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Familia Huniazilor este mai apreciată 
în lume decât în România

Pe urmele Corvineștilor 
în Ungaria
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Bonusul la polița 
RCÂ nu are efect 
în buzunarul

Produsele naturiste 
apreciate de femei... 
și nu numai
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Tinerii hunedoreni sunt atrași 
de cariera militară

Din cuprins

O
■3 di două jucătoare

spirea agentului 
e a încins spiritele
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g Glasul femeii
Femeia de succes a fost privită 
cu admirației dar și cu teamă 
asezonată cu un dram de invidie.

pag. 6
------------------------------------------

Editorial
de Alexandru Avram

Din Șoseaua Kiseleff 
pleacă Cucuveaua

Șoc în Partidul Social Democrat! Se pare 
că vârsta de pensionare pentru agenții KGB este 
de 80 de ani. Bunicuța a anunțat că-și dă demisia 
din toate funcțiile deținute în partid. Gestul celui 
care a fost fără tăgadă părintele PSD, poate fi un 
semnal foarte puternic pentru întreaga mișcare 
de stânga din România. Ce nu au reușit studenții 
în Piața Universității și justiția în cazul procese-

WWW'"" ■?■■■■■■■■■ 

lor privind Revoluția și Mineriadele, a reușit dm 
nou Prostănacul. Geoană dă lovitură după lovi
tură stângii din România, iar una dintre cele mai 
puternice este tocmai faptul de a-1 scârbi de po
litică pe Ion Iliescu. Motivându-și hotărârea 
Iliescu a precizat că este în dezacord cu decizia 
luată luni de Comitetul Executiv privind candi
daturile în echipă la conducerea partidului. El a 
adăugat că i se pare "nocivă" această idee, pentru 
că în loc să fie selectați cei mai buni pentru func
țiile din partid "este luat la grămadă fiecare cu 
echipa lui". Și cum echipa condusă de Geoană 
este considerată favorită să câștige alegerile, mai 
ales după retragerea lui Adrian Năstase viitorul 
PSD nu este deloc roz. De fapt trimiterea pentru 
un lug timp în opoziție a social-democraților era 
clar că va determina o serie de nemulțumiri și 
rupture în tabăra păstorită până acum cu atâta 
trudă de Bunicuță, chiar și din calitate de Preșe
dinte de Onoare. Ion Iliescu a declarat că este po> 
sibil inclusiv să se retragă de la Congres pentru 

a nu fi parte la o serie de idei pe care le-a catalo
gat drept "nocive și periculoase" pentru forma
țiunea social-democrată. Ce se întâmplă în aceste 
condiții în organizația PSD Hunedoara!?. Proba
bil că unda de șoc se va resimți și în teritoriu, cu 
atât mai mult cu cât liderii PSD din județul Hu
nedoara au preferat să stea cu fundul în două (sau 
mai multe) luntrii. Președintele Florin Cazacu a 
ezitat să se poziționeze tranșant de o parte sau 
alta, așteptând să vadă care dintre candidați va 
avea șanse reale de victorie. Pe de altă parte 
garda veche din PSD a declarat destul de clar că 
ar merge pe mâna lui Năstase, dar cum Bombo- 
nel nu mai candidează sunt acum destul de deru
tați.

Cu sau fără Iliescu, PSD pare la ora ac
tuală o corabie care și-a pierdut nu numai cârma
ciul ci și busola. încotro o vor apuca 
social-democrații ar ști numai Bunul Dumnezeu, 
dacă aceștia nu ar fi urmașii liber cugetătorilor 
comuniști.
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Ț greco-catolic
Sf. m. Teodor Tiron 

f romano-catolic 
MIERCUREA CENUȘII 
(post și abstinență) Ss. în
temeietori aT Societății 
"Slujitorii Sfintei Fecioare 
Maria"

Conopidă 
murată

Ingrediente:
1 conopidă mare, 3-4 ardei capia, 

roșii, morcov, hrean, frunze de țelină, 
mărar uscat, 1 lingură semințe de muș
tar, o mină boabe de porumb uscate, 
sare grunjoasă.

Mod de preparare: ,
Se alege o conopidă mare, albă și 

îndesată. Se desface în buchețele po
trivite, care se pun intr-un -vas mai 
mare în apă cu sare, unde se țin 30 de 
minute.

Se scot buchețelele din apă, se clă
tesc cu apă rece și se pun într-o strecu
rătoare ca să se scurgă surplusul de 
apă. Se ia un borcan mai mare, bine 
spălat și uscat. Pe fundul borcanului, 
se pun frunze proaspete de țelină, 
floare de mărar uscar, 1 lingură de se
mințe de muștar și un pumn de boabe 
de porumb uscate (conopida va rămîne 
albă).

Se aranjează conopida în așa fel 
încît să rămînă puține locuri libere. 
Pentru culoare, se pun 3-4 ardei capia 
întregi, roșii, cîteva felii de morcov 
frumos decupate (tăiați rondele groase 
și crestate pe margine, după inspirație) 
și cîteva fire de hrean. Deasupra se pun 
frunze de țelină, mărar uscat. Bețele de 
mărar se pun în cruce pentru ca legu
mele să rămînă în saramură.

Se umple cu apă rece și se măsoară 
cîtă apă vă trebuie pentru borcanul plin 
cu conopidă. Se măsoara apa (ceva 
mai multă, pentru că la fierbere se eva
poră și riscați să nu vă ajungă să um
pleți borcanul).

Se pregătește o saramură cu o lin
gură plină de sare grunjoasă la un litru 
de apă și se lasă să fiarbă. Se toarnă 
fierbinte peste conopida din borcan. 
Borcanul este pus pe o bucată de metal 
sau două cuțite ca să nu se spargă și se 
umple pînă la margine.

Se leagă borcanul fie cu două rîn- 
duri de celofan, fie se închide cu
capac. Se lasă în bucătărie pînă se ră- 

\cește și apoi se pune Ia rece.
'''---------------------------------------i—

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

►DN 7 Deva - Sântuhalm
— ► DJ 705 Căstău - Orăștioara
~ ► DN 7 Orăștie - Spini
— ► DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu

. ►DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

■^Sfântul Zilei

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66A și pe 
B-dul 1 Decembrie

Deva

Petroșani

Brad

HOROSCOP

Sfântul Mucenic Teodor Tiron (+304)
Acest Sfânt Mucenic a trăit în 

anii împăratului Dioclețian (284- 
305) și era dintr-o cetate a Amasiei, 
numită Homialon. Era ostaș tânăr, 
în ceata Tirohilor (recruților), din 
legiunea Mărgăriților, condusă de 
generalul Vringa. Deci, venind 
poruncă de la împărat, ca toți 
ostașii să aducă jertfă zeilor, Vringa 
a mers în căpiștea idolilor, cu toată 
legiunea sa, spre împlinirea 
poruncii. Și n-a voit Sfântul Teodor 
să intre în căpiște, ci a rămas în cor
tul său. Și au cunoscut toți că el 
este creștin. Deci, l-au scos pe el la 
întrebare. Și-l îndemna generalul 
său să jertfească și să-și scape 
viața, precum au făcut și alți 
creștini. Iar Sfântul, răspundea, 
zicând: "Fiecare știe cui ostășește, 
iar eu ostășesc Stăpânului meu 
Hristos". Și mărturisea că Hristos 
este Dumnezeu, iar zeii păgânilor 
sunt idoli, fără de suflet și 
cioplitură de mâini omenești. Deci, 
pentru multă dragoste pe care 
Ostașii o aveau către Teodor, Vringa 
a dat poruncă, zicând: "Să-l lăsăm 
pe el cateva zile, ca să aleagă, în

liniște, cele de folos". Și Sfântul n- 
a petrecut în nelucrare vremea 
aceasta, ci neîncetat lăuda pe Dom
nul și se ruga lui Dumnezeu să-i 
dea lui răbdare. Iar, ca să arate 
neputința zeilor a mers noaptea la 
căpiștea zeiței din cetatea aceea, și, 
dându-i foc, a prefăcut-o în cenușă. 
Deci, a fost prins și dat pe mana lui 
Puplie, dregătorul cetății. Și acesta 
a pus de l-au bătut cumplit cu vergi 
pe Sfântul, l-au întins pe roată și i- 
au strujit trupul cu unghii de fier. 
Iar Sfântul, nepierzându-și liniștea, 
în timpul cumplitelor patimi, se 
arăta ca un neștiutor la toate 
suferințele și neîncetat mărturisea 
cu bucurie: "Cu Hristos aFmeu am 
fost, sunt și voi fi". Și, văzând că 
nimic nu-1 poate clinti din credință, 
nici cruzimea, nici făgăduințele, 
dregătorul l-a osândit să fie ars de 
viu, ceea ce s-a și făcut, fiind arun
cat într-un cuptor aprins. Și, intrând 
în mijlocul flăcărilor, și-a dat sufle
tul în mâinile lui Dumnezeu. De 
asemenea, să fie știut, că se mai 
face prăznuirea lui și în săptămâna 
dintâi a Postului Mare, când s-a

făcut de Sfântul Teodor minunea 
colivelor, întru pomenirea izbăvirii 
poporului dreptcredincios, pe vre
mea păgânului împărat Iulian 
Apostatul, de bucatele cele spur
cate, stropite cu sânge din jertfele 
idolești.

Vei avea câteva dificultăți în a sta
bili un contact cu anturajul familial. 
Trebuie să arați puțină bunăvoință
pentru ca lucrurile să se aranjeze. Azi ți-ar plă
cea să stai la o șuetă cu prietenii.

Ai investit mult într-un proiect de 
creație și începi să culegi roadele. Nu 
îți risipi energia în discuții sterile. în
dragoste începi să te deschizi în fața parteneru
lui și să-i arați ceea ce simți pentru el.

La locul de muncă apare o situație 
mai neplăcută și total neprevăzută. Ai 
ocazia să intervii și te bucuri de spriji
nul unei persoane importante. Vei avea un rol
important și vei face o alegere bună.

Petreci momente plăcute în fami
lie și uiți de necazuri. Meriți aceste bu
curii. Profesional ocupi un rang înalt
și ești admirat și respectat. Dar nu te aștepta să
te iubească toată lumea.

Ferește-te de colegii care încearcă 
să te încurce. Chiar dacă nu te temi, 
asta nu înseamnă că nu ai putea cădea
într-o capcană. Unele relații ar putea să se rupă, 
în schimb te înțelegi foarte bine cu copiii.

Ai putea face bani frumoși din 
artă. Dacă lucrezi în domeniu, vei 
avea posibilitatea să găsești clienți
care să aprecieze operele tale. Reușita profesio
nală va avea efecte benefice asupra familiei.

17 februarie
de-a lungul timpului

1850 : Domnitorul Barbu Știrbei dă afișul domnesc 
privind organizarea școlilor din Țara Românească.

1866 : Pe baza decretului lui Alexandru Ioan Cuza, 
Sin 1865, a început să funcționeze Banca României

1941 : Al doilea război mondial: Părintele polonez 
Maximillian Kolbe este arestat de către trupele germane 
pentru scrierile sale anti-naziste și ajutorul dat unor 
refugiați evrei. Kolbe își va da viață în schimbul altui pri
zonier la Auschwitz.

1993 : Academia Română a hotărât revenirea la 
scrierea cu "â" în interiorul cuvântului și a formei "sunt" în 
loc de "sînt"

2001 : A fost efectuat, în SUA, cel de-al doilea trans
plant de mână reușit

S-au născut:

1591: Jose de Ribera, pictor și gravor spaniol (d. 
)

1836: Iosif Goldiș, episcop român, membru core
spondent al Academiei Române (d. 1902)

1888: Otto Stern, fizician germano-american, laureat 
al. Premiului (d. 1969)

1929: Nicolae Dan Cristescu, matematician român, 
membru al Academiei Române

1942: Ilie Cioartâ, pictor român
1963: Michael Jordan, jucător de baschet american
1981': Paris Hilton, actriță americană

Comemorări:.

1600: Giordano Bruno, filosof renascentist italian, ars 
pe rug din ordinul Inchiziției (n. 1548)

1673: Moliere (Jean Baptiste Poquelin), dramaturg 
francez (n. 1622)

1923: Teodor T. Burada, folclorist, etnograf și muzi
colog. descoperitorul bocetului popular (n. 1839)

1970: Alfred Newman, compozitor american de 
muzică de film (n. 1901)

1996: Herve Bazin, poet, romancier, eseist, președinte 
ai Academiei Goncourt (1973 - 1996) (n. 1911)

GtA Bancurile zilei
De ce nu se duc toți ma

nagerii în concediu în ace
lași timp? Ca să nu se vadă 
că merge compania și fără 
ei.

© © ©

Un rocker jegos și slinos 
se decide la un moment dat 
să se spele. Și începe el să

se spele, și dă jos un strat de 
jeg:

- Mda, parcă sînt mai 
curat.

Și se mai spală puțin, și 
mai dă jos un strat de jeg:

- Mda, parcă sînt și mai 
curat.

Și se mai spală puțin, și 
mai dă jos încă un strat de 
jeg:

- A, uite și tricoul cu 
Metallica!

© © ©

în avion, pilotul către 
copilot:

- Motorul din dreapta 
merge?

- Mergeeee! sosi răspun-

Dacă trebuie să iei o decizie impor
tantă legată de carieră, mai așteaptă. 
Vei avea mai multe informații și vei
privi lucrurile mai obiectiv. Posibil un conflict 
serios cu un membru al familiei. Nu încerca să-
1 minimalizezi sau să te eschivezi.

Poți să trăiești o frumoasă po
veste de dragoste, plină de afecțiune 
și de senzualitate. Condiția este ca tu 
să-ți manifești emoțiile față de partener. îi.
milie spui pe față ceea ce gândești și chiar dacă 
rănești, cel puțin clarifici situația.

încearcă să nu mai lași gândurile 
rele să te domine. Dacă îți face rău să 
stai singur, înconjoară-te de prieteni 
și fâ-ți un program. Persoanele care țin la tine 
își manifestă atașamentul, iar tu te bucuri de un 
climat armonios.

Dacă există un conflict mai vechi 
între tine și un frate sau o soră, nu des
chide azi subiectul. în loc să găsiți o
soluție, lucrurile vor deveni și mai serioase. 
Este în schimb o zi, bună să te întâlnești cu per
soane la care ții.

sul prompt.
- Motorul stînga merge?
- Merge și mai bine, toc

mai ne depășește!

© © ©
- Azi noapte te-ai prefă

cut?
- Nu, chiar dormeam, 

zise ea.

în domeniul financiar, gustul pen
tru risc este exacerbat în cazul tău. Nu 
te apuca să-ți joci economiile pe o
carte. La locul de muncă unele proiecte se con
cretizează. Culegi rezultatele dorite și te implici
într-un alt proiect.

Situația ta profesională va evolua 
rapid. Va fi nevoie de efort și de timp, 
dar rezultatele se dovedesc cele spe
rate. Dacă ai probleme cu vecinii, nu 
răspunde cu ostilitate. Demnitatea ta îi va lovi 
-mai rău.
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Ion Iliescu intenționează să se retragă 
din toate funcțiile deținute în PSD

Comunitate 3
Miercuri, 17 februarie 2010

Lupte grele pe,, frontul ” asociației de proprietari
Acuze grave și suspiciuni 
între administratori și proprietarii de locuințe
între proprietarul unui aparta
ment din Brad și Asociația de 
Proprietari numărul nouă din 
municipiu se poartă, de câteva 
luni, un război totaL Părțile se 

acuză reciproc, și de ceva 
vreme au ajuns să de de lucru 
instanțelor de judecată. Con

flictul care are la bază restan
țele la întreținere și lipsa de 

transparență a conducerii Aso
ciației de proprietari, pare ire

conciliabil.

Conflictul a început toamna 
trecută când proprietarul unui 
apartament din cadrul Asociațiai de 
"’•oprietari numărul nouă din Brad, 

urnei Stoica, a fost chemat în 
judecată pentru neplata restanțelor

la facturile de întreținere pe ultimii 
trei ani.

Neconcordanță 
între sumele de bani

Stoica acuză conducerea 
asociației că nu gestionează trans
parent fondurile și că el a fost 
nedreptățit în ceea ce privește 
penalitățile pe care a fost nevoit să 
le plătească.

Proprietarul nemulțumit arată 
că în 28 septembrie 2009 a primit o 
somație de plată pentru suma de 
2932 de lei, dar unsprezece zile mai 
târziu a fost chemat în judecată pen
tru o sumă mai mare, de 3061 lei. 
La începutul lunii februarie, după ce 
a pierdut procesul, Cornel Stoica a 
achitat debitele și penalitățile afer
ente, dar spune că sumele care i s-

g„Nu este normal ca 
. din banii proprietarilor să- 
și stabilească salarii mari 

pentru conducerea asociației. Din 
câte știi' eu Asociația numărul 
nouă este singura din Brad in care 
administratorul: cenzorii și
președintele au salarii consistente. 
Dacă te cer explicații răspund 
doar ce vor ei ".

Cornel Stoica 
proprietar nemulțumit „Domnul Stoica a 

fost cel mai mare debitor 
din cadrul Asociației

au încasat nu corespund cu cele din 
decizia instanței. Stoica 
demonstrează cu chitanțele primite 
de la Asociație că a plătit sume de 
bani diferite față de cele prevăzute 
în sentința pronunțată de 
Judecătoria Brad. „Nu respectă în
tocmai decizia unei instanțe de 
judecată”, spune Stoica care acuză 
conducerea Asociației că nu deține 
evidențe clare și corecte, că 
manipulează fondurile și își 
însușește din banii proprietarilor. 
Stoica acuză și lipsa de transparență 
a conducerii care refuză să-i pună la 
dispoziție informații privind admin
istrarea banilor. In^cest sens propri- 
etrul nemulțumit a cerut în repetate 
rânduri conducerii Asociației în
scrisuri cu privire la modul în care 
sunt cheltuiți banii proveniți din 
taxele plătite de proprietarii aparta
mentelor. Stoica se plânge că 
primește cu greutate datele solici
tate iar expedierea răspunsurilor la 
adresele sale îi sunt trecute ca taxe 
poștale în factura de întreținere deși 
acest fapt nu este legal.

Un proprietar 
incomod

Asociația de Proprietari nr. 9
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Vinde din stoc agregate de balastiera 
in cantităti foarte mari

noastre. Potrivit legii în 
cei 11 ani cât nu și-a plătit facturile 
la întreținere ar fi trebuit să-l 
acționăm în instanță de 44 de ori.
Am manifestat îngăduință și am 
făcut tot posibilul să nu-l 
debranșăm de la utilități”.

Ioan Toma
administratorul

asociației de proprietari

în replică Ioan Toma, adminis
tratorul Asociației arată că de când 
l-au dat în judecată pe Comd! Sto
ica. acesta încearcă să îi intimideze 
și îi asaltează cu numeroase cereri 
privind furnizarea de documente, 
iar Asociația trebuie să suporte chel
tuieli mari cu copierea acestora.De 
asemenea Ioan Toma povestește că 
este încontinuu amenințat și a fost 
de mai multe ori reciamat pentru 
motive imaginare de către Comei 
Stoica.

Cătălin Rișcuța

Balajțwtfofil preț: 18,80 lei/mc

Hisip, concert, spălat și sortit S • I mm preț: 

Pietriș, concaut, spilx și sortit 1 - 8 shb preț:

Pietriș, coicasai, qpltat și sorts! 0 -16 mm preț: 

Piatră sparti, spălata $i sortiți li -31 mm preț:

16,00 W/to

11,01 !ei/to

®,0B leî/to

Preturile MXontin TVA

0723 154 204
hm «-mia: ccntabhit»te»tclec«rnaci«va.Fo

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

tf> Liniște: Breacking gossip
(sau, în traducere liberă, Bârfe de ne-am spart)
Ce ne facem 
doctore?

O doctoriță de mare performanță 
din județul Hunedoara a „operat” într- 
un magazin Artima cu instrumentar 
specific șuților, informează agenția de 
știri „Bulău Necenzurat”. Potrivit sur
sei citate, doctorița a fost cuprinsă de 
focul creației profesionale în timp ce 
se afla la cumpărături în supermarkets 
amintit. De pe rafturile pacientului, 
aflat stare supraponderală, medicul a 
extras o cantitate considerabilă de ace, 
brice și unelte de pescuit. întreaga 
operațiune a fost supravegheată în
deaproape de camerele de luat vederi 

montate în burdihanul pacientului 
obez. în urma operației, medicul s-a 
ales cu o ușoară contuzie de tip SUP 
(scoatere de sub urmărirea penală) pe 
obrazul drept.

Cont cu cont 
se face șpaga

Economiștii de la „Davai Ceas” 
critică dur atitudinea autorităților pub
lice locale. Potrivit informațiilor 
apărute pe flux, calicii care beneficiază 
de locuințe sociale dintr-un municipiu 
reședință de județ sunt obligați să își 
deschidă un cont la Reiffesen Bank în 

care să pompeze câte 7 milioane de lei 
vechi fiecare, ca o garanție a chiriei 
pentru trei luni. Banii urmează să 
rămână în contul lor, dar la dispoziția 
băncii până spre amurgul calendelor 
grecești. Măsura este obligatorie și 
pentru cei care au deja un cont bancar 
în altă unitate financiară aflată pe piața 
liberă. „Socialii” sunt nemulțumiți 
pentru că - spun ei - cămătarii spre 
care sunt îndrumați să deschidă cont 
percep cele mai mari comisioane, cam 
700 de mii de lei vechi pe an. 
Specialiștii în finanțe de la prestigiosul 
institut „Davai Ceas” sunt de părere că 
în spatele afacerii este un mic șmen. 
Mic dar viguros!

Nu iese taxă pe 
pompier fără fum

O știre difuzată pe post de „Di
nozaurul peltic” arată că în Țara 
Hațegului cetățenii s-au inflamat pen
tru că primăriile au inventat o taxă 
pentru pompieri. „Am fost să îmi 
plătesc impozitul ca de obicei și nu m- 
am uitat pe chitanță. Când am ajuns 
acasă am văzut că mi-au băgat o taxă 
în plus. Nu mi-a venit să cred. Am 
plătit cu 120 de lei mai mult. Cică din 
bani ăștia plătesc pompieru’... Păi 
pompierii nu sunt plătiți de la buget? 
Ăștia ne pârlesc cum vor ei”, strigă 
vocea omului indignat. Autoritățile au 
scăldat-o și s-au scurs de la cuvânt.

Cosa nostra, 
dulce casă

Investitorii italieni din Brad au 
fost tratați cu „flit” de primar, 
informează Casa de Bune Moravuri 
„La Piovra”. Potrivit sursei citate, ital
ienii ar fi dorit să achiziționeze fostul 
sediu al întreprinderii Miniere din lo
calitate pentru a deschide un hotel, dar 
au fost hâșâiți de primar care i-a „asig
urat” că nu vor primi nici un aviz de la 
el. Afacerea s-a ruinat la fel ca și 
intențiile edilului de a pune el laba pe 
clădire. Specialiștii imobiliari spun că 
piața se va duce în cap pe măsură ce 
speculanții de corturi progresează 
politic.

acestora.De
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După 7 ani fără accidente șoferii vor plăti doar jumătate 
din prețul poliței de asigurare.

Bonusul la polița RCA nu are efect
Comerciant 
cercetat pentru 
import fraudulos 
de-cartofi și ceapă

Iiie B. de 45 de ani, din mu
nicipiul Hunedoara este cercetat 
penal pentru că anul trecut s-a 
folosit de actele unei societăți- 
comerciale fără a avea nici o cal
itate pentru a importa 46 de tone 
de cartofi și 23 de tone de ceapă. 
Polițiștii Serviciului de Investi
gare a Fraudelor Hunedoara au 
constatat că patronul fictiv a de
clarat la autoritatea vamală date 
nereale despre titularul importu
lui, sustrăgându-se în acest fel de 
la plata taxelor și impozitelor da
torate statului. Ilie B. are dosar 
de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de fals in
telectual și evaziune fiscală.

Are dosar penal 
pentru a condus 
cu permisul 
suspendat

Neculai M. de 55 de ani 
șoferul unui autoturism a fost 
depistat de polițiști în urma unui 
control de rutieră în timp ce con
ducea unu microbuz deși avea 
permisul de conducere sus
pendat încă de la începutul lunii 
februarie. Șoferul a fost prins 
luni în jurul orei 18:00 pe strada 
Republicii din Petrila. Șoferului 
i s-a întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de con
ducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice având per
misul de conducere suspendat.

Doi dintr-o 
lovitură

Polițiștii hunedoreni au de
pistat în cursul zilei de luni doi 
șoferi care circulau pe drumurile 
publice fără a avea documente 
legale. loan Ș. de 39 de ani din 
comuna Cârjiți a fost depistat de 
polițiști în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Mihai Em- 
inescu din Deva. Șoferul a con
dus chiar dacă avea autorizația 
de circulației provizorie expirată 
din luna ianuarie a acestui an. El 
s-a ales cu dosar de cercetare 
penală pentru conducerea unui 
autoturism neînmatriculat. Tot 
luni polițiștii Biroului de Poliție 
Rutieră Deva l-au prins pe 
Claudiu R., de 22 ani, din Deva, 
în timp ce conducea un autotur
ism pe Calea Zarandului, din 
Deva în direcția Deva - Arad, 
având autorizația de circulație 
provizorie expirată în luna ian
uarie. Și lui Claudiu R. polițiștii 
i-au întocmit dosar de cercetare 
penală.

în buzunarul asiguratului
Deși peste 90 la sută dintre asi- 
gurații RCA beneficiază de re

duceri în baza sistemului 
bonus-malus, ei plătesc polițe 
mai scumpe decât în anul pre
cedent Reducerea este anulată 
de creșterea primei de asigu

rare RCA.

începând din acest an conducătorii 
auto care nu înregistrează daune în 
urma unor evenimente rutiere sunt 
recompensați prin reducerea tarifelor la 
asigurarea obligatorie de Răspundere 
Civilă Auto (RCA), iar cei care produc 
daune plătesc mai mult la polița RCA. 
Sistemul numit bonus-malus a intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie și, pe baza lui, 
conducătorii prudenți pot beneficia în 
timp de șapte ani de o reducere până la 
50 la sută a poliței de asigurare, iar cei 
indisciplinați vor ajunge să plătească cu 
până la 200 la sută mai mult.

Doar zece la sută 
dintre asigurați 
sunt “răi”

Potrivit unui comunicat al 
Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor (CSA) prin noul sistem de 
asigurare de tip bonus-malus, cam 90 la 
sută dintre asigurații RCA beneficiază 
în acest an de reducere. La nivel 
național, începând din 2009 a fost 
implementată baza de date CEDAM 
care constituie o evidență centralizată a 
polițelor RCA încheiate pe teritoriul 
României și a daunelor produse de 
asigurați. Această bază de date este 
accesibilă tuturor societăților de 
asigurări care vând RCA. “Anul 2009

Tâlhărie într-un bar 
din Petroșani
Un bărbat din Petroșani aflat 

în stare de ebrietate a fost 
acostat de două persoane care, 

după ce l-au bătut bine, i-au 
furat telefonul mobil și banii. 
Victima nu a putut să ofere in
dicii despre cei doi agresori.
Cu toate acestea ei au fost 

identificați.

Bătaia a avut loc duminică 
dimineață în jurul orei 4:00. Bărbatul se 
afla în incinta unui bar și a fost invitat 
de personalul de serviciu să părăsească 
localul, însă a refuzat. Doi tineri din 
Petrila care se aflau în bar la acea oră, 
Ciprian C. de 24 de ani și Robert M. de 
25 de ani, nu au stat prea mult pe gân
duri și l-au scos afară pe bărbat. Cei doi 
tineri l-au lovit și i-au furat telefonul 
mobil și banii.

Nu și-a amintit câți 
bani i-au fost furați

Victima a ajuns la poliție la aprox
imativ patru ore după ce a fost agresat. 

reprezintă primul an de referință pentru 
daune, fiecare asigurat având de acum 
în spate un istoric, bun sau rău. Procen
tul de 90 la sută al celor care 
beneficiază de bonus este corect dacă 
avem în vedere chiar statistica noastră 
care arată că doar 10 la sută dintre 
asigurați sunt implicați în evenimente 
rutiere care produc daune”, a declarat 
Radu Ion Budae, director adjunct la 
ASIROM S.A. Deva.

Cum funcționează 
sistemul

Sistemul bonus-malus are ca 
punct de referință Bonus zero care 
corespunde valorii de 100 la sută a 
poliței de asigurare. De la acest punct 
se calculează atât reducerea cât și pe
nalizarea la calcularea RCA. Astfel, 
dacă în anul precedent un asigurat nu a 
produs accidente soldate cu daune, o 
poliță RCA pe șase luni va fi calculată 
la Bonus 1, reprezentând o reducere de 
cinci procente, iar o asigurare pe un an 
va fi calculată la Bonus 2, respectiv mai

g
Radu Ion Budae.

director adjunct AS 1 ROM SA Deva

Bărbatul se afla în stare de ebrietate șt 
nu a putut oferi detalii despre identi- 

. tatea agresorilor, oscilâad în declarații, 
inclusiv cu privire la prejudiciul pro
dus. Polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale au audiat mai mulți martori 
și au reușit la scurt timp de la produc
erea faptei, să îi identifice pe autori. în 
urma cercetărilor polițiștii au constatat 
că bărbatului i s-au furat din buzunar 
telefonul mobil și 30 de lei, în timp ce 
era căzut la pământ din cauza lovi
turilor celor doi agresori. Prejudiciul 
creat de cei doi a fost de 210 lei. 
Polițiștii au reușit să recupereze tele
fonul mobil. Ciprian C. a fost reținut de 
polițiști, iar partenerul său Robert M. 
este cercetat în stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de tăinuire. 
Ciprian C. este prezentat instanței de 
judecată cu propunere de arestare 
preventivă pentru comiterea infracțiunii 
de tâlhărie. în urma examinării, la Spi
talul de Urgenta Petroșani, victima a 
fost diagnosticată cu traumatisme și 
plăgi produse prin agresiune, însă nu a 
fost nevoie să fie spitalizat.

Maria Bulz

Șoferii care produc accidente vor plăti mai scump 
polița de asigurare

ieftină cu zece procente. în anii 
următori bonusul crește cu patru, re
spectiv trei procente, astfel încât după 
șapte ani fără incidente auto asiguratul 
ajunge la Bonus 14 și o poliță RCA mai 
ieftină cu 50 la sută. în sens contrar, un 
accident soldat cu daune îl trimite pe 
șoferul indisciplinat direct în categoria 
Malus 4, unde polița de asigurare costă 
130 la sută față de cea inițială. Două 
daune înseamnă un Malus 7, cu o notă 
de plată de 180 la sută, iar trei sau mai 
multe daune corespund cu Malus 8 și o 
poliță de 200 la sută. Plasarea în Malus 
descrește în timp pe măsură ce asigu
ratul nu mai produce daune.

Bonusul
are efect limitat

Deși cea mai mare parte a 
asiguratilor beneficiază de reducere, 

Din occident la pușcărie
Un bărbat care era urmărit național și internațional pentru tâlhărie a fost prins luni de 

către polipșni Biroului de Investigații Criminale din qadrul Poliției Municipiului Hunedoara 
Ioan C. de 22 de ani avea mandat de executare a pedepsei emis de Judecătoria Hunedoara 
care -a condamnat la trei ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de furt calificat. De 
asemenea. bărbatul a mai comis o fapta penală în urmă cu trei ani, când l-a lovit pe paznicul 
ur.ui centru de colectare a firului vechi și i-a furat bunurile și banii. Bărbatul a fost dat în 
urmărire națională și internațională în luna iunie a anului trecut. Luni, polițiștii l-au prins 
intr-t locuință din Hunedoara, unde stătea fără forme legale. Bărbatul tocmai s-a întors din 
străinătate Polițiștii l-au trimis pe condamnat în arestul IPJ Hunedoara. De acolo el va fi 
transferat intr-un penitenciar de maximă siguranță, pentru a-și ispăși pedeapsa.

Maria Bulz

nota de plată a poliței de asigurare 
poate fi, în funcție de asigurător, mai 
mare decât în anul precedent.

“Polița de asigurare RCA a crescut 
în acest an în medie cu 20 - 30 la sută 
față de anul trecut. Situația se datorează 
faptului că CSA majorează în fiecare an 
limitele maxime de despăgubire”, 
spune directorul adjunct Radu Ion 
Budae. Potrivit acestuia în 2009 pla
fonul maxim de despăgubire pentru 
vătămări corporale și decese a fost de 
2,5 milioane euro, în vreme ce în 2010 
limita a ajuns la 3,5 milioane euro. în 
mod similar, pragul superior pentru 
pagube materiale a fost anul trecut de 
500 mii euro, iar în acest an este de 75C 
mii euro.

Cătălin Rișcuța
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Primăria Deva va subvenționa 
creșterea prețului gigacaloriei.

Tinerii hunedoreni sunt atrași
de cariera militară
Tot mai mulți tineri din județul 
Hunedoara sunt interesați să 

urmeze o carieră militară. 
Numai anul trecut au fost de
puse, la Centrul Militar Jude- ’ 

țean (CMJ) Hunedoara, 
aproximativ 800 de contactări 
în vederea înscrierii în rândul 
soldaților, ofițerilor sau la șco

lile de profil din țară. Mulți 
adolescenți sunt atrași de arme 

și uniformă, însă văd în Ar
mata Română și un loc de 

muncă sigur și un salariu de
cent.

Potrivit reprezentanților CMJ
Hunedoara în anul 2009, aproximativ
200 de tineri au intrat în sistem, fie la

școli militare, fie încadrați direct ca 
soldați voluntari .sau maiștri militari.

Un salariu decent
Cei care aleg să urmeze cariera 

militară beneficiază, din punct de 
vedere financiar, de un salariu la nivelul 
salariului mediu pe economie, la care 
se adaugă sporuri și norma de hrană. 
Pentru mulți dintre tinerii hunedoreni 
aceasta reprezintă cea mai atractivă 
ofertă în contextul perioadei negre pe 
care județul Hunedoara și nu numai o 
traversează în prezent. Numai în prima 
lună a acestui an, peste o sută de tineri 
hunedoreni au trecut deja pe la Biroul 
de Recrutare din cadrul CMJ, dornici 
de a îmbrăca haina militară. „Tinerii din 
județ care doresc să urmeze o carieră 
militară, au trecut deja pe la noi. Cei 
mai mulți dintre adolescenții care au

Haina militară poate fi garanția unui loc de muncă sigur

maior Marius Aron

solicitat deja informații despre cum pot 
deveni militari provin din Valea Jiului, 
o zonă mai slab dezvoltată a județului. 
Aceștia vor fi selectați, însă, după cri
terii bine stabilite. DeocamdatîTnu știm 
câte posturi libere vom avea, dar sper 
să primim această situație în 
următoarele săptămâni”, a declarat 
maiorul Marius Aron, șeful Biroului de

Informare și Recrutare din cadrul CMJ 
Hunedoara.

Cine poate îmbrăca 
haina militară?

în județul Hunedoara mai 
funcționează doar două centre militare, 
la Deva și Brad. Tinerii care doresc să 
urmeze o carieră în acest domeniu tre
buie să îndeplinească anumite cerințe. 
Cei care doresc să devină soldați voi-

untari trebuie să aibă vârsta cuprinsă 
între 18 și 26 de ani. Tinerii cu vârsta 
până în 24 de ani, absolvenți de Ba
calaureat sau care se află în ultimul an 
de liceu au șansa să devină maiștri mil
itari sau ofițeri. De asemenea, 
absolvenții unei facultăți, cu diplomă 
de licență, pot deveni ofițeri, cu 
condiția să nu fi depășit vârsta de 30 de 
ani.

V
Andreea Demian

Scumpirea agentului termic a încins spiritele
Știrea potrivit căreia va crește 
considerabil costul agentului 
termic în sistem centralizat a 

provocat o adevărată isterie la 
nivel național. Analiștii econo
mici cu pretenții susțin că se 
vor dubla costurile pentru în
călzirea apartamentelor, acolo 
•'".de nu sunt folosite reparti
toarele de căldură. Cine nu 

vrea să înghețe în casă va fi ars 
la buzunar. în ciuda prognoze- 

apocaliptice, devenii nu vor 
avea de suferit.

Prețul gigacaloriei a crescut cu 
șase bani, începând de la 1 ianuarie, 
ajungând la suma de 120,26 lei. 
Reprezentanții Primăriei Deva spun 

însă că populația nu va resimți scum
pirea gigacaloriei, deoarece costurile re
spective vor fi achitate cu bani de la 
bugetul local. Tarifele locale pentru en
ergia termică rămân aceleași și pentni 
anul acesta. Prețurile locale de referință 
sunt unice, indiferent de tipul și struc
tura instalaților de producere, transport, 
distribuție și furnizare sau de com
bustibilii utilizați. Suma alocată din 
bugetul local la capitolul subvenții este 
de 22,51 lei/ Gcal-subvenție la un con
sum de 80.000 Gcal, reprezentând un 
necesar de fonduri pentru anul 2010 de 
aproximativ 1.800.800 lei.

ț 
Subvenționare 
de zece la sută

Primăria Deva a subvenționat 
agentul termic până la sfârșitul anului 

2009 cu 22,5 llei/ Gcal, ceea ce 
înseamnă o subvenționare de zece la 
sută din costul de producție al agentului 
termic.’’Prețul plătit de populație nu a 
crescut însă. Această diferență este 
suportată de primărie, deci populația nu 
simte nici o scumpire.”, a precizat 
purtătorul de cuvânt al Primăriei mu
nicipiului Deva, Camelia Ctoară. Cu 
toate acestea o parte dintre locuitorii 
municipiului Deva care utilizează en
ergia termică provenită din sistemul 
centralizat plătesc mai mult decât în 
luna precedentă și preferă să înghețe de 
frig în locuințe decât să fie în situația 
de a nu putea plăti facturile.

în Deva sunt racordate la sistemul 
centralizat de furnizare a agentului ter
mic aproximativ 12.500 de locuințe.

Maria Bulz

„Facem economii chiar 
dacă este frig afară. Avem 
două camere, în cea de zi

Fac economii

lăsăm câte două ore caloriferele de
schise. Și în dormitor doar seara dăm 
drumul la căldură, înainte de culcare 
vreo jumătate de oră, cât să se 
dezmorțească un pic aerul. Luna 
aceasta am plătit cu 20 de lei ir plus ”, 
spune Rosalia Kiss, locuitor al mu
nicipiului Deva.

Bani puțini
„încă nu am plătit fac- 

. tura, dar am cu zece la sută 
în plus de plătit. Cred că voi 

avea restanțe, pentru că nu îmi ajung 
banii. în decembrie am avut de plată 
vreo 70 de lei. ”, spune un pensionar, 
Dumitru Crițescu. - ■ :

Concedieri 
colective la 
Electrocentrale 
Deva și CNH 

Decizia de concedierea a 
w aproape 2000 de salariați 

dinjttdețul Hunedoara a 
fost publicată în Monitorul 

Oficial din data de 15 fe
bruarie.

Guvernul a aprobat la data de 
10 februarie o lista cu societățile 
naționale. companiile și 
societăților comerciale în care se 
vor face concedieri colective.

Potrivit listei, de la Compania 
^Națională a Huilei Petroșani vor 
pleca 1600 de angajați iar de la SE 
Electrocentrale Deva vor fi 
disponibîlizați 300 de salariați.

Disponibilizările de la Mintia 
vin cu câteva luni înainte ca soci
etatea să intre intr-o companie 
națională alături de alți producători 
de energie din județ.

Primarul Alexandru Munteanu, la un an de mandat!

Luni, 15 februarie 2010 s-a 
împlinit un an de când Alexan
dru Munteanu a câștigat cam
pania electorală pentru funcția 
de primar. Cu acest prilej, edi
lul orăștian a ținut să mulțu

mească tuturor colegilor, prie
tenilor și colaboratorilor, 
printr-o scrisoare deschisă, pe 
care o reproducem în rându
rile de mai jos.

Stimați orăștieni,

A trecut un an de când suntem 
împreună. Chiar dacă am întâmpinat 
greutăți de ordin financiar, am încercat 
și consider că am reușit să mergem 
înainte și să ne continuăm programele 
și proiectele de dezvoltare a municipi
ului nostru.

Vă rog să-mi permiteți, stimați* 
concetățeni, să vă mulțumesc pentru în
crederea dumneavoastră, pentru intere
sul acordat față de toate aceste proiecte 
și pentru implicarea dumneavoastră în 
bunul mers al administrației publice lo
cale.

îmi exprim speranța că și pe viitor 
vom rămâne aceeași echipă unită și că, 
prin colaborarea noastră, vom continua 
să realizăm proiecte durabile pentru co
munitatea noastră.

Este important să ducem la bun 
sfârșit programele privind modern
izarea infrastructurii stradale, fi
nalizarea programului SAMTID și 

punerea în faza de execuție a pro
gramelor de finanțare din fonduri eu
ropene,- în valoare de câteva milioane 
de euro, pe care le-am demarat anul tre
cut și care, în acest an, sper să fie puse 
în aplicare în proporție de 100 %.

Sigur că și în privința acestui as
pect sunt unele dificultăți, dar am cer
titudinea că primul program de 
finanțare pe fonduri europene va fi de
marat în luna aprilie a acestui an. Este 
vorba despre crearea unui Complex de 
servicii pentru persoanele în vârstă.

Nimic nu se poate realiza decât 
dacă suntem împreună și dacă vom 
continua să colaborăm. De aceea, vă 
asigur că ușa primarului este și va 
rămâne mereu deschisă tuturor 
orăștienilor.

Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne 
dea tuturor gândul cel bun !

Cu considerație, 
Primarul municipiului Orăștie, 

Alexandru Munteanu
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Argument: Femeia de succes a fost privită 
cu admirației dar și cu teamă asezonată 
cu un dram de invidie. si

r
Georgeta Barabaș, o cariera strălucită,
o familie pe măsură
Glasul femeii de succes a înce

put să prindă contur într-o 
lume dominată de misoginis

mul bărbaților, întotdeauna cei 
mai apți, capabili, buni condu

cători auto sau buni lideri 
până chiar și cei mai desăvâr
șiți bucătari (cu toate că istoria 
ne-a sugerat că locul femeii e 

la cratiță). Tot mai multe 
femei pot fi catalogate drept 

femei de succes.

Georgetei Barabaș, directorul 
Agenției Județene pentru Protecția 
Mediului Hunedoara i APM) este, fără 
îndoială, o femeie de succes. 
Ambițioasă, perseverentă, bun 
conducător dar și o șefă îndrăgită de 
angajați, Georgeta Barabaș ne 
mărturisește cu modestie că se 
consideră o persoană norocoasă. Fe
meia de' succes de la conducerea APM 
Hunedoara, de profesie inginer chimist, 
și-a început cariera ca stagiar la Com
binatul Siderurgic din Hunedoara. Ul
terior a predat ca profesoară de chimie 
la Liceul Auto. Despre această perioadă 

ce pot spune Adânsa este un profesionist
în adevăratul sens al cuvântului. Orice
problemă sau necesitate am avut la 
primărie, cu ajutorul domniei sale am 
găsit soluția potrivită. ”

Emil Rîșteiu,
primarul comunei Băcia.

„Cu doamna Barabaș, 
‘directoarea de la Mediu am 
avut întotdeauna o relație 
profesională foarte bună. Tot

Georgeta Barabaș își amintește cu drag. 
„Chimia nu este cea mai agreată ma
terie. E greu să ții elevii la oră și să îi 
faci să și înțeleagă câte ceva. De aceea 
am pus accent pe aplicațiile practice, 
îmi era mai ușor să-i fac să înțeleagă 
dacă le povesteam despre ce se găsește 
în bateria de la mașină sau despre ce se 
află în borcanul cu murături decât dacă 
le-ași fi predat în termeni pur chimici”,’ 
spune cu umor Georgeta Barabaș.

„Mă consider 
o femeie norocoasă!”

Despre numirea în funcția de di
rector al APM, Georgeta Barabaș 
consideră că a fost o conjunctură 
favorabilă, un lucru care a ținut mai 
mult de noroc. în perioada când la con
ducerea țării se afla alianța CDR au fost 
aleși 15.000 de specialiști pentru ocu
parea funcțiilor de conducere. Diferite 
discuții au apărut între membrii partide
lor din alianța politică și pentru 
aplanarea conflictului a fost numită în 
funcție o.persoană fără apartenență 
politică. Din poziția de director Gero- 
geta Barabaș a avut șansa de a beneficia 
de multă instruire. A urmat cursurile a 

trei mâsterate, dintre care unul în 
Statele Unite ale Americii și unul în 
Japonia. Mai mult a urmat și studiile de 
perfecționare prin doctorat. Georgeta 
Barabaș s-a implicat în mai multe 
proiecte pilot. Unul dintre acestea a 
contribuit la realizarea inventarului 
emisiilor de poluanți. Proiectul s-a 
desfășurat în perioada 1999-2001. Până 
atunci România nu beneficia de o astfel 
de metodologie pentru realizarea inven
tarului emisiilor de poluanți.

Familia, întotdeauna 
un sprijin Ia nevoie

Georgeta Barabaș este una dintre 
cele mai* unoscute femei din județ. O 
femeie remarcabilă în plan profesional, 
dar care nu și-a neglijat niciodată statu
tul de mamă și soție. Se bucură de o 
familie iubitoarea, care i-a acordat în
totdeauna sprijin. „Și din acest punct de 
vedere mă consider norocoasă. Am un 
copil extraordinar, care a reușit fără aju
tor să urmeze școala cu predare în 
limba germană. Soțul m-a sprijinit și el 
întotdeauna. Aflându-se și el într-o 
funcție de conducere era familiar cu re
sponsabilitatea pe care o am și m-am 
bucurat de foarte multă înțelegere din 
partea lui”, ne-a mărturisit Georgeta 
Barabaș.

Cu toate că ascensiunea în carieră 
i-a adus numeroase satisfacții, întrebată 
ce consideră că este mai important: 
cariera sau familia, Georgeta Barabaș a 
răspuns fără să stea pe gânduri: „Fa
milia este cel mai important lucru pen
tru mine. Și cea mai mare realizare a 
mea este fiica mea Biancă”

Irina \ăst ase

Un sfat: „Femeile trebuie să facă ceea ce își doresc 
mai mult, să se concentreze la ceea ce consideră că 
merită și la ceea ce consideră că le va aduce 

cât mai puține dezamăgiri în rest ce va fi va fi, viața își 
urmează propriul curs”.

Georgeta Bardbaș

„Doamna Barabaș este 
o femeie extraordinară. Avem 
o relației profesională
excelentă. Îmi amintesc că atunci când a 
fost numită în funcție îmi era teamă că 
voi fi dată și eu afară, din contră, am 
rămas pe post. Ca și om este o ființă 
foarte bună și îngăduitoare. Nu est'- 
problemă la care să-i ceri ajutor și să nu 
te ajute. ”

Adriana Nistor, referent
Agenția Județeană pentru Protecția

Mediului Hunedoat.

Produsele naturiste apreciate de femei... și nu numai
Oamenii și mai ales femeile au 

început să pună tot mai mult preț pe 
medicina naturistă. Apariția într-un 
număr din ce în ce mai mare a far
maciilor naturiste, implicit a pro
duselor pe bază de plante, nu mai 
surprinde pe nimeni.

Industria produselor cosmetice 
și de înfrumusețare resimte o 

concurență acerbă din partea pro
duselor pe bază de plante, argilă sau 
uleiuri vegetale.

Femeile își îndreaptă atenția 
către produsele din farmaciile natur
iste chiar și atunci când își aleg bal
samul de păr, crema anti-rid sau 
capsulele pentru slăbit, 
„îmbucurător este că oamenii caută 

produsele naturiste.
Clientele tind să aleagă produse 

pe bază de plante: tincturi. ceaiuri, 
produse de igienă și cosmetică chiar 
și medicamente. Se documentează 
pe internet sau prin revistele de spe
cialitate. Și nu doar femeile se 
număft printre clienții noștri. Vin și 
bărbați care întreabă despre capsule 

de slăbit sau diferite ceaiuri. De 
asemenea, băieții caută creme îm
potriva acneei. Consider că lumea 
începe să dobândească cultură 
medicală”, ne-a mărturisit Alexandra 
Crețu. asistent medical la o farmacie 
naturistă.

Irina Năstase

Alexandra Crețu
J

Lupta cu kilogramele
Cura de slăbire este omniprezente în viața unei femei. Lupta acerbă in atin

gerea greutății dorite este unul dintre obiectivele femeilor din zilele noastre, 
^taloanele de frumusețe, precum și dimensiunile „femeii ideale" 90-60-90. le 
„obligă” pe doamne și domnițe să recurgă la cura de slăbire, la înfometare și 
abstinența de la produsele culinare preferate. t

în lupta femeilor cu kilogramele ce se încăpățânează să devină în plus, au 
apărut aliați de nădejde de partea sexului frumos. Produsele bogate în fibre natu
rale care se găsesc sub formă de batoane cu cereale, germeni de grâu, fulgi de po
rumb, orez expandat asigură necesarul de substanțe de care organismul are nevoie, 
conferă senzația de sațietate și asigură buna funcționare a tranzitului intestinal.

în farmaciile naturiste există o mare varietate de astfel de produse. Ceaiurile 
depurative sunt și ele aliați de nădejde în lupta pentru atingerea greutății ideale.

„Clientele interesate de produse pentru slăbit sunt tentate să aleagă pastilele. 
Bot obține rezultate mai rapide, dar pe de altă parte afectează organismul. încurajez 
consumul produselor naturale și un mod de viață cât mai sănătos. Consumul 
ceaiurilor depurative, a fructelor, cerealelor și uleiurilor de porumb, măsline. Este 
mult mai sănătos și mai eficient pentru obținerea rezultatelor dorite.”, spune 
Alexandra Crețu, asistent medical farmacie naturistă

Irina Năstase

mYK
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In urma victorei de la Belgrad, după moartea sa, 
Iancu de Hunedoara a fost numit de Papa Calixt 
al III-lea "Atletul lui Christos”.

Familia Huniazilor este mai apreciată în lume decât în România

Pe urmele Corvineștilor în Ungaria
Hunedoara este un nume cu 
rezonanță istorică deosebită. 

Nu în România, unde un județ, 
un municipiu și probabil vreo 
navă din flota vândută poartă 

acest nume, ci în Ungaria.
Țara vecină nu numai că re
vendică aparteneța etnica a 

nobililor din familia Huniazi
lor, dait știe să-i și cinstească 

așa cum se cuvine. O piață din 
Pesta poartă numele “Hune
doara”. Același nume este dat 
și unei străzi din Buda. în spa
tele Pieței Eroilor, unul dintre 
cele mai vizitate locuri din ca
pitala Ungariei, există o re

plică a castelului de la 
Hunedoara, iar printre perso

najele cele mai importante 
. are-și găsesc loc în galeria 

din Piața Eroilor se află Iancu 
de Hunedoara și Matei Corvin.

Nu numai în capitală, ci 
aproape în fiecare oraș impor
tant din Ungaria există străzi 
sau piețe cu numele de Hune
doara sau care amintesc de cei 
doi regi ai Ungariei originari 

din familia Corvineștilor.

Ungaria a dezvoltat un adevărat 
j pentru familia Corvineștilor. în cea 

mai vizitată piață din Budapesta, Piața 
Eroilor, statuile lui Iancu de Hunedoara 
și Matei Corvin sunt așezate la loc de 

iste printre pesonalitățile istoriei Un- 
c Aei, alături de Sfântul Ștefan, Karol 
Robert de Anjou, Regele Bela al V-lea, 
sau revoluționarul pașoptist Lajos 
Kosut.

Huniazii cinstiți 
în toată Ungaria

Străzi, piețe, edituri, formații aris- 
tice, magazine, edificii culturale, echipe 
sportive, toate sub egida Corvinilor. 
Aproape că nu există o localitate în Un
garia să nu aibă măcar o stradă sau o 
piață cu nume legat de familia 
Corvineștilor. în Pesta una dintre cele 
mai cunoscute piețe agro-alimentare 
poartă numele “Hunedoara”. Piața este 

,ală veche construită la sfârșitul sec-

Castelul Huniazilor - (replica) de la Budapesta

olului al XIX - lea, și poartă numele 
municipiului din România încă de la 
înființare. Peste Dunăre, în Buda, o 
stradă principală din interiorul vechii 
cetăți este denumită, de asemenea, 
“Hunedoara”. Una dintre principalele 
edituri din Ungaria se numește Corvina, 
iar cea mai vestită biserică din interi
orul vechii cetăți de la Buda poartă nu
mele lui Matei Corvin (Matias 
Templom). Unul dintre cele mai cunos
cute magazine universale din Bu
dapesta este supermarket-ul Corvin 
(Corvin aruhaz). Un alt edificiu celebru 
care poartă numele nobililor hune- 
doreni este hoteluL de patru stele 
Corvin, situat în apropierea Parlamen
tului, în centrul Pestei. Numai în capi

tala Ungariei există peste 30 de școli 
care au numele legat de familia 
Corvineștilor. Liceele Iancu de Hune
doara (Hunyadi Iânos gymnăzium) și 
Matei Corvin (Corvin Mătyăas gym- 
nâzium) fiind cele mai cunoscute. Pe 
numeroase afișe, legate de istoria Un
gariei, apare castelul de la Hunedoara 
aproape ca un simbol național. Este de 
remarcat și faptul că numele familiei 
nobiliare transilvane este scris cu „C”, 
după grafia româna, și nu cu „K”, așa 
cum scriu maghiarii, unde litera „C” se 
citește „Ț”.

O replică a castelului 
de la Hunedoara

în apropiere de Piața Eroilor, locul 
unde a început Rewiuțiade

Anticomunistă din 1956, se înalță tur
nurile unui castel. Pentru un hune- 
dorean imaginea este șocantă, pentru că 
zidurile construcției seamănă izbitor cu 
bătrânul Castel al Corvinilor de la 
Hunedoara. Replica celebrului castel 
din România a fost construită la 
sfârșitul secolului al XlX-lea, în memo
ria lui Iancu de Hunedoara. Doar o 
parte din castel seamănă cu construcția 
de la Hunedoara. Curtea interioară și 
aripa nordică fiind replici ale altor edi
ficii celebre din istoria Ungariei. Din 
anul 1959 copia Castelului Corvinilor 
găzduiește Muzeul Național al Agricul
turii.

Iancu de Hunedoara 
cinstit de lumea 
catolică

Locuitorii „târgurilor” din Transil
vania sunt obișnuiți să audă în fiecare 
zi la ora prânzului glasul clopotelor bis
ericilor catolice. în întreaga lume, la ora 
12 fix, în bisericile catolice sunt trase 
clopotele. Puțini credincioși romano - 
catolici sau ortodocși știu că acest obi
cei îl cinstește pe Iancu de Hunedoara, 
unul dintre cei mai cunoscuți eroi me
dievali, voievod al Transilvaniei ajuns 
guvernator al Ungariei. Cu ocazia vic
toriei răsunătoare asupra turcilor din 
anul 1456, când Iancu de Hunedoara a 
reușit să despresoare cetatea Belgradu
lui, Papa Calixt al III-lea a hotărât, în 
semn de omagiu și aducere aminte, ca 
în fiecare zi la ora 12 să se tragă

*

4,-!

Matei Corvin și un bazorelief reprezentând sfatul miniștrilorg
clopotele în bisericile catolice. Ora 12 
a fost ora la care armata lui Iancu de 
Hunedoara a reușit să învingă oastea lui 
Mehmed al II-lea, cuceritorul Constan- 
tinopolului în 1453. La scurt timp după 
această victorie, Iancu de Hunedoara a 
murit de ciumă, chiar în cetatea pe care 
a reușit să o salveze de asediul turcilor. 
Iancu de Hunedoara a fost o personali
tate atât de puternică a epocii în care a 
trăit încât și-a permis să-i considere pe 
voievozii Moldovei și Munteniei ca pe 
protejații lui. Se pare că Vlad Dracul, 
tatăl lui Vlad Țepeș, a fost ucis din or
dinul lui Iancu de Hunedoara pentru că 
avea intenția de a se împăca cu turcii.

Iancu de Hunedoara s-a făcut cunoscut 
și în Occident. în Spania, s-au scris ro
mane epice ca ecou al isprăvilor 
voievodului ardelean. S-a dovedit, de 
curând, că Iancu de Hunedoara a fost 
eroul unui roman de aventuri foarte 
cunoscut în Franța până în veacul al 
XVIII - lea, intitulat „Tirant le Blanc” 
- le Blanc fiind o greșeală de copist 
pentru originalul „le Blac”, adică 
Valahul. Prestigiul lui Iancu de Hune
doara i-a permis și fiului său, Matei 
Corvin, să urce pe tronul Ungariei, 
după moartea marelui voievod.

Ștefan Ciocan

CMY
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Cearta diplomatică dintre Libia și Elveția s-a aprins în iulie 
2008, când autoritățile elvețiene l-au arestat în Geneva pe 
Hannibal, fiul colonelului Muammar Gaddafi, după ce doi 
dintre angajațil acestuia au depus plângere că au fost agresați.

■

Românii sunt prea săraci pentru 
a accepta șomajul

Populația României este de 
două-trei ori mai săracă în ac
tive financiare decât cea a Ce
hiei sau Ungariei, iar această 
situație explică de ce șomajul 
este atât de puțin acceptat în 

România și pensiile așa de dis
cutate, a declarat marți econo

mistul șef al BNR, Valentin 
Lazea.

El a explicat că s-a bazat pe un 
studiu publicat de Unicredit pe ianuarie 
2010, care arată că România, deși are 
un PIB aproximativ egal cu al Cehiei și 
Ungariei, activele financiare ale 
gospodăriilor sunt de două-trei ori mai 

mici. „Asta înseamnă că populația este 
două-trei ori mai săracă din punct de 
vedere al activelor financiare. De 
regulă, populația este un creditor net al 
sectorului bancar. Dacă populația, sursa 
economisirii, este săracă, înseamnă că 
sectorul bancar nu are cum să producă 
bani pentru creditare din resurse in
terne", a spus Lazea. •

„Este un mit 
că avem o forță 
de muncă 
super-calificată”

Activele financiare ale 
gospodăriilor sunt alcătuite în proporție 
de peste 70% din depozite și valută, dar 

mai cuprind și contribuțiile la fondurile 
de pensii, polițele de asigură?!, titlurile 
și acțiuni.

Oficialul BNR a precizat că se mai 
observă că activele financiare ale 
populației tind să fie egalate de pasive, 
ceea ce indică că românii și-au atins 
limita de îndatorare. „Boom-ul de cred
itare din perioada 2005-2007 a dus 
populația la limita posibilă de înda
torare (...) Trebuie înțelese și băncile de 
ce au reticență, de ce se uită de zece ori 
înainte să mai acorde un credit nou", a 
afirmat Lazea. El a precizat că există 
constrângeri obiective asupra creditării 
populației, dar și sociale. Economistul 
șef al BNR a menționat că activele fi
nanciare sunt determinate în principal 
de veniturile mici, care, la rândul lor, 
sunt cauzate de productivitatea scăzută,

care se datorează în principal sistemu
lui educațional. „Este un mit că avem o 
forță de muncă super-calificată. Să nu 
credeți că investitorii străini, dacă ar 
vedea productivități ca în Cehia, nu ar 
plăti aceleași salarii. Ca o concluzie, 
sărăcia nu poate fi rezolvată fără o 
îmbunătățire a sistemului educațional", 

a conchis Lazea.
Potrivit studiului Unicredit, în 

România, ponderea activelor financiare 
ale gospodăriilor în PIB va crește la 
34,8% anul viitor și la 35,6% în 2011, 
dar va continua să fie printre cele mai 
mici din Europa Centrală și de Est.

z
Rusia va răspunde agresiv la includerea
României în programul antirachetă

A

Rusia are suficientă influență 
în Europa de Est pentru a răs
punde agresiv scutului antira
chetă american. Este concluzia 

agenției de analiză Strațfor 
care mai spune că Moscova va 
face totul pentru a împiedica 
proiectul Statelor Unite din 

zonă.

Agenția de analiză Stratfor scrie 
că planurile Statelor Unite ale Americii 
de a include țări strategice ca Polonia, 
România, Bulgaria și Turcia în rețeaua 
lor de apărare antirachetă nu vor 
rămâne fără un răspuns concret din 
partea Rusiei.

Specialiștii Stratfor susțin că 
Rusia are suficientă influență în Europa

de Est, prin intermediul Transnistriei, 
regiunii Kaliningrad, Belarusului și 
Ucrainei, pentru a răspunde agresiv pla
nurilor Statelor Unite. Mai mult, 
Moscova va face totul pentru a împied
ica proiectul scutului antirachetă.

Situația este cu atât mai 

complicată cu cât oficialii din Transnis
tria au anunțat că regiunea este 
pregătită să găzduiască rachete tactice 
rusești, dacă Moscova îi va cere acest 
lucru.

Stratfor susține că declarația ofi
cialilor de la Tiraspol este tocmai un 
răspuns din partea Rusiei, mai ales dacă 
se ține cont de faptul că aproximativ 
500 de .militari ruși sunt staționați în 
Transnistria. •

Despre scutul antirachetă din 
România a vorbit și un deputat 
ucrainean. Oficialul susține că țara 
noastră transformă Ucraina într-o zonă 
de risc din moment ce acceptă sistemul 
de apăfare. Deputatul a mai declarat că 
demersul României va agrava situația 
în Transnistria, însă noul președinte 
ucrainean, Viktor Ianukovici, nu va lăsa 
Transnistria fără sprijin.

Libia impune 
restricții pentru 
cetățenii spațiului 
Schengen

Restricțiile impuse de Libia îi 
afectează pe toți călătorii din spațiul Schen
gen. inclusiv pe elvețieni, islandezi și norveg
ieni. care nu sunt cetățeni ai Uniunii 
Europene. Marea Britanie. Irlanda. România 
și Bulgaria nu vor fi afectate pentru că nu 
aparțin spațiului Schengen.

Comisia Europeană a deplâns decizia 
Tripoli-ului, calificând-o "unilaterală și 
disproporționată". Cearta diplomatică dintre 
Libia și Elveția s-a aprins in iulie 2008, când 
autoritățile elvețiene l-au arestat in Geneva 
pe Hannibal, fiul colonelului Muammar 
Gaddafi, după ce doi dintre angajații acestuia 
au depus plângere că au fost agresați. Hanni
bal a fost eliberat pe cauțiune după două zile, 
dar tatăl-dictator tot s-a simțit profund jignit 
Tripoli-ul a boicotat importurile din Elveția, 
a forțat companiiTb elvețiene să plece din 
Libia și nu a mai acordat vize cetățenilor săi. 
Elveția a ripostat punând familia Gaddafi pe 
lista neagră a celor care nu pot primi viză.

Hannibal Gaddafi, cel din cauza căruia 
s-a ajuns în această situație nu e chiar un 
monument al inocenței. în decembrie 2009, 
polițiștii au ajuns la ușa camerei sale de hotel 
din cauza țipetelor care se auzeau din cameră 
pe fondul unui scandal conjugal. Prietena lui 
micului Gaddafi s-a ales cu nasul spart și cu 
fața plină de sânge, însă n-a depus plângere. 
Același Hannibal Gaddafi a atacat trei 
polițiști italieni cu un extinctor și și-a condus 
Porche-ul cu viteză de raliu pe contrasens, pe 
Champs Elysees.

Antraxul alertează Europa
Autoritățile europene din do

meniul sănătății sunt în 
alertă, după ce mai mulți 

consumatori de droguri din 
Scoția și Germania s-au îm

bolnăvit de antrax și zece din
tre ei au murit Se pare că pe 
piața europeană circulă he
roină contaminată cu antrax, 
avertizează experții europeni. 
O injecție sau chiar fumatul 
unei țigări cu heroină infec

tată poate aduce o moarte 
mult mai sigură și mai rapidă 
decât în cazul heroinei ''obiș

nuite".

Primul deces cauzat de antrax la 
un consumator de heroină a fost ra
portat în luna decembrie a anului tre
cut. De atunci, alte nouă persoane au 
murit din aceeași cauză. Ultimul 
deces a fost înregistrat pe 10 februarie 
2010, în Marea Britanie. Pe 12 febru
arie, autoritățile germane au raportat 
un caz de antrax la un consumator de 
droguri injectabile. Omul fusese in
ternat într-un spital german pe 6 de
cembrie și a murit șapte zile mai 
târziu.

Heroină la pachet 
cu antrax

Specialiștii europeni consideră 
că toate aceste cazuri sunt legate între 
ele. în Germania, reprezentanții Insti
tutului Robert Koch au inițiat deja o 
anchetă epidemiologică. Centrul Eu

ropean pentru Prevenirea și Controlul 
Bolilor a analizat deja situația și a 
ajuns la următoarele concluzii: în Eu
ropa circulă un lot contaminat de 
heroină; Cazurile de contaminare cu 
antrax înregistrate până în prezent par 
să fi fost accidentale; Rețeaua de 
distribuie a drogurilor contaminate 
funcționează în toată Uniunea 
Europeană, motiv pentru care și alte 
state membre (inclusiv România) ar 
putea înregistra cazuri de antrax; 
Testele epidemiologice sugerează 
faptul că riscul de contaminare este 
prezent și în cazul celor care 
inhalează material contaminat, nu 
doar în cazul celor care și-l 
injectează;

Antraxul este o boală infecțioasă 
ce se manifestă cutanat. Pe pielea bol
navului apar umflături cu centru 
negru. De asemenea, persoanele con
taminate pot suferi complicații la 
nivel pulmonar. Boala este întâlnită 
frecvent și la bovine, caprine, ovine.

Antraxul poate 
avea trei forme

Forma cutanată (vezicule, ulcer 
și necroza pielii) este o formă mai 
ușoară, locul de pătrundere al bacilu- 
lui în organism fiind pielea care a 
ajuns în contact cu agentul patogen, 
această formă netratată (cu penicilină) 
cauzează o mortalitate între 5 și 20 %., 
prin septicemie

Forma pulmonară (boala 
scărmănătorilor de lână) calea de 
pătrundere a sporilor bacilului în or
ganism fiind pulomonul, boala se 
manifestă prin tuse, febră mare, 
frisoane, insuficiență respiratorie, 
lichidul de secreție răspândit prin tuse 
fiind foarte infecțios. Este o formă 
gravă a bolii cu o mortalitate ridicată 
prin septicemie, între 3 și 6 zile după 
infectare.

Forma digestivă agentul patogen 
pătrunde pe cale orală prin consum de 
came infectată, cu apariția diareii he- 
moragice, germenii intrați în sânge 
pot produce septicemie, cu 
insuficiențe grave cardiace, renale, 
(edeme, hemoragii și necroze în or
gane) cu o mortalitate de 50 %. >



„Evoluția mea profesională a fost și este strâns legată de oamenii pe 
care i-am cunoscut și cu care am rezonat. E important să fii la locul și 
la timpul potrivit, dar eu aș completa spunând că e important și să cu
noști oamenii potriviți în momentul potrivit. ”

Dragoș Bucur

Valorile noastre trăiesc în mizerie

Rodica Popescu Bitănescu mănâncă pe datorie
Injust este destinul de actor în Ro

mânia. După exact jumătate de veac 
în slujba teatrului și a tot ceea ce în
seamnă pur și profund, Rodica Po

pescu -Bitănescu a ajuns, practic, la 
, mila vecinilor.

Actrița este de-a dreptul îngrozită de 
noua lege, care interzice cumularea pensiei 

cu salariul - pentru un actor, este un pum
nal înfipt direct în spate.

„Mie-mi vine să râd că în această 
săptămână, sigur e o chestie greu de crezut, 
n-am nici un ban cash. N-am nimic. S-au 
întârziat niște plăți. Am rămas cu datorii”, 
mărturisește vedeta Teatrului Național.

Din fericire, acolo unde există 
suferință și onoare, se va găsi mereu ome
nie. Iar norocul Rodicăi sunt vecinii, care
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o ajută fiecare cum poate, punându-i o 
pâine pe masă.

„Am un vecin drăguț care-mi dă pe 
datorie până săptămâna viitoare, când tre
buie să primesc niște bani. Vreau să spun 
că și în piață oamenii îmi dau pe datorie: 
îmi dau și cadouri. Primesc ceapă, usturoi 
morcovi, fel de fel”, a conchis îndrăgita 
actriță de 71 de ani.

Nicole Richie s-a logodit cu Joel Madden
Starleta americană Nicole Ri
el . fostă vedetă a unui reality 

show și, ocazional, designer 
vestimentar, a anunțat în emi
siunea "The Late Show with 

avid Letterman " de luni 
seară că s-a logodit cu rocke- 
rul Joel Madden, cu care se va 

căsători în viitorul apropiat.

Nicole Richie și Joel Madden se 
vor căsători în această vară, informează 
Us Weekly: "Nicole și Joel au început 
pregătirile pentru nuntă. Ea se implică 
în toate detaliile organizatorice și este 
extrem de încântată".

Nicole Richie și Joel Madden, 
solistul trupei Good Charlotte, 
fr-gpază un cuplu din anul 2006. 
Nicole Richie a fost în trecut logodită

cu Adam Goldstein, cunoscut și sub nu
mele de DJ AM, decedat în 2009, însă 
cei doi s-au despărțit în 2005, după o 
logodnă care a durat cinci luni.

Nicole Richie și Joel Madden au 
un băiețel, James Sparrow Midnight 
Madden, născut în septembrie 2009. 
Cuplul are și o fetiță, Harlow Winter 
Kate, născută în ianuarie 2008 , în

aceeași zi cu copilul Christinei Aguil
era.

Nicole, în vârstă de 28 de ani, este 
fiica adoptivă a cântărețului Lionel 
Richie și fosta parteneră a lui Paris 
Hilton din reality show-ul de televiz
iune "The Simple Life".

In 2007, pe când era însărcinată în 
luna a cincea, ea a fost condamnată la 
patru zile de închisoare pentru conduc
ere sub influența substanțelor interzise. 
Richie a executat doar o oră din această 
pedeapsă, pentru că infracțiunea pe care 
a săvârșit-o nu era una foarte gravă și 
pentru că închisorile din Los Angeles se 
confruntă cu aglomerația.

Nicole Richie a participat în cali
tate de invitat special al juriului la emi
siunea de televiziune "Project 
Runaway" din luna ianuarie și participă 
la filmările unui nou sitcom pentru pos
tul de televiziune ABC.

The Bloodhound Gang revine 
în România pe 15 martie

? ndreea Raicu își face 
tratament cu botox

Dragoș Bucur a fost 
premiat la 
Festivalul Filmului

La 32 de ani nu este ușor să fii în 
continuare frumoasă ca o dimineață de 
primăvară. Cu toate acestea, ceea ce 
trecerea timpului strică poate fi întot
deauna reparat de anumite trucuri estet
ice.

Andreea Raicu a fost mereu o fe
meie atrăgătoare. De la o vreme însă, 
pe chipul ei au început să își facă 
apariția câteva riduri. Și să nu mai vor
bim despre pungile de sub ochi! 
Alarmată, vedeta a consultat un cabinet 
de specialitate pentru a-și rezolva prob
lema.

Nici în ruptul capului nu a vrut să 
apeleze la o intervenție chirurgicală, 
constând într-un lifting endoscopic al 
frunții, temându-se să nu îi fie afectată 
vederea, însă a acceptat fără a se gândi 
de două ori când i s-a propus o 
alternativă. Este vorba despre un trata

ment cu botulină - substanță care are 
menirea de a reduce acțiunea mușchilor 
feței. Din păcate, botoxul are un efect 
temporar, ceea ce înseamă că actrița va 
fi nevoită să repete vizitele la cabinet o 
dată la două-trei luni de zile. Dar, cine 
a spus că e ușor să fii Andreea Raicu?!

i

de la Berlin

Zece tineri actori europeni, 
printre care se numără și românul 
Dragoș Bucur, au fost onorați cu ti
tlul de "Stele în devenire" ("Shooting 
Stars") la Festivalul Filmului de la 
Berlin.

Cei zece și-au primit luni seară 
trofeele în cadrul unei seri de gală, la 
Palatul Berlinalei. Potrivit juriului, 
Dragoș Bucur a fost selecționat pen
tru că "se dedică interpretării cu atâta 
intensitate, încât publicul nu are de 
ales și trebuie să-l urmeze".

Inițiativa Shooting Stars a fost 
lansată acum 13 ani iar Bucur este 
cel de-al treilea actor român 
selecționat, după Maria Popistașu și 
Anamaria Marinca.

Trupa The Bloodhound Gang 
revine în România, cu un concert în 
clubul The Silver Church din 
București, care va avea loc pe 15 
martie, informează organizatorii, 
Events.

Trupa americană The Blood
hound Gang se află la a doua vizită 
în România.

Membrii trupei sunt originari 
din Quakertown. Pennsylvania, și au 
în spate 18 ani de activitate și 6 mil
ioane de albume vândute.

Succesul formației a început cu 
albumul "One Fierce Beer 
Coaster"( 1996), mai exact cu hitul 
"Fire Water Bum", un remake după 
"The Roof is On Fire" lansat în 1985 
de Rock Master Scott and the Dy
namic Three. Hitul s-a bucurat de 
difuzări consistente atât la MTV, cât 
și la posturile de radio dedicate 
muzicii alternative.

Au urmat discurile "Hooray for 
Boobies" (1999) și "Hefty Fine" 
(2005), cu single-urile care au făcut 
celebre canalul Discovery Channel - 
"The Bad Touch" sau "Along Comes 
Mary" și "The Ballad Of Chasey 
Lain".

Componența actuală a grupului 
îi include pe Jimmy Pop - voee, 
chitară, Evil Jared Hasselhoff - 
chitară bas, backing vocals, DJ Q- 
Ball - platane, clape, The Yin - tobe 
și Denial P. Cartier - chitară.

Biletele sunt disponibile la 
prețurile de 75 de lei sau 100 de lei 
în seara evenimentului și pot fi 
achiziționate prin rețeaua Eventim, 
din magazinele Germanos, Vodafone, 
librăriile Cărturești, Humanitas și 
prin intermediul site-ului www.even- 
tim.ro.

The Bloodhound Gang a mai 
concertat în România în 2006.

Primul bărbat care a rămas
însărcinat așteaptă al treilea copil

Thomas Beatie, primul bărbat 
care a născut, în urmă cu doi ani, un 
copil, este din nou însărcinat și 
așteaptă cu nerăbdare nașterea celui 
de-al treilea copil împreună cu soția 
Iui, Nancy, cu care mai are o fiică și 
un fiu.

RADII
ORASTE

'COLOR

Beatie a dat naștere, în vara lui 
2008, în statul american Oregon, unei 
fetițe pe nume Susan. Anul trecut, el 
a adus pe lume și un băiețel.

Thomas Beatie este bărbat din 
punct de vedere legal, dar și-a păstrat 
organele sexuale feminine după 
operația de schimbare de sex. El a 
făcut senzație în -urmă cu doi ani, în 
momentul în care a anunțat în presa 
americană că este însărcinat.

tratament hormonal și o intervenție 
de extirpare a sânilor.

90.3
Trăind împreună cu partenera 

lui de viață, Nancy, americanul 
Thomas Beatie, al cărui nume de fată
a fost Tracy, a devenit în mod oficial
bărbat în 1998, după ce a urmat un

El s-a căsătorit ulterior cu 
partenera sa de viață, Nancy. Soția lui 
a suferit o operație de histerectomie, 
iar p.entru a avea copii, el a acceptat 
să fie mama-purtătoare a urmașilor 
rezultați prin tehnici de inseminare 
artificială.

http://www.even-tim.ro
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Viața unei adolescente ia o turnură diferită din momentul în care se mută 
în orășelul Forks-Washington. Inițial, totul i se părea deprimant, pentru 
că trebuia să se acomodeze cu noua locuință și cu noii colegi, însă la 
scurt timp îl întâlnește pe misteriosul și seducătorul Edward Cullen, care 
are un mare secret de ascuns. (HBO, 20:00, Amurg)

• Dicționar: Iti, Str., Cra, Icar,

B

s
<
3 
St 
86
—
ț<

SS 
3 
O 
si 
U
s

TV/?1 TV^?2 antej^2

• 07:00 Jocurile Olimpice de lamă 07:00 ABC... De ce? (rel.) 08:00
Vancouver 2010; Hochei pe 08:10 Unchiul'din America 2 (2006) 10:00
gheață masculin - Rusia - Leto- 10:00 Timpul chitarelor (rel.) 11:00
nia; Transmisiune directă. 11:30 Telejurnal

09:40 Telejurnal 12:00 Berlin, Berlin (2002, rel.)
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 12:3® Telejurnal 12:00

nian serial, 2008 - 200.) 12:45 Jurnal de modă (rel.)
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea- 13:40 învingătorii

gue (rel.); Rezumatele zilei 13:45 Eurovision Selecția Națională
12:05 Rețetă pentru siluetă (rel.) 2010 13:00
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 14:00 Jocurile Olimpice de iarnă -

reean serial, 2009, rel. - 9.) Biatlon masculin 12,5 km Pur-
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo suit
14:45 Eurovision Selecția Națională 14:35 Jocurile Olimpice de iarnă -

2010 Hochei pe gheață Masculin: Ca-
14:50 Info Olimpic Wl nada - Norvegia
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 16:0© Fotbal: AC Milan - Manches-
16:00 Conviețuiri (documentar) ter United (rel.)UEFA Cham-
16:55 Jocurile Olimpice de lamă pions League

Vancouver 2010 17:55 Baschet feminin: Municipal
18:25 Secretele de la palat (sud-co- Targoviște - Dinamo Kursk '.

reean serial, 2009 - 10.) 19:20 Jurnal de modă 22:30
19’40 Info Olimpic 19:45 Motocicliștii pofticioși: din , 23:30
19:50 Sport . ’ • nou la drum (englez; serial docu-
20:00 Telejurnal; Meteo men tar, 2006)
21:10 Studio fotbal - UEFA Cham- 20:15 Jocurile Olimpice de iarnă - UEpions League Schi fond 1,5 km Sprint mascu- HE
21:40 Fotbal: Bayem Munchen - lin și feminin !

Fiorentina; Fotbal UEFA Cham- 21:0® Jocurile Olimpice de iarnă - 18:20
pions League. Meci din turul Schi alpin Coborâre feminină
optimilor de finală; Transmi- 22:30 Telejurnal 20:00
siune directă de la Munchen 23:00 Jocurile Olimpice de iarnă -

23:50 Studio fotbal - UEFA Cham- Schi fond 1,5 km Sprint mascu- 22:00
pions League lîn și feminin. Finale
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Introduceți In grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 

CORAL, GEDIJLOTI, INADERENTE, 
INELEGANTA, IRĂ, ÎNCOLONAfi, 

ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SO' 

STĂPĂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD 
-3II < 10\i|
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Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 30' cu Corey Sevier, 
Susan Almgren, Walter Massey,

Sheena (SUA film serial de 
aventură, 2000) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer, Kevin Quigley
Observator
Prețul libertății (francez-SUA- 

englez-italian dramă, 1994) 182' 
cu James Fox, Michael York, 
Patsy Kensit, Gary Cole
Observator
Acces Direct
Observator
Sărutul dragonului (ffancez- 

SUA film de acțiune, 2001) 98' 
cu Jet Li, Bridget Fonda

Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

I

12:00

13:00
14:00

22:15

Știrile PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea
Un geniu autentic (SUA come

die, 1985, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3678.)
Știrile PRO TV (2009)
La Bamba (SUA dramă muzi

cală, 1987)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3679.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Pradă dificilă (SUA film de ad- 

țiune, 1990)
State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 62.)
cu Gheorghe Visu, Carmen Tănase, 

Doinita Oancea, Octavian Stru- 
nilă

23:30 Știrile PRO TV (2009)

07:00 Sărmana Maria (mexican, se- 07:00
rial, 1996, rel) 07:30

08:15 în numele iubirii (2008, rel.) 08:20
09:15 Cameleonii (2009, rel.) 09:00
10:30 Iubiri (2006) 10:30
11:45 Pagini de viață (2006) 11:30
13:00 Pagini de viață (2006) 13:00
14:30 Aniela (2009, rel.) 14:00
15:30 Destine furate (2007)
16:25 Vremea de ACASĂ 15:00
16:30 Sărmana Maria (1996)
1730 Poveștiri adevărate 16:00
1830 în numele iubirii (mexican se

rial, 2008) > ' ■

19:30 Cameleonii (mexican film se
rial de acțiunș, 2009)

18:00
19:00

20:30 Aniela (român serial, 2009)
21:30

22:30

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009)

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

19:30

22:30

23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 23:15
1999) 1

Camera de râs
Șoimii furtunii (2007, rel.) 
Sport cu Florentina
Mort-copt, la muncă! (2003) 
Mașinutele în marea cursă 
Mașinuțe 2
Camera de râs
Medium (SUA serial polipi^' 

2005, rel. - 19.)
Hipnoza, jocurile minții (emi

siune de divertisment, 2009) 60' 
Zeus și Roxanne (SUA come

die de familie, 1997, rel.) 98' cu 
Steve Guttenberg

Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian
Cronica Cârcotașilor (emisiune 

de divertisment) 165'
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 28.) 45'
Medium (SUA serial polițist, 

2005 - 20.)

13:05 Gravidul (SUA comedie, 1994)
14:50 Nou-venită în oraș (SUA comedie romantică, 2009)
16:25 Salutări de la malul mării (SUA comedie, 2007) 

Iepurașul casei (SUA comedie, 2008) 97' cu Anna Faris, Colin Hanks, 
Emma Stone, Katharine McPhee
Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen Stewart, Robert Pattinson, 

Taylor Lautncr, Billy Burke
Transfer de captivi (SUA-sud-african dramă, 2007) 120' cu Reese 

Witherspoon, Alan Arkin, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard

14:15
15:30
16:30
17:00

19:00
20:00
21:00
22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 9.)
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 15.) 
Băieții mei (SUA serial-de comedie, 2006 - 13.)
O femeie excentrică (SUA comedie, 1954) 86' cu Judy 

Holliday, Peter Lawford, Jack Lemmon, Vaughn Taylor
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 10.) 
Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 18.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 77.) r 
Cometa ucigașă (englez dramă, 2007)
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Case/ Garsoniere' Apartamente

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.l3, et. 1, semideco- 
mandabil, neamenajat, 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.

Va.ia 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 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, negociabil.Tel 
0254.228.748.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Prețl 10 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.

Vând card pentru 100 1 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 14. 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, marea Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

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.
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Facem contracte
pentru firme ca

v.

ANGAJĂM PERSONAL
- program dc lucru B ore
- salariu 600 ROM net
- carte de muncă

Vă oferim:
• PERSONIAL

REDUCFRF.
DE 20%

Program de funcționare
Zilnic 0730-2030
Duminica; 09.00-15.00

CALIFICAT 
SOLUȚII 
SPECIFICE 
CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone jurttice

Telefon

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE 

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

12 luni - 108 lei
Abonamentele se pot face:

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

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

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

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

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

Vând casă în Simeria (sau schimb eu 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 Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745213.577.

Locuri Mferouncâ

ANUNȚ PUBLIC
5

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.

S.C. RABMER ROMÂNIA S.R.L. angajează șofer profesionist categoriile 
B,C și E. Mai multe detalii la tel. 0729.084.764.

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 Nicolae, 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.

închiriez garsonieră în Deva, zonă centrală, super amenajată, mobilată, 
. 'ată, (centrală termică, aragaz, televizor, mașină de spălat automată), 
u sunt agenție. Tel. 0722.252.603.

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 dc muncă. Tel: 
0724.441.374.

SC PENSIUNEA FIRUȚA SRL, anunță publicul interesat că în cadrul 
etapei de încadrare privind proiectul “Pensiune turistică” situat în comuna Dobra, 
str.' 1 Decembrie, f.n., jud. Hunedoara, s-a luat decizia parcurgerii procedurii 
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 pro
pus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, în zilele de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 
8 - 14) și la sediul SC PENSIUNEA FIRUȚA SRL, din Dobra, str. 1 Decembrie, 
nr. 18, județul Hunedoara.

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 publicării anunțului.

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, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile. In
formații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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.

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.

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE

•
- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei
-* 1 Abonamentele se pot face:

Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină,
i 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.

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

- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști,
bl. D 4, sc. 1, ap. 1; 0

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

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

DANI & DAMY - recondiționăm căzi de baie și chiuvete, 
în diverse nuanțe, oferindu-vă certificat de calitate și ga
ranție. Tel. 0254.240.492 și 0740.822.705.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează ‘

vânzători volanți
Informații la telefon: 

0766.242.707

! (text maxim 50 de cuvinte)-- --------------------------- i
I 

: Nume...........................................Prenume......................................... :
; Strada................................................. Nr.......Bl............... Sc............ •
■ Ap..... Localitatea....................................Județul.............................. î
: C.I. seria............... nr......................................................................... j
! Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE, !

j 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 
î stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- i 
; cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ! 
! tară. !I I
! Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea j 
i lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat in ediția de miercuri, ; 
j cel de marți - în ediția de joi,' cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ! 
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife nuca puni ițyuridicef Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Pr

http://www.apmhd.ro


Ig Cinci sportivi români vor lua startul în cea de-a cincea zi a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de ta Vancouver, aceștia urmând să participe în proba 
de coborâre feminin și în primele două manșe ale probei de sanie dublu 
masculin, printre care echipajul Andrei Anghel/Paul ffrim.

Sport
Miercuri, 17 februarie 2010

Cetate dă două jucătoare 
la națională

Jiul a contestat memoriul lui Luțu

Mare surpriză, mare la con
vocările pentru echipa națio
nală feminină de handbal. 

Selecționerul Radu Voina s-a 
îndurat în cele din urmă să 

convoace și două handbaliste 
de la Cetate Deva.

Carmen Cartaș principala marcatoare a echipei din Devag
Mihaela

golgheterul
Portarul

Ialomițeanu și 
echipei, Carmen Cartaș, se vor 
prezenta pe 22 februarie la re
unirea lotului, programată la 
Izvorani. Convocarea celor două 
handbaliste vine pe fondul 
absențelor de marcă de la 
Oltchim, Radu Voina menajând 
multe dintre componentele 
echipei campioane, care atacă fi
nala Ligii Campionilor. 
Antrenorul reprezentativei femi
nine a onvocat în premieră și 
două jucătoare de la echipa din 
liga secundă, CSM București. 
România va susține două meciuri 
amicale cu Franța, vicecampioana 
mondială, în 25 și 27 februarie, 
ambele în deplasare. în total, 
Radu Voina a convocat 16 
jucătoare la prima reprezentativă: 
Mihaela Smedescu (Oltchim 
Râmnicu Vâlcea), Mihaela

t

A •Amical la Reșița
Mureșul Deva și FC Școlar 

Reșița s-au decis în cele din urmă 
unde vor disputa amicalul pe care se 
chinuie să îl dispute de câteva zile 
bune. Varianta Deva sau un teren din 
județul Hunedoara nu este de actual

Ialomițeanu (CSM Cetate Deva); 
jucătoare de câmp - Nicoleta 
Dincă ("U" Jolidon Cluj), Daniela 
Strat (CSM București, liga a Il-a), 
Florina Bârsan Chintoan ("U" 
Jolidon Cluj), Georgiana 
Coadălată (HC Zalău), Magda 
Paraschiv ("U" Jolidon Cluj), An
dreea Cruceanu (CSM București, 

liga a Il-a), Clara Vădineanu 
(Oltchim Tâmnicu Vâlcea), Car
men Cartaș (CSM Cetate Devâ), 
Florina Zamfir (Tomis 
Constanța), Ada Moldovan 
(Dunărea Brăila), Simona Vintilă 
("U" Jolidon Cluj), Adriana 
Țăcălie (Oțelul- Galați), Patricia 
Vizitiu (Oltchim Râmnicu Vâl
cea) și Melinda Geiger (HCM 
Știința Baia Mare).

Ada Moldovan, Simona 
Vintilă și Carmen Cartaș sunt trei 
dintre primele patru marcatoare 
ale actualei ediții din Liga 
Națională de handbal feminin. 
Acasă au rămas nume grele: 
Paula Rădulescu, Adina Meiroșu, 
Ionela Gâlcă, Cristina Neagu, Ra
mona Farcău, Narcisa Lecușanu. 
De asemenea nu au fost, convo
cate nici Cristina Vărzaru și nici 
Carmen Amariei, ambele 
evoluând în campionatul Dane
marcei.

itate, Oțelu Roșu a căzut și ea, astfel 
că lotul condus de Gheorghe Barbu 
va face deplasarea la Reșița. Cel mai 
probabil amicalul dintre FC Școlar și 
Mureșul se va disputa pe terenul doi 
de la stadionul din Valea Domanului.

Ionuț Luțu a jucat căteza zeci 
de minute la Jiul Petroșani în 
turul campionatului, a luat o 
grămadă de bani, după care a 
depus memoriu la FRFpentru 
a deveni jucător liber de con
tract, ceea ce s-a și întâmplat

Numai că, pe ultima sută de metri, 
mijlocașul e buzunar a avut surpriza să 
constate că Jiul a contestat decizia 
Comisiei de Litigii, astfel că diferendul 
dintre jucător și clubul din Valea Jiului 
nu s-a încheiat. Luțu a primit la 
semnătură 16.000 de euro, o sumă 
enormă pentru nivelul ligii secunde și 
pentru salariile celorlalți fotbaliști de la 
Jiul. Luțu a mai cerut în memoriu și 
patru salarii restante, neachitate de către 
clubul la care a fost legitimat în turul 
campionatului, ori tocmai cele patru 
salarii sunt motivul pentru care Jiul a 
decis să facă o contestație.

Urr alt jucător care a evoluat la Jiul 
și care se află în conflict cu clubul, Lu
cian Pârvu. este urmărit de. ghinion. 
Acesta și-a făcut praf autoturismul în 
valoare de 30.000 de euro. Asta după ce

Show la Cupa Liceelor

Primele meciuri de la prima ediție 
a Cupei Liceelor la fotbal s-au ridicat la 
înălțimea așteptărilor celor câteva sute 
de colegii și colege ai jucătorilor, care 
au evoluat pe parchetul Sălii Spor
turilor. 

♦

jucătorul se chinuie să își rezolve 
situația contractuală cu Jiul pentru a-și 
căuta un alt loc de muncă. „Nu a fost 
vina mea. Mașina a fost distrusă în 
mare parte, nu cred că o voi mai recu
pera. Bine că am scăpat eu teafăr. M- 
am ales cu câteva cu câteva julituri, dar 
în mare parte sunt bine. Nu-mi 
răspunde nimeni de la Jiul la telefon și 
eu am nevoie de o hârtie oficială pentru 
că nu vreau să am probleme”, a declarat 
Pârvu.

Printre cei mai aprigi contestatari 
ai patronului Alin Simota se numără și 
fostul manager general al grupării din 
Valea Jiului, loan Sdrobiș, „Este o 
crimă cu ceea ce se întâmplă al 
Petroșani. Principalul vinovat este Alin 
Simota, iar apoi Primăria pentru că nu 
s-a implicat. Este mare păcat că o 
echipă precum Jiul este pe cale de 
desființare. Am citit și nu mi-a venit să 
cred ochilor. Nu se poate ca un club cu 
o istorie precum cea a Jiului să moară", 
a spus Sdrobiș. Acesta a plecat de la 
Petroșani în urmă cu un an în urma 
unor diferende cu Simota din cauza 
banilor. în formula Sdrobiș - manager 
general, Gheorghe Poenaru - antrenor 
principal, Jiul și-a format o echipă de 
jucători tineri, care dacă ar fi fost

Colegiul Tehnic Transilvania a 
dispus în primul meci de la Cupa 
Liceelor, cu scorul de 4 - 2, de Colegiul 
..Traian”. Meciul a fost 
încrâncenat și în ciuda 
diferenței de la final de 

păstrați, ar fi reprezentat una dintre cele 
mai bune formații din liga secundă.

Tot despre Jiul au apărut zvonuri 
conform cărora fiscul hunedorean ar fi 
cerut declanșarea procedurii de fali
ment la clubul din Vale. Informația a 
fost însă dezmințită de Lucian Heiuș, 
director DGFP Hunedoara. Acesta 
spune că fiscul se luptă de ani buni cu 
o altă structură cu denumirea de Jiul 
Petroșani, organizată ca societate pe 
acțiuni și care a existat înaintea actualei 
asociații sportive non profit.

Alin Simota

pe tabela de marcaj, valoarea celor 
două formații a fost mai apropiată. Ele
vii de la „Transilvania” au condus cu 2 
- 1 și au fost în câteva situații în pericol 
de a fi egalați, dar în cele din urmă au 
mai marcat de două ori și și-au asigurat 
prezența în semifinalele de miercuri. în 
cel de-al doilea joc al zilei, Colegiul 
Energetic i-a măcelărit pur și simplu pe 
elevii de la „Sabin Drăgoi”. Acesta se 
anunța a fi și cel mai dezechilibrat a>.. 
în urma tragerii la sorți, iar rezultatul de 
pe tere» a confirmat previziunile: 7-0 
pentru Energetic. Colegiul Tehnic 
„Transilvania” și Colegiul Energetic 
vor întâlni, azi, tot în Sala Sporturilor, 
în meciul care va decide prima finalistă 
la prima ediție a Cupei Liceelor 
organizată în municipiul Deva.

»

1 Pagină realizată de Bogdan Barbu
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