prejudiciul în valoare de 
2.000 de lei a fost recuperat în totalitate 
și restituit proprietarului.

Maria Bulz

mailto:reclamatii-hunedoara@ansvsa.ro


Ig „în primăvară așteptăm rezultatul evaluării, dar nu crea că 
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proiectul de lege, orice act normativ care vine în ajutorul 
primăriilor este binevenit. ” ?mil Bâc
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Sprijin guvernamental 
pentru proiectele de infrastructură
Ministerul Finanțelor Publice 
(MFP) a propus un proiect de 
act normativ care vine în spri
jinul beneficiarilor de proiecte 

derulate din fonduri structu
rale europene. Noua lege do
rește să evite dificultățile pe 

care le au în prezent Primăriile 
în a-și asigura din surse pro
prii sumele necesare cofinan- 

țării acestor proiecte.

Bugetul unsr proiecte desfășurate 
de către autoritățile publice este consti
tuit din fonduri structurale (în proporție 
de până la 85 % din cheltuielile eligi
bile), cofmanțare de la bugetul de stat 
(maxim 13 %) și din surse proprii 
(minim 2 % din valoarea eligibilă plus 
cheltuielile neeligibile). în acest mod, 
cheltuielile proprii ale autorităților lo
cale se pot cifra la 2 - 10 % din val
oarea finală a proiectului. Prin acest 
proiect legislativ, MFP propune insti
tuirea unui fond de garantare în baza 
căruia se vor emite garanții, în numele 
și în contul Statului, în favoarea

„Astea sunt numai povești și propagandă, 
nu mai cred în poveștile cu obținerea de fon

duri europene. Ați văzut cu câți bani a contribuit 
” jmânia la bugetul Uniunii și câți a reușit să absoarbă.

început m-am implicat și am obținut finanțare, 
împreună cu comuna Băița, pentru proiectul cu ges
tionarea deșeurilor menajere. Acum l-am pus în 
practică, dar oamenii nu vor să înțeleagă că pentru a 

neficia de aceste servicii trebuie să plătească o taxă.
.n făcut un proiect pentru electrificarea a cinci 

locuințe la Dealu Mare, pentru care am luat cel mai 
mare punctaj. Trebuia să primesc doar 100.000 lei de la Guvern și 2.000 lei 
din finanțarea proprie, bani pe care îi aveam. De un an șijumătate mă chinui 
să obțin banii de la Guvern, dar totul se dă doar pe criterii politice ”

Mircea Ioan Rovinar, primar comuna Vălișoara

instituțiilor de credit, pentru ca acestea 
să acorde împrumuturi categoriilor de 
beneficiari eligibili. Programului de 
sprijin se adresează unităților adminis
trativ - teritoriale și operatorilor region
ali de servicii de alimentare cu apă și 
canalizare care derulează proiecte 
finanțate din fonduri structurale. 
Proiectele pentru care se poate solicita 
ajutor sunt cele din infrastructura 
rutieră, infrastructura energetică, infra
structura de alimentare cu apă, 
canalizare și tratarea apelor uzate, in
frastructura pentru managementul 
deșeurilor, infrastructura destinată 
educației și infrastructura în domeniul 
sănătății.

Cătălin Rișcuța

gțțg „Acum lucrăm la un proiect 
-privind independența energetică, 
care va fi pe bani europeni, dar la 

care trebuie să asigurăm cofinanțarea
de doi la sută. La aceste proiecte, care 
sunt împărțite de regulă în patru - cinci 
tranșe, trebuie să faci un împrumut pen
tru a plăti constructorul și apoi să dai
banii înapoi la bancă, dar în aceste 
cazuri te omoară dobânzile și comi
sioanele. Normal că un asemenea act

g„Avem proiecte pentru ,-e- 
alizarea canalizării în toate 
satele comunei. Pentru unul din

tre acestea am obținut finanțarea din 
fonduri structurale pe măsura 3.2.2., 
dar nu avem asigurată cofinanțarea. 
Așteptăm să vedem dacă nu vom primi 
ceva bani de la Consiliul Județean. O 
astfel de lege ar fi bună, pentru că așa 
am putea obține finanțarea pentru de
mararea și derularea 
proiectelor ”

Aurel Lup, 
primar comuna Turdaș

normativ ne-ar ajuta, căci noi, 
primăriile, nu avem cu ce garanta la 
bănci. Și mai bună ar fi finanțarea după 

modelul pe care 
l-am avut cu 
Ministerul Agri
culturii. Am 
primit atunci 
prima tranșă 
fără dobânzi, am 
plătit, iar la zece 
zile de la fi
nalizarea proiec
tului am returnat 
banii

Daniel Răducanu, 
primar comuna Baru

Banii europeni au fost greu de prins în anii trecuți 
pentru edilii hunedoreni.

Bani europeni și pentru
investitorii privați

,, Este de preferat ca dezvoltarea 
economică a județului Hunedoara să 
se facă cu ajutorul fondurilor eu
ropene. Pe lângă programele guver
namentale destinate administrației 
publice vom derula mai multe pro
grame pentru întreprinzătorii partic
ulari. Un prim proiect care vine în 
întâmpinarea întreprinzătorilor din 
județul Hunedoara va fi implementat 
de către Comisariatul Pentru Soci
etatea Civilă, în colaborare cu Pre
fectura Hunedoara și Consiliul 
Județean. Proiectul constă din de
schiderea unui centru de informare și 
documentare în domeniul 
oportunităților de finanțare ce se 
desfășoară în Euroregiunea Vest. In 
cadrul acestui centru, potențialii in
vestitori pot să beneficieze atât de

informații cu privire la oportunitățile 
și accesarea finanțărilor din fonduri 
europene, cât și de consultanță în 
vederea întocmirii documentației 
necesare obținerii de finanțări pentru 
diverse proiecte. ”

Dorin Gligor, 
subprefectul județului Hunedoara

g„Am depus documentația pentru un proiect integrat care cuprinde re
alizarea canalizării menajere, modernizarea drumurilor comunale, modern
izarea unui cămin cultural și un proiect after-school. în primăvară așteptăm 

rezultatul evaluării, dar nu cred că vom putea începe proiectul în acest an. în ceea ce 
privește proiectul de lege, orice act normativ care vine în ajutorul primăriilor este bin
evenit. ”

Emil Bâc, primar comuna Beriu

O nouă donație din Olanda
Ca urmare a bunelor relații de colaborare dintre pri

marul Alexandru Munteanu și reprezentanții comitetului de 
înfrățire din localitatea' olandeză Sliedrecht, Primăria mu
nicipiului Orăștie a primit din partea partenerilor olandezi o 
importantă donație constând în: mobilier complet de 
bucătărie, două frigidere Zanussi, cinci dulapuri pentru de
pozitarea alimentelor și trei uși, toate aceste materiale fiind 
noi și sigilate.

Potrivit primarului Alexandru Munteanu, obiectele 
primite vor intra în dotarea creșei care funcționează în cadrul

SPAS Orăștie și a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, fiind 
destinate remobilării acestor două instituții, conform stan
dardelor de funcționare în vigoare. „Relațiile cu partenerii 
noștri din Sliedrecht au decurs foarte bine și, iată, ele 
continuă la fel de buni și în prezent. Vom continua să ducem 
mai departe această politică de deschidere față de partenerii 
noștri și în special cu localitățile înfrățite. Nu pot decât să 
mulțumesc colaboratorilor noștri olandezi, atât pentru aceste 
donații, cât și pentru colaborările trecute, prezente și vi
itoare”. a punctat edilul orăștian.
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Somnul senatorilor naște monștri

UDMR cere reorganizarea 
regională a României
O inițiativă legislativă privind 
împărțirea României în 16 re
giuni a fost adoptată tacit de 

Sdnat. Prin lipsa de implicare, 
senatorii au reușit să oprească 
orice dezbatere pe tema reîm
părțirii teritoriului României 
în regiuni de dezvoltare, ur

mând ca proiectul de act nor
mativ să fie discutat doar la 

Camera Deputaților.

Parlamentarii UDMR au propus 
ca în România să se organizeze 16 
regiuni de dezvoltare, formate din 
grupări de câte două până la patru 
județe. Acestea urmează să fie 
cuprinse în cinci macroregiuni de . 
dezvoltare. Noile structuri nu sunt 
unități administrativ - teritoriale și nu 
au personalitate juridică. Proiectul 
legislativ a trecut ieri de Senat prin 
adoptare tacită. Potrivit proiectului, 
județul Hunedoara formează 
împreună cu județul Alba regiunea

famenfimr 
iie dezvolta 
-*te făcută

un ți nu *ie « fit 
Româniți pr zoi 
intereselor Mrii,

ift mopai 
mpărțire 
•r moinei

12, cuprinsă în macroregiunea 
Din aceeași macroregiune mai 
parte regiunea 11, compusă 
județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, 
precum și regiunea 13, constituită din 
județele Sibiu și Brașov.

Proiectul de lege a primit aviz 
negativ din partea Comisiei pentru 
administrație din Senat și va fi 
dezbătut de Camera Deputaților în 
calitate de cameră decizională.

Cătălin Riscuța g Cele șaisprezece regiuni
de dezvoltare

"Nu știu despre acest proiect și ce s-a în
tâmplat în plen după’ora 12, când am plecat la 
ședința din comisie. Pot să vă spun însă că 
ideea de a organiza euroregiuni se regăsește în 
programul nostru de guvernare, dar nu pentru 
perioada imediată. Ne inspirăm după modelul 
din țări occidentale precum Germania, care se 
dezvoltă foarte bine. Asocierea este benefică 
mai ales pentru obținerea de fonduri. Eu cred 
că varianta de acum, în care suntem asociați cu 
județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, este una 
foarte bună, pentru că s-au creat deja niște 
legături

(Dorin Păran, 
senator PD-L de Hunedoara)

„Esteprea devreme să tragem concluzii. Proiectul 
nu ar fi trecut prin Senat dacă parlamentarii UDMR și 
PD-L nu ar fi părăsit sala de ședință. Părăsind sala nu a 
mai existat cvorum, iar proiectul a fost adoptat prin 
procedură tacită. A fost o înțelegere ocultă între senatorii 
UDMR și PD-L. Ei nu fac onoare Senatului României. 
Proiectul merge în Camera Deputaților, care are putere 
decizională. Sunt convins că acolo lucrurile nu vor sta 
altfel".

(Cosmin Nicula, 
senator PSD de Hunedoara

«“Proiectul de lege nu a obținut votul Camerei superioare, ci a trecut 
tacit,prin neincluderea în ordinea de zi în termenul specificat de lege. Proiec
tul de lege este inoportun și nu are o fundamentare serioasă. Actuala împărțire a 

României pe zone de dezvoltare corespunde, la acest moment intereselor țării, și este 
făcută în acord cu Uniunea Europeană.

Este știut faptul că fondurile structurale finanțează programe multi-anuale, pe 
baza unor strategii de dezvoltare realizate în parteneriat cu regiunile, statele membre 
UE și Comisia Europeană, ținând cont de liniile directoare trasate de către Comisie 
pentru intreaga Uniune. Responsabilitatea principală pentru managementul acestor 
fonduri și pentru proiecte revine autorităților naționale și regionale

(Viorel Arion, deputat PD-L de Hunedoara)

Clasificarea actuală a teritoriului 
României, pe opt regiuni, este realizată 
în conformitate cu negocierile de ader
are la Capitolul 21 "Politica regională 
și gestionarea instrumentelor struc
turale ", negocieri care au fost finalizate 
pe baza cerinței ferme a Uniunii Eu
ropene și a angajamentului asumat de 
partea română, în vederea menținerii ac
tualei configurații a împărțirii teritoriale 
interne până in anul 2013. Prin modifi
carea la această dată a organizării 
regiunilor de dezvoltare vor fi create 
probleme semnificative in imple
mentarea Programului Operațional Re
gional 2007-2013, al cărui buget este 
repartizat-pe regiunile de dezvoltare in
stituite conform Legii nr. 315/2004.

Preșcolarii vor fi testați psihologic
Copiii cu vârsta între trei și șapte ani 
care frecventează grădinițele din ju
dețul Hunedoara vor fi testați și con- 
siliați psihologic. în acest scop vor fi 

utilizate teste psihologice care vor 
evalua dezvoltarea cognitivă, emoțio
nală, a cunoștințelor și deprinderilor, 
a temperamentului, a personalității 
copilului, iar dacă este nevoie se vor 
face teste pentru tulburări de perso
nalitate. De asemenea, micuții vor fi 
pregătiți psihic perntru „șocul” pe 

care îl vor avea când vor deveni șco
lari

„Până nu demult nici măcar nu ne 
puteam gândi că psihologul va putea lucra

Macroregiunea I
1. Botoșani - Suceava
2. Bacău - Iași - Neamț - Vaslui
3. Brăila - Buzău - Galați - 

Vrancea
Macroregiunea II

4. Constanța - Tulcea
5. București
6. Călărași - Ialomița - Ilfov
7. Giurgiu - Teleorman
8. Dolj - Mehedinți - Olt

Macroregiunea III
9. Gorj - Vâlcea
10. Argeș - Dâmbovița - Prahova

cu părinții și educatorii. Sunt două feluri de 
teste care vor putea fi aplicate copiilor: cele 
făcute de educator, iar celălalt tip poate fi 
aplicat de unul dintre părinți. înainte copilul 
era testat și totul se oprea aici. Cu ajutorul 
acestui instrument, copiii cu probleme vor 
putea fi ajutați, se va putea lucra cu ei chiar 
de către educatori și părinți. Acesta este 
avantajul testului”, a precizat Dan Oltean 
(foto), coordonatorul Centrului Județean de 
Asistență Psihopedagogică Deva.

Din cele 40 de cabinete de consiliere 
psihologică existente în cadrul instituțiilor 
de învățământ, 20 vor beneficia de aceste 
teste. Un test costă 4.000 de lei. Testarea va 
începe săptămâna viitoare. „Sperăm că 
părinții celor mici, care de obicei sunt mai 
activi, să se implice”, a mai adăugat profe
sorul Dan Oltean.

Macroregiunea IV
11. Arad - Caraș-Severin 

Timișoara
12. Alba - Hunedoara
13. Sibiu - Brașov

Macroregiunea V
14. Covasna - Harghita - Mureș--'
15. Bistrița-Năsăud - Cluj - 

Maramureș
16. Bihor - Sălaj - Satu-Mare

Hunedoara este cel de al doilea județ 
din țară, după Cluj, unde vor fi aplicate 
aceste teste.

Maria Bulz
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Măgureni, un sat în care nu mai locuiește
decât istoria
Undeva, la vreo 30 de kilometri 

de orașul Paliei, pe culmile 
care urcă spre vârful Go- 

deanu, un sat uitat de timp și 
oameni se încăpățânează să re

ziste timpului de mai bine de 
2000 de ani. Localitatea Mă
gureni este astăzi mai mult un 
muzeu al satului decât o locali
tate permanentă. Oamenii mai 
urcă în sat doar vara, când își 

pasc vitele pe pășunile din 
apropiere. Iarna, albul zăpezii 
t este deranjat de nici un pas 

de om. Planurile edililor din 
Beriu, (comuna căreia îi este
arondat satul Măgureni) sunt 

«. se poate de îndrăznețe. Pri
marul Emil Bâc intenționează 
înființarea unei mici stațiuni 
turistice în satul depopulat.

Situat la o mare altitudine pentru 
o așezare umană obișnuită, satul 
Măgureni a fost locuit încă din vremea 
dacilor. La doar 15 kilometri de vatra 
satului, mergând prin pădure pe drum 
de Culme, se găsesc și ruinele cetății 
Sarmizegetusa, capitala vechii Dacii, 
așezată pe mai multe terase create prin 
r^ezarea vârfurilor montane pe care au 
fost construite temple, case și edificii 
cu caracter militar. Munții Orăștiei sunt 
plini de astfel de terase dacice, extrem 
de spectaculoase prin contrastul față de 

montane obișnuite. Și la 
Măgureni există o astfel de terasă 
dacică, la o altitudine de 1400 de metri 
și înconjurată de pădurile nesfârșite ale 
munților Șureanu.

Satul fără biserică

Depărtarea foarte mare față de alte 
așezări umane a conservat și fauna din 
pădurile care înconjoară Măgureniul. 
Animalele sălbatice se simt aici în 
siguranță mai ales noaptea când 
pădurea se animă dintr-o dată cu lupi 
mistreți și căprioare, iar ursul doarme 
atât de aproape de staulele vacilor încât 
pare că le păzește.

Măgureni este satul aflat la cea 
fi J mare altitudine din județul Hune
doara și surprinde prin contracțiile 

Oamenii mai locuiesc în Măgureni doar vara, 
când vin să își pască oile

tradiționale din lemn, cu bază de piatră 
și acoperiș din șindrilă cu influențe din 
zona Mărginimii Sibiului. Aici, locuiau 
la începtul anilor 1900 peste o sută de 
oameni. în total au existat în perioada 
de maximă populare 32 de numere de 
casă. O dată eu trecerea timpului, 
populația și numărul de familii a scăzut, 
ajungând la un moment dat la nouă 
familii. Astăzi, doar două, trei familii 
mai urcă aici vara, ca să își pască oile. 
Gospodăriile sunt așezate la distanță de 
câteva sute de metri unele de altele, 
fiecare familie având terenuri folosite 
ca fânețuri sau pășuni în jurul casei. 
Satul a avut și o școală prin anii ‘50 - 
’60, care apoi s-a prăbușit, nu a avut 
însă niciodată o biserică. O 
caracteristică a zonei este și faptul că 
fiecare familie își are mormintele pe 
terenul propriu. Oamenii de aici erau pe 
vremuri agricultori, crescători de ani
male, iar cei din satele din jos îi nu
meau pe acești oameni mărgineni sau 
păcurari.

Casele stau să se prăbușească, iar despre cum au fost 
vom mai afla doar din planșele muzeografilor

Casele se prăbușesc, 
tradiția se pierde

întreagă zonă care esțe o adevărată 
bijuterie a arhitecturii tradiționale, își 
va pierde în curând urma- în timp. 
“Casele vechi se prăbușesc. Vor 
dispărea în următorii ani. Noi încercăm 
să mai sălvăm prin fotografii și planșe 
ce a mai rămas, dar unele case și 
gospodării nu mai pot fi desenate 
deoarece s-au prăbușit", spune Daniel 
I. Iancu, muzeograf în cadrai Secției de 
Etnografie și Artă Populară Orăștie. 
Daniel Iancu a făcut cercetări în zonă

Gospodăriile locuitorilor din Măgureni sunt de tip arhaic și foarte complexe. Ele sunt risipite de culmile 
de la poalele Godeanului

încă din vara anului 2007, împreună cu 
Mihai Căstăian, șeful Secției de Etno
grafie și Artă Populară Orăștie. Pentru 
a promova această zonă, reprezentanții 

muzeului orăștian au organizat și o 
expoziție, intitulată „Măgureni - Un sat 
părăsit”. Aceasta a putut fi vizitată din 
decembrie 2008 și până în mai 2009. 
Expoziția a cuprins o serie de obiecte 
provenind din zona Munților Șurianu. 
schițe și planuri de gospodării care 
ilustrează tipologia construcțiilor, doc
umente și fotografii de epocă din pe
rioada când respectivul cătun mai era 
încă locuit, precum și o serie 
impresionantă de fotografii "color prin 
care s-a dorit recompunerea atmosferei 
existente la ora actuală în acest sat 
părăsit.

Construcțiile noi pot 
să distrugă farmecul 
locului

Primăria Beriu, copiună de care 
aparține Măgureniul dorește transfor
marea cătunului într-o stațiune turistică. 
Mai multe persoane s-au arătat intere
sate să își achiziționeze aici teren și să 
își construiască cabane. “Intenționez să 
trec măcar cinci hectare de teren în in
travilan și să construim acolo cabane. 
Avem solicitări în acest sens”, spune 
primarul Emil Bîc. Acest lucra, deși fa
vorabil dezvoltării din punct de vedere 
turistic, va distrage însă întreaga 
arhitectură tradițională. “E bine că se 
face stațiune aici. Păcat însă că nu 
există legi. Nu poți obliga oamenii să 

construiască tradițional dacă nu e lege. 
Există o lege în acest sens doar pentru 
Delta Dunării, dar nu s-a gândit nimeni 
să facă una și pentru zona montană. Să 
faci case care să respecte arhitectura 
tradițională, regimul de înălțime, mate
rialele de construcție tradiționale. Chiar 
dacă înăuntru ai toate condițiile, cel 
puțin exteriorul trebuie să fie în 
concordanță cu natura și cu tradiția”, 
explică Daniel I. Iancu. Până voe 
apărea noile cabane singurele mărturii 
din Măcureni vor rămâne în fotografiile 
și planșele muzeografilor. Cercetarea 
lor urmează să se încheie în acest an, iar 
ca finalitate a proiectului va apărea și o 
monografie a satului.

Elena Matieș Iancăif

r'i-Vl.
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Uniunea Sovietică a pierdut 14.500 soldați în campania 
din Afganistan în perioada 1979 - 1989. Totuși, Jatrușev 
a reafirmat angajamentul Rusiei de a ajuta alianța 
în alte feluri.

Guvernul a avizat proiectul 
Legii sistemului unitar de pensii

Guvernul a avizat, în ședința de 
miercuri, proiectul de lege privind sis
temul unitar de pensii publice, urmând 
ca documentul să fie transmis Parla
mentului spre dezbatere prioritară. Pre
mierul Emil Boc a declarat că pensiile 
speciale vor fi recalculate în termen de 
cinci luni de la data intrării în vigoare a 
Legii privind sistemul unitar de pensii, 
fără să fie acceptată nici o excepție, dar 
ținând cont că statul a suportat o parte 
din contribuția socială în cazul anumi
tor categorii. "Pensiile speciale vor fi 
recalculate potrivit principiului 
contributivității, fără nici o excepție", a

România și Bulgaria
vor cere Greciei compensații
România și Bulgaria vor soli

cita compensații din partea 
Greciei pentru pierderile sufe
rite din cauza blocării puncte

lor vamale elene de către 
fermieri, anunță ministrul bul

gar al Agriculturii, Miroslav 
Naidenov.

spus Boc.
întrebat de presă ce se va întâmpla 

în cazul polițiștilor, premierul a precizat 
că și pensiile acestora vor fi recalculate, 
dar se va avea în vedere că statul a con
tribuit pentru aceștia cu o parte din 
contribuția socială. "Se va recalcula 
pensia potrivit contributivității, având 
însă în vedere că statul a contribuit pen
tru ei un număr important de ani și 
fiecare pe măsura contribuției pe care a 
avut-o va primi pensia aferentă", a spus 
Boc.

Sindicaliștii susțin că Legea 
privind sistemul unitar de pensii pub-

"Bulgaria și România au inițiat 
proceduri împotriva Greciei, în cadrul 
Comisiei Europene, din cauza 
nerespectării reglementărilor referi
toare la tranzitul persoanelor și 
mărfurilor", precizează Miroslav 
Naidenov.

Vicepreședintele Comisiei Eu- 

lice nu ar trebui să se aplice retroactiv^ 
așa cum prevede proiectul de act nor
mativ, precizând că ar putea fi intentate 
multe procese pe această temă, întrucât 
nici o altă lege nu s-a mai aplicat 
retroactiv.

Reprezentanții Ministrului Muncii 
au avut marți o ultimă discuție cu 
partenerii sociali pe tema proiectului de 

* Lege privind sistemul unitar de pensii 
publice, înainte ca documentul să intre 
în ședința de Guvern de miercuri. 
Potrivit reprezentanților Ministerului 
Muncii, proiectul de lege ar putea fi 
trimis în 15 februarie în Parlament.

ropene, Gunter Verheugen, a cerut 
Guvernului de la Atena să ia măsuri 
urgente pentru a permite tranzitul 
liber al vehiculelor între Bulgaria și 
Grecia. Potrivit lui Verheugen, 
obstrucționarea traficului de persoane 
și mărfuri reprezintă o încălcare a 
reglementărilor europene. "Am cerut 
Guvernului Greciei să ia măsuri ur
gente pentru reluarea tranzitului 
bunurilor, conform reglementărilor 
Uniunii Europene", a declarat Ver
heugen. într-o scrisoare oficială, 
vicepreședintele CE i-a informat pe 
miniștrii Agriculturii din Bulgaria și 
România despre solicitarea adresată 
Greciei.

Potrivit Guvernului de la Sofia, 
pierderile suferite de Bulgaria din 
cauza protestelor la punctele de 
frontieră elene se ridică la cel puțin 
12,7 milioane de euro, mai precis trei 
milioane de euro pe zi.

Adio, “droguri legale”!
Guvernul a aprobat miercuri 

ordonanța de urgență care interzice 
comercializarea așa ziselor “droguri 
legale”. Potrivit premierului Emil 
Boc, această ordonanță vine în com
pletarea proiectului de lege adoptat 
marți de Parlament. 36 de substanțe și 
27 de plante etnobotanice vor fi in
terzise, iar cele care se află în prezent 
pe stocurile magazinelor trebuie să fie 
distruse. Este pedepsită producerea, 
importul, comercializarea și chiar 
oferirea gratuită a acestor substanțe.

Ordonanța, care va intra în 
vigoare după publicarea în Monitorul 
Oficial, a fost adoptată deși nu are 
avizul Comisiei Europene. Ea se 
bazează pe un proiect elaborat de fos
tul ministru al Sănătății, Ion Bazac, 
care nu a fost adoptat din cauză că CE 
a recomandat efectuarea unor studii 
care să ateste efectele nocive ale aces
tor plante și substanțe.

Premierul Boc a cerut însă apro

barea acestei ordonanțe de urgență, 
chiar în lipsa avizului CE, motivând 
că fenomenul a luat amploare în ul
tima vreme, înregistrându-se foarte 
multe victime. Potrivit medicilor, de 
la 1 ianuarie, s-au înregistrat 13 cazuri 
în care copiii au ajuns la spital dm 
ce s-au intoxicat cu produse etnob
otanice. De asemenea, există tineri 
care declară ca deja au devenit 
dependenți de aceste plante.

Trei sferturi din farmacii 
sunt în pragul falimentului

Aproximativ trei sferturi din far
macii sunt în pragul falimentului, 
vânzările a 47% dintre acestea fiind 
mai mici față de media națională, în 
condițiile în care s-au supraexpus prin 
eliberarea continuă de medicamente 
compensate și gratuite, a declarat di
rectorul general Cegedim, Petru 
Crăciun. “Procentul de 75% farmacii 
în apropierea falimentului mi se pare 
extrem de verosimil. Am atras atenția 
de mai multă vreme că 25% dintre 
farmacii sunt la limita funcționării, 
dar asta era înainte de amânarea 
plăților de anul trecut. Cegedim 
deține date despre situația și evoluția 
vânzărilor la nivel de farmacie, iar 
aici putem confirma că, în funcție de 
vânzările medii lunare, farmaciile cu 
vânzări mari sunt în proporție de 
24%, cele medii de 29% din total, iar 
47% dintre farmacii au vânzări care 
pot fi catalogate ca mici față de media 
națională”, a explicat directorul com
paniei de analiză și studii de piață 
Cegedim.

El a arătat că farmaciile care s- 
au supraexpus au făcut acest lucru din 

cauză că nu au întrerupt eliberarea de 
medicamente compensate și gratuite, 
mai bine de jumătate de an susținerea 
publică a sistemului fiind asigurată de 
partea de retail a industriei farmaceu
tice. “Farmaciile sunt mult mai ex
puse decât arată cifrele noastre, care 
nu includ situația plăților și datoriilor 
(...). Dacă până în 2009 atrăgeam 
atenția că jumătate dintre farmaciile 
mici au vânzări care nu le fac susten- 
abile la nivelul marjelor existente, în 
2009 situația s-a înrăutățit semnifica
tiv, amânarea plăților putând duce în 
faliment toate farmaciile mici și mi
jlocii, în condițiile în care într-o far
macie costul vânzărilor, al produselor 
la distribuitori, reprezintă peste 85% 
din cifra de afaceri”, a apreciat 
reprezentantul Cegedim.

In ceea ce privește pacienții, 
potrivit lui Crăciun, poziția acestora 
nu este diferită de anii precedenți, mai 
exact "cei care au posibilități materi
ale sunt nevoiți să se descurce pe cont 
propriu, iar cei care nu au aceste 
posibilități sunt nevoițti să aștepte 
sprijinul sistemului public, sprijin

care vine parțial și nesigur". Grupul 
francez Cegedim furnizează la nivel 
mondial date și servicii de marketing 
și vânzări pentru industria 
farmaceutică, având o cifră de afaceri 
de peste un miliard dolari și circa 
8.000 de angajați.

In România, cota de piață a com
paniei în sectorul pe care activează 
este de 80%, potrivit datelor com
paniei.

Rusia refuză să mai trimită
trupe în Afganistan

Rusia nu va trimite trupe 
pentru a ajuta forțele NATO 
să lupte cu insurgența tali- 

bană din Afganistan, unde a 
luptat timp de nouă ani în 
timpul Războiului Rece, a 

anunțat un oficial de la Mos
cova.

“Ne opunem unui rol militar în 
operațiunile din Afganistan”, declara 
secretarul Consiliului de Securitate al 
Rusiei, Nikolai Patrușev, făcând 
referire la relatările din presă despre 
o propunere NATO ca Rusia să con
tribuie cu personal la campania 
afgană.

Secretarul general al NATO, An
ders Fogh Rasmussen, declara 
duminică că nu exclude posibilitatea 
ca Rusia să se alăture operațiunilor 
alianței în Afganistan, deoarece 
împărtășește preocupările de securi
tate ale alianței militare. Rasmussen 
declara în cadrul unei conferințe la 

Munchen că Rusia va avea dificultăți 
în a se lupta cu răspândirea drogurile 
produse în Afganistan, dacă sud-ves
tul țării devine un refugiu pentru 
teroriști din nou. “Cheia pentru prob
lema afgană constă în domeniul 
politic mai degrabă decât în cel mili
tar”, sublinia Patrușev, reiterâni 
afirmațiile liderilor ruși că Moscova 
nu va trimite niciodată trupe în Af
ganistan, de unde forțele sovietice s- 
au retras în 1989, urmare a unor 
pierderi umilitoare suferite în fața 
insurgenților islamici.

Uniunea Sovietică a pierdut 
14.500 soldați în campania din Af
ganistan în perioada 1979 - 1989. 
Totuși, Patrușev a reafirmat angaja
mentul Rusiei de a ajuta alianța în alte 
feluri.

Rusia a permis tranzitul pe uscat 
al livrărilor NATO non-letale spre Af
ganistan și a promis mai mult ajutor 
pentru operațiunile alianței prin extin
dere tranzitului,- furnizarea de eli
coptere și antrenarea forțelor afgane.

)
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Justin Timberlake -„Om al anului”...
Cu perucă blondă, zulufată nu putea decât să stârnească 
ilaritate. Probabil spre bucuria iubitei sale, Jessica Biel, 
care măcar atunci nu s-a temut de concurență.

Tom Cruise va juca 
în Misiune Imposibilă IV

z

Andreea Mantea crede

Actorul american Tom Cruise 
a acceptat să joace în cel de-al 
patrulea film din seria "Mi
siune Imposibilă ", au confir

mat marți reprezentanții stu
diourilor producătoare, Para

mount Studios.

Tom Cruise va fi, totodată, 
producătorul acestui film, împreună 
cu J.J. Abrams, regizorul celui de-al 
treilea film din această franciză. 
"Tom și J.J. sunt foarte talentați și 
sunt nerăbdători să colaboreze pentru 
a relansa această franciză legendară", 
a declarat Brad Grey, directorul gen
eral de la Paramount Pictures. Atât 
Tom Cruise, cât și J.J. Abrams caută 
în prezent un regizor pentru acest 
film, care va fi lansat cu ocazia Me
morial Day din 2011. "Misiune: 
Imposibilă IV" va concura cu pelicula 
"The Hangover 2", produsă de 
Warner Bros, și care va fi lansată în 
același weekend.

Tom Cruise a interpretat în

premieră rolul agentului secret Ethan 
Hunt în primul film, "Misiune: 
Imposibilă", lansat în 1996. Actorul 
american și-a reluat acest rol, patru 
ani mai târziu, în al doilea film din 
serie, regizat de John Woo. Cele trei 
filme ale francizei "Misiune: 
Imposibilă" au generat împreună 
încasări de peste 1,4 miliarde de 
dolari pe plan mondial.

Tom Cruise a încheiat recent 
filmările pentru thrillerul de spionaj 
"Knight and Day". în care joacă 
alături de Cameron Diaz, ce va fi 
lansat în iulie 2010. Cel mai recent rol 
al său a fost cel din "Operațiunea 
Valkyrie", lansat în decembrie 2008.

J.J. Abrams a avut un succes 
răsunător în 2009 cu superproducția 
"Star Trek: Un nou început", care a 
avut încasări de peste 385 de milioane 
de dolari pe plan mondial.

că e prea bătrână pentru

Luminița Anghel e „favorită”

Playboy
Este considerat cel mai sexy 

“iepuraș” de la noi din țară, iar pic- 
torialul realizat în revistă a făcut val
uri chiar și în palatul sexului, al lui 
Hugh Hefner. Dar chiar și așa, An
dreea Mantea nu mai are de gând să 
repete experiența. Motivul însă este 
unul nu tocmai plauzibil, am spune 
noi. „Tocmai am refuzat o propunere 
pentru o nouă ședință foto sexy. Am 
depășit etapa acestui gen de pictori- 
ale. Apariția din «Playboy» m-a aju
tat foarte mult în carieră, însă nu 
vreau să repet experiența. Sunt 
bătrână, acum arăt mai puțin bine”, 
a motivat fosta “vecină” a lui 
Răzvan și Dani alegerea ei.

Insă, dacă la 23 de ani Andreea 
se consideră „bătrână” pentru acest 
gen de pictoriale, ne întrebăm oare 
ce mai spune Patricia Paay, care la 
60 de ani a devenit cel mai în vârstă 
“iepuraș” din lume?

3 Nici nu a început finala națională 
a concursului Eurovision 2010, că scan
dalurile și-au intrat deja în drepturi! 
Anul aceșta problemele- sunt provocate 
de declarațiile unuia dintre organiza
torii evenimentului. Alexandru Catalan 
a stârnit comentarii referitoare la un 
eventual aranjament în privința 
melodiei care va reprezenta România la 
finala din Norvegia.

■ Acesta a făcut o declarație care i- 
a lăsat cu gura căscată atât pe 
concurența pentru Eurovision, dar și pe 
telespectatori. Referitor la prestația 
L niței Anghel la Eurovision, Cata
lan a spus că "a fost cea mai bună" și că 
speră "să se claseze și mai bine la 
Oslo".

Luminița Anghel a declarat în 
cadrul unei emisiuni televizate că nu îl 
cunoaște pe Alexandru Catalan și că 
declarația acestuia a fost o greșeală.

Melodia cu care artista speră să ajungă 
la Oslo se numește "Save their lives" și 
are un mesaj social a spus cântăreața.

Anne-Marie Duff a primit premiu
pentru cea mai bună actriță

Se anunță un an excelent pentru 
Anne-Marie Duff și James McAvoy. 
Dacă nimic nu poate egala bucuria că 
vor deveni părinți, iată însă că sur
prizele nu lipsesc din viața lor. în cursul 
serii de luni, actrița a primit premiul de 
cea mai bună actriță pentru rolul din fil
mul „Nowhere Boy”, în cadrul eveni
ng- iului Evening Standard British 
Film Awards.

Urcată pe scenă să își ridice tro
feul, vedeta a ținut să îi mulțumească 
partenerului ei de viață în discursul pe 
care l-a rostit. „Vreau să fiu doamna

McAvoy pentru o clipă și să îți 
mulțumesc sincer că ai trăit alături de o 
cântăreață de banjo roșcată și cu inima 
sfâșiată, pentru un timp”, s-a adresat 
actrița partenerului ei de viață, care se 
afla în public.

Printre câștigătorii evenimentului 
care a avut loc la Muzeul Filmului din 
Londra s-au numărat Andy Serkis, la 
categoria cel mai bun actor, veteranul 
regizor Nicolas Roeg, care a câștigat un 
premiu pentru contribuția adusă cine
matografiei, sau Sacha Baron Cohen.

Justin Timderlake a primit titlul 
de „Om al anului”

„Este mai tare decât un Grammy, un Emmy sau orice 
mi-aș fi imaginat. Vă mulțumesc!”. Acestea au fost cuvintele 
rostite de Justin Timberlake când a primit titlul de „Om al 
anului” din partea studenților la Teatru ai Universității Har- 

- vard.
Nici faptul că a urmat unor nume celebre, precum 

Robert de Niro, Tom Cruise, Steven Spielberg sau Harrison 
Ford și nici măcar succesul pe care îl are în rândul doamnelor

și domnișoarelor nu l-au scutit însă pe cântăreț să se cos
tumeze potrivit tradiției.

Iar un Justin Timberlake cu perucă blondă, zulufată, și 
sutien albastru pus pe deasupra costumului nu putea decât să 
stârnească ilaritate. Probabil spre bucuria iubitei sale, Jessica 
Biel, care măcar atunci nu s-a temut de concurență. Dar cu 
moravurile din zilele noastre, mai poți să fii sigur de ceva?

Delia Matache e suspectată 
a fi dependentă de droguri

La opt ani de la celebrul 
caz „Cocainăpentru VIP- 
uri”, în care au fost impli

cați Ileana Lazariuc, 
Raluca Sandu și Ion Ion 
Țiriac, o nouă bombă le

gată de consumul de dro
guri este pregătită să 

explodeze în showhizul ro
mânesc. “Detonator” este 
Rareș, nimeni altul decât 
fratele Laurei Andreșan. 
Aruncat în spatele gratii
lor pentru furt, tânărul de 
31 de ani a ținut să facă o 
serie de mărturisiri cutre
murătoare legate de viața 
de noapte a înaltei clase 

bucureștene.

Datorită surioarei lui, despre 
care are numai cuvinte de laudă,

Rareș a ajuns să cunoască mai 
multe personaje mondene din 
Capitală.

„Codin Maticiuc, Poponeț, 
de exemplu. Să încerce cineva să 
îi blocheze toate conturile, să nu 
aibă acces la niciun ban, să fie un 
om de rând, să vedem ce ar face, 
dacă l-ar lăsa cu buletinul în 
mână în Belgia sau în Olanda. Vă 
spun eu ce ar face, că a făcut și 
când am fost cu el în Irlanda. 
Nimic! Nu banul îl face pe om, 
dar unii nu înțeleg asta”, spune 
tânărul, într-un interviu acordat 
City News.

Tot așa, fratele „profei de 
sex” a cunoscut-o pe Delia Mat
ache. Nici despre ea nu are însă 
o părere prea bună. Ba mai mult, 
face o mărturisire de-a dreptul 
șocantă despre fosta componentă 
a trupei N&D, susținând că 
tânăra este dependentă de 
droguri: „Toată lumea zice că-i 
frumoasă Delia Matache, dar ni
meni nu știe că plătește 300 de 
euro pentru un gram de cocaină 
bună. Dacă ar ști lumea adevărul, 
ce lucruri bune le-ar putea inspira 
ea liceenilor, copiilor care o as
culta și o îndrăgesc...”.

Rareș Andreșan nu vrea să 
intre în detalii sau să dea alte 
nume, conștient că ar putea avea 
mari probleme în aprilie, când va 
fi eliberat din Penitenciarul 
Bistrița. Concluzia este însă 
amară. „Nu-mi plac cei din 
lumea mondenă, pentru că ma- 
joritatea-s falși”, a conchis 
tânărul.

J
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Vaporul cu care Kyle Considine și Jiul său pornesc în croazieră este de
turnat de un grup de teroriști. Kyle, împreună cu șeful serviciului de 
securitate de pe vapor, încearcă să elimine teroriștii unul câte unul, 
însă nu mai pot să facă nicio mișcare în momentul în care Zach, băia
tul lui Kyle, este luat ostatic și amenințat cu moartea.
(Antena 1, 20:30, Croazieră pe oceanul spaimei)

Vedete
Corect

A medita Dușmani
Culoare

Erodat

Patroni
Vedetă

A oră căi came

încăpere

Fixator

în haoslCalapod

întremat

Răsărit

Săltător

Yvonne 
Tudor

Ritm 
mediu!

Nu in 
acest 

moment

Tijă 
vegetală

Plin 
peste 

măsură

S-a născut pe 18 septembrie 1986 în Lewis
ham, Anglia și a crescut în Grove Park.

Afost o adolescentă rebelă. După școală își 
petrecea nopțile până târziu, în baruri cu prie
tenii. A recunoscut că a fost dată afară de la 
câteva examene.

La 16 ani renunță la școală pentru a se angaja 
coafeză. Colegii au încurajat-o să-și încerce 
norocul în modelling, iar la 17 ani participa la 
concursul Search for a Beach Babe, concurs 
pe care îl și câștigă. Află de la o prietenă de 
concursul de la pagina 3, din The Sun. Trirr 'ș 
câteva poze și în decembrie 2004 este de
semnată câștigătoare.

Este imaginea de la Sony Computer Enter
tainment Europe's Formula One 06, per i 
PlayStation 2, PlayStation Portable și F1 uE 
pentru PlayStation 3.

A obținut un rol in versiunea Cashback, iar 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
juca în filmul Baywatch.

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

ene animate, - 33.)
08:00 Trezirea la apel! Prima parte
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! Partea a doua
10:10 Don Juan îndrăgostit (s, - 197.) 
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) 
12:20 Semne (reportaj, 2007, rel.) 
12:45 Secretele de la palat

(serial, rel. - 5.)
14:00 Telejurnal; Sport: Meteo
14:45 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
lOO Iubiri dincolo de ecran. Ep. 5 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general (talk show) 
18:00 Tragerile Jockcr, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
18:25 Secretele de la palat (s, - 6.) cu 

Yo Won Lec, Kil-Kang Ahn. 
Tâc-woong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo
21:10 Ediție specială
22:25 Ochiul magic
23:00 Clima, un motiv dc război?

(serial documentar)
23:55 Jocurile Olimpice de lamă

Vancouver 2010

TV *7 2
07:00 Centrul dc frumusețe (serial, 

rel. - 20.) cu Stefania Sandrclli, 
Vima Lisi, Caterina Vertova, 
Giuliana Dc Sio

@8:00 Dincolo de hartă
(documentar, rel.)

08:30 Atlas (rel.)
@9:00 Jurnal de modă (rel.) 
10:10 Timpul chitarelor (rel.) 
11:30 Telejurnal; Sport 
12:00 Bazar (documentar, rel.) 
12:30 Telejurnal
12:45 Elisa (serial.- 22.) cu Vittoria 

Puccini, Jane Alexander. Ales
sandro Preziosi, Linda Batista 

14:30 Tribuna partidelor parlamen
tare (rel.)

15:00 împreună în Europa
(film educativ)

16:00 Polo: Steaua - CSM Frigoconti 
Oradea

17:15 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

17:30 Berlin. Berlin (s, - 52.)
18:00 Volei masculin: REMAT Zalău

- Dukla Liberec 
.20:00 Jurnal de modă 
21:00 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment. 2009)
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 
22:00 Ora dc știri (show de întâlniri) 
23:10 Memento (thriller) cu Guy 

Pearce. Carrie-Anne Moss, Joe 
Pantoliano, Mark Boone Jr.

23:30 Știrile PRO TV

; 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)

07:00
09:55

Știrile PRO TV 
Omul care aduce cartea

07:00
08:15

Sărmana Maria (s, r) 
în numele iubirii (s, r)’

i 07:00
07:30

Camera de râs
Șoimii furtunii (serial desene

10:00 în gura presei 10:00 Anotimpurile sufletului i 09:15 Cameleonii (s, r) animate, rel. - 3.) cu Chiara
11:00 Lassie (serial) cu Corey Sevier, (dramă, rel.) cu Leigh Lom- , 10:30 Iubiri (serial) Zanni, Matt Hill, Colin Mur-

Susan Almgren. Walter Massey, bardi, Sam Hennings, Claude 11-45 Pagini de viață (film) dock, Scott McNeil
Tim Post Akins, Logan Hall 13:00 Pagini dc viață (film) S 08:20 Sport cu Fiorentina

12:00 Sheena (serial dc aventură) cu 12:00 Tânăr și neliniștit (s, r. - 3674.) 14:30 Aniela (serial, r) 09:00 Camera de râs
Gena Lee Nolin, John Allen : 13:00 Știrile PRO TV 15:30 Destine furate (serial) 109:30 Mort-copt, la muncă! (s„-'’J4'
Nelson. Margo Moorer, Kevin 14:00 Cookie icomedie) cu Peter 16:25 Vremea dc ACASĂ 10:30 Misiune pentru preșcdinte-Jfc-
Quigley Falk, Emily Lloyd, Jerry Lewis, 16:30 Sărmana Maria (serial) țiunc, r)

’ 13:00 Observator Adrian Pasdar 17:30 Povcștiri adevărate 13:00 Camera de râs
14:00 Umbrele trecutului (western) 16:00 Tânăr și neliniștit (s, - 3675.) 18:30 în numele iubirii (serial) : 14:00 Medium (serial, r - 17.)
16:00 Observator 17:00 Știrile PRO TV (2009) 19:30 Cameleonii (film serial) 15:00 Mort-copt, la muncă! (s,- 15.)

«7:00 Acces Direct . 17:45 Happy Hour (divertisment) 20:30 Anicla (serial) 16:00 Pe firul apei (dramă)
19:00 Observator 19:00 Știrile PRO TV (2009) 21:30 India (film serial dc aventură) 18:00 Focus 18 90'
20:30 Croazieră pe oceanul spaimei 20:30 Nu da înapoi (film dc acțiune) cu Juliana Paes, Mârcio Garcia, 19:00 Focus Sport

(film de acțiune) ciț Casper Van cu Sean Faris, Djimon Hounsou, Rodrigo Lombardi, Caio Blat ® 19:30 Cireașa de pe tort (reality
Dien, Danielle Cormack, Alis- Cam Gigandet, Amber Heard 22:30 Povcștiri de noapte (emisiune show)
tair Browning, Bruce Burficld 22:15 State dc România (serial dc co- de divertisment) 20:30 Mondenii Show (divertisment)

' 22:30 Observator medie, - 59.) cu Gheorghc Visu, 23:30 Terra Nostra (serial) cu Anto- ■ 22:00 Focus Monden
23:30 Un Show Păcătos Carmen Tănase, Doinita Oan- nio Fagundes, Raul Cortez, Ana 22:30 Trăsniții (s, - 25)

(emisiune de divertisment) cea, Octavian Strunilă Paula Arosio, Thiago Lacerda k 23:15 Medium (s, - 18.)

B 13:30 Vibrații (comedie) cu Ramon Bicri, Googy Gress, Cyndi
I Lauper, Jeff Goldblum, 15:10 Bascheții fermecați 2 (comedie)

cu Jascha Washington, Kel Mitchell. Michael Beach, Brett 
Kelly, 16:45 Crăciunul (dramă) cu Scan Patrick Brennan, David Wall, 
Kerry Wall. Brennan Wall, 18:15 Despărțiți, dar împreună (comedie), 
20:00 Copilărie curmată (documentar), 21:30 Larry David, inamicul pu
blic nr. 1 (serial. - 6.) cu Larry David, Cheryl Hines Jeff Garlin, 22:05 
Sex și moarte (comedic romantică) cu Simon Baker. Robert Wisdom, 
lane Sade, Patton Oswalt.

13:00 Teo (rel.), 14:15 V.l.P. (serial, rel. - 5.). 15:30 Seinfeld (s, 
rel. - 71.), 16:00 Un medic în familie (serial, - 12.) 17:00 
Băieții mci (serial dc comedic, - 9.), 17:30 El Malcfico re-

I -vine (filni dc animație), 19:00 V.L'P: (serial, - 6.) 20:00 
Cu sânge rece (serial polițist, - 16.) 21:00 Seinfeld (serial dc in
comedie, - 73.) 22:00 Serviciu de escortă (thriller) cu Shannon Tweed, 
Sam J. Jones, John Enos, Mary Shannon
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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 card pentru 1001 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 Ici 
(340 Ici - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.ll. 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.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară dc albine de calitate 
superioară, presați pc valțuri R1TCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A, la preț 
dc 30 dc lei/ kg, iar dacă se depășește 10 kg, restul este de 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.

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

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 Hălmăgcl, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 casc 
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.

V. ... 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.

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 I - C.P. 
122, Deva/HD.

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

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

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.

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață mare, zc:ii centrală^uper ame
najată,mobilată și utilată (centrală termică, termopanc, TV, aragaz, ma
șină de spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

DANI & DAMY - recondiționăm căzi de baie și chiu
vete, în diverse nuanțe, oferindu-vă certificat de calitate 
și garanție. Tel. 0254.240.492 și 0740.822.705.

închiriez apartament în Dcva„2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, se. 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.

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

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

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

LAVAGIOAUTO S.R.L.
Ileva.Cilea'Zirandului 150 (l)N7)
(Ieșirea spre Simeria, lingă Voim)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem coniraac 

pentru firme ai

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

Vă oferim;
• PERSONAL

REDUCERE
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 de funcționare. Bună pentru programul 
Jfla”. Preț negociabil. Tel. 0745.213.577.

ANUNT public
SC CĂTĂLIN INTERNATIONAL SRL cu sediul 

în localitatea Crișcior, str. Zarandului, nr. 75A, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliber
area autorizației de mediu pentru obiectivul “Producție 
mobilier”, situat în localitatea Crișcior, str. Zarandului, 
nr.75A, jud. Hunedoara.

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

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

DE 20%

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL

• SOLUȚII
SPECIFICE

• CALITATE

• program de iueru 8 on 

-salariu 600 RON net 
-cartede muncă

Clicniii fideli primesc 
pc bază dc bon, 

U7SPĂIÂRI 
UNA GRATIS

1‘nKțrîntdtfnadxHurt

Zkic
îtemet ewb.ee

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm serviri curățenie
* persoane fizice 

* ’ persone jurttke

GLASUL HUNEDOAREI 
ofertă 

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

A bonamentele se pot face: 
- prin factorii poștali; 

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

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

ANUNȚ PUBLIC
5

SC LUVIRA SRL cu sediul în localitatea Crișcior, str. Zarandului, nr. 
75A, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Producție mobilier”, situat în localitatea Crișcior, 
str. Zarandului, nr. 75A, 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 juridice -

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

12 luni - 108 lei

g 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 volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
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DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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 
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Mureșul Deva și FC Hunedoara 
pierd în amicale
Mureșul Deva și FC Hunedoara au 
înclinat ieri steagul în favoarea unor 
echipe fruntașe din Liga a treia. De

venii au cedat în fața celor de la 
Voința Sibiu, iar CFR Marmosim Si
meria a trecut la pas de liderul din 
Liga a patra județeană, FC Hune

doara.

Până miercuri, jucătorii deveni nu 
s-au întâlnit cu mingea decât la antrena
mente, dar debutul în amicale a fost 
făcut cu stângul de jucătorii Iui Gheo- 
rghe Barbu. Intr-o partidă de pregătire 
disputată la Sibiu, Mureșul a cedat, 0 - 
1, în fața liderului din seria a șasea a 
Ligii a treia. Potrivit oficialilor deveni, 
meciul s-a disputat în condiții improprii 
unui meci de fotbal, terenul ales de sibi- 
eni fiind acoperit cu un strat destul de 
gros de zăpadă înghețată. Directorul 
sportiv al devenilor, Gheorghe Țurlea, a 
avut numai cuvinte de laudă pentru ad
versari. „Au o echipă foarte bună, toți 
jucători tineri. Vor promova fără prob
leme anul acesta. Se vede că au și mai 
multe meciuri în picioare decât noi”, a 
declarat Gheorghe Țurlea.

Mureșul Deva a început partida în 
următoarea alcătuire: L-aurențiu
Moldovan Opriceană, Pistol, Dosan, 
Câmpeanu - Furdean, Golguț, Janos 
Vajda, Sătmar, Kelemen, Bajko. Pe par

cursul reprizei secunde au mai intrat în 
teren Moldovan, Grigoruță, Moca, Bog- 
man și juniorul Dan Alexandru. Au ab
sentat Cristi Zaiați, accidentat, precum 
și Breaz. După cum se vede, trei dintre 
noile achiziții din această iarnă și-au 
făcut loc în prima garnitură a devenilor. 
Este vorba de Opriceană, pe postul de 
fundaș dreapta, în locul lui Bălu, Fur
dean ca mijlocaș dreapta și Kelemen.

La fel au fost condițiile și la Sân- 
tandrei, acolo unde CFR Marmosim 
Simeria și FC Hunedoara au jucat un 
amical hunedorean sută la sută. Câștig 
de cauză a avut echipa din divizia 
superioară, care s-a impus la final cu 4 
- 0. Golurile simerienilor au fost în
scrise de Boloș, o dublă în prima repriză, 
iar în actul secund au punctat Neamțu și 
Ungureanu. Cei doi antrenori, Nelu 
Mitrică și Mirel Biriș, au rulat pe durata 
celor două reprize întreg lotul de 
fotbaliști pe care l-au avut la dispoziție 
pentru acest meci. Simerienii au odihnit 
însă mulți titulari, deoarece CFR Mar
mosim mai susține încă două amicale în 
această săptămână: la Arad, cu Gloria, și 
acasă, cu Voința Sibiu, cea care i-a în
vins ieri pe deveni. FC Hunedoara a 
încheiat cu jocul de la Sântandrei un 
stagiu de pregătire centralizată de circa 
zece zile la Cinciș, timp în care jucătorii 
s-au axat pe pregătire fizică.

Gheorghe Poenaru a mai 
înregimentat un ex-jiulist, 
pe Răduțoiu

Mircea Gheorghe a ales Turda
Curtat de Minerul Lupeni, dar și de Arieșul Turda, 

mijlocașul Mircea Gheorghe s-a decis să semneze cu ultima 
echipă. Jucătorul era așteptat la negocieri, la Lupeni, dar s-a 
răzgândit și a plecat în cantonament, în Ungaria, cu Arieșul 
Turda. Fotbalistul a fost declarat liber de contract de la Jiul 
Petroșani și i-a convenit mai mult oferta financiară a 
Arieșului Turda, plus că la echipa clujeană avea șansă să lu

creze cu fostul său antrenor de la Jiul, Marin Tudorache. 
Mircea Gheorghe a marcat primul său gol pentru Arieșul în 
cantonamentul din Ungaria, 5 - 1, cu Luceafărul Oradea. 
Pentru jucător ar fi insistat fostul său coleg de la Petroșani, 
Dumitru Hotoboc, cel care a semnat un contract cu gruparea 
din Valea Jiului și tot la Lupeni se mai pregătește un alt fost 
jiulist, fundașul Iosîf Kalai.

Răduțoiu, la Bacău
Fundașul echipei Jiul, Ciprian 

Răduțoiu, a devenit liber de contract 
în urma litigiului câștigat cu Jiul 
Petroșani și va evolua din returul de 
campionat, pentru o perioadă de șase 
luni, la echipa FCM Bacău. La gru
parea aflată în Seria 1 a Ligii a doua 
mai evoluează doi jucători foști la 
Jiul, Dragoș Boboc și Adi Câmpeanu, 
iar echipa este pregătită de Gheorghe 
Poenaru, fost de asemenea la Jiul 
Petroșani.

Cât despre reunirea 
petroșănenilor sau despre retragerea 
echipei din campionat, aceleași 
noutăți: discuții interminabile între 
patronul Alin Simota și primarul 
Iacob-Ridzi. Discuțiile au fost confir
mate de vicepreședintele 

petroșănenilor, George Boboc, care a 
evitat însă să spună care este și rezul
tatul negocierilor purtate între cei doi. 
"Știu că se tot poartă discuții între 
domnul Simota și primarul localității. 
Ceva - ceva tot se stabilește, qă s-au 
tot întâlnit în ultima vreme, așa că 
până la urmă cred că se va găsi o 
soluție ca Jiul să continue. Chiar dacă 
mulți jucători au plecat, vom aduce 
mulți tineri, pentru că vrem să 
schimbăm strategia clubului. In 
sunt foarte mulți fotbaliști talentați 
liberi de contract, pentru că jucătorul 
român întâi așteaptă să fie liber, și 
abia apoi își caută echipă”, a șwjs 
George Boboc, citat de sru_ .1 
ligab.ro.

Simerienii ar fi de acord
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cu amânarea returului
Deși stă în prima etapă de campionat, pentru că meciul cu Vi

itorul Sânandrei nu se mai dispută, după ce această formație s-a re
tras din campionat, antrenorul lui CFR Marmosim-Simeria, Mirel 
Biriș, ar fi de acord cu amânarea returului. Tehnicianul 
“mărmurarilor” spune că o astfel de variantă ar fi plauzibilă doar în 
condițiile în care terenurile vor arăta la fel ca și până acum, adică 
înghețate și acoperite cu un strat gros de zăpadă. CFR Marmosim 
Simeria a disputat până acum două jocuri amicale de pregătire, cu 
Minerul Lupeni și FC Hunedoara, ambele desfașurânu-se pe terenuri 
acoperite de nămeți. Potrivit unor surse neoficiale, reluarea returului 
în Liga a treia a fost deja decisă, partea a doua urmând să înceapă în 
data de 5 martie și nu pe 26 februarie, ca și până în prezent.

Mirel Biriș nu dorește 
meciuri jucate pe terenuri 
impracticabiler>« Pagină reuiișatu de Bogdan Barbu

CUYK

ligab.ro

