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Ungurii s-au înfrățit

K Curs Valutar S’ Cover Story

intre ei
E oficial. Ungurii din Hunedoara și cei 

din Covasna sunt cu toții de un sânge și de un 
neam. Documentul de înfrățire a fost parafat 
oficiabliHJcva.-;, ~
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Adio „vise” 
etnobotanice

Jiul a intrat 
în moarte clinică
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® Cu ochii pe ei
Sursa de la Spitalul 
Județean Deva și-a dat 
obștescul sfârșit

Știrea zilei
de Alexandru Avram

Mircea Moloț a fost 
validat președinte al 
PNL Hunedoara

Consiliul Național al Partidului Națio
nal Liberal a validat, ieri, alegerile Conferinței 
Județene prin care a fost ales Mircea Moloț ca 
președinte al organizației județene de partid.

Odată cu această decizie, viața agitată 

din PNL Hunedoara e pe cale să reintre în nor- 
malitate. Decizia de la centru nu spulberă, 
însă, în totalitate informațiile contradictorii 
privind soarta fostului președinte Mircia Mun
tean. Potrivit unor surse apropiate liderilor 
PNL, Mircia Muntean ar urma să preia șefia 
organizației municipale Deva după ce a pier
dut bătălia de la Conferința Județeană. Pentru 
a obține această funcție ar fi nevoie ca noul 
Birou Permanent Județean să aprobe dizolva
rea Biroului Permanent Municipal Deva. De
mersul s-ar puțea face la solicitarea primarului 
liberal al Devei. Temeiul pe care îl poate in
voca Mircia Muntean este legat de abaterile de 
la disciplina de partid a aleșilor locali, în frunte 
cu Florin Oancea, care boicotează proiectele 
și inițiativele primarului.

Oancea crede că această mișcare, dacă 
ar fi să fie adevărată, este una fantezistă și ne
serioasă. „Mircia Muntean poate să depună o

sesizare la PNL Deva dacă este nemulțumit de 
activitatea liberalilor aleși în Consiliul Local. 
Cererea lui ar urma să fie discutată în cadrul 
Biroului Permanent Municipal și transmisă la 
conducerea județeană a partidului pentru deci
zia finală. Dacă noi cei care am votat împo
trivea proiectelor inițiate de primarul Mircia 
Muntean am adus vreun prejudiciu partidului 
sau devenilor. suntem gata să ne asumăm 
sancțiunile. Dar nu poate fi vorba despre așa 
ceva. Prejudicii partidului ar fi adus Mircia 
Muntean, dacă ar fi trecut proiectele lui. Pen
tru că ele sunt un atentat la buzunarul deveni
lor”, a declarat viceprimarul Florin Oancea. 
Contactat telefonic, președintele Mircea Moloț 
a declarat că nu a făcut nici un „troc” cu Mir
cia Muntean pentru a-i pune pe tavă șefia PNL 
Deva și nici nu va intra într-o astfel de combi
nație.

■. K
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
: ►DN 7 - DJ 687 Cristur -
1 Hunedoara
O ►DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
K ►DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
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Calendar
Ț greco-catolic

Sf. m. Pamfil și cei 
împreună cu el 
Ț romano-catolic

Ss. Iulian și Iuliana,
girați m.

<__________ \
RețCJtH zilei
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Salată
ca legume, 
portocale 
și couscous

Ingrediente:
1 ceapă medie, 1 lingură de ulei, 250 
g couscous, 1/2 cub de supă, 125 g 
măzăre din conservă sau ’’mange 
tout”, 1 ardei .gras roșu, 3 portocale, 
zeamă de lămâie după gust.

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe. Se călește 

în ulei până se inmoaie și devine 
translucidă. Intre timp se taie ardeiul 
și ’’mange tout” julienne. Dacă folo
siți mazăre, aceasta se clătește bine 
în apă rece. Portocalele se cojesc, se 
curăță de sâmburi și se taie în felii.

Jumătatea de cub de supă se fă
râmițează și se pune în 250 ml de 
apă (se verifică pe ambalaj dacă este 
cantitatea corectă pentru 250 ml de 
apă). Se face supa pe foc sau la mi
crounde. Când ceapa este călită se 
adaugă couscous-ul și se amesteacă 
la foc mic câteva secunde. Se dă ti
gaia de-o parte și se toamă supa 
peste couscous. Se acoperă și se lasă 
5 minute.

Se amestecă couscous-ul cu o 
furculiță pentru a se aera. Se adaugă 
mazărea sau „mange tout”, ardeiul și 
portocala tăiate și se amestecă. Se 
pune zeama de lămâie și se amestecă 
din nou. Se servește imediat.

Hunedoara
Marți 16.02.2010 în intervalul 

orar 08.30 -14.30 se va sista 
furnizarea apei potabile în municipiu] 
Hunedoara, în zona MV — străzile: 
Mioriței, Ghioceilor, Rândunicii, 
Dacia - parțial, Eroilor - parțial, Bui- 
turi - parțial, Mircea Vulcănescu, 
Vasile Pârvan, Izvorului, Aleea 
Bicicliștilor.

Agenți economici afectați: 
Școala Generală nr. 11, Grădinița M V, 
spălătoriile auto de pe strada Eroilor, 
SC. MARITAN SRi .
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-ț-Sfântul Zilei-----------------------
Pomenirea Sfinților Mucenici: Pamfil, Valent, Pavel, Seleucus, Porfirie, 
Iulian, Teodul, Hie, Ieremia, Isaia, Samuil și Daniil (309-310)

Acești doisprezece Sfinți 
Mucenici au pătimit pentru Hristos 
în Cezareea Palestinei, pe vremea 
împărăției lui Maximilian - Galeriu 
(305-311).

Cel dintâi cu rânduială era 
Sfântul Pamfil, care era de neam din 
Beirut, bărbat vestit și preot al 
cetății. Acesta învățase multă carte, 
și, părăsind averea și casa 
părintească, s-a făcut ucenic lui 
Pieriu, care urma lui Origen, la 
marea școală din Alexandria. Acest 
Pamfil a înființat în Cezareea 
Palestinei o mare bibliotecă, de 
peste trei mii de cărți, pe care a 
dăruit-o bisericii de acolo. A înte
meiat, tot acolo, și o școală, în care 
se învăța duhovniceasca filosofie a 
Sfintei Scripturi, pe care a copiat-o 
de mai multe ori și pe care a 
răspândit-o în dar. Vestit învățat 
fiind, era totodată împodobit și cu 
viață îmbunătățită. Și, așezându-se 
în Cezareea, măcar că se bucura de 
multă prețuire între oameni, el și-a 
împărțit averea la săraci și trăia în 
fapte bune, în smerenie și în în
frânam, propovăduind Evanghelia și

aducând pe mulți la dreapta 
credință. Faima credinței și 
înțelepciunii sale ajungând pretutin
deni, și-a atras mânia lui Urban, câr- 
muitorul Palestinei, care-1 închise 
și-1 chinui în temniță, vreme de doi 
ani, iar după moartea lui Urban, 
prigonirea continuă sub dregătorul 
Firmilian. Și în temnița unde se afla 
Sfântul Pamfil se mai găseau închiși 
și alți creștini vrednici de laudă: Va
lent, diaconul din Ierusalim, bătrân 
înțelept și ascuțit la minte, care știa 
pe de rost Sfânta Scriptură și Pavel 
din Ianina Palestinei, crf Fierbinte 
cu duhul, care suferise mai înainte 
arderea focului pentru credință. Toți 
trei, îndurând chinurile, nu încetau a 
mărturisi pe Hristos. Deci, au trecut 
în vremea aceea prin Cezareea, cinci 
tineri din Egipt, în drum spre țara 
lor. Și, mărturisind ei că sunt 
creștini, îndată an fost aruncați în 
aceeași temniță și au fost puși la 
chinuri cu Sfinții Pamfil, Valent și 
Pavel. Nici unul din ei nu s-a clintit 
de la dreapta credință. Iar numele lor 
erau: Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil și 
Daniil.

Și fiind osândiți la moarte și 
popor mult adunându-se la vestea 
osândirii lor s-au ridicat glasuri din 
popor care strigau împotriva prigo
nitorilor. Deci, au fost prinși atunci: 
Porfirie, un tânăr de 18 ani, care fus
ese slujitor Sfântului Pamfil, Seleu
cus, care avusese înaltă dregătorie în 
oaste și sclavul Teodul, chiar dintre 
casnicii dregătorului. Și au fost 
uciși, la porunca dregătorului Fir
milian, cu înfricoșătoare moarte: 
unii, arși de vii, alții, junghiați și 
răstigniți, iar alții, prin tăierea capu
lui. Iar un oarecare Iulian, care încă 
nu se botezase, dar râvnea să se nu
mere cu creștinii, om în trecere prin 
Cezareea și căutând o unealtă, fiind 
prins pe înserate că săruta trupurile 
Sfinților omorâți, a fost osândit să 
fie ucis și el, prin ardere de viu, îm
plinind astfel ceata celor dois
prezece.

Și așa, cei doisprezece Prooroci 
și Apostoli, au stat cu Proorocii și cu 
Apostolii, înaintea lui Hristos Dom
nul, în cereasca împărăție, 
încununați cu cununile biruinței.

le HOROSCOP
Poți avea mari așteptări de la 

această zi pe plan sentimental. Chiar 
și lucrurile care ți se păreau imposi
bile se întâmplă într-un mod complet neaștep
tat.

La serviciu te lovești de niște blo
caje. Păstrează-ți calmul și încrederea, 
în curând lucrurile se vor rezolva.
Acasă te bucuri de un mediu plin de înțelegere, 
afecțiune și veselie.

în dragoste te înfrânezi mult, de 
teamă că persoana în cauză nu merită 
încrederea ta. La serviciu ai foarte
mult de lucru, însă faci față cu bine. Este o zi 
în care cunoști multă lume.

Ești obligat să-ți asumi importante 
responsabilități familiale. Trebuie să- 
ți aduni forțele și să reziști, pentru că
în curând totul va reveni la normal. Ai mare
grijă la ceea ce spui, chiar dacă spui adevăruri.

Partenerul de viață face tot ce-i stă 
în putință ca să te mulțumească. în 
ceea ce privește banii este bine să iei
taurul de coame și să abordezi problemele ma
teriale.

Lasă mondenitățile și acordă aten- 
ție partenerului. Este o zi cu excelente 
perspective financiare. Ai posibilita
tea de a redresa o situație compromisă sau de 
a-ți fructifica resursele.

S-au născut:

16 februarie
de-a lungul timpului

1699: Prima diplomă leopoldină ce recunoaștea cleru
lui greco -catolic aceleași privilegii de care se bucurau și 
preoții catolici

1923: La Geneva s-au pus bazele noului pact al Micii 
înțelegeri

1930: Federația Română de Fotbal s-a afiliat la 
Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA)

1968: România a renunțat la organizarea 
inistrativă tipic sovietică în regiuni și raioane și a

reînființat unitatea administrativ-teritorială tradițională: 
județul; au fost organizate 39 de județe, plus municipiul 
București

1836: Bogdan Petriceicu Hașdeu, spirit enciclopedic
11 culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, 

tic și publicist, vicepreședinte al Academiei Române 
)

1853: Ioan Astenie Andcrca Honorodeanu. poet și 
memorialist (d. 1877)

1886: Constantin Budeanu, inginer, unul dintre înte
meietorii școlii românești de electrotehnică, membru al 
Academiei Române

1906: Tiberiu Popoviciu, matematician, membru al 
Academiei Române

1935: Sonny (Salvadore) Bono, membru al grupului 
Sonny and Cher (d. 1998)

1959: John McEnroe, jucător de tenis american

Comemorări:

1279: Regele Alfonso al III-lea al Portugaliei (n. 
1210)

1907: Giosue Carducci, poet, prozator și eseist italian, 
laureat al Premiului Nobel (n. 1835)

1995: Victor Kembach, prozator, poet, eseist, 
traducător, autor al unui Dicționar de mitologie generală 
(n. 1923)

1996: Nicolae Carandino, gazetar, traducător și direc
tor al Teatrului Național din București, ultimul dintre 
supraviețuitorii procesului Iuliu Maniu (n. 1905)

Dacă nu ai posibilitatea de a face 
sport în mod regulat, cel puțin mergi 
mai mult pe jos. Acest lucru te va ajuta 
să te oxigenezi și să lupți contra durerilor de 
cap sau a somnului. Dacă comportamentul 
unor colegi te nemulțumește, pur și simplu ig-
noră-i.

Relațiile cu persoanele dețex fe- 
minin prezintă mai mare interes pen- '' '
tru tine azi. Viața în familie este 
extrem de animată. Se poate să fie nevoie să 
pui ordine în unele lucruri. Profită de această 
zi și contactează persoanele care te pot ajuta în 
proiectele profesionale.

Relațiile amicale se dovedesc 
foarte utile. Prietenii sunt lângă tine 
să te sfătuiască, să te facă să te simți
bine și să te ia cu ei în diverse călătorii. Te 
simți apreciat și iubit, iar acest lucru îți dă mare 
încredere în tine.

Relațiile cu cei din familie riscă să 
se deterioreze brusc. Acceptă să faci 
câteva concesii care permit o reconci
liere. Și mai ales nu țipa ca să obții rezultatele
dorite. Dacă ai grijă la ceea ce spui, vei vedea

Bancurile zilei că lucrurile se aranjează de la sine.

Ce diferență este între 
poliție și vânt? Poliția bate 
mai tare...

© © ©

Un tip cu soția sa merg 
la farmacie să cumpere câ
teva pilule Viagra. El re
clamă: - Cum!? 10$ o 
pastilă!

La care soția sa: - Lasă,

40 $ pe an nici nu e așa de 
scump...

© © ©
Un oltean e condamnat 

la moarte prin electrocutare. 
Este așezat pe scaunul elec
tric și întrebat care e ultima 
lui dorință. Olteanul răs
punde:

- Să mă țineți de mână.

© © ©
Boxerul campion vine la 

poliție:
- Un tip m-a jefuit.'M-a 

amenințat și mi-a luat cei 
300$ pe care îi aveam la 
mine.

- Și nu v-ați apărat?
- Pentru numai atîția 

bani?!

© © ©
Doi polițai discută:

- De ce îți tot freci mîi- 
nile?

- Că mi-e frig...
- Da' de ce nu-ți bagi 

mîinile în buzunar?
- Acolo mi-s mănușile.
© © ©

Te bucuri la locul de muncă de 
șanse, întâmplări și intuiții care te 
ajută mult. Dacă îți este greu să faci
niște alegeri, întreabă un specialist. Acasă ești
tentat să cheltui prea mulți bani și devii exigent 
cu cei dragi.

Dacă îți cauți de lucru, azi vei 
avea ocazia să-ți găsești ceva plăcut, 
însă fără garanție de durată. Ca să
eviți conflictele de orice fel învață să te arăți 
mai diplomat cu cei din jur. în dragoste ești
plin de imaginație.
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Consiliul Județean finanțează din bani publici 
studii de fezabilitate care nu mai folosesc 
nimănui și peste care se așterne praful.

Cum fentează Consiliul Județean fondurile europene

bani și din ruineMolot “stoarce”
9

Conducerea Consiliului Jude
țean Hunedoara împreună cu 

Primăria din Călan au mai 
tras un tun financiar în urma 
licitației organizate pentru sta
bilirea firmei care va asigura 
consultanța în vederea imple
mentării proiectului de ecolo- 

gizare a fostei platforme 
siderurgice. La licitația organi

zată săptămâna trecută s-au 
înscris doi participanți. în 

urma analizei ofertelor a câști
gat participantul care a oferit 
prețul cel mai mare și un timp 
de execuție a proiectului cu 19 

luni mai îndelungat

Primăria Călan, în colaborare cu 
Consiliul Județean, va accesa fonduri 

pene pentru ecologizarea fostei 
platforme siderurgice. Planurile pe ter- 
men lung ale administratorilor județului 
sunt și mai ambițioase. O parte din 
terenul eliberat de ruine să fie folosit 

Trei studii de fezabilitate, fără nicio finalitate, 
plătite din bani publici

pentru construirea unui deponeu eco
logic de deșeuri menajere, construit tot 
cu fonduri europene.

Bani publici 
aruncați pe studii 
și pe consultanță

Săptămâna trecută a fost finalizată 
licitația de desemnare a firmei care va 
întocmi Studiul de Fezabilitate pentru 

ecologizarea fostei platforme siderur
gice din Călan. La Primărie au fost de
puse oferte de către două asociați de 
societăți comerciale. Unul dintre ofer
tați (format din S.C. CVB Economic - 
filiala Cluj Napoca, S.C. ISPE SA și 
S.C. Triarh SRL) s-a angajat să în
tocmească Studiul de Fezabilitate și să 
asigure consultanța pentru un preț de 
539.400 de euro fără TVA, într-un in
terval de timp de 24 de luni. Al doilea 
ofertant (format din asocierea firmelor 

Expert Proiect 2000, European Busines 
Consulting și House Construct Invest 
Enviroment) a propus un preț de 
243.032 lei și un timp de execuție de 
cinci luni. Surse din cadrul Consiliului 
Județean susțin „jocurile” s-au făcut 
pentru primul ofertant chiar dacă a avut 
un preț mai mult decât dublu față de 
tariful celui de-al doilea ofertant. Mai 
mult decât atât, aceleași surse susțin că 
KVB Economic are „în spate” pe actu
alul Comisar Șef al Gărzi Naționale de 
Mediu, Silvian Ionescu, și datorită in
fluenței acestuia a reușit să câștige lic
itația chiar dacă prețul și termenul de 
execuție au fost departe de cele ale con- 
curenților.

O licitație 
cel puțin ciudată

In comisia de licitație au fost de
semnați reprezentanți ai: Consiliului 
Local Călan, Consiliului Județean 
Hunedoara, Agenției de Protecție a 
Mediului și cei ai Finanțelor Publice. în 
momentul deschiderii plicurilor depuse 
de ofertanți, reprezentanții Consiliului 
Județean nu au fost prezenți la ședința 
comisiei drept pentru care s-a amânat 
luarea unei decizii privind desemnarea 
câștigătorului. Câteva zile mai târziu au 
fost analizate ofertele și a fost atribuit 
contractul de consultanță și întocmire a

g Ruinele de la Călan 
continuă să ruineze bugetul

studiului de fezabilitate asociației din 
care face parte firma KVB Economic. 
De această dată comisia a fost formată 
doar din reprezentanți Consiliului 
Local Călan și cei ai Consiliului 
Județean Hunedoara, atât reprezentan
tul Finanțelor Publice cât și cel al APM 
Hunedoara semnând ulterior procesul 
verbal. Motivația oficială a desemnării 
câștigătoare a ofertei cu prețul cel mai 
mare și termenul de execuție cel mai 
lung a fost unul de ordin birocratic: 
neconcordanță între proiectul tehnic și 
cel financiar.

Alexandru Avram

Încercarea Consiliului Județean Hunedoara de a 
se integra cerințelor Tratatului de Aderare a României 
la Uniunea Europeană în ceea ce priește managementul 
deșeurilor a fost scump plătită din fonduri europene. 
Banii scoși din visteria Uniunii și din cea a Consiliului 
Județean au ajuns la diverse firme de consultanță și 
proiectare. Serviciile acestor firme nu au dus la nici un 

vzultatjudețul Hunedoara neavând până în prezent fi
nalizat nici măcar unul din cele două deponeuri eco
logice ce trebuiau construite conform Tratatului de 
aderare la UE.

Intr-o primă fază s-a încercat accesarea Aplicației 
de finanțare prin intermediul AT Phare CES 2005. 
După ce s-au cheltuit câteva sute de mii de euro cu 
studiile de fezabilitate, proiectul depus de Consiliul 
Județean nu a fost ales spre finanțare pentru mai multe 
motive (printre care lipsa unui Plan Județean de Ges

tionare a deșeurilor și lipsa terenului necesar con
strucției).

Un al doilea plan pentru care Consiliul Județean 
a plătit din nou degeaba sute de mii de euro a fost cel 
legat de deponeul ecologic care'urma să fie construit 
în Valea Jiului. Beneficiarii contractului pentru în
tocmirea documentației tehnice și implicit a banilor 
publici au fost mai multe firme asociate printre care 
Kocks, Enviroplan, EPEM, și Romaic Proiectul urma 
să fie finanțat pe Măsura ISPA 2005. Și acest proiect a 
fost abandonat de Consiliul Județean Hunedoara după 
întocmirea și plata studiilor de fezabilitate.

Ultimul contract încheiat din fonduri publice este 
cel care vizează Asistența Tehnică pentru proiectul in
tegrat la nivelul județului Hunedoara, POS Mediu axa 
6 al cărui câștigător a fost stabilit în urma licitației de 
săptămâna trecută de la Călan.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

S6,0D lel/to
25,00 leF*o
■1,11 lej/t.D
SSrQ0 hei/to

?ontir> TVA

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Sursa de la Spitalul Județean Deva și-a dat obștescul sfârșit
(pomanagii să se abțină: nu ridicăm parastas)

înainte de a intra în miezul problemei trebuie fă
cute câteva precizări. Pentru cei care nu știu, bârfa a fost 
„înfiată” de gazetari încă de la începuturile presei, după 
ce ea fusese sedusă și abandonată de oameni haini și 
fără de milă în stradă.

Bârfa conține informații neverificate pentru că de 
aia se cheamă „bârfă” și nu îi spunem anchetă. Alții mai 
deștepți decât noi - probabil, la fel de inteligenți ca 
dumneavoastră cei care citiți ziare - au căzut de acord 
că este nevoie ca unele informații de la lume adunate să 
fie înapoi la lume date fără ca jurnaliștii să își bage pixul 
în folclorul contemporan. La facerea presei, creatorul a 
gândit că știrile „neomologate” produse de cei multi și 
anonimi trebuie să își găsească un loc în presa scrisă. 
De cele mai multe ori bârfele sunt „beton”, adică ele 
livrează informații întru-totul adevărate, dar există și 
bârfe pentru care nici măcar Cațavencii nu ar băga mâna 
în foc. Acesta este motivul pentru care e de preferat ca 

bârfele să fie selectate în funcție credibilitatea sursei.
Am scris toate astea pentru că ne confruntarăm cu 

o sursă care ne-a tras clapa, deși cândva se dovedise a 
fi credibilă. Este vorba despre niște „salariați cărora le 
pasă” de la Spitalul Județean Deva. „Sursa” bârfei ne 
informa că „doamna Crăciunescu Emilia (director la 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean Deva) își 
bate joc de angajații spitalului pe care i-a „văduvit” de 
o samă de drepturi.

Epistolarii noștri spuneau că, pe la jumătatea lunii 
octombrie Spitalul a primit niște bani destinați plății 
primei de stabilitate și că doamna în cauză i-ar fi con
vins pe-toți membrii consiliului să adopte măsura de a 
nu plăti prima pentru a acoperi cu acești bani zilele fără 
plată pe care bugetarii le-au „încasat” la sfârșitul anului 
trecut și că angajații Spitalului au rămas și fără primă 
și în concediu fără plată.

După ce am primit un avertisment cum că e posibil 

să o fi dat de gard, am luat sursa la puricat și bârfa la 
bani mărunți. înscrisurile pe care le-am consultat arată 
că Emilia Crăciunescu a fost de bună credință și a încer
cat prin mijloacele legale și demersuri concrete să 
păstreze intacte drepturile salariale ale angajaților. De 
altfel, toți cei care au procedat altfel decât fa Deva, sunt 
obligați să recupereze de la salariați sporurile plătite 
pentru că au fost date ilegal. Și chestia cu angajările ile
gale la Spital e un „fâs” de rea credință. Am verificat și 
angajările s-au făcut în temeiul legii.

Astfel, astăzi, 15 februarie 2010, ora 10: 30, am 
înregistrat decesul numitei: Sursă, prenume: „salariați 
cărora le pasă”. Cum popii noștri n-au vrut s-o îngroape 
pe motiv că s-ar fi sinucis, putem spune că s-a dus drac
ului...

Al dvs Gogu
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Polițiștii hunedoreni și comisarii Gărzii Financiare au verificat trei maga
zine de plante etnobotanice precum și punctul de lucru dl societății 
comerciale din Vulcan care administrează un magazin virtual de profil.

Adio „vise” etnobotanice
Dosare penale 
pentru furt de 
energie electrică

Polițiștii au întocmit opt 
dosare penale pentru comiterea . 
infracțiunii de furt de energie 
electrică. Acestea au fost în
tocmite, după ce echipele de 
polițiști comunitari împreună cu 
reprezentanți ai companiei de dis
tribuție a electricității au efectuat 
vineri o acțiune pe strada 8 Martie 
din Petrila. Acțiunea a avut drept 
scop depistarea persoanelor care 
s-au branșat ilegal la rețeaua de 
energie electrică. Persoanele re
spective sunt cercetate în stare de 
libertate.

La volan 
cu numere 
de înmatriculare 
expirate

Un bărbat a fost prins de 
polițiști conducând deși numerele 
de înmatriculare aveau termenul 
de valabilitate expirat încă de la 
începutul lunii ianuarie a acestui 
an. Gheorghe B. de 52 de ani din 
Uricâni a fost depistat pe strada 
Muncii din Uricani, sâmbătă în 
jurul orei 13:00.

A condus băut 
și fără permis

Eugen Ț. de 31 de ani din 
comuna Hărău deși a consumat 
băuturi alcoolice s-a urcat la 
volan. El a fost depistat în trafic, 
la intersecția străzilor împăratul 
Traian cu Piața Victoriei din mu
nicipiul Deva, duminică în jurul 
orei 02:20. Polițiștii din cadrul 
Biroului de Poliție Rutieră Deva 
l-au oprit pe șofer. în urma testării 
conducătorului auto, aparatul al
cool test a indicat o concentrație 
de 0,51 mg/1, alcool pur în aerul 
expirat. Din verificările ulterioare 
a rezultat faptul că bărbatul nu 
posedă nici permis de conducere. 
Polițiștii au întocmit dosar penal 
pentru comiterea infracțiunilor de 
conducere sub influența bău
turilor alcoolice și conducere fără 
permis.

Adolescentă rănită 
grav din cauza 
gropilor de pe 
șosea

O fată de 17 ani a fost grav 
rănită în urma producerii unui ac
cident rutier care s-a produs sâm
bătă în jurul orei 09:00, pe raza 
localității Nădăștia. Șoferul auto
turismului, Ciprian C. de 25 de 
ani din Călan nu a adaptat viteza 
la condițiile de carosabil umed. în 
încercarea de a evita o groapă, 
șoferul a pierdut controlul auto
turismului și s-a izbit de un copac 
situat pe marginea șoselei. în 
urmă accidentului a rezultat 
rănirea ușoară a conducătorului 
auto și rănirea gravă a pasagerei 
B. A., de 17 ani, din Călan._

Maria Bulz 
\___________

Polițiștii hunedoreni au dema
rat, ieri seară, mai multe ac

țiuni de verificare a stocurilor 
de plante și substanțe etnobo
tanice deținute de societăți co- 

merciale. Iarba va fi 
inventariată și distrusă. Acțiu
nea polițiștilor vine ca urmare 

a intrării în vigoare a Ordo
nanței de Urgență a Guvernu

lui nr. 6/2010, prin care se

Guvernul României atf aptă prezenta ordonanță de utgenfe:

Ml. - Legea k. 143/2000 privind prevenirea ș 
combaterea traficului șt consumului iliot de drogtm, puitatâ in 
Monitorul OMal al Români®, Partea I, nr, 362 din 3 august 
2900, cv modificam» și «wMme ulterioare, se modifica și $» 
completează după cum urmează

1, La articolul 1, Ster» #) se modifică și w «roi următorul 
cuprins:

ji suosante «date sut> corrtnal t row - orogv"4 ș 
precursorii înscrii» în tabetere-anexâ ne I—IV. care fac- parte 
integrantă dm prezenta lege: tabelele pot fi modificate pnn 
hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau 
subs-țanle pnn radierea unei plante ho substanțe on prin 
transferarea acestora rfelHtn tabel In altul, la propunerea 
m«Wui sfinte,

2. In tabelul nr. I, după substanța TMA-2 s 2,4,5- 

trimeihovyamptMttemm» st introduc utiBâioureiu plante șl 
substanțe:

KPiMiatpiperamj)
CPP țcloroferalprperaană)
CP 47,49?«243ărtro»cctohec D- 5ț2-meblM8n-24jfe«S
CP47,497-05 ~ 2-(3-fedrawiciohexil)- 5-(2-meiilhepian-24I) 

fenol
CP 47.497-C8- 2-(3-hidraxiciaohextlț8T2-me&lnonaii-2-il} 

fenol
CP 47,497-09= 2-(34idtoxiodohei4p5-P-metiidecan-2-ii} 

fenol
DOC ț2,5-dimetffio4-clo®amfetanuna) = 1-!4-dor-2,5- 

dwtoii-teniij propan-2-amiM
DOI (2>0retaxl-4-iodoamfetamini.) * 1-(2.SC»Uiix-i- 

i»:‘*-i«Cri»r-2erTcM
FiuaomeKalinona (ftefedronaj 1 1<SuoWk-2- 

(mdiiamtno) prapan-1-ooa
Mantaitetamra
JWH018 s Naffetefrl 4-(1-pe.iU«idtte34i) meanona
4-meKmetcatrnona (metecrona) - 1-(4-meWetej-2- 

metilarrenopropăn-t-ona
4-metoximeteatinona (metecrona) * 1-(4-metaxifenj)-2- 

(metare) propan-t-ona
Onpavirra
Torte specie dn genul Psdocybe

5 decembrie 2005. cu completările uttenoare. se completează 
după cum urmează:

1, U articolul 2, dup* litere d) se Introduce o note Uteri, 
litere d1), cu următorul cuprins:

Jd'| fisrte ȘT Strbsrw artse sub Ctetroi rMOnal—termen 

desemnând plan tete șt substanțele cu proprietăți psihoadive, 
introduse in anexele la prezente lege prxt procedura națională 
prevăzută la art. 8 alm. (3);'.

2. La articolul 8. după alineatul (2) se introduc dote noi 
alineate, alineatele (3) ți (4), cu următorul cuprins:

J3) Pantele ș substanțele nesupuse controlului mtematiotel 
care, datorită proprfelățior psmoactve, prezintă un risc pentru 
sănătatea ptrblică sa înscriu în secțiunea «Plante a substanțe 
triate sub control național» dm tabelele din anexe la prezenta 
lege, te propunetea MwtetuM Sârfetâți,

(4) Secțiunea «Plante și substanțe afate sub control 
național» se actualizează on de câte on este necesar, pnn 
hotărâre a Guvernului'

3. La anexă, după secțiunea .Psihotrope’ • tabelului I m 
Introduce o nouă secțiune, secțiunea .Hanța ți substanța 
sfiit» sub control rațîoni!'', cu următorul cuprins:

ș lăute Șt substanțe aflate sub control national

1. Add ibotenc
2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam

3. Amanta panthenna
4. Amite sadului lisele
5. Toate speciile din genul Argyraa
6. BZPttenztpmerazma)
7. DOC (2,5-<fimettei-4-ctocoamfeiwiifia) * l-(4-ctof-2,$- 

OuMlOx>ter»luroo»n 2 «nna
8. DOt (2.5-dimetoxi-44odoâinlelarnite) = 1(2,5-Oirrwtox-4- 

iodofenlj-ptopanZ-amina
9. CPP țdtxoMpipeiwta)
10. £P 47.497 = 2- J3-hitiroxsC3cSohexB)- 5-(2-metsloctan-2-S) 

lend
1t. CP 47.497-C6=243-hteronrickiheB>)-5-(2-metilheptan- 

2-SJ fenol

12. O’ 47,497-08= 2-ț3-Wroxiodteexilp5-(2-metilnon8n- 
24) fenol

13. CP 47.497-C9= 2-ț3-fedroxia:lobexitp5-(2-n»iatecte- 
24) fenol

14. Fluorometcatinona tfiefedrona)
(itedtanwi P«wn-1-0te

15. ledanitamlctamifta
16. JWH-018=Naftaten-14(1.pMliffed<i(-3-il) melanoma
17. 4-meălmetcatinote (mefedrorta) = 1-(4-metiMt)-2- 

mefilartenopropan-1 -ona

modifică și se completează le
gile în vigoare privind regimul 
juridic al plantelor, substanțe
lor și preparatelor stupefiante 

și psihotrope.

Conform noilor reglementări 
intrate în vigoare, proprietarul ori 
deținătorul cu orice titlu al plantelor 
și substanțelor prevăzute în ordo
nanță au obligația să le distrugă pe 
cheltuială proprie. Polițiștii hune
doreni și comisarii Gărzii Financiare

TFMPP (tnfiuorometlleniipiperazite)
p-ceto-WMA (mstilona) * 2-nftliiamit»-l-(3,4- 

met>tend»xfenil) propan-t-ona
(Tcata-MBOB (butaș) * l-(1,3-tefi2®taol-5-iH- 

(metilamirxt) btlțte-1-ona.'
3. In tabelul nr. II, după substanța 2C-S a 4-bromfr-2,5- 

drmetlwxyphenethyfemine se introduce următoarea 

substanță:
.Bromo-dragonây = 1-|8-Bromobenz«fifuran-4-rlț-2-

4. In tabelul nr. "9, după substanța ZOLPIDCU = N. N.6- 

trimethyf-2-p-tolylxnidaol (12 ' a] pyridin-3-acetamlda se 

introduc următoarele planta ți srtstants:
Jtad rbotenc
Amante muscate (i: Fr) Lam
Amante pantterina
A«UM tCOuv IS»9C
Toate speciile dm genul Argyreia
7-hsdttaiffirlfâgynrte
Iboga'te
Ketamite
Mosorr»!
Mrtraomrta
Utragyna sueoosa Korth (Kratotn)
Nitrite amil
feymotew caeryiea Sav
Turoina cwymtosa (L) Raf., Sin. Rives corymbass (L)

H#irl
Sârw'.wA-F
Sataa dwnown Epiing 1 jâtwa
Taoernamne ii»ga(L,)IW!.'
5. In Meiul nr. N, după nubstartța Toluene u Irproduca 

«snaoarM substanța:
.Gama-tartreaclona (GBl) = Drhirtmtuf»2(3H)-ona.''
Art. II, — legea nt. 33970K privind regn.., juridic al 

plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante șt psihotrope, 
wtocată in Monitorul Oltcisi st Român®. Partea l nr 1,095 dm

18.4-mewximefcatinwia (metsdrona) = l-țt-metoxitenifyZ-
(meti lamino) propan-1-ona
' l9.Musamoi

20- teympnaea caetutea Sav,
21. Turbata corymbose (L) Ral.. Sin. Rivea corymbose (L)

Habierf.

22. Toate soeoilu dm «nul Psilocvte
23. TFMPP (trifiuocometitfendpiperazina)
24. 5-ceto-MDMA (metfete) * 2-me#temino-l-(3,4- 

metiendiOBtenil) propan-1-ona

25. g-teto-MBDB (Milona) • 1-(1.î4»nzodioxoL5-<l)-2- 
(metilamino) buten-1 -ora.'

4. la anexă, după secțiunea .Psihotrope' * Meiului II se 
Introduce o note secțiune, secțiunea .Plante ți substanțe 
aliata tub contrei ntțlonal. cu următorul cuprins;

-PLANTE Șl SUBSTANfE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL
Uttogaite
2. Ketamna

3, Mttragyna spooosa Korth (Krafeffi)
4,7-hidroidmitr8gyn«ia
5, kMragwtna
8. Salvia drwnomm EpVng S tefiva

T.SalwwinA-F
8. Tabemanlhe iboga (L)NutL'
5. U anexă, după secțtonw .Psihotrope'» tabelului ■ 

« introduce o note secțiune, «acțiunea .Plante «I 
substanța iftete sub control upoml', cu următorul 
cuprins:

PUWIE șt SUBSnupt ARATE SUS COHTMX.MP0tel
1, Bromo-dfâgonfiy - 1-(8-Brtxntbenzoteuran-4-il)-2- 

amriopcopan
2, Gamabteroiactona (G8L)« Ot»droturan-2(3Hyona
3, î*tntdeanif
Art II.—(1) In decurs de 10 zie de ta teta intrări m vțoare 

8 prezentei ordonanțe da urgență, proprietarei, posesorul ori 
dețnălorul cu orice titlu al plantelor și substanțelor prevăzute la 
art. I și II ara obligația să detrugă. pe cheltuiala proprie, cu 
respectarea preveoertor tegae. plantele și subste'șete pe care 
tedșțtae.

(2) In petioate prevăzută la akn. (1). cultivarea, praaucerea, 
tabnearea. experimentarea, extragerea, prepararaa. 
transtomerea. tdenrea. punerea in vânzare, vânzarea. 

1-(fluorofenil)-2' tfcaribwea. livrarea cu once «iu. tnrmtaaa. transportul, 
procurate, cumpâreres, ,ntroducerea seu scoaterea om tară, 
precum și importul ori exportul ptantetor și substanțelor 
prevăzute te prezente ortenante te urgență sunt irterzise, in 
conformitate cu prevederile Legi nr. 143/2000. cu modificările 
și oomESeterțe ulterioare.

au verjficat cele trei magazine de 
plante etnobotanice precum și punc
tul de lucru al societății comerciale 
din Vulcan care administrează un 
magazin virtual de profil. De aseme
nea, au fost contactați telefonic ad
ministratorii societăților și ei și-au 
declarat disponibilitatea de a se 
supune inventarului efectuat de au
torități. La sediul societății din Vul
can, unde polițiștii au informații 
conform cărora există plante și sub
stanțe declarate interzise precum și

Minoră dispărută 
de acasă

Andrada Mădălina Chiaburii o adoles
centă de 14 ani din Petrila a fugit de acasă, 
luând cu ea mai multe bijuterii din aur. 
Mama fetei, Monica C. de 38 de ani din 
Petrila spune că fiica sa a plecat de acasă de 
mai multe ori, fiind găsită la diferiți prieteni, 
pe raza localităților Petroșani și Petrila. De 
această dată, fata a dispărut de acasă vineri, 
în jurul orei 19:00. Semnalmentele minorei 
sunt: înălțime 156 cm, greutate 40 Kg, ochii 
căprui, păr șaten cu șuvițe roșcate, față mică 
ovală, construcție astenică, bărbie ascuțită, 
nas mic ascuțit. Ca semne particulare, prez
intă o aluniță în partea dreaptă, sub buza in
ferioară. La data plecării, minora purta 
pantaloni de trening de bumbac de culoare 
gri. bluză de pijama alb cu albastru iar peste, 
bluză o vestă de culoare neagră din fâș. Mi
nora era desculță la data când a fugit din 
casă. Ea a fost dată în .urmărire națională și 
în consemn la frontieră, cercetările contin
uând în vederea depistării acesteia. Per
soanele care pot furniza informații utile 
identificării minorei, sunt rugate să apeleze 
numărul unic 112 sau să sesizeze cea mai 
apropiată unitate de poliție. 

la Deva au fost instituite puncte fixe 
constituite din polițiști care au misi
unea de a supraveghea magazinele, 
până la sosirea administratorilor. In
ventarul se va efectua în prezența 
acestora.

Lista completă a plantelor și 
substanțelor interzise conform 
O.U.G. nr. 6/2010 a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 100/15.02.2010. (foto)

Maria Bulz

A fost prins 
la furat

Iosif S. de 33 de ani din 
Vulcan a fost prins în flagrant, 
imediat după ce a forțat ușa de 
acces într-un bar din Vulcan. 
Bărbatul nu a reușit însă să fure 
nimic din incinta societății com
erciale.

în urmă cu patru zile, băr
batul a fost reținut pe bază de or
donanță de reținere pentru 24 de 
ore, însă magistrații au decis 
fie cercetat în stare de libertate 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. în cazul în care va 
fi găsit vinovat, Iosif. S. riscă 
pedeapsa cu închisoarea între 
trei și 15 ani. în cursul 
cercetărilor polițiștii au de
scoperit că Iosif S. care are an
tecedente penale a comis mai 
multe furturi la sfârșitul lunii 
ianuarie. Bărbatul fura produse 
din incinta unor societăți comer
ciale. El acționa pe timp de 
noapte, forța ușile de acces în so
cietățile comerciale și sustrăgea 
bunuri sau bani, prejudiciul total 
fiind estimat la peste 5000 lei.

Maria Bulz



Elena Udrea spune că proiectul 
stațiunii Parâng este prioritar 
pentru Ministerul Turismului.
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Ungurii s-au înfrățit între ei
E oficial. Ungurii din Hune
doara și cei din Covasna sunt 
cu toții de un sânge și de un 

neam. Documentul de înfrățire 
a fost parafat oficial la Deva. 
Comunitatea maghiară din ju
dețul Hunedoara s-a înfrățit cu 
cea maghiară din județul Co
vasna. Reprezentanții comuni
tăților maghiare din cele două 
județe au semnat un Protocol 

în acest sens.

în anul 1992, comunitatea 
maghiară din județul Hunedoara 
număra 33.849 de unguri. După zece 
ani s-a constatat o scădere cu 25 la 
sută a numărului de maghiari din 
j’ £ț. Comunitatea maghiară din 
județul Covasna oferă sprijin în 
planul cultural și artistic maghiarilor 

hunedoreni, sprijin concretizat prin 
semnarea protocolului de colaborare 
între cele două comunități și în
tocmirea unei agende culturale co
mune. Tamăs Sândor, președintele 
Consiliului Județean Covasna și 
Antal Arpâd, primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe au fost prezenți, 
ieri, la Deva pentru a susține o con
ferință de presă în care a fost anunțată 
oficial înfrățirea celor două comu
nități. „Semnarea acestui document 
de colaborare între comunitatea 
maghiară din județul Covasna și co
munitatea maghiară din județul 
Hunedoara oferă sprijin ungurilor din 
județul nostru. Ideea acestei co
laborări a luat naștere acum un an și 
acum a putut fi concretizată scriptic 
prin semnarea cestui protocol de 
parteneriat și prin întocmirea unei 
agende cu program cultural”, a de
clarat Iuliu Winkler, președintele or
ganizației UDMR Hunedoara.

Apel Ia solidaritate

Primarul municipiului Sfântu 
•Gheorghe este de părere că proiectele 
culturale trebuie susținute de toată 
lumea. „Parteneriatul pe care l-am 
încheiat cu comunitatea maghiară din 
județul Hunedoara este un gest de sol
idaritate. Consider că atât secui din 
județul Covasna cât și cei din Sudul 
Transilvaniei au foarte multe lucruri 
în comun. Doresc să dezvoltăm 
proiecte comune, concrete și fac apel 
și la românii din această zonă, care 
bineînțeles în județul Hunedoara 
reprezintă partea majoritară, să 
susțină aceste proiecte. Multicultural- 
itatea este o valoare a României și tre
buie susținută”, a spus Antal .Arpâd. 
primarul municipiului Sfântu Gheo
rghe. Românii din Covasna colabore
ază excelent cu autoritățile de etnie 
maghiara. „Pot să vă spun că membri

Consiliului Județean din județul Co
vasna sunt în proporție de 20 la sută 
de etnie română. Și spun cu mândrie 
că toți consilierii au votat favorabil 
pentru această înfrățire. în Covasna 
comunitatea română este sprijinită în 
proporția mărimii etnice și în dez
voltarea infrastructurii și a pro

gramelor culturale. Semnarea acestui 
parteneriat va duce la o colaborare 
între cele două comunități maghiare”, 
a declarat Tamâs Sândor, președintele 
Consiliului Județean Covasna

Irina Năstase

Futerea e văzută 
cu ochi buni de la Bruxelles

Udrea dă bani
pentru modernizarea Parângului

Alianța între PD-L și UDMR, 
aflată la guvernare, a fost re

ceptată pozitiv de către Coaliția 
de la Bruxelles, potrivit decla
rațiilor făcute de euro-parla- 

mentarului Iuliu Winkler.
.Jjin punct de vedere european 
Conducerea României a pornit 
cu dreptuP’, a adăugat demni

tarul.

„UDMR-ul a fost de acord să 
formeze o coaliție cu PD-L tocmai pen
tru a se implica în depășirea acestei pe
rioade mai grele. Este ușor să stai în 
opoziție și să critici decât să te implici. 
Cu toate că vor fi luate o serie de mă
suri nepopulare, măsuri dure care tre
buiesc explicate. Dar pentru a vindeca 
acest organism bolnav din România tre
buie să tăiem cu riscul de a adopta mă
suri costisitoare și nepopulare”, a 

declarat Iuliu Winkler. Principalele 
obiective ale UDMR-ului au fost 
prezentate în cadrul conferinței de 
presă, de ieri, la sediul UDMR Hune
doara. Președintele organizației UDMR 
Hunedoara a subliniat faptul că „struc
tura guvernamentală este clară și trans
parentă și cu o răspundere politică 
atribuită”. Instalarea în anumite funcții 
a reprezentanților comunității rîiaghiare 
este un instalment de lucru pentru atin
gerea obiectivelor. Iuliu Winkler s-a 
arătat preocupat de legea învățământu
lui, de statutul minorităților și de Legea 
Dezvoltării Regionale.

Demnitarul spune că statul trebuie 
să încurajeze școjile cu predare în limba 
maternă, pentru a evita discriminarea, 
iar acest lucru implică alocarea de fon
duri suplimentare. Winkler spune că 
minoritățile vor primi sprijin în dez-# 
voltarea culturală și etnofolclorică.

Irina Năstase

Ministrul Dezvoltării Regio
nale și Turismului, Elena 

Udrea vrea să construiască în 
Parâng cea mai mare stațiune 
de schi din sud-estul Europei

„în Hunedoara avem o sta
țiune, Petroșani, care se va 

face cu finanțare de la buge
tul Ministerului Turismului. 

Acolo, în munții Parâng va fi 
cel mai mare domeniu schia- 
bil din Europa de sud-est”, 

spune Udrea.

Potrivit ministrului, proiectul 
stațiunii de schi a fost aprobat încă 
din 2006. Valoarea proiectului este 
de 68 de milioane de euro, bani 
care vor fi asigurați de minister și 
prin accesarea de fonduri eu
ropene, iar construcția acestei 
stațiuni va dura patru ani, adaugă 
ministrul. El cuprinde pârtii de 
schi, telescaune, telecabine, 
hoteluri. Proiectul tehnic va fi fi
nalizat chiar în această lună.

Proiectul stațiunii din Parâng 
este prioritar pentru minister și va 
fi în lista de proiecte finanțate în 
acest an, listă care va fi publicată 
miercuri. Ministrul a explicat că 
bugetul Ministerului, și în ce 
privește programele de dezvoltare 
turistică, s-a redus la jumătate față 
de anul trecut, motiv pentru care 
încurajază autoritățile locale să 
încheie parteneriate public-private. 
Legat de turism, Ministerul Dez
voltării Regionale și Turismului 
are și în acest an prevăzute pro
grame de marketing și promovare, 
pentru care va aloca 21 milioane 
lei. Alte 179 milioane lei vor fi alo
cate pentru programe de dez
voltare turistică.

Elena Matieș Iancău

Hoții de cabluri electrice îi bagă în priză pe polițiști
Trei bărbați care au furat mai 

multe cabluri electrice s-au făcut 
tevăzuți la apariția polițiștilor. 

Incidentul a avut loc vineri, la 
ora 10:40, în cartierul Sașa din 

Petroșani.

Bărbații ardeau izolația unor cabluri 
electrice (despre care se presupune că 
provin dintr-un furt) pentru a obține în 
acest fel cupru destinat valorificării la 
centrele de colectare a fierului vechi.

Au fugit de sub 
nasul polițiștilor

Echipa operativă, formată din 
polițiști ai Birourilor de Investigații Crim
inale și Ordine Publică precum și un 
criminalist, a găsit pe un teren viran un 
loc unde hoții ardeau mai multe resturi de 
cabluri electrice. La o distanță de aproxi
mativ 100 metri de acest loc se afla un au

toturism de culoare argintie. La apariția 
polițiștilor, cei trei tineri s-au urcat în au
toturism și au demarat în trombă. 
Polițiștii au trecut la urmărirea lor. Auto
turismul urmăriților s-a oprit însă pe 
strada Părăieni din cauza drumului im
practicabil. Hoții au coborât din mașină 
și au fugit pe dealurile din împrejurimi, 
fără a putea fi prinși de polițiști. Polițiștii 
au depistat însă că la volanul mașinii se 
află Laurențiu S. de 23 de ani din 
Petroșani. „Organele” au percheziționat 
autoturismul din care s-au „evaporat” 
făptuitorii. In interior a fost găsit un acu
mulator auto și mai multi conductori elec
trici din cupru, având izolația arsă.

Nu se știe 
de unde s-au furat 
conductorii electrici

în urma verificărilor, polițiștii au 
mai stabilit că autoturismul avea nu
merele de înmatriculare cu termenul de 
valabilitate expirat, iar cel care l-a con

dus, Laurențiu S-, nu are permis de con
ducere. După această urmărire, Laurențiu 
S. a dispărut de acasă, sustrăgându-se ur
măririi penale. Autoturismul a fost ridicat 
și transportat cu ajutorul unei platforme, 
la Sediul Poliției Municipiului Petroșani, 
pentru continuarea cercetărilor și clarifi
carea situației acestuia. Până în prezent 
polițiștii nu au putut stabili locul de unde 
au fost furați conductorii electrici din 
cupru. în acest caz s-a întocmit dosar 
penal pentru săvârșirii infracțiunilor de 
conducere a unui autovehicul pe dru
murile publice fără a poseda permis de 
conducere și punerea în circulație a unui 
autovehicul ncînmatriculat. „în funcție de 
probele administrate privind conductorii 
electrici din cupru și acumulatorul auto 
din autoturismul în cauză, se vor dispune 
măsurile legale, cercetările fiind continu
ate de polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale.”, a precizat subinspectorul 
Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ 
Hunedoara.

Maria Bulz

_

Până in prezent polițiștii nu au putut stabili locul de 
unde au fost furați conductorii electrici din cupru, 

în acest caz s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirii infracțiunilor de conducere 

a unui autovehicul pe drumurile publice 
fără a poseda permis de conducere și punerea în 

circulație a unui ‘autovehicul neînmatriculat.
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Loredana avea 35 de ani >/' un destin 
luminos. Moartea ei violenta i-a șocat 
atât pe irlandezi cât și pe români.

Tânăra ucisă în Irlanda a fost înmormântată la Vaidei.
Bocet și jale au stat, ieri, ca un 

clopot turnat în durere peste 
cimitirul din satul Vaidei, la în
mormântarea Loredanei Prică- 

jan, tânăra ucisă la Dublin 
acum câteva săptămâni. Sute 
de persoane au venit să o con
ducă pe ultimul drum pe Lore

dana. Mica bisericuță a fost 
neîncăpătoare pentru rudele, 

prietenii și vecinii tinerei care 
au venit la înmormântare.

Părinții Loredanei se aflau încă în 
stare de șoc și probabil că această 
tragedie îi va urmări tot restul vieții. Pe 
tot parcursul slujbei bisericești, care a 
durat aproape două ore, au putut fi 
auzite bocetele mamei care a ajuns să 
își îngroape copilul. “Doamne ferește 
pe toată lumea de așa ceva”, se auzeau, 
șoptit, vocile sătenilor șocați și ei.

Sute de oameni au condus-o pe Loredana Pricăjan-pe ultimul drum

Trupul Loredanei a fost adus în sicriu din Irlanda

Vai de ei...

Trupul neînsuflețit Loredanei 
Pricăjan a fost adus-duminică seara la 
Vaidei și depus la capela din sat, până

ieri când a fost dus în mormânt. Vecinii 
familiei Pricăjan spun că, de când au 
aflat șocanta veste, părinții fetei plâng 
zi și noapte. Nimeni nu știe cum de s-a 
putut întâmpla așa o tragedie, într-o 
familie cumsecade ca a lui Pasc Prică
jan. “Sunt oameni liniștiți, cumsecade. 
Și fata era la fel. Cât a lucrat ca asis
tentă la Hunedoara ne-a ajutat mereu 
dacă am avut nevoie”, își aduce aminte 
Marian Socol, unul dintre vecini. Cât 
despre Marian Mihalache, oamenii din 
sat nu știu mai nimic. Pe el nu îl cunosc, 
dar îi știu mașina pentru că o mai

vedeau, din când în când, parcată în 
fața casei familiei Pricăjan. Cu atât mai 
puțin știu sătenii despre ce s-ar fi putut 
întâmpla între cei doi încât să se ajungă 
la o astfel de tragedie.

A plecat să caute 
fericirea și și-a găsit 
sfârșitul

Loredana Pricăjan a plecat să 
muncească în Irlanda, ca asistentă med
icală, acum șase ani, cu gândul de a-și 
face un rost în viață. Nimic nu pre
vestea destinul frânt de mâna celui țe 
care l-a iubit vreme de 15 ani. Toată 
lumea o știea pe Loredana drept o fire 
calmă, liniștită, căreia îi plăcea să

postliceală de asistente. înainte de a 
pleca în Irlanda, ea a lucrat ca asistentă 
medicală la fostul combinat de la Hune
doara. A prins însă un contract la 

■ Dublin și a crezut că viața îi va fi mai 
bună acolo. Chiar după ce a plecaț 
continuat relația de iubire cu Marian 
Mihalache. Mai venea ea pe acasă, ori 
mergea el în Irlanda.

Elena Matieș Iancua

Vaidei, satul în care femeile 
nu mor înainte de vreme

Loredana s-a născut în satul în care femeile nu mor înainte de vreme. 
Satul Vaidei este cunoscut a fiind un loc în care femeile își îngroapă bărbații. 
Aproape în orice casă din Vaidei trăiește câte o femeie rămasă văduvă. Se pare 
că de aici se trage numele satului: vai de ei - Vadei. Din nu se știe ce motive, 
bărbații din Videi mor înainte de vreme în timp ce femeile duc ani 
mulți de singurătate. Tragedia Loredanei a rupt violent tradiția care 
spune că fetele născute-n Vaidei sunt supraviețuitoare înnăscute, semn 
că în fața brutalității omenești nici măcar destinul nu ajută...

Mihalache

citească. După ce a terminat școala gen
erală și liceul, la Orăștie, Loredana a 
continuat la Hunedoara, școala

așteaptă decizia instanței
Loredana Pricăjan a fost găsită moartă în camera ei de hotel, având pe 

corp, cap și gât peste 20 de răni provocate de cuțit. Marian Mihalache, dire 
torul adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Hunedoara a fost 
găsit în aceeași cameră cu ea. Hunedoreanca era acoperită cu un cearceaf, iar 
lângă ea se afla Marian Mihalache, care prezenta în zona gâtului, mai multe 
răni provocate cu cuțitul în încercarea de a se sinucide. Poliția irlandeză crede 
că Loredana Pricăjan pusese capăt relației cu bărbatul și acest lucru ar fi generat 
gestul violent.

în timp ce trupul Loredanei a fost condus pe ultimul drum, suspectul prin
cipal al crimei, Marian Mihalache se afla la Dublin. El așteaptă încă rezultatul 
anchetei și decizia instanței. La prima înfățișare care a avut loc la în
ceputul acestei luni, Marian Mihalache s-a declarat nevinovat, fără să 
mai adauge nimic.

_ _ _ _ _ O _/ 77
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J lădica Episcopiei Aradului și Hunedoarei (cum era 
pe atunci, la începutul anilor 90) a hotărât că viața 
monahală de !a Crișan trebuie să reînvie.

Mănăstirea Vaca, un crâmpei 
din istoria Tării Zarandului

Chiliile noi in care locuiesc cei 15 viețuitori ai mănăstirii

După un kilometru și jumătate 
de la ieșirea din satul Mestea
căn, pe șoseaua către Oradea 

(DN 76), un drum se desprinde 
la dreapta, ducând țintă către 
nord, spre culmile semețe ale 
Munților Bihorului. Fâșia de 
asfalt (DJ 760) ne îndreaptă 

spre satul Ribița, reședința co
munei cu același nume.

Podul de peste apele încă repezi 
ale Crișului Alb face cale spre intrarea 
în sat, unde este amenajat un mic parc 
îr jurul troiței înălțate în memoria 
evenimentelor de la 1784. La răspântia 
de aici, călătorul va lăsa în stânga dru
mul ce duce la Ribița și de acolo mai 
d=warte spre Uibărești, Ribicioara și 
. Jnatec. Pelerinul urmează drumul 
din dreapta care ocolește pintenul 
dealului prelung ce desparte ca o limbă 
satele comunei, înșirate de-a lungul 
celor două văi principale: în stânga 
valea Juncului, în dreapta valea Ribiței. 
Drumul ocolește pintenul dealului pre
lung ce desparte ca o limbă satele co
munei, înșirate de-a lungul celor două 
văi principale: în stânga valea Juncului, 
în dreapta valea Ribiței. Valea Juncului 
sau a Vacii, cum i se spune aici mai jos, 
înainte de contopirea cu Crișul își ros
togolește apele tocmai de sub stâncări- 

de calcar ale masivului Strâmba, 
trecând prin satele Dumbrava de Sus și 
de Jos (fosta așezare Juncu) și prin satul 
căpitanului moților Crișan (fosta local- 

Vaca).

Pe urmele 
unei mănăstiri

înainte de a intra în sat, un mic 
drumeag urcă deasupra unei văioage, 
pe sub poala pădurii, spre așezământul 
monahal al Mănăstirii Crișan.

Pârâiașul care curge în vale se 
cheamă Pârâul Mănăstirii, și nu dege
aba îi spun localnicii așa, căci topon
imul amintește că în urmă cu mai bine 
de patru sute de ani aici s-a întemeiat o 
mănăstire. Urmele ei se pierduseră însă 
de mult, iar existența sa efemeră, ca a

oricărei întreprinderi omenești era am
intită doar de vechi documente de 
epocă și de memoria locului, prin nu
mele păstrat de săteni. Un vag indiciu 
al zonei unde se înălțase odinioară 
vechea mănăstire Vaca era o troiță de 
piatră și câteva bucăți de zidărie ce 
răzbăteau din iarbă. în anul 1990, 
echipa de arheologi condusă de profe
sorul clujean Adrian Andrei Rusu, care 
desfășura cercetări la biserica cnezială 
de la Ribița a realizat un sondaj de ver
ificare pe micul platou de deasupjjp văii. 
Prima campanie de săpături a avut însă 
rezultate neașteptate, astfel încât 
cercetările au continuat și în anul urmă
tor.

Un mic complex 
mănăstiresc

Săpăturile au scos la lumină biser
ica, încăperile anexe ale mănăstirii, pre
cum și zidurile de incintă. Fundațiile 
complexului mănăstiresc se adânceau 
puțin în sol, susținând însă ziduri destul 
de groase. Biserica, cu lungimea pe axa 
est - vest de 9,5 metri, iar deschiderea 
laterală de 5,5 metri, avea forma unei 
"rotonde" absidate spre răsărit, cu o 
încăpere adosată în partea opusă. Con
strucțiile s-au structurat în jurul unei 
curți interioare. Alături de lăcașul de 
rugăciune, săpăturile au scos la iveală 
urmele construcțiilor anexe precum 
chiliile, o pivniță și ruinele unui presu
pus tum-clopotniță. Biserica a fost 
acoperită încă de la început cu olane, 

după cum dovedesc numeroasele frag
mente descoperite. Bucățile de frescă 
găsite arată că biserica a fost pictată în 
două rânduri. Pe la 1759 complexul 
mănăstiresc a suferit o reparație ex
tinsă.

Au rămas doar 
oale și ulcele

în jurul bisericii era așezat și cim
itirul, care nu cuprindea mai mult de 
zece morminte. Monahii înmormântați 
aici erau bărbați maturi sau în vârstă 
care au fost îngropați în sicrie de lemn, 
fără cuie.

Materialul arheologic descoperit 
între ruine cuprinde piese metalice, 
monede, fragmente de sticlă, vase ce
ramice. Cele mai remarcabile piese

Un nou început
în urma dezvelirii ruinelor, la în

ceputul anilor '90, ierarhii Episcopiei 
Aradului și Hunedoarei au hotărât că 
viața monahală de la Crișan trebuie să 
reînvie.

Piatra de temelie a noilor con
strucții a fost pusă în 1992. Astăzi, în 
apropierea vechilor ruine se înalță 
frumoasa biserică a mănăstirii Crișan, 
lăcaș de rugăciune pentru toți credin
cioșii ortodocși din Țara Zarandului. 
Comunitatea monahală condusă de 
protosinghelul Visarion Neag numără 
în jur de 15 viețuitori.

Săptămânal, vinerea de îa ora 21 
în biserica mănăstirii se slujește 
maslu. Hramul se sărbătorește la 8 
septembrie, în ziua praznicului Naș
terii Maicii Domnului.

metalice sunt două cruciulițe de bronz. 
Majoritatea monedelor au fost de
scoperite în morminte. Șase dintre aces
tea au fost emise în secolul al XVII-lea, 
iar două în veacurile următoare. Ceram
ica reprezintă în special veselă de 
bucătărie precum oale cu toartă, stră
chini, farfurii, ulcioare, strecurători, ca
pace, decorate cu linii incizate sau 
pictate.

Printre materialele descoperite se 
află și numeroase fragmente de cahle, 
piese de ceramică folosite la construcția 
sobelor, asemănătoare plăcilor de tera
cotă. Pe una dintre acestea, frumos dec
orată, meșterul loan și-a înscris cu 
slove chirilice numele și data la care a 
faurit-o : VALEAT (LA ANUL) 1676 
PISAL (A SCRIS) OLAR IOAN 
MEȘTER MESTA (LUNA) MARTIE 
DENI (ZIUA) 16. Inscripții mai apar și 
pe olane, pe bucățile de frescă și pe cru
ciulițele de bronz.

Istoria scoasă 
la lumină

Pe baza descoperirilor arheolog
ice, începuturile mănăstirii sunt plasate 
în jurul anului 1600. Istoricii consideră 
că ctitorirea lăcașului poate fi legată de 
perioada scurtei domnii transilvănene a 
Iui Mihai Viteazul. Mănăstirea și-a în
deplinit rosturile în tot cursul veacului 
al XVII-lea și, probabil, în primele 
decenii ale celui de-al XVIII-lea. Pe la 
1762 ea nu mai era locuită și apare am
intită în documente doar ca imobil pre
luat de către greco-catolici. Părăsirea și 
distrugerea unor părți ale construcțiilor, 
datorită alunecărilor de teren, au însem
nat sfârșitul mănăstirii.

Cătălin Rișcuța
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Iubitorii de mașini scumpe și rapide reprezintă una dintre 
excepțiile crizei în ianuarie au fost înmatriculate șase 
Ferrari noi. Prețul unei astfel de mașini se ridică 
la câteva sute de mii de euro.

Cel mai vârstnic condamnat Ia moarte 
în Statele Unite a murit

Cel mai în vârstă condamnat la 
moarte în Statele Unite, un bărbat 
de 94 de ani, a decedat din cauze 

naturale într-o închisoare din 
Arizona, a declarat, duminică, 

presa locală.

Viva Leroy Nash, condamnat 
la pedeapsa capitală în 1983, pentru 

uciderea cu un an înainte a unui 
vânzător în Phoenix, a murit vineri 
în închisoarea din Florence, 
precizează ediția online a ziarului 
Arizona Daily Sun, citând un 
purtător al administrației peniten
ciare.

Era vorba despre cea de-a doua 
sa crimă. După ce și-a ispășit o 
pedeapsă de 25 de ani de închisoare

pentru rănirea, prin împușcare, a 
unui polițist, în 1947 în Connecti
cut, Nash a fost condamnat la în
chisoare pe viață pentru că a omorât 
un bărbat în 1977 la Salt Lake City, 
în Utah. El a evadat în 1982 și a 
comis, în timpul fugii sale, cel de
al doilea omor, pentru care a 
așteptat să fie executat timp de 26 
de ani.

Creștinii au intrat în postul Paștelui
Creștinii au intrat de ieri în postul 

Paștelui. Este cel mai aspru post al 
creștinilor și durează 40 de zile, până în 
duminica Paștelui, pe 4 aprilie. Postul 
dinaintea Învierii Domnului este cel 
mai lung și cel mai aspru dintre cele 
patru posțuri de peste an. Pentru 
călugări, Postul Paștelui este o 
adevarată școală a pocăinței.

în timpul postului, nunțile sunt in
terzise, iar credincioșii trebuie să se 
spovedească, pregătindu-se pentru 
împărtășanie. în acest an, Paștele va fi 
sărbătorit pe 4 aprilie, atât de către 
ortodocși cât și de către catolici. 
Duminică, românii au sărbătorit Lăsata 
Secului, ultima zi dinaintea intrării în 
Postul Paștelui. La sate, dar și la orașe, 

Românii sunt amatori de mașini scumpe
și pe vreme de criză

România este o țară săracă cu oameni bogați. Așa reiese 
din scripte, cel puțin în anul 2010. Numai în prima lună a an
ului au fost înmatriculate zeci de mașini noi, în valoare de 
sute de mii de euro, fiecare.

Iubitorii de mașini scumpe și rapide reprezintă una din
tre excepțiile crizei. în ianuarie au fost înmatriculate șase 
Ferrari noi. Prețul unei astfel de mașini se ridică la câteva 
sute de mii de euro.

Lista autoturismelor de lux înscrise în circulație luna

^împreună 
* dam viata a 

orașuluf
-<< •1 • t ‘ r i r

oamenii au ieșit la horă și au petrecut 
după obiceiuri străvechi până noaptea 
târziu.

în județul Alba, sărbătoarea de 
Lăsata Secului a început cu o slujbă 
religioasă. Odată cu lăsarea întunericu
lui oamenii au aprins "Odăițele", un foc 
purificator prin care se ard răutățile, 
după cum spun preoții din zonă. Obi
ceiul spune că, de Lăsata Secului, oa
menii trebuie să se împace cu cei pe 
care au fost supărați. Obiceiul Odăițelor 
este păstrat cu sfințenie și în județul 
Gorj. în Banat, în schimb, Lăsata Secu
lui este sărbătorit printr-un mare bal. 
Sătenii se îmbracă în haine populare și 
se strâng la căminul cultural.

trecută continuă cu două Jaguar și opt Porsche.
La capitolul mașini noi premium, românii au înmatric

ulat tot în ianuarie 122 de autoturisme marca BMW, 70 de 
Audi, 32 Mercedes Benz, 3 SAAB și 13 Jeep-uri. Chiar dacă 
bolizii nu au lipsit din achizițiile făcute la început de an de 
către români, datele arată că, per total, numărul 
înmatriculărilor a scăzut. Mai exact, luna trecuta au fost în
scrise în circulație puțin peste 2.000 de autoturisme, cu 
aproape 85% mai puțin față de perioada similară din 2009.

Bulgaria 
cere Germaniei 
informații legate 
de conturile bulgare 
din Elveția

* Administrația fiscală din Bulgaria 
s-a declarat interesată să obțină 
informații, prin intermediul Germaniei, 
referitoare la fonduri ascunse de bulgari 
în conturi din Elveția.

Directorul Agenției naționale pen
tru venituri fiscale din Bulgaria, Kras- 
simir Stefanov, a cerut Ministerului 
german de Finanțe, într-o scrisoare, să îi 
comunice dacă pe vreun CD provenit din 
Elveția, cu numele unor posibili 
evazioniști, există și bulgari. Ministrul 
german de Finanțe, Wolfgang Schauble, 
a afirmat într-un articol publicat în co
tidianul Frankfurter Rundschau că va 
susține achiziția acestor date. Informații 
privind identitatea a 1.500 de evazioniști 
fiscali cu conturi în Elveția au fost furate 
și oferite Germaniei pentru 2,5 milioane 
de euro.

Stefanov a întrebat și dacă există 
bulgari între posibilii evazioniști cu con
turi în Liechtenstein, despre care Germa
nia a obținut, în 2008, informații contra 
cost. El a arătat că este timpul ca Bul
garia să arate că face parte din Uniunea 
Europeană și că nimeni nu se poate 
deroga plății impozitelor.

Probele orale
la Bacalaureat 
pot fi promovate 
și cu zero puncte

Peste 200.000 de elevi au Sus
ținut ieri prima probă a exa
menului de Bacalaureat. Este 
primul test din noul experi
ment al Ministerului Educa
ției. fTimp de trei zile, ei vor fi 
repartizați pentru proba orală 

la limba română.

Elevii nu vor primi note sau 
calificative, ci un certificat de 
competențe. Proba poate fi trecută 
și cu zero puncte. Pentru prima dată, 
Bacalaureatul începe în timpul anu
lui școlar. Proba orală la limba 
română se va desfășura pe 15, 16 și 
17 februarie. Toți cei peste 200.000 
de elevi vor fi repartizați în peste 
1.400 de centre de examen. Luni au 
fost examinați 83.233 de candidați, 
azi 75.689 de candidați iar miercuri 
își vor testa cunoștințele 45.778 de 
elevi. Candidații nu vor fi notați, ci 
vor primi certificate de competețe, 
de la nivel mediu, până la cel de 
avansat.

Orice elev prezent la exam
inare va promova proba orală a 
Bacului.

Subiectele au un grad de difi
cultate care să permită rezolvarea 
lor în maximum 10-15 minute. Ele
vului îi este permis să ia și 0 puncte, 
pentru că singura condiție pentru a 
trece Bacul oral este simpla 
prezență. Probele orale vor continua 
în semestrul al doilea.’

De pe 19 până pe 29 aprilie, 
elevii for fi testați la calculator, iar 
pe 31 mai, la limba străină. Se
siunea scrisă va conține doar trei 

probe. Limba română se va susține 
pe 28 iunie, iar matematica sau is
toria, pe 30 iunie. Ultima probă, pe 
2 iulie, va fi la alegere, în funcție de 
profil.

Profesorii ar putea participa la 
Bac fără să primească bani în plus

Reprezentanții Ministerului 
Educației susțin că abia săptămâna 
aceasta vor lua o decizie dacă îi vor 
mai plăti pe profesori sau nu. Vestea 

a nemulțumit sindicatele, care spun 
că nu vor muncă suplimentară, pe 
gratis. Explicația Ministerului este 
simplă: bacalaureatul se susține 
acum în timpul anului școlar, cu 
profesorii de la clasă. Așadar nu ar 
mai fi nevoie de bani în plus la 
salariile dascălilor.

Anul trecut, sumele acordate 
profesorilor pentru supravegherea 
examenului și corectarea lucrărilor 
au fost considerabil diminuate față, 
de 2008. Astfel, dacă în 2008, pro
fesorii evaluatori la examenul de 
bacalaureat au primit 7,5 lei pentru 
fiecare lucrare corectată, anul trecut 
au primit doar 4 lei.

Profesorii din comisiile pentru 
examinarea orală au primit câte 2 lei 
pentru fiecare elev examinat, iar o 
zi de supraveghere a fost plătită cu 
25 de lei, în timp ce în 2008 se 
primeau 4,7 lei pentru fiecare elev 
evaluat, respectiv 64 lei pe zi pen
tru supraveghetori. Cel mai mult au 
primit universitarii, președinți ai 
centrelor de examen și ai centrelor 
de evaluare, ale căror indemnizații 
pentru bacalaureat au pornit în 2009 
de la 800 de lei, față de minimum 
1.150 de lei în 2008.
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"Eu când vreau să fluier, fluier", filmul lui Florin Șerban, 
“A impresionat prin forța sa și prin puterea sugestiei"; 
“Naturali, talentați"... sunt aprecierile făcute 
de majoritatea criticilor la adresa actorilor.

Madonna va regiza al doilea film 
din cariera ei

Madonna va trece pentru a 
doua oară în spatele camerei 
de filmat, cântăreața ameri

cană urmând să semneze regia 
lungmetrajului "W.E.", o 

dramă inspirată din viața rege
lui Edward al VIII-lea, monar

hul care a renunțat la tronul 
Marii Britanii pentru a se că

sători cu o americancă.

Potrivit revistei Variety, actrița 
Vera Farmiga, cunoscută pentru rolul 
din "Up In The Air/ Sus, în aer", va in
terpreta rolul americancei divorțate 
Wallis Simpson, iubita regelului Ed
ward al VIII-lea. Pentru moment, nu se 
cunoaște numele actorului care va in
terpreta rolul monarhului britanic.

Precedentul film regizat de 
Madonna a fost "Filth and Wisdom/ 
Mizerie și înțelepciune", lansat pe mar
ile ecrane în 2008. Pentru lungmetrajul 
"W.E.", Madonna va scrie scenariul în 

colaborare cu Alex Keshishian, regi
zorul documentarului despre Madonna, 
intitulat "Truth or Dare" (1991).

Deși revista Variety nu a precizat 
dacă Madonna își va rezerva un rol și 
în fața camerei de filmat în filmul 
"W.E.", fanii artistei americane vor 
putea să o vadă în postura de actriță, în 
curând, într-un episod al reality show- 
ului "The Marriage Ref, difuzat de 
postul american de televiziune NBC.

Descrisă de numeroase ori drept 
"una dintre cele mai bune artiste pop

ale tuturor timpurilor", numită și 
"Queen of Pop (Regina Pop-ului)", 
Madonna este și cea mai bine vândută 
cântăreață a secolului XX, potrivit 
Recording Industry Association of 

America, cu peste 200 de milioane de 
albume vândute în întreaga lume. în 
martie anul trecut, ea a fost inclusă în 
Rock and Roll Hall of Fame.

"Eu când vreau să fluier, fluier" a impresionat 
la Festivalul de film de la Berlin Simona Pătruleasa

Nemiera filmului "Eu când 
vreau să fluier, fluier" a lăsat 

publicul Festivalului de la Ber- 
/'N mut. Nu și presa internațio

nală. Recenziile au fost 
contradictorii

ANUNȚ

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA anunță concurs pentru ocuparea postului de 
pădurar la OCOLUL SILVIC SIMERIA.
Data organizării concursului 01.03.2010, ora 12:00.
Locul concursului: Ia sediul D.S. Hunedoara din Deva, Str. Mihai Viteazu nr. 10.
Concursul constă în: test grilă și interviu
Nota minimă pentru a fi declarat admis: 7
Condiții: - absolvent al învățământului mediu de specialitate: liceu silvic/școală profesională silvică 
Bibliografia poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresele: www.silvahd.ro 
și www.rosilva.ro.

Dosarul de concurs se va depune la sediul D.S. Hunedoara, până Ia data de 26 februarie 
2010, și va cuprinde: cererea de înscriere la concurs, curriculum vitae, diploma de studii, certificat 
de calificare (original și copie), carnet de muncă (original și copie), certificat de cazier judiciar, 
buletin(carte) de identitate (original și copie); adeverința medicală (medic de familie) sau fișa de 
aptitudine (medic de medicina muncii) care să ateste că este apt pentru angajare, recomandare de la 
ultimul loc de muncă.

Termenul de depunere a contestațiilor: 3 zile, după anunțarea rezultatelor.
Relații suplimentare la telefon: 0254/205112, 0254/205113, compartimentul resurse umane, 
organizare, programare.

Două dintre cele mai mari 
publicații de specialitate au apreciat 
forța filmului. A treia l-a criticat. 
Cel mai important este însă juriul, 
care i-a acordat cel mai mare scor 
de până acum.

Câștigătorul,Festivalului de la 

Berlin îl aflăm abia pe 20 februarie. 
Știm, însă, cine a fost învingătorul 
de sâmbătă: "Eu când vreau să 
fluier, fluier", filmul lui Florin 
Șerban. “A impresionat prin forța sa 
și prin puterea sugestiei”; “Naturali, 
talentați”. Sunt aprecierile făcute de 
majoritatea criticilor la adresa acto
rilor. Filmul a fost bine primit de 
public, dar criticat de unii 
specialiști.

Sereen Daily și Variety, două 
dintre cele mai cunoscute nume în 
domeniu, au scris că este un film 
"crud, extraordinar", care redă sub
til și emoționant viața'în închisoare.

Criticii britanici l-au cotat cu 3 
puncte, în timp ce, The Ghost 
Writer al lui Roman Polanski are 
doar 2.8. Presa internațională l-a 
luat deja în calcul ca pe unul dintre 
posibilele favorite pentru Ursul de 
Aur.

s-a apucat de pictat
Ai grijă ce îți dorești că s-ar 

putea să se îndeplinească. După 
acest principiu pare să se ghideze și 
Simona Pătruleasa.

în urmă cu ceva timp, prezen
tatoarea declara că hobby-ul ei este 
pictura. Dar. de la o simplă pasiune, 
până la a se înscrie la cursurile Școlii 
de Arte nu a mai fost decât un pas, 
pe care frumoasa nu a ezitat să îl 
facă. „Puțin talent cred că există. îmi 
aduc aminte când eram învățătoare 
că îmi spuneau copiii că le plac pic
turile mele. Consider însă că talentul 
trebuie susținut întotdeauna de 
muncă și perseverență. Dacă faci cu 
plăcere și cu multă pasiune un lucru, 
cred că îți reușește, iar atunci,și tal
entul se împlinește”, a declarat 
vedeta.

Acum, următorul ei vis legat de 
pictură este să aibă propria ei galerie 
de artă și să facă și o expoziție. Cât 
privește viața familială, Simona 
declară că aceasta ocupă primul loc 
în viața ei. „Cariera nu e o prioritate 
pentru mine, familia e pe primul loc. 
Cariera este o completare a vieții 
mele, o realizare profesională mă 

Pentru Jessica Alba
banii aduc fericirea

face fericită, însă o bucurie în fami
lie mă împinește. Vom fi cei mai 
fericiți oameni atunci când vom de
veni părinți”, a conchis prezenta
toarea.

Iar cu voința ei ne-a demonstrat 
că realizează tot ceea ce își pune în 
cap.

Se spune că banii nu aduc 
fericirea, însă această vorbă 
nu este valabilă și pentru Jes
sica Alba. Actrița a mărturisit 
că odată cu faima și cu averea 
pe care a dobândit-o de pe 
urma ei, ea și familia sa au 
acum un confort financiar. 
„Să fac mulți bani m-a făcut 
să fiu fericită”, a declarat cu 
sinceritate starul.

Totodată, vedeta a re
cunoscut că este mândră că a 
reușit să facă asta pe cont pro
priu. „Nimeni nu m-a ajutat. 
Am făcut toate acestea de 
capul meu, în stilul meu. Toți 
care se tem ar trebui să real
izeze că pot lua frâiele vieții 
lor și pot reuși”, a completat 
frumoasa vedetă.
_______________________y

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


10 Timp liber
Marți, 16 februarie 2010 -

încăpere

Voci 
grave

Camăl 
Șpagă

Fular

Dintr-o 
parte
Casă 
m^re

07:10
07:30

08:00
09:00
09:15
10:10

11:15
12:15
12:45
14:00
14:45

14:50
15:30
16:00
16:55

18:25

<
3
Cica

19:40 
19:50 
20:00 
21:10

21 40

U. 
c

24
<

13:50

Telejurnal; Sport; Meteo 
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nian serial, 2008 - 199.)
Europa ne privește
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Secretele de la palat (rel. - 8.) 
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Info Olimpic
Rom european
Kronika (magazin cultural)
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Vancouver 2010
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După ce abia a supraviețuit experienței de a fi jumătate robot, jumătate 
om în experimentul Universal Soldier, Luc a ales să stea departe de front 
și să lucreze pentru un proiect militar. S.E. T.H., un android supercompu
ter care conduce noua generație de soldați, începe să-și dezvolte o minte 
proprie. (Antena 1, 20:30, Soldatul universal: întoarcerea)
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Jocurile Olimpice de iarnă - 

Sanie/ Sanie feminin
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Hochei pe gheață feminin: Suedia - 
Slovacia
Elisa (italian serial, 2003, rel. - 

25.)
Jurnalul Euronews pentru Ro
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Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 196.)
Jurnal de modă
Poate nu știai
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'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
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Știrile PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea

07:W
08:15

Sărmana Maria (1996. rel.) 
în numele iubirii (2008, rel.)

07:00
07:30

Camera de râs
Șoimii furtunii (SUA serial

I1O0 Lassie (SUA-canadian serial, 10:00 Om sărac, om bogat (român 09:15 Cameleonii (2009, rel.) desene animate, 2®7, rel. - 6.)
1997)30’ cu Corey Sevier, comedie - 12.) 10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina
Susan Almgren, Walter Massey. 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:45 Pagini de viață (2006) 09:00 Mort-copt, la muncă!
Tim Post 1973, rel. - 3677.) cu Heather 13:00 Pagini de viață (2006) 10:30 Mississippi (german comedie.

12:00 Sheena (SUA film serial de Tom, Christel Khalil, Lauralee 14:30 Aniela (2009, rel.) 2007, rel.)
aventură, 2000) cu Gena Lee Bell, Don Diamont 15:30 Destine furate (2007) 13:00 Camera de râs
Nolin, John Allen Nelson, 13:00 Știrile PRO TV (2009) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Numerele (SUA serial polițist,
Margo Moorer, Kevin Quigley 14:00 Un geniu autentic (SUA come- 16:30 Sărmana Maria (mexican se- 2005- 13.)

13:00 Observator die, 1985) rial, 1996) 15:00 Hipnoza, jocurile minții
14:00 Aruncați din tren (rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Valea luminii (SUA dramă,
16:00 Observator 1973 -3678.) 18:30 în numele iubirii (mexican se- 2007, rel.)
17:00 Acces Direct 17:® Știrile PRO TV (2009) rial, 2008) 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 10:30 Cameleonii (mexican film se- 19:00 Focus Sport
20:30 Soldatul universal: întearcerea vertisment, 2007) rial de acțiune, 2009) 19:30 Cine știe...câștigă! (emisiune

(SUA film de acțiune, 1999) 82' 19:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30 Aniela (român serial, 2009) concurs, 2010) 60'
cu Jean-Claude Van Damme, 20:30 Nume de cod: Agentu' de servi- 21:30 India (brazilian-indian film se- 20:30 Zeus și Roxanne (SUA come-
Heidi Schanz, Michael Jai ciu (SUA acțiune-comedie, rial de aventură, 2009) die de familie, 1997)
White, Kiana Tom 2007) 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:30 Trăsniții (serial de comedie,

22:30 Observator 22:15 State de România (român serial de divertisment, 2007) 2007 - 27.) 45'
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de de comedie, 2009 - 61.) 23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 23:15 Medium (SUA serial polițist,

HB@ 13:40 Cei patra fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer 
(SUA-german film de acțiune, 2007)
15:10 007 - Partea lui de consolare (SUA-englez, 2008)

16:55 Insula din vis (SUA film de aventură fantastică, 2008)
18:30 Călătorie spre central pământului (SUA aventură, 2008) 
20:00 Tatăl nostru (SUA-argentinian thriller, 2007)
22:00 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 5.)
23:50 Cea mai fericită fată din lume (olandez-român-francez-japoncz dramă, 

2009)

14:15
15:00
15:15
16:15
16:45
19:00
20:00
21:00 
22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 7.) 
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Un rrțedicîn familie/italian senalde cojnedie,,l998 - 1.^.)
Băieții mei ‘(SUA serial de comedie, 2006 -12.) 
Sufletul Clarei (SUA dramă, 1988)
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 9.)
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 3.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 9.)
Pariu riscant (SUA comedie, 2001) 95'
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(Ieșirea spre Ăi meri a, lan jță Vnlv»)

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 urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl.13, et.l, semideco- 
mandabil, ncamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp, garaj foarte mare, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte mare. Totul 
contorizat separat, cu centrala pe gaz separată. Curte comună fără gră
dină, zonă foarte liniștită. Preț 80.000 euro, negociabil. Tel 0743.011.772, 
Deva.

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

Vând un set de 3 sfeșnice din sticlă, nefolosite. Preț 45 lei, neeoc.xbii.Tel 
0254.228.748.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. PrețllO ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

Vând rochie albă de mireasă, voal și mănuși, mărime 42, stare excepțională.
Preț 200 lei, negociabil. Tel. 0729.018.187, Deva.

K.

Vând card pentru 100 1 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mările. 820/dm ! L la preț de 
30 de lei/ kg, iar dacă se depășește 10 kg, restul este de 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.

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servtcl curățenie
• persoane fizice
• pcrsonc Jurttice

Cltenlii fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
1 .A. 7 SPĂTĂRl

l-’acem contracte 
pcnțru firme cu
REDUCERE

DE 20%

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

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-26.30
Duminica.- O9.0O-15JN»

Telefon

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei

- **

Vvnd 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, 
j. cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444,0723.540.432, 
0766.459.485,0730.806.931.

Vând SEAT Marbella , an fabricație 1987, stare bună de funcționare, consum 
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.

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/ SS2.100 sau 0354/882.101

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 Hălmâgel, 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.

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

închiriez garsonieră în Deva, zonă centrală, super amenajată, mobilată, 

t P., (centrală termică, aragaz, televizor, mașină de spălat automată), 
hi. ,unt agenție. Tel. 0722.252.603.

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață mare, zonă centrală,super ame
najată,mobilată și utilată (centrală termică, termopane, TV, aragaz, ma
șină de spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

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

trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

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

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 

sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei
' Abonamentele se pot face:

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale din județ;

- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 
bL D 4, sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/ 882.101 

Vând Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745213.577.

Câștigați 2000 - 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespondență. 
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 colabo
ratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi cadouri, 
înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci electronice. Trimiteți 
plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P. 1, C.P. 122, Deva.

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

închiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral. 45 mp. toate utilitățile. In

formații 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.

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

ANUNȚ PUBLIC
SC EMODA SRL Șoimuș și Agenția pentru Protecția 

Mediului Hunedoara, anunță publicul interesat asupra de
ciziei etapei de încadrare a proiectului “Amenajarea 
hidroenergetică a bazinului râului Govajdia” în localitățile: 
Lelese, Ghelari, Cerbăl, jud.Huaedoara, prin aplicarea pro
cedurii simplificate de avizare și emiterea Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara 
(www.apmhd.ro).

%
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului 

al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de 
luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la 
sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
SC MONDO STEEL RECYCLING SRL cu sediul în localitatea Hune

doara, str.Pbștișu Mare, nr. 48H, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “3832 - Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate (feroase și neferoase)”, situate la punctele de 
lucru: din localitatea Hunedoara, str. Peștișu Mare, nr. 1 și din localitatea 
Geoagiu, str. Teilor, nr. 1, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 40 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

Semnătura

t •
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: ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de 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 d.e luni.
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Tarife micapublicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei 3
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http://www.apmhd.ro
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La baza sportivă de la Stadionul „Cetate” nu există uieiun teren adecvat 
pentru antrenament, antrenorul Gheorghe Barbu și-a mutat cartierul 
general în timpul antrenamentelor la baza Real Sport, acolo unde sunt 
două terenuri sintetice de dimensiuni reduse, acoperite.

Sport
Marți, 16 februarie 2010

Jiul a intrat 
în moarte clinică

Alic îl desființează pe Copos

Potrivit presei din Vale, 
soarta Jiului Petroșani este 

pecetluită. De câteva zile nu 
a mai apărut nicio noutate 
despre clubul petroșănean, 
nicio veste despre rezultatul 
întâlnirilor dintre Alin Si- 
mota și primarul Tiberiu 

Iacob-Ridzi.

La stadion bate vântul, prin con
turile clubului de fotbal la fel. Jucă
torii au câștigat litigiile cu clubul, dar 
alții nu au venit în loc. Iar cei care au 
rămas pe loc se plâng că nu au cu 
cine discuta să primească dezlegarea 
să își caute alte echipe, în caz contrar

urmând a rămâne fără loc de muncă. 
„I-am tot sunat pe cei de la club pen
tru că am nevoie de o hârtie oficială 
prin care să mă pregătesc cu gruparea 
din Vâlcea. Chiar nu știu de ce nu vor 
să-mi răspundă la telefon”, a precizat 
Lucian Pârvu, fotbalist adus în iarnă 
de Alin Simota de la Pandurii Târgu 
Jiu. în aceeași situație mai sunt câțiva 
jucători, însă este greu de crezut că 
în răstimpul de o săptămână și ceva 
rămas până la începerea returului Jiul 
se va reuni și clubul nu se va retrage 
din campionat.

Jiul Petroșani ar deveni al pa
trulea club din seria vest a ligii se
cunde care aruncă prosopul înainte 
de terminarea sezonului, după CFR 
Timișoara, FC Baia Mare și FC Dro- 
beta Tumu Severin.

într-un 'material publicat pe 
site-ul ligab.ro, președintele 
Corvinului Hunedoara, Mir

cea Alic (foto), îl atacă virulent 
pe George Copos, omul cu 

banii de la Rapid.

„Legea îi permite lui Copos, dacă 
se folosește de toate tertipurile. Din 
transferul lui Lobonț trebuie să primim 
30%. Domnul Copos spune că soci
etatea noastră nu există. Am scos certi-
ficatul pe care l-am trimis la Curtea 
Supremă de Justiție. Dosarul trebuie să

fie trimis la Curtea de Apel Alba Iulia, 
unde va ajunge după o lună-două, apoi 
trebuie să ne recuperăm banii. Față de 
opt ani de judecată, este puțin timp. De 
abia atunci vom putea ajunge la modul 
cum s-au dat banii de la Ajax. Nu am 
crezut niciodată că voi câștiga la Curtea 
Supremă de Justiție. S-a dat dovadă de 
profesionalism. La un control adevărat 
nu știu dacă vor rămâne cinci echipe. 
Nu este adevărat ce s-a scris despre 
orgia de la Lupeni pentru că fotografiile 
sunt de mai multi ani și simt trucate. 
Presa are o mare parte de vină. Este un
scandal creat artificial. Nu cred că într- 
o echipă se poate întâmpla așa ceva”, a

declarat Mircea Alic într-o intervenție 
la un post de radio.

Și liber și cu bani
Declarat liber de contract, portarul Silvian Ciucă se află într-o situație 

fericită. Fotbalistul care a evoluat în ultimele trei sezoane la Minerul Lupeni 
are de primit peste 2.500 de euro de la clubul din Valea Jiului, plus că poate 
semna cu orice echipă dorește. „A fost o perioadă frumoasă petrecută la 
Minerul Lupeni, unde mi s-a dat și șansa să apăr, îmi pare rău, dar asta e 
viața. Acum nu-mi rămâne decât să-mi văd de viața mea și de drumul meu”, 
a declarat Ciucă, jucător care la 21 de ani se află în vizorul unor cluburi de- 
Liga I. Cea mai interesată grupare de soarta tânărului fotbalist s-a arătat a fi 
Gaz Metan CFR Craiova, însă Ciucă se află și în vizorul celor de la Astra 
Ploiești.

Campionat 
interj udețean
Directorul general al Fe
derației Române de Fot

bal, Ionuț Lupescu, a 
prezentat în premieră, 
ieri, un proiect pe care 
forul federal vrea să îl 

pună în practică în ceea 
ce privește fotbalul jude

țean.

Ionuț Lupescu a declarat 
că ar fi oportună organizarea 
unui campionat interjudețean. 
între cele mai bune echipe din 
fiecare județ. Directorul gen- 
eral a precizat că lucrează la 
acest proiect împreună cu 
reprezentanții Asociațiilor 
Județene de Fotbal, dar nu a 
menționat și data când el va fi 
pus în practică. La nivelul 
fiecărui județ va fi selecționată 
o echipă alcătuită din cei mai 
buni jucători care activează in 
Liga a IV-a și chiar mai jos.

Oltchim se apropie

Campioana României la 
handbal feminin, Oltchim 
Râmnicu Vâlcea, a trecut 

și de hopul numit 
Dinamo Volgograd.

Echipa antrenată de Radu Voina 
s-a impus la șase goluri diferență, 30 
- 24, și are maxim de puncte, patru, 
după două jocuri disputate din grupa 
de foc în care a fost repartizată. 
Echilibru! s-a menținut doar în 
primele zece minute, 
după care ^apercam-

de semifinale
pioana României a trecut la conduc
erea jocului și pe tabela de marp^i. 
Deși are în componență patru caffl- 
pioane mondiale, Dinamo Volgograd 
nu a făcut față ritmului impus de vâl- 
cence, iar la final a. acuza arbitrari 
cuplului suedez. în celălalt joc al 
pei, Viborg, cea mai bogată echipă 
din Danemarca și din lume, a făcut 
instrucție cu Hypo Viena, meci în 
care extrema naționalei noastre, 
Cristina Vărzaru, a marcat de 14 ori. 
Viborg și Oltchim au maxim de 
puncte după două etape și se vor în
tâlni față în față în runda următoare. 
Primele două clasate din grupă la fi
nalul celor șase meciuri se califică în 
semifinalele Ligii Campionilor;

în Cupa'EHF, Știința Baia Mare, 
adversara de miercuri a celor de 
Cetate Deva, a pierdut calificarea M 
sferturile de finală, după ce a fost în
vinsă și pe teren propriu de cam
pioana Poloniei, SPR Lublin. Tot 
după o dublă înfrângere a păi_’.. 
Cupa Cupelor și Dunărea Brăila, de
pășită net de nemțoaicele de la Old
enburg.

nd Pagină realizată de Bogdan Barbu

Antrenamente la „balon”
Pentru că la baza sportivă de la Stadionul „Cetate” nu există niciun teren 

adecvat pentru antrenament, antrenorul Gheorghe Barbu și-a mutat cartierul
general în timpul antrenamentelor la bi 
terenuri sintetice de dimensiuni reduse, 
a orezărie decât a teren de fotbal, iar 
pe terenul principal fotbaliștii au inter
dicție să se antreneze sau să joace 
meciuri amicale, deoarece există o 
mare probabilitate ca acesta să fie dis
trus de crampoanele jucătorilor chiar 
înainte de meciurile oficiale din cam
pionat. „Nu a mai intrat nimeni de astă 
toamnă pe el. După ultimul meci l-am 
dat cu tăvălugul și s-a făcut drept ca 
masa de biliard. Are drenaj și se usucă 
destul de repede, dacă e vreme bună 
afară”, au spus îngrijitorii de la sta
dion. Tot la terenurile sintetice mai sus 
amintite ar putea ajunge și CFR Mar- 
mosim Simeria, echipă care se află în 
aceeași situație cu terenurile de antre
nament.

Real Sport, acolo unde sunt doua 
acoperite. Terenul doi arată mai mult

CM K

ligab.ro

