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Editorial
♦

de Alexandru Avram

între baroni 
și arendași

Timp de patru ani am tot vorbit despre 
baronii locali chiar dacă termenul care-i definea 
nu era câtuși de puțin relevant pentru compor
tamentul lor. în istorie am avut câțiva baroni, 
care au lăsat urme adânci atât asupra vieții spi
rituale cât și sociale. Baronul Brukental, înte
meietorul celebrului muzeu din Sibiu, sau mai 

aproape de noi, în zona Hațeg, baronii Nopcsa, 
Kendefi sau Tomya, au fost întemeietori de 
școli, ctitori de biserici, de biblioteci și de alte 
edificii culturale. Din acest motiv termenul de 
arendaș mi se pare mai potrivit pentru a defini 
comportamentul unor lideri indiferent de culoa
rea lor politică.

Ce a fost arendașul, în istoria României? 
Acel personaj, sinistru, care s-a ridicat prin min-. 
ciună, lingușeală, și multă prefăcătorie de la sta
rea umilă, la un rang social superior. Acesta nu 
avea însă bazele spirituale pentru a putea să 
salte câtuși de puțin pe scara socială. In general, 
arendașul este incult, și cu cât este mai lipsit de 
cei șapte ani de acasă, cu atât este mai arogant. 
Arendașul nu se dă în lături de la nici o nele
giuire care poate să-i aducă un profit personal, 
care poate să-i sporească averea strânsă pe baza 
muncii populației oropsite. Arendașul preia câte 
o moșie și se comportă față de oamenii care po

pulează moșia respectivă aidoma unui stăpân de 
sclavi, uitând de unde a plecat. în scurt timp, 
arendașul care și-a agonisit averea din banii co- 
tribuabililor, furând fără rușine din impozitele 
plătite cu mari sacrificii de oamenii de rând, de
vine un stăpân autentic al zonei. Pune mâna pe 
tot ce-j poate spori averea. Terenuri, clădiri, afa
ceri. Prietenii lui, adică cei care plătesc dijma 
fără să protesteze, devin privilegiați. Ei benefi
ciază de grațiile arendașului primind lucrări din 
bani publici sau diverse alte favoruri. La rândul 
lor, acești privilegiați varsă o parte din câștiguri 
în buzunarul arendașului pentru că altfel pierd 
bunăvoința acestuia. Moșia pe care o conduce 
arendașul devine pe zi ce trece proprietatea 
acestuia. Populația va fi tot mai săracă și pe cât 
va crește sărăcia, pe atât arendașul va poza în 
marele conducător, „scoțând ochii” supușilor cu 
tot felul de realizări la care aceștia oricum nu au 
acces.

JM K
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche - Spini
►DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
►DN 7 Mintia - Vețel

►DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66A
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,ț greco-catolic
Sf. ap. Arhip, Fili- 
mon și Apfia

ț romano-catolic
Sf. Mansuet, ep.<____

RetefcMilei

Fructe de mare 
în nucă de cocos

Rețetă semi-vegetariană*
Ingrediente:
Ingrediente: 100 g surimi de 

crab, 100-150 g came de scoici, 200 
g caracatiță, 100 g calamar, 1/2 ardei 
gras roșu, 1/2 ardei gras galben, 1/2 
ardei verde, 100 ml ulei de măsline, 
2 nuci de cocos de la care vom folosi 
miezul doar de la una singura, 100 
ml sos de soia, 50 ml oțet de mere, 1 
lingura de zahar. sare, piper.

Mod de preparare:
Caracatiță, scoicile si calamarul 

se spală în mai multe ape reci. în bu
căți mici se taie doar caracatița și ca
lamarul. într-un vas se pune 1 litru 
de apa, la care se adaugă puțină sare. 
Când clocotește se adaugă fructele 
de mare, mai puțin surimiul. Se lasă 
să fiarbă doar 5 minute, după care se 
scot din apa și se lasă să se scurgă 
bine.

într-o tigaie teflonata se adaugă 
o lingură de ulei. Se adaugă ardeii tă- 
iați fâșii subțiri. Din momentul în 
care uleiul sfârâie din nou, legumele 
se călesc doar un singur minut, 
având grija să agitam tigaia pentru a 
se pătrunde ușor toți ardeii.

Fierbinți se răstoarnă peste fruc
tele de mare. Miezul de nuca de 
cocos se taie în bucățele mici. Jumă
tate din surimi se taie pe lungime, iar 
cealaltă jumate în cubulețe. Zaharul 
se topește într-o crăticioară. Când 
devine ușor maroniu se stinge cu 
oțetul și 4 linguri de apa. Se lasă să 
fiarbă la foc domol până se dizolva 
tot zahărul. Se ia de pe foc și se lasă 
să se răcească. Se adaugă sare și 
piper după gust și restul de ulei. 
Acest dres se toarnă peste salată. Se 
amesteca ușor. Cu acest amestec um
plem cojile de nucă de cocos pe care 
am avut grijă după ce le-am tăiat cu 
ajutorul unui fierăstrău în două să le 
spălăm și să le lăsăm la zvântat. 
Această salată nu se ornează, ames
tecul fiind deosebit de aspectuos..

•■\frw- vi.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725

—^•Sfântul Zilei
Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și Apfia

9 —

Sfântul Arhip este unul din băr
bații apostolici, adică unul din cei care 
ajutau pe Sfântul Apostol Pavel la lu
crul Evangheliei și a fost episcop, după 
Sfântul Epafras, în cetatea Colose, din 
Frigia, pe vremea când marele Apostol 
era închis la Roma, pentru credința lui 
cea nouă, în Hristos. Drept aceea, și 
"tovarăș de lucru" îl numește pe el 
Sfântul Pavel, în epistola lui, cea către 
Filimon. Tot bărbat apostolic era și 
Sfântul Filimon, cetățean vestit din 
Colose și ucenic adus la credință de 
Sfântul Pavel însuși. Iar biserica din 
Colose se găsea în casa lui. Cât despre 
Apfia, ea era soția lui Filimon. Ș în 
casa lor se adunau în taină, toți creștinii 
din Colose și se săvârșea în casa Iui, ca 
și în biserică, dumnezeiasca Liturghie 
a trupului și a sângelui lui Hristos, iar 
Sfânta Apfia rânduia biserica cea din 
casa ei, slujind ziua și noaptea cu post 
și cu rugăciune, odihnind pe cei ce os
teneau în vestirea lui Hrisțos, hrănind 
pe săraci, îngrijind de bolnavi, încât 
casa ei era nu numai biserică, ci și casă 
primitoare de străini, bolniță pentru 
bolnavi și adăpost celor fără de adă
post. Și, așa, Sfântul Arhip păstorea 
poporul credincios din Colose.

Deci, fiind eliberat Sfântul Pavel 
din lanțuri l-a pus și pe Filimon epis-

cop întru apostolie, adică episcop călă
tor; căci, în vremile acelea, unii epis- 
copi erau legați de un loc și de o cetate, 
iar alții erau episcopi fără de loc stator
nic. Ci, prin felurite cetăți și neamuri 
umblau și se numărau, unii ca aceștia, 
episcopi apostolești, de vreme ce la*- 
propovăduirea apostolească erau trim
iși, ca și Apostolii. Așadar și Sfântul 
Filimon, întru o episcopie ca aceasta a 
fost numărat și umbla prin cetățile 
Frigiei și prin altele, propovăduind Cu
vântul lui Dumnezeu.

Deci, venind vremea când se 
serba praznicul zeiței Artemida din 
Colose au fost chemați toți cetățenii să 
se închine și să aducă jertfă, în căpiștea 
zeiței. Și s-au adunat și creștinii în bis
erica lor, din casa lui Filimon, și, sub 
ascultarea Sfântului Arhip, înălțau 
rugile lor la Dumnezeu, pentru binele 
cetății. Și au aflat închinătorii la idoli 
unde sunt creștinii și, dând năvală în 
casa lui Filimon au risipit pe credin
cioșii ce se aflau acolo, pe unii 
prinzându-i, pe alții bătându-i, iar pe 
alții omorându-i. Și au fost prinși și 
Sfinții Arhip, Filimon și Apfia și, duși 
fiind la Artocles, mai-marele cetății 
Efesului, acesta a poruncit să fie dați 
morții, de nu se vor lepăda de credința 
lor în Hristos. Și, schingiuiri fiind

Sfinții, în multe chipuri și neîncetat 
mărturisind pe Hristos, dregătorul a 
poruncit să fie îngropati până la brâu în 
pământ și uciși cu pietre.

Și așa, apostolica treime a Sfinți
ilor Mucenici s-a mutat la ceruri, înain
tea scaunului Preasfmtei, de viață 
făcătoarei, dumnezeieștii și 
nedespărțitei Treimi.

19 februarie 
de-a lungul timpului

1866: A apărut lucrarea cercetătorului Gregor Mendel 
Cercetări asupra plantelor hibride, în care sunt formulate 
legile fundamentale ale eredității (legile lui Mendel)

1880: William A. White, primul trimis extraordinar 
{ și ministru plenipotențiar al Marii Britanii. în România și- 
: a remis scrisorile de acreditare domnitorului Carol I

* 1964: România a fost desemnată, împreună cu alte
: state, să facă parte din Comisia specială a ONU, însărcinată 
- cu elaborarea principiilor de drept internațional referitoare 
Ha relațiile prietenești de cooperare între state

ffi? 1990: S-a înființat Uniunea Teatrală din România 
■NITER). Primul președinte a fost actorul Iqn Caramitru 

2005: Cel mai mare cinematograf din sud-estul Eu- 
opei, Movieplex, s-a deschis în complexul comercial Piaza 

nânia din București

S-au născut:
1473: Nicolaus Copernicus, astronom polonez 

1543)
1633: Miron Costin, cronicar și poet român
1817: Regele William al III-lea al Olandei (d. 1890)
1876: Constantin Brâncuși, sculptor, membru post

mortem al Academiei Române (d. 1957)
1904: Mircea Vulcănescu, filozof român (d. 1952)
1936: Marin Sorescu, poet, dramaturg și eseist, min

istru al Culturii (1995), membru al Academiei Române (d. 
1997)

1939: Irina Loghin, cântăreață româncă
1990: Prințul Ionuț Lungu Caradja, poet, actor, regi

zor, cântăreț roman

Comemorări:
1916: Ernst Mach, fizician și filozof austriac (n. 

1838)
1951: Ajjdre Gide, romancier, dramaturg, critic lit

erar. memorialist; Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 
194" (n. 1869)

2002: Marcela Rusu, actriță (n. 1926)

HOROSCOP

Te înțelegi bine cu cei apropiați. în SB, 
familie, soluția pe care o cauți se află tPJF 
chiar în mâinile tale. Realizarea pro- ■* 
iectelor familiale este favorizată, mai ales pen
tru cei care îți schimbă locuința.

Relațiile cu rudele trec prin mo- Aț.
mente de conflict. Comportamentul
tău original și uneori egoist nu este
mereu înțeles. încearcă să fii mai atent
la cerințele celor din jur, fără să cedezi în fața 

vtuturor exigențelor.

Vechile tale proiecte au mari șanse 
să se concretizeze acum, așa că nu le 
abandona. Dacă îți schimbi mereu opi- ■ Ă-■ 
nia despre anumite lucruri, s-ar putea 
ca argumentele tale să nu aibă întotdeauna baze 
raționale.

Există unele evenimente care fac 
dificilă atmosfera din familie. Sunt ne
înțelegeri cu cei apropiați și va trebui 
ca tu să fii acela care face un efort pen
tru a-i înțelege.

Te simți tentat de jocurile de kz'M 
noroc. Astăzi astrele nu-ți rezervă ajjgy 
șanse de câștig, așa că ar fi bine să nu s' 1 
riști. Nativii singuri sunt favorizați în 
dragoste. Li se promite o viață sentimentala 
tensă, cu întâlniri tulburătoare.

1

Ești generos cu persoanele apro
piate și ești gata să le sari în ajutor. Ai 
putea să te întâlnești cu un prieten 
vechi. în dragoste ai câștiga mai mult dacă ai
începe să tratezi lucrurile într-o manieră rezo
nabilă.

înclini către flirt, dar când vine 
vorba să mergi până la capăt, refuzi să 9 ujB 
mai oferi ceva. Pe plan profesional te J \ 
grăbești să ajungi la rezultat și nu ții 
cont de faptul că trebuie să traversezi niște 
etape.

îți intră ceva bani în cont, însă și 
cheltuielile vor fi pe măsură. Intri într- 
o perioadă buna din punct de vedere 
profesional. Apar noi oportunități și
oferte de care ai putea profita. Bazează-te pe 
tine, nu pe colegi, căci nu toată lumea este de 
încredere.

Cu sănătatea stai bine, însă mora
lul nu este foarte ridicat. Ai putea lua 
niște vitamine. îți face bine dacă te 
înconjori cu persoane pozitive și care 
au simțul umorului.

Ig
Un preot trecea printr- 

un cartier țigănesc. Un țigă
nuș îl acostează:

- Nene, nene!
- Fiule, mie să-mi spui 

părinte, nu nene!
- Mamă, mamă, începu 

să răcnească puradeul, vino 
repede că s-a întors tata!

Bancurile zilei

Persoane la care ții s-ar putea să te 
dezamăgească. Dacă se întâmplă așa, 
nu suferi în tăcere și spune-le sincer 
ceea ce gândești. Ești tentat să cheltu
iești mai mult decât îți permiți. Prudența este o 
bună soluție.

© © ©

© © ©

Arhanghelul Gavril 
zboară în preajma lui Dum
nezeu și-i spune, arătând de 
sus spre Mexicul proaspăt 
născut:

- Dar, Doamne, la ce te 
gândești? Ai făcut o țară de- 
a dreptul minunată! Ai dă-

ruit-o cu două oceane, cu 
munți înalți, cu păduri dese 
și râuri adânci! Nu cumva ai 
pus prea multe într-o sin
gură țară?

- Stai fără grijă, îi răs
punde Dumnezeu. Am să 
pun și mexicani.

© © ©

Un pustnic creștin, îm
brăcat în zdrențe, cu picioa
rele însângerate de pietre și 
spini, cu mintea încinsă de 
soare, alerga fără oprire prin 
nisipul deșertului și striga 
către toate zările:

- Am un răspuns! Am un 
răspuns! Cine are o între
bare?

© © ©

Stai bine cu sănătatea și chiar te 
poți lăuda că ești rezistent ca o piatră. 
Ești însă predispus la accidente do
mestice, așa că fii prudent.

înțelegerea dintre tine și partener este pre
cară. Dacă îl.ameninți cu decizii radi- 
cale, de genul separării, s-ar putea să-i tțgjp 
dai idei. Unii nativi -sunt ocupați cu 
operații imobiliare, cumpără o casă 
sau amenajează locuința.
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Ministrul Muncii, Mihai Șteitan, a declarat, 
că în România se plătesc circa 900.000 de pensii 
de invaliditate și se estimează că aproximativ 25% 
se acordă ilegal.

Vineri, 19 februarie 2010

Radiografie pe hrana bolnavilor
Spitalele sunt obligate prin 

lege să pună la vedere felul în 
care se aprovizionează cu ali

mente pentru hrana bolnavilor. 
Fiecare român are dreptul să 

știe cum fac piața cei care 
cumpără cu banii publici, cu 

cât iau alimentele, de la cine le 
iau și în ce cantități In județul 

Hunedoara doar Spitalul de 
Urgență Deva joacă cu cărțile 

pe față. In celelalte unități spi
talicești, informațiile sunt 

aruncate lapidar în pagina de 
internet a instituție sau nu 

sunt postate defel.

Mâncarea în spital nu este 
grozavă, iar bugetul de austeritate a 
subțiat și mai mult zeama lungă de la 
cantină. De la depozitul de alimente 
nână la farfuria de pe noptiera bolnavu
lui, drumul bucatelor e lung și întor
tocheat. Ca să îl străbatem ar trebui să 
avem acces la informațiile de bază. în 
felul acesta am pricepe de ce este 
nevoie să vină pacienții la spital cu 
mâncarea în traistă. Lipsa informațiilor 
lasă loc multor interpretări.

Cu cărțile pe față

Spre deosebire de toate celelalte 
unități spitalicești din județ, pe pagina

Conducerea spitalului din Brad are de ales între hrana 
și căldura bolnavilor

de net a Spitalului de Urgență din Deva 
totul este la vedere. Sunt afișate firmele 
de la care s-au cumpărat alimentele, 
felul în care au obținut ele contractul de 
aprovizionare, produsul și valoarea. 
Iată câteva exemple privind firma pro
dusul și valoarea: SIGISMUND - ouă, 
8585.85 lei; FINELOR - orez, 6515.25 
lei; CONTEC FOODS - compot pier
sici, 1,883,175 lei; TROPICANA - 
zahăr, 5462.11 lei; ROTINA - pateu, 
3473.61 lei; FINELOR, făina albă, 
1686.83 lei; INELOR - gris, 1138.83 
lei; STEDIAN COM - cartofi, 19754 
lei; ADACON - brânză topită, 19706.4 
lei; MUVIIMPEX - salam vară, 22491 

lei; SORILACT - iaurt, 31487.4 lei; 
COLLINI COM - parizer vită, 
13119.75 lei; AVIS 3000 - pui grill, 
10442.25 lei și lista continuă.

De remarcat faptul că pe lista cu 
achiziții de alimente a Spitalului din 
Deva apar foarte multe firme, producă
tori sau comercianți și nu există clienți 
„abonați” la contracte cu banul public.

La Petroșani, 
bolnavii mănâncă 
sănătos Doiman

La Spitalul de Urgență din 
Petroșani situația alimentelor este 
prezentată mult mai laconic. Aflăm că 
anul trecut instituția a alocat pentru 
hrana bolnavilor 525.032 lei. De 
asemenea, ne sunt prezentate doar con
tractele și actele adiționale de prelun
gire a relațiilor comerciale cu 
furnizorii. SC Doiman Corn SRL 
Craiova pare să fie „clientul casei”, 
firma care are de toate și dă spitalului 
orice. Doiman furnizează legume, fig
urează, apoi, cu alte trei contracte pen
tru produse numite generic „alimente”, 
vin la rând iaurtul și laptele praf, pe 
urmă apare un alt contract pentru came 

și produse din came și încă unul pentru 
lapte și ouă. Toate contractele au fost 
oferite firmei din Craiova pe bază de 
cerere de oferte. Datele publicate nu 
oferă nici o informație despre prețuri și 
cantități.

Carne pe pită 
la spitalul din Brad

Dacă ar fi să dăm crezare infor
mațiilor puse la dispoziția publicului, la 
Spitalul din Brad e trai pe vătrai. Aici 
bolnavii mănâncă doar pâine și came. 
Din cele cinci contracte încheiate cu 
furnizorii de alimente, trei sunt pe „al
imente - came”, în timp ce un mușteriu 
aprovizionează spitalul cu pâine și un 
altul cu paste făinoase. Spitalul din 
Brad „a făcut piața” la Elit SRL Cugir, 
Leconfex SRL Pauliș, Lian Laur Srl 
Brad, Finelor SRL Hunedoara, Nereida 
Turimex SRL Baia de Criș. Valoarea to
tală a sumelor de bani cheltuită cu 
hrana bolnavilor a fost, anul trecut, de 
123.001 lei. Din informațiile postate nu 
aflăm felul în care s-au târguit admin
istratorii spitalului cu negustorii: nu 

Vinde din stoc agresate de balastieră
In santMti foarte mari

Balas reț: 18>80 lei/mc

Nisip at ^sortat 0-4mm preț;
‘ Pietriș CDncasat, spil I sgital I -1 preț: 

Pietriț, conc .gi soția! 8- II ■■ pnț:

Piatrâ $partii,3pitetă ;l aotiiti îl - || Riil:

știm dacă au jucat contractul la licitație, 
au optat pentru negociere directă, ori s- 
au bătut în oferte, dacă nu vor fi semnat 
pur și simplu contractele, ca primarii.

Alimente 
sub acoperire 
la Hunedoara

Din raportul Spitalului de Urgență 
Hunedoara referitor la contractele 
încheiate pentru achiziții în anul 2009, 
aflăm că s-au cumpărat on-line „cartofi 
solizi”de la Turda (a nu se confunda cu 
„cartofi consum”, produs cumpărat mai 
la spartul listei între „dezinfectanti” și 
„serviciu transport pacienți neurgenți”). 
Pâinea a fost luată de la un brutar 
anonim care semnează în raport „prior
itar”, iar lactatele sunt de la „simultan”.

Din motive tehnice de spațiu ti
pografic ne oprim'deocamdată aici, dar 
vom reveni în edițiile viitoare cu noi re
latări despre felul în care sunt îngrijiți 
bătrânii, bolnavii și orfanii în România 
mileniului trei.

Marcel Bot

26,00 Ici/to 

25,00 M/to 

22,00 W/to

WH»

Preturile
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iBlSlBB:

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Liniște: Breacking gossip
(sau, în traducere dezlânată, Bârfe de ne-am spart)

Reptilele de la 
Trident par pui

Magazinul Trident vinde pui 
la super ofertă, se arată în știrea de 
ultimă oră preluată de pe site-ul 
„Pasărea cu arici”. Super oferta 
celor de la Trident anunță că un pui 
costă doar 5 lei. Chilipir curat, am 
zice înainte de a-1 despuia de 
sloiurile de gheață. Numai că rep
tila ambalată în formă de pui îți 
apare în toată monstruozitatea ei 
după ce se decongelează. Puiul 
comercializat de Trident a fost mai 

mult ca sigur crescut într-o captiv
itate perversă. Nu are piept. în 
locul zonei cărnoase au fost mon
tate artificial, prin cine știe ce in
ginerie genetic - financiară, grețos 
de multe gheare. Precaut, Tridentul 
s-a asigurat că vor fi suficiente 
gheare în fiecare pungă în așa fel 
încât să se poată zgâria pe ochi 
toată familia la așa super ofertă.

Președintelui are 
cine să-i scrie

Trist dar adevărat: Președin
tele Consiliului Județean nu are 

nici o proprietate (nici măcar o col
ibă) pe traseul intens circulat dintre 
Simeria și Hațeg, informează tele
viziunea DJD Jale Verde.

în susținerea^ informației se 
arată că acolo unde sunt plantate 
proprietățile Președintelui drumul 
este neted ca în palmă.

Știrea a fost confirmată și de 
un cititor al ziarului nostru care 
spune că „în vremea lui Prip dru- 
marii au întins covor asfaltic spre 
toate domeniile Președintelui și un 
pic mai mult de atât. Chiar și la 
Râușor unde și-a făcut cuibar de 
nebunii fostul șef de la drumurile 

județene s-a făcut drum bun din re
spect pentru cuibarul în care și-a 
încălzit Președintele prostata”.

Cititorul nostru face un apel de 
solidaritate către toți cei care-i pot 
scrie Președintelui, întru 
pomenirea infrastructurii rutiere, 
un contract de cesiune pe teren în 
zona Simeria - Hațeg.

Apa trece, votanții 
rămân

Un grup de cetățeni din zona 
Casei de Cultură din Deva susțin că 
au o problemă și nu îi bagă nimeni 
în seamă.

Ei spun că de când se între

rupe apa foarte mulți nevoiași, care 
nu își permit să cumpere apă îm
buteliată, apelează la fântâna de pe 
strada Călugăreni, peste drum de 
Cimitirul Eroilor.

Oamenii zic că de la o vreme 
apa fântânii, deși pare limpede, are 
unele proprietăți dubioase, proba
bil din cauza infiltrațiilor provenite 
de la grajdul din apropiere. 
Rugămintea lor ar fi ca autoritățile 
să verifice potabilitatea apei și să 
afișeze rezultatul.

Din afacerea asta ar ieși niște 
voturi. No?

Al dvs Gogu
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și proiectele de investiții în turism finanțate, în 2010, de la bugetul de stat cu o 
sumă totală de 40 de milioane de euro. Printre acestea se numără și proiectul 
stațiunii Parâng de lângă Petroșani.

Articole sportive 
contrafăcute 
confiscate

Administratorul unei soci
etăți comerciale din Vulcan are 
dosar penal după ce a pus în vân
zare articole sportive purtând 
însemnele și denumirile firmelor 
unor cunoscute mărci înregis
trate, fără a avea certificate de 
calitate și origine ale firmelor 
producătoare. Bunurile expuse în 
magazin au fost confiscate. Con
trolul a fost făcut miercuri de 
către polițiștii Formațiunii de In
vestigare a Fraudelor din cadrul 
Poliției Municipiului Vulcan.

Țigări confiscate

Stop violenței în sport 
venirii violenței în cadrul competițiilor 
sportive. Măsurile adoptate prevăd că 
reprezentanții primăriilor vor avea 
obligația să asigure amenajarea sau re
abilitarea gardurilor de protecție a 
terenurilor de fotbal. De asemenea or
ganizatorii competiților sportive care 
dețin date cu privire la eventuale rival
ități între susținătorii echipelor partici
pante vor informa în scris organele de 
poliție.

Reprezentanții Jandarmeriei au 
anunțat că afișe și pliante referitoare la 
campania „Alege să fii fair-play! Vio
lența nu îți ajută echipa favorită”vor fi • 
distribuite și expuse în locuri publice. 
La nivelul județului vor fi organizate 
cluburi de suporteri în care se vor pro
mova măsuri educative împotriva ieșir
ilor necontrolate ale acestora în cadrul 
competițiilor sportive.

Sportivii din județul Hune
doara au intrat în competiția 
pentru cupa Fair-play 2010, 
acordată echipei cu numărul 
cel mai mic de incidente vio
lente în timpul desfășurării 
meciurilor. Câștigătorul tro

feului pentru anul 2009 a fost 
echipa de fotbal Agro-Câmpeni 

Băcia.

S.A. de 18 ani din Hune-
doara a fost prins de Polițiștii 
Biroului de Investigare a Fraude
lor din cadrul Poliției Municipi
ului Hunedoara în timp ce 
comercializa 523 pachete țigări 
netimbrate de diferite mărci fără 
a poseda documente de prove
niență a mărfii. Tânărul a fost 
prins în flagrant în timpul unei 
acțiuni care s-a desfășurat în 
Piața Dunărea din Hunedoara. 
S.A. urmează a fi cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de evazi
une fiscală, iar țigările în valoare 
de 3.138 au fost confiscate.

Dosare penale 
pentru furt 
de curent electric

Șapte persoane din Petrila s- 
au ales cu dosar penal în Urma 
unei acțiuni după organizarea 
unei acțiuni pentru depistarea 
persoanelor care sustrag energie 
electrică. Controalele au fost 
efectuate miercuri de către poliția 
orașului Petrila. Cei șapte hoți de 
curent aveau contorul demontat 
și rebranșați abuziv, prin coloane 
improvizate la rețeaua de curent 
electric. Polițiștii le-au întocmit 
dosare penale pentru comiterea 
infracțiunii de furt energie elec
trică, cele șapte persoane fiind 
cercetate în stare de libertate.

Dosare penale 
pentru furt calificat

Polițiștii Formațiunii de Or
dine Publică din cadrul Poliției 
Orașului Călan, au prins mier
curi, în jurul orei 21:45 în fla
grant trei persoane de sex 
masculin cu vârste cuprinse între 
17 și 40 de ani, toți din Călan, în 
timp ce transportau cu o căruța 
12 plăci din beton. în urma ce- 
crcetărilor polițiștii au constatat 
că plăcile au fost furate dintr-un 
gard de pe strada Independenței 
din localitate. Pe numele celor 
trei bărbați au fost întocmite 
dosare penale pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat.

Maria Bulz

______________________

Campania împotriva violenței la 
competițile sportive „Alege să fii fair- 
play! Violența nu îți ajută echipa fa
vorită” este inițiată de Jandarmeria 
Română în colaborare cu Prefectura 
Hunedoara. Ieri Comisia județeană de 
Acțiune împotriva Violenței în Sport 
care funcționează în cadrul Prefecturii 
a adoptat un set de măsuri privind îm
bunătățirea activității în sensul pre-

g
„Din păcate în județul 
Hunedoara există foarte puține 
competiții sportive de prim rang. 
Cu toate astea trebuie să tratăm 

cu maximă seriozitate fenomenul violenței 
în sport, pentru că acesta nu este legat de 
nivelul competiției în care evoluează 
echipa favorită. De multe ori la un meci de 
fotbal din Campionatul Județean riscurile 
unor incidente violente între suporteri sunt 
mai mari decât în prima ligă. Ambițiile și 
org Iile sunt aceleași iar măsurile de sig
uranță mult mai reduse. De aceea trebuie 
să tratăm cu maximă responsabilitate mă
surile de prevenire ale unor incidente ne
dorite pelerenurile sportive”.

Irina Năstase

Președintele Comisiei județene de Acțiune Împotriva Violenței 
în Sport, subprefect, Dorin Gligor

Competiție 
pe schiuri

Astăzi are loc la ora zece, concursul 
de schi al jandarmilor hunedoreni ediția 
2010. Concursul este organizat de In
spectoratul de Jandarmi „Decebal" in 
stațiunea montană Straja. Competiția a 
intrat în tradiția unității, fiind deja la a 
Vl-a ediție. Concursul se organizează 
anual, în luna februarie și reunește la lina 
de start cei mai buni schiori din cadrul 
1JJ Hunedoara. Totodată evenimentul 
constituie un bun prilej pentru jandarmii 
montani de a-și dovedi" măiestria pe pâr
tia de schi.

Maria Bulz

Autoritățile din județul Hunedoara sunt pregătite să ia mă
suri dure în cazul manifestărilor violente pe terenurile de sport.

g „Consider că una din
. solițile pentru prevenirea 

violenței la competițile 
sportive este ca bugetul alocat 
acesteia să fie invers proporțional 
cu numărul actelor de violență 
săvârșite.

Cei care trebuie să se ocupe 
de amenajarea gardurilor să chel- 
tuie o parte din bani pentru aces
tea șt o parte pentru promovarea 
acestei campanii.

Gardurile odată reparate sunt 
distruse la loc dacă oamenii nu își

Emil Rîșteiu, însușesc bunele maniere”.
primarul comunei Băcia

Cazacu nu și-a depus candidatura până, joi la ora 18.00
Surse din cadrul secretariatului gen

eral al PSD au declarat, joi, că până la ora 
18.00 se depuseră șase candidaturi la 
funcția de președinte și 80 la funcțiile de 
vicepreședinte. Aceleați surse suțin că 
printre cei care se visează numărul doi în 
partid nu se află si hunedoreanul Florin 
Cazacu. Liderul social democraților din 
județul Hunedoara a declarat că și-ar dori 
să obțină o funcție de vicepreședinte.

Cele șase candidaturi la funcția de 
președinte al PSD au fost depuse de Cris
tian Diaconescu. Victor Ponta, Mircea 
Geoană și Miron Mitrea, Victor Moraru 
(primarul de Amara) și o femeie, al cărui 
nume nu a fost reținut nici de secretarul

general ■al partidului, Liviu Dragnea.
Aceleași surse au arătat că s-au în

registrat. până la ora 18.00, optzeci de 
dosare pentru funcțiile de vicepreședinte 
și niciunul pentru funcția de prim-vi- 
cepreședinte, pe care gruparea pro-Geoană 
dorește să o înființeze prin modificarea 
statutului.

Grupul de la Cluj 
nu-1 susține pe Geoană

Vicepreședintele PSD Cluj Vasile 
Pușcaș a declarat, joi, că în. sediul central 
al partidului de pe bulevardul Kiseleff din

Capitală "se îngrașă niște animale și se 
pervertește social-democrația", făcând 
apel la membrii PSD Cluj să nu se soli
darizeze cu actuala conducere a formațiu
nii. Pușcaș a afirmat, joi, în discursul ținut 
la Conferința Extraordinară a PSD Cluj, că 
partidul a ajuns în situația în care își "de
vorează" liderii și propriii oameni și a în
lăturat liderii incomozi de filiale.

"Social-democrația se face la talpa 
țării, nu la București, nu pe Kiseleff. Acolo 
se îngrașă niște animale, acolo se per
vertește social-democrația. Nu vă lăsați de 
social-democrație și credeți în ea", a sub
liniat Vasile Pușcaș.

Accident 
în sensul giratoriu

Un șofer din Călan a încercat să 
culeagă flori, cu mașina, în plină iarnă, 
de pe rondoul sensului giratoriu din fața 
complexului comercial Real-Metro.

Ieri dimineață în jurul orei 06:45 
în timp ce se deplasa spre Deva, Gabriel 
T. de 60 de ani, a călcat mai mult decât 
trebuia pedala de accelerație. Din cauza 
vitezei mult prea mari față de starea 
drumului mașina a derapat și s-a oprit 
pe rondoul sensului giratoriu de pe 
DN7.

Din fericire evenimentul rutier nu 
s-a soldat cu victime. Conducătorul 
auto a fost testat cu aparatul etilotest, 
dar s-a dovedit că nu a consumat bău
turi alcoolice. Bărbatul a fost sancționat 
cu amendă în cuantum de 360 lei.

Au fost trimiși 
la penitenciar

Un bărbat de 32 de am din Vulcan, dat în ur
mări relațională a fost prins dețiolițiști și întemnițat 
la Aiud. Nicolae P., a fost arestat miercuri, în jurul 
orei 16:40. Bărbatul avea mandat de executare a pe
depsei închisorii, emis de către Judecătoria Petro
șani fiind condamnat la șase luni de închisoare 
pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

Tot miercuri, polițiști din cadrul Poliției Mu
nicipiului Deva și ai Postului de Poliție Vețel, l-au 
identificat pe Octavian G., de 54 ani, din comuna 
Vețel, care avea mandat de executare a pedepsei cu 
închisoarea emis de Tribunalul Hunedoara pentru 
comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Bărbatul 
a fost condamnat la trei ani și două luni de închi
soare pentru faptul că în urmă cu trei ani, l-a înjun
ghiat pe concubinul fostei sale soții, punându-i în 
primejdie viața. Bărbatul a fost închis în Penitencia
rul Aiud. (M.B.)



Noul episcop al Devei și Hunedoarei se implică 
activ în acțiuni benefice comunității pe care o 
păstorește.
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Episcopia a colectat alimente pentru sărmani
Odată cu înființarea Episcopiei, 

biserica ortodoxă a devenit tot mai ac
tivă și mai prezentă în viața cetății. Pe 
lângă rosturile duhovnicești, preoții au 
prins a lua foarte serios aminte și la 
rolul filantropic al biserici în comuni
tate. în primele zile ale acestei luni, 

Episcopia Devei și Hunedoarei a făcut 
o amplă campanie de colectare de ali
mente și produse igienico-sanitare în 
scopul ajutorării celor nevoiași.

La acțiune au participat parohii 
din Deva, Simeria, Hunedoara, Călan, 
Hațeg și Teliuc. Produsele au fost do

nate Casei Familiale pentru Copii cu 
Dizabilități din Hunedoara, Căminului 
de Persoane Vârsnice Hunedoara și 
Unității de Asistență Medico-Socială 
Hunedoara „Este un lucru obișnuit în 
cadrul parohiei noastre, la orice 
chemare din partea autorităților și cu 
atât mai mult din partea Sfintei Epis
copii să facem câte o colectă pentru a-i 
ajuta pe cei mai necăjiți decât noi”, a 
declarat preotul Miron Mateș, paroh la 
Biserica „Adormirea Maicii Domnu
lui”- Deva. Preotul Dumitru Diniș, con
silier episcopal pe probleme Social - 
Filantropice spune că acțiunea este in
tegrată într-un proiect pe care Episcopia 
Devei și Hunedoarei și-l dorește a fi 
permanentizat. Consilierul episcopal 
mulțumește tuturor celor care au 
binevoit să strângă ajutoare, preoților și 
credincioșilor care au donat ajutoare 
pentru cei aflați în suferință.

Irina Năstase

g
„ Vrem să mulțumim 
, oamenilor de bine care s- 
au gândit la noi, la cei 
care stau în acest cămin neîncetat 

și vrem să mulțumim Bisericii pen
tru inițiativă, care a venit în spri
jinul nostru și n-a uitat că 
bătrânețea este o parte frumoasă a 
vieții dacă ne implicăm și noi cei 
din societate în ea. încurajez pe se
menii noștri de dincolo de aceste 
porti să ne viziteze ”.

Genica Berbeniță directorul 
Căminului de Persoane Vârsnice 
Hunedoara g

.„Mulțumesc în nu
mele beneficiarilor noștri 
pentru donațiile primite 
din partea preoților și 

credincioșilor implicați în această 
acțiune. Fiece mână întinsă con
tează pentru acești oameni aflați în 
suferință

luliana Manasia, director 
executiv Unitatea de Asistență 
Medico-Socială Hunedoara

Bancherii au fost instruiți de polițiști
în ultima vreme poliția a con
statat înmulțirea, la nivel na- 
țional, a infracțiunilor de jaf 
pri., folosirea armelor de foc, 
cu infractori mascați, săvârșite 
prin imobilizarea sau elimina
rea pazei Hoții s-au orientat 

către furtul de valori monetare 
fi bijuterii care sunt greu de 

urmărit și sunt ușor de valori
ficat precum bijuteriile.

O țintă predilectă sunt locurile sau 
unitățile economice unde sunt stocate 
sume mari de bani: unități bancare, case 
de schimb valutar, case de amanet, 
magazine de bijuterii, stații PECO, ban
comate, oficii poștale.

Județul Hunedoara a fost ferit 
până acum de infracțiunile cu mână ar

Tinerii care nu se prezintă la CMJ
vor fi amendați
Guvernul a aprobat un proiect 
de lege prin care tinerii de sex 

•yasculine care împlinesc 18 
ani vor fi amendați dacă nu se

mată la unitățile bancare.
Polițiștii hunedoreni doresc să 

preîntâmpine și pe viitor astfel de 
evenimente, astfel încât au organizat 
zilele trecute ședințe preventive la 
sediul a două unități bancare din mu- 
ni^piul Deva, prin care au fost prezen
tate și dezbătute aspecte de interes

-9
prezintă în termen de șase luni 

la Centrul Militar Județean 
(CMJ) pentru a fi luați în evi

dență. 

legislativ și practic legate de modul de 
depozitare, transport și manipulare a 
valorilor. La cele două întâlniri au par
ticipat toți directorii de sucursale și 
agenții bancare din județ. „Conștienti
zarea pericolului, cunoașterea caracter-' 
isticilor și a factorilor determinant! 
precum și adoptarea recomandărilor 
preventive pe care polițiștii le-au expus 
în instruirea personalului bancar, sun
tem de părere că vor avea efect în preîn
tâmpinarea unor astfel de incidente pe 
raza județului Hunedoara” consideră 
inspectorul de poliție Andreea Fieraru 
(foto), sociolog în cadrul Comparti
mentului Analiză și Prevenire a Crimi
nalității. Polițiștii plănuiesc să continue 
acest tip de acțiuni de informare și pre
venire pe tot parcursul anului 2010 și la 
nivelul celorlalte unități bancare din 
municipiile și orașele județului Hune
doara.

Maria Bulz

Noul proiect legislativ nu modi
fică modalitatea de înrolare în serviciul 
militar pe bază de voluntariat. 
Adoptarea unui act normativ în acest 
sens a devenit necesară după ce în ul
timii doi ani numărul celor care ar fi* 
trebuit să se prezinte pentru a fi luați în 
evidență a scăzut foarte mult. “Intr-ade
văr, înainte de 2007 tinerii erau chemați 
la CMJ Hunedoara pentru a fi luați în 
evidență și pentru a fi testați psihologic. 
Armata nu mai este obligatorie, dar în 
caz de mobilizare generală trebuie să 
existe evidențe clare ale tinerilor apți 
pentru a fi înrolați. în ultimii ani tinerii 
nu s-au mai prezentat pentru a fi luați 
în evidențe”, spune maiorul Marius 
Arori, șeful Biroului Informare - Re
crutare din cadrul CMJ Hunedoara. 
Cuantumul amenzilor ce vor fi aplicate 
celor care “uită” să se prezinte la CMJ 
este între 100 și 300 lei.

Cătălin Rișcuța

Guvernul a aprobat 
suplimente 
pentru încălzire

Creșterea prețurilor la com
bustibilii utilizați pentru producerea 
energiei termice furnizate populației 
în sistem centralizat a făcut necesară 
compensarea sumelor prevăzute în 
bugetul de stat pe anul 2010.

Printr-un act normativ Execu
tivul a alocat sume suplimentare 
primăriilor din județ pentru furnizorii 
de energie termică.

Municipiul reședință de județ a 
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primit pentru luna februarie 404.000 
lei, iar municipiului Brad i-a fost 
repartizată suma de 827.000 lei. Mu
nicipiile din Valea Jiului Petroșani, 
Lupeni și Vulcan au primit sumele de 
200.000 lei, 240.000 lei, respectiv 
172.000 lei. Pe lista Guvernului se 
află și comuna Crișcior care a primit 
33.000 lei.

Cătălin Rișcuța
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Fiecare are gusturile lui în muzică.
N-are cum să asculte toata lumea numai 
Schopenhauer. ” (Costi loniță)

Crime care au făcut istorie
Asasinarea lui John Lennon, 
decesul actriței Sharon Tate f

sau moartea lui 2Pac au pro
vocat pierderi iremediabile în 
lumea muzicii și în universul 

filmului. Din păcate, nu toate 
cazurile au fost rezolvate.

Decesul lui John Lennon în de
cembrie 1980 a șocat lumea 
muzicii. John Lennon a fost asasinat 
la New York, în fața clădirii Dakota 
în care locuia, pe 8 decembrie 1980. 
Fostul membru Beatles a fost îm
pușcat în spate de patru ori de Mark 
David Chapman; căruia Lennon îi 
dăduse cu câteva ore în urmă un au
tograf.

Lennon a format, alături de 
Paul McCartney, George Harrison 
și Ringo Starr trupa Beatles, unul 
dintre cele mai faimoase și de suc
ces grupuri din istoria muzicii, 
având la activ peste 1,1 miliarde de 
discuri vândute în lumea întreagă.

La patru ani de la moartea lui 
John Lennon, o altă legendă a

ecrane, datorită unor imagini de 
arhivă, în pelicula "Tupac: Resur
rection".

muzicii, Marvin Gaye, a încetat din 
viață, fiind împușcat mortal de tatăl 
său. Incidentul nefericit a avut loc 
după ce Gaye a intervenit într-o 
ceartă între părinții săi.

Marvin Gaye a fost și compoz
itor și producător, el câștigând două 
premii Grammy.

Cântăreața Selena, cunoscută și 
ca "Regina muzicii tejano", a fost 
împușcată în 1995 de Yolanda 
Saldivar, președinta fan clubului 
cântăreței. Selena avea doar 23 de 
ani. După moartea sa, albumul 
"Dreaming of You" a ajuns pe prima 
poziția în topul Billboard.

Charles Manson este una dintre 
vedetele din închisorile din SUA. El 
și alți patru discipoli ai săi au fost 
condamnați la moarte pentru 
asasinarea a șapte persoane, în 
1969, la Los Angeles.

Printre victime s-a numărat și 
actrița Sharon Tate, soția regizorului 
Roman Polanski, care în momentul 
morții era însărcinată în opt luni. 
Pedepsele au fost comutate ulterior 
în închisoare pe viață, în timpul 
unei aboliri a pedepsei cu moartea 
în California. Lui Manson i-au fost 
refuzate numeroase cereri de 
grațiere.

Sharon Tate a fost nominalizată 
la Globurile de Aur în 1967 pentru 
rolul din filmul "Valley of the 
Dolls".

Muzica rap a suferit două mari 
pierderi odată cu moartea celebrilor 
Tupac Shakur și The Notorious 
B.I.G. Rapperii au fost împușcări, 
2Pac pe când avea 25 de ani, iar The 
Notorious B.I.G 24. 2Pac, celebru 
nu numai în lumea muzicii, dar și în 
cea a filmului, a fost împușcat de 
patru ori în timp ce se afla într-o 
mașină în Las Vegas.

La șapte ani de la moartea sa, 
Shakur a putut fi văzut pe marile

Notorious B.I.G. a fost împuș
cat în 1997. Un film biografic numit 
"Notorious" a fost lansat în 2009.

Shakur a fost asasinat la Las

Vegas pe 13 septembrie 1996. 
Asasinarea sa, dar și cea a lui Noto
rious B.I.G., au rămas nerezolvate.

George Reeves, actorul care a 
fost "Superman" în anii '50, a murit 
din cauza unei împușcături în casa 
sa în 1959. Dacă a fost crimă saw 
sinucidere, nu se știe. Totuși, se 
crede că Reeves ar fi fost asasinat.

Moartea misterioasă a actorului

a fost subiectul filmului "Holly- 
woodland", apărut în 2006, cu Ben 
Affleck în rolul lui George Reew .

Adrienne Shelly, care a regizat 
filmul "Waitress", în care a și jucat, 
peliculă ce a fost lansată în 2007

câștigat numeroase distincții și a 
primit critici pozitive din partea pre
sei de specialitate.Din păcate, 
Shelly nu s-a putut bucura de suc
ces. înainte de lansarea filmului, în 
2006, Adrienne Shelly a fost 
spânzurată în locuința sa de un 
muncitor în construcții.

%
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Vanghelia după Ion (Iliescu)
Despre Flacăra mov, umbra Faraonu- 

j, gura mironosițelor care gem de 
Germisara, viclenia slugii care a șter
pelit argintii trădării și lepădarea slu

goiului de Buhă.

1.1. Mai erau ca la patru zile până 
la marele praznic al Alegerilor la 
pesedei. în vremea aceea mai marii par
tidului au tras la casa Porcosului de i se 
mai zice și Care Este pentru a petrece 
acolo Cina cea de Taină.. Mircea 
Geoană stătea în fruntea fariseilor și 
flacăra mov părea că de astă dată are să 
îi lumineze cărarea.

1.2 Faraonul Năstase (Fraților, ăsta 
nu cuva îi din Vechiul Testament?) 
ședea tras, șerpește în umbră, de unde 

uneltea cu evanghelistul Ion. (în verse
tul acesta și-a băgat necuratul coada și 
nimeni nu mai știe dacă povestea este 
reală sau avem de a face cu o făcătură a 
lui Ion, singurul de la care ne-a rămas 
mărturie scrisă despre Cina cea de Taină 
de la Geoagiu. n.n.)

1.3 Mironosițele Ana Birchal și 
Natalia Intotero beau vinul amar al în
tristării pentru că Geoană de i se zice și 
Prostănacul s-a lepădat de ele și s-a 
legat prea strâns de soția sa, Mihaela. 
Mironosițele (sprintene la „oral” și 
nededate cu „scris”) se aflau suspinând 
încă din vremea în care Prostănacul s-a 
culcat președintele țării și nu le-a 
pomenit în rugăciunile lui de cu seară. 
Tocmai pe ele care înălțat-au prin gură 

toate cele ascunse ale puteri să crească.

1.4 La umbra celor două femei, de 
care oricum nu mai are nevoie, Ion (Ili
escu) cânta la cină ca o cucuvea și nota 
totul pentru marea sa operă “Istoria se
cretă a KGB”.

1.5 Diplomatul Cristian Dia- 
conescu căzuse pe gânduri. Ar candida 
și el la șefia partidului dar este sigur că 
prețul vânzării sale va fi mult mai mic 
decât 30 de arginți, ținând cont de criza 
mondială care a afectat până și industria 
trădării.

1.6 Mircea Geoană ar spune și ar 
face multe, dar Flacăra Violet i-a tăiat 
orice energie de bine. Doar contactul cu 

“dragostea sa” Mihaela îi mai ține treaz 
neuronal prostănac.

1.7 Mihaela Geoană numără și 
acum voturile furate de Băsescu și se 
teme că nu va termina „socoteala” până 
la Congresul PSD când va primi un nou 
lot voturi de numărat. De această dată 
voturile furate de vameșul Mitrea.

1.8 Apostolul Ponta și cuvioasa 
Daciana se susțin reciproc, în numele 
tatălui Sârbu, cel de i se mai zice și 
Miky Mouse al PSD-ului. Prea cinstita 
treime a pus la cale un șiretlic cu care 
să tragă preșul de sub picioarele neferic
itului Geoană. în planul său, Ponta și-a 
pus nădejde pe duhul din lampa de 
minier a slugoiului viclean care culegea 
ce nu a semănat pe moșia Bradului, 
celui ce e știut de vameși după numele 
de Florin Cazacu.

1

1.9 Arhanghelii Liliana Țolaș și 
loan Rus nu au prea multe de-a face cu 
jocurile de la centru, au picat ca din cer 
la ospăț și nu se făcea să fugă din poză.

1.10 Florin Cazacu, de i se mai 
zice și Luntrașul pentru că adeseori își 
așeza bucile în locuri fără număr, se afla 
ascuțindu-și brișcă cu care va să facă o 
mișcare politică de auto-jugănire în mo
mentul în care va afla Stăpânul cine a 
manglit cei 30 de arginți destinați pentru 
achitarea notei de plată a Cinei. în vre
mea aceea Luntrașul ședea cu ochii pe 
ușă, ca nu cumva intrând fariseii să-l 
vadă șezând la masă cu Prostănacul.

1.11 Sluga sutașului, Laurențiu 
Nistor, a șters-o pe când cântau cocoșii 
lui Petru (aceia care anunță trădarea) de 
pe umărul lui Ioan (Iliescu), gândind că 
la vremuri noi, să fii lângă stăpân nu 
strică.

' Aberațiile neuronului singuratic
ARTICOLELE DIN ACEASTĂ PAGINĂ 
AL CARACTER DE PAMFLET 
ȘI TREBUIE TRATATE CA ATARE

(Parodie după poezia Sufletul Satului de Lucian Blaga) (Lucian Blaga)

Orice asemănare cu persoane sau fapte 
din realitate este pur întâmplătoare

Mariano, pune-ți mănile mai sus de genunchii mei. 
Eu cred că averea s-a născut la sat
Aici orice comision e mai mare, 
și controale te calcă mai rar, 
ca și cum nu ți-dr căuta în cont, 
ci adânc în buzunar tindeva.
Aici se vindecă setea de mărire 
și dacă ți-ai însângerat rivalul 
te așezi pe un partid de lut galben. 
Uite, e seară.
Săgeata Brătienilor fâlfâie pe lângă noi, 
ca un miros sfios de iarbă fumată, 
ca un comision pe drumuri de țară, 
ca un vot liberal pe urne înalte.

Copilo, pune-ți mânile pe genunchii met 
Eu cred că veșnicia s-a născut la sat 
Aici orice gând e mai încet, >.
și inima fi zvâcnește mai rar, 
ca și cum nu ți-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva.
Aici se vindecă setea de mântuire

te așezi pe un podmol de fwi.
ErFte, e seară.

■■■*
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Ir a z!
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7pe scara Richter a avut loc, joi, în lar
gul Coreei de Nord și Rusiei. Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 
10:13 (03:13, ora României), la 111 kilometri nord-est de Chongjin și la o 
adâncime de 562 de kilometru

Europa de Est a provocat un atac informatic 
în aproape 200 de țări
O firmă de securitate informa
tică a dezvăluit miercuri că un 
atac informatic de proporții a 

permis controlarea a 74.000 de 
calculatoare în 196 de țări, în 
special în SUA, Mexic, Arabia 
Saudită, Egipt și Turcia, la ori

ginea atacului putând fi 
un grup cu sediul 
în Europa de Est.

Compania NetWitness a identifi
cat 2.411 organizații vizate timp de un 
an de aceste atacuri, dintre care 374 în 
Statele Unite, inclusiv administrații 
federale și locale, mari întreprinderi din 
sectoarele bancare, tehnologice sau en
ergetice, sau chiar instituții de în
vățământ.

Raportul disponibil online al

NetWitness arată că primele informații 
legate de acest atac datează din martie 
2009 și că rețelele sociale sunt utilizate 
ca vectori, prin,false invitații de a in
stala programe de securitate. Răufăcă
torii exploatează mai ales lacunele 
sistemelor de operare XP și Vista.

Documentul subliniază că Depar
tamentul american al Apărării pare să 
fie vizat în mod special, dar căhackerii 
au putut să acceseze și tranzacții ban
care și date de proprietate intelectuală.

"Fie că sunteți una dintre cele mai 
mari companii clasificate de (revista) 
Fortune, fie un organism guvernamen
tal sau un utilizator de Internet folosind 
o conexiune DSL acasă, puteți cădea 
victimă", a subliniat Adam Meyers, in
giner al societății SRA International, 
citat de Wall Street Journal.

NetWitness, o societate condusă 
de un fost militar din forțele aeriene 
care a fost de asemenea însărcinat cu 

securitatea cibernetică la Departamen
tul de Securitate Internă, Amit Yoran, a 
anunțat cotidianul că a informat soci
etățile vizate.

Wall Street Journal a evocat labo
ratorul farmaceutic Merck și studiourile 
Paramount printre societățile vizate, 
precizând că Merck descoperise un sin
gur calculator infectat.

Această piraterie de proporții a 
ieșit la iveală la o lună după ce gigantul 
american de Internet, Google, a averti
zat asupra unor atacuri "masive" 
provenind, potrivit acestuia, din China, 
și vizând aproximativ 20 de firme. în 
urma acestor atacuri, orientate în prin
cipal împotriva militanților drepturilor 
omului care utilizează serviciile sale, 
Google a amenințat că se retrage din 
China, dacă această țară nu pune capăt 
cenzurii care îi limitează activitățile.

de modă are 10 ani
Cea mai tânără creatoare

La numai 10 ani, Cecilia Cassini este prezentă la toate evenimentele importante 
din lumea modei. Cea mai tânără creatoare de modă din SUA, așa cum este denu
mită peste ocean, a fost prezentă și la Sptămâna Modei de la New York unde și-a 
promovat cele mai noi creații.

„Sunt cea mai tânără creatoare de modă din America. Așa îmi spune toată 
lumea", a declarat Cecilia, cu inocența și sinceritatea caracteristice vârstei. în aprilie, 
o televiziune germană urmează să difuzeze un documentar despre viața ei, moment 
în care micuța creatoare de modă va intra și în atenția specialiștilor europeni în 
domeniu.

Cecilia Cassini este originară din Encino, California. Ea spune că este înneb
uniră după paiete, pe care le și utilizează în creațiile sale. Tânăra creatoare de modă 
a mai declarat că nu ar utiliza niciodată blana veritabilă în hainele pe care le creează.

Micuța este reprezentată de fostul manager a lui Kim Kardashian, protagonista 
unor reality show-uri difuzate în SUA. Ea și-a lansat deja prima colecție de haine 
care este comercializată de magazinele pentru copii

Tough Cookies. "în curând, hainele mele vor fi vândute și într-un alt magazin 
cunoscut", a adăugat Cecilia, care însă nu a precizat numele centrului comercial.

Un alt copil care a atras atenția specialiștilor din domeniul modei este Tăvi 
Gevinson, fata de numai 13 ani care lansat un blog de modă în anul 2008. în prezent, 
adolescenta scrie editoriale de modă pentrucelebra revistă Harper's Bazaar.

Gazprom e interesat 
de România

Experții în domeniul energetic 
cred că gigantul rus Gazprom are 
planuri mari în România. Re lângă 
dezvoltarea capacităților de în- 
magazinare și investițiile în pro
ducția de energie electrică, Gazprom 
este interesat să vândă în numele 
României certificatele de emisii de 
dioxid de carbon.

Există posibilitatea ca au
toritățile române să fi purtat deja dis
cuții cu Gazprom în privința 
tranzacționării certificatelor de 
emisii de dioxid de carbon. Declar
ația a fost făcută de expertul în en
ergie Stanislav Rimschi.

Firmele care angajează în 2010 persoane 
în șomaj vor fi scutite de plata CAS

Firmele care angajează în 2010 per
soane intrate în șomaj de cel puțin trei luni 
vor fi scutite pentru maximum șase luni 
de la plata contribuțiilor de asigurări so
ciale aferente acestora, cu condiția ca noii 
angajați să fie menținuți pentru cel puțin 
un an, iar angajatorul să nu efectueze con
cedieri.

"Angajatorii care, în anul 2010, pe 
locurile de muncă nou-create stabilesc ra
porturi de muncă cu persoane provenite 
din rândul șomerilor aflate în evidența 
agențiilor pentru ocuparea forței de 
muncă cu minimum 3 luni anterioare datei 
stabilirii raporturilor de muncă și pe care 
le mențin în activitate pe o perioadă de cel 
puțin 12 luni, beneficiază, pe.o perioadă 
de maximum 6 luni de la data încadrării, 
de scutire de la plata contribuțiilor de 
asigurări sociale pentru aceste persoane", 
se arată într-un proiect de ordonanță de ur
gență, obținut de MEDIAFAX.

Scutirea de la plata contribuțiilor de 
asigurări sociale nu va fi însă acordată 
firmelor care în ultimul an au mai avut ra
porturi de muncă încheiate cu aceste per
soane și nici angajatorilor care ocupă 
astfel posturile vacantate în ultimul an 
după concedierea unor salariați.

Prin noțiunea de contribuții de asig
urări sociale se înțelege cea de asigurări 
sociale, de asigurări pentru șomaj, de 
asigurări pentru accidente de muncă și 
boli profesionale, contribuția la fondul de 
garantare pentru plata creanțelor salariate, 
contribuția pentru asigurări sociale de 
sănătate, inclusiv contribuția pentru con
cedii și indemnizații de asigurări sociale 
de sănătate datorate de angajatori. „Anga
jatorii care au beneficiat de scutirea de la 
plata contribuțiilor de asigurări sociale și 
care, în perioada cuprinsă între data in
trării în vigoare a ordonanței și data ex
pirării celor 12 luni, efectuează și alte

concedieri, pentru motive care nu țin de 
persoana salariatului, sunt obligați să 
plătească contribuțiile de asigurări soci 
de care au fost scutiți", se arată totodată 
în document. Scutirea de la plata CAS a 
firmelor care angajează șomeri este argu
mentată în ordonanță prin faptul că 
efectele crizei economico-financiare 
asupra pieței muncii din România se 
mențin și în 2010 la aceeași intensitate, 
fiind nevoie de măsuri suplimentare care 
să conducă Ia stimularea creării locurilor 
de muncă.

în document se atenționează că per
sistența efectelor crizei economico-finan
ciare asupra pieței muncii crește riscul ca 
nivelul ridicat al șomajului "să se mențină 
și să se transforme în șomaj de lungă du
rată și inactivitate".

Prin scutirea de la plata CAS pentru 
o perioadă de maximum șase luni și 
menținerea angajatului pe un interval de 
un an sunt estimate venituri supliment^ 
de 14,4 milioane lei din impozitul pe 
venit, de 13,3 milioane lei din asigurările 
sociale de stat și de 4,9 milioane lei din 
asigurările sociale de sănătate. Proiectul 
de ordonanță va fi discutat cu sindicatele 
și patronatele.
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ORASTIE

COLOR
90.3



Program tv 9
____________ Vineri, 19 februarie 2010

Randy "The Ram " Robinson (Mickey Rourke), un wrestler profesionist celebru prin 
anii '80, este forțat să se retragă când un atac de cord îi dovedește că va muri în ring 
dacă nu renunță la sport. Bărbatul se angajează într-un magazin de delicatese, se 
apropie de o stripteuza și încearcă să se reîmpace cu fiica lui înstrăinată. Totuși, 
ocazia unui meci împotriva vechiului său oponent, Ayatollah-ul, îl face pe Ram sa
și încerce pentru ultima oară puterile în ring. (Sâmbătă, HBO, 21:00, Luptătorul)
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JO de lamă: Hochei pe gheață 
masculin: Slovacia - Rusia 
Transmisiune directă de la Van
couver
Telejurnal
Dănutz S.R.L.
Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
Dănutz S.R.L.
înainte și după (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. -11.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Eurovision Selecția Națională 

2010
Info olimpic
Tribuna partidelor parlamen

tare
Parlamentul României (2008) 
M.A.I. aproape de tine
JO de lamă: Patinaj artistic - 

Programul liber masculin (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 12.) 60' cu 
Yo Won Lee. Kil-Kang Ahn

Info Olimpic
Sport
Telejurnal; Meteo
SuperFotbal - Magazin UEFA

I
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Champions League
21:30 JO dc lamă: Schi alpin: Super 

- G masculinc-Transmisiune di
rectă dc la Vancouver

21:30
22:00

Timpul chitarelor (rel.)
Motocicliștii pofticioși: (en

glez serial documentar, 2006)
Descoperă românii
Poate nu știai
Timpul chitarelor (rel.) 
Telejurnal
Miracole (2007, rel, - 196.)
Telejurnal
Videoterapia (rel.) 
învingătorii
Eurovision Selecția Națională 

2010
JO de lamă - Patinaj viteză-

1.000 feminin
JO de lamă - Snowboard-Fi- 

nala feminină de Halfpipe
JO de lamă - Hochei pe gheață 

Masculin: Elveția - Canada
Poate nu știai
Jurnalul Euronews
Baschet masculin: ELBA Ti

mișoara - Dinamo (masculin)
Lex et Honor
JO de lamă - Schi-Sărituri, 

Trambulină mare, individual
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)
Telejurnal
JO de lamă - Hochei pe 

ghcață-Masculin: Belarus - Sue
dia
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14:00
16:00
17:00
19:00 
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22:30

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

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

I Sheena (SUA film serial de 
aventură, 2000) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer, Kevin Quigley

I Observator
I Viața în mov (rel.)
I Observator
I Acces Direct
I Observator
1 Gardă de corp (SUA-român 

film de acțiune, 2006) 93' cu 
Jean-Claude Van Damme, Julie 
Cox, William Tapley

I D-Tox (SUA-german thriller 
de acțiune, 2002) 107' cu Syl
vester Stallone, Charles Dutton, 
Kris Kristofferson, Dina Meyer
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Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea
în ritmul tobei (SUA comedie 

muzicală, 2002, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3671.)
Știrile PRO TV (2009)
Din dragoste pentru Amy 

(SUA dramă, 2001)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3681.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Afaceri neterminate (SUA 

thriller, 2007) 113' cu Jean- 
Claude Van Damme

Rechinii ucigași (SUA-austra- 
lian film de catastrofă, 1999) 
104' cu Saffron Burrows. Tho
mas Jane, Samuel L. Jackson, 
L.L-C00I J
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16:25
16:30
12:30
18:30

19:30
20:30
23:15

Sarmana Maria (mexican se
rial, 1996, rel.)

în numele iubirii (mexican se
rial, 2008, rel.) »

Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009. rel.)

Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
Aniela (român serial, 2009, 

rel.)
Destine furate (SUA 2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (1996)
Povești ri adevărate
în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
Cameleonii (2009)
Drcamgirls (2006)
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

13:00
14:00

15:00

16:00

19:30
20:30

Camera de ras
Șoimii furtunii (2007, rel. - 9.) 
Sport cu Florentina
Mort-copt, la muncă!
Răzbunarea Pantherei Roz (en- 

glcz-SUA comedie, 1978. rel.)
Camera de râs
Medium (SUA serial polițist, 

2005, rel.-21.)
Hipnoza, jocurile minții (emi

siune de divertisment, 2009) 60'
Un motiv de a trăi, un motiv de 

a muri (italian-francez-spaniol- 
RFG western, 1972) 7

Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Cireașa de pe tort
Polițistul din Beverly Hills 3 

(SUAacțiune-comcdie, 1994)
22:30 Testul final (SUA film de ac

țiune, 2005) 89' cu Chuck Nor
ris, Sheree J. Wilson

bl

<
2 
ca 
bl 
ba

Z'tV'?2
< 07:00

09:40

10:35
11:00

11:30

12:00
13:00 

f
14:00
K4:20

15:50

16:00

05

19:40
20:00
21:10

I JO de lamă: Hochei pe gheață 
masculin: Finlanda - Germania- 
Transmisiunc directă de la Van
couver

I Desene animate - Clubul Dis
ney

> Echipa verde (2009)
i Bună ca viața! (emisiune de di

vertisment. 2009) 30'
l Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 21.) 30' cu Miley Cyras, 
Emily Osment, Mitchel Musso, 
Jason Earles

l Vedeta familiei-Bcst of
I Europa ne privește (magazin 

cultural)
I Telejurnal; Sport; Meteo
I Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50'
I Eurovision Selecția Națională 

2010
I Reconstituiri (rel.)-Partizanii 

Libertății
i JO de lamă: Patinaj artistic: 

Dans, programul impus (rel.)
1 Sport
l Telejurnal; Meteo
I JO de lamă: Schi alpin: Super- 
*G fcminin-Transmisiune directă 

de la Vancouver (începe la 
19:55)-Se comentează toată 
cursa pentru reluarea integrală 
de pe TVR 2, dc la ora 00:30

07:00

08:00
09:00

09:30
10:00
10:35

11:30
12:00

12:35
13:30

14:00

15:30

17:00
18:10

19:15
19:30
20:00

21:35
22:00

H...ora prichindeilor (program 
pentru copii, rel.)
ABC... De ce?
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment) .
Doi care doinesc
între cer și pământ (2008)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
Zon@ IT (2007, rel.)
Piatra magică (australian film , 

1999- 12.) cu Nikki Coghill, 
Robert Alston, Jasper Bagg, 
Ernie Bourne

D’ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
SuperFotbal-Magazin UEFA 

Champions League
JO de lamă - Sanie-Skcleton - 

masculin si feminin
JO de lamă - Hochei pe 

gheată-Masculin: Cehia - Leto
nia
Timpul chitarelor
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean mini-serial, 2003 )
învingătorii
Atlas
JO de lamă - Schi acrobatic- 

Feminin. Freestyle - Sărituri 
(Aerials), calificări
Telejurnal
JO de lamă - Hochei pe 

gheață-Masculin: Norvegia - El
veția

18:00
19:30 
20:00 
22:00
23:40

i

13:30 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008) 
15:10 Simpsonii - Filmul (SUA film dc animație, 2007) 
16:35 Călătorie cu peripeții (SUA comedie. 2008)

Oră de vârf 3 (SUA film de acțiune, 2007) 
Filme și vedete
Detectiv în Africa (cnglez-SU A-sud-african serial. 2008 - 4.) 
Babylon A.D. (SUA-francez-engiez S.F., 2008)
Panică la Hollywood (SUA dramă, 2008) cu Stanley Tucci

14:15 
15:30 
16:30 
17:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

V.I.P. (german»SUA film serial de acțiune, 1998, rel. -11.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 79.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 15.) 
Călătorie spre central Pământului (SUA aventură, 1993) 9 
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 12.) 
Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 20.) 
Seinfeld (SUAseriai de comedie, 1990 - 81.) 
închis pe nedrept (SUA dramă, 2000)

07:00
09:00
10:00

12:00

12:. 0
13:00
13:30
14:00
16:00
16:30
17:00

19 00
1 20:30

22:30

Observator
Neatza, vecină!
Triunghiul Bermudelor (SUA 

aventură, 1996) 96' cu Naomi 
Watts, Sam Behrens, Susanna 
Thompson, Lisa Jakub

Benny Hill (englez serial, 
1969)60’ cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd

Felicia
Observator
Scene de căsnicie
Din dragoste
Observator
Săptămâna financiară
Cântă, dacă poți (emisiune de 

divertisment, 2009)
Observator
Fotbal: Steaua vs Ceahlăul Pia

tra Neamț-Liga 1
Impact fatal (hong-kong film 

de acțiune, 2005) 97' cu Simon 
Yam, Sammo Hung Kam-Bo, 
Donnie Yen, Jacky Wu

07:00 Pe locun. fiți gata, gătiți! (en
glez serial. 1994 - 82.)

08:00 Șurile PRO TV (2009) 
10:00 Ce se întâmplă, doctore?

.(2007) 90'
Din dragoste pentru Amy
Pro Motor
Știrile PRO TV (2009)
Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007 - 16.)
Legenda căutătorului (SUA 

film serial de acțiune, 2008 - 8.)
Pierdut și regăsit (SUA film ro

mantic, 1999)
Sheena, regina junglei
Știrile PRO TV (2009)
Teroare în Paris (francez film 

de acțiune. 2008) 93' cu Liam 
Neeson, Maggie Grace, Famke 
Janssen, Xander Berkeley

Impact nimicitor (SUA film de 
catastrofă, 1998) 119’ cu Robert 
Duvall, Tea Leoni, Morgan 
Freeman, Elijah Wood

07:00

08:00

18:25
20:00
20:30
21:00
22:50

10:30
12:30
13:00
13:05

14:00

15:00

17:00
19:00
20:30

22:45

13:35 De la capăt (italian comedie, 2008)
15:10 Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008)
16:45 Dădaca McPhee (englez comedic de familie, 2005)

Madagascar 2 (SUA film de animație, 2008)
Califomication (SUA serial, 2007 - 8.)
Anturaj (SUA serial, 2004 - 8.) Ticălosul
Luptătorul (SUA dramă, 2008)
Killshot - Ținte sigure (SJJA film de acțiune, 2007) cu Diane Lane, 

Mickey Rourke, Thomas Jane, Rosario Dawson

09:00
10:15
11:15

12:30
13:30

15:30

16:25
16:30

18:30

19:30

20:30

22:30

Sărmana Maria (mexican se
rial, 1996, rel.)

în numele iubirii (mexican se
rial, 2008. rel.)

Cameleonii (2009, rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viată (brazilian film , 

2006)
Pagini de viață (2006)
Iluzii pe podium (SUA dramă, 

2002)
Destine furate (SUA serial, 

2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (mexican se

rial. 1996)
în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
Vrei să fii soția mea? (SUA co

medie romantică, 2006)
Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

07:00
08:00 

t 08:30
09:00
10:30
11:00
11:30
12:00

1.3:00
14:00

16:00

18:00
19:00
19:30
20:30

22:30

1 Camera de râs
I Yin yang yo
i Regele Shaman (2003 - 14.)
> Mort-copt, la muncă!
' Autoforum

Imobiliare Blitz
Sport, dietă șt o vedetă (2008)

i Căminul de 5 stele (emisiune 
de divertisment) 60'

1 Cine știe...câștigă!'
1 Testul final (SUA film de ac

țiune, 2005, rel.)
1 Polițistul din Beverly Hills 3 

(SUAacțiune-comcdie, 1994, 
rel.)

i Focus 18 90'
1 Focus Sport
1 Cireașa de pe tort
1 O lecție de viață (englez-cana- 

dian-SUA aventură, 1999)
i Al șaselea simț (SUA psiho- 

thriller, 1999) 108' cu Bruce 
Willis, Haley Joci Osment, Oli
via Williams, Toni Collette

13:15

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

Călătorie spre centrul Pământului (SUA aventură, 1993, 
rel.)

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 7.)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 19.)
Trucurile pasiunii (SUA film romantic, 2002)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 1.)
Combinație periculoasă (SUA thriller de acțiune, 1998)
Dincolo de moarte (SUA thriller. 1990) 115' cu Julia Roberts, Kiefer 

Sutherland, Kevin Bacon, William Baldwin

X < 
a 
ot x 
b

07:00 JO dc Iarnă:

09:40

Hochei pe gheață masculin: 
Germania Belarus 
Transmisiune directă 
de la Vancouver

Desene animate
Clubul Disney

'♦>40 Ca la carte
Comunismul - 0 modernitate

11:30
eșuată de Radu Preda
Viața satului

13:00 Agenda politică (2008)
14:00 Telejurnal;

i * Sport;
Meteo

14:20 Transformarea (emisiune de

15:00
divertisment, 2008)

Concert Christina Aguilera

16:05

(german-englez film muzical, 
2008) 130' cu Christina Agui
lera
Conferințele Dan Puric

17:05
Iubirea
JO de Iarnă: Schi fond - 15 km

19:35
x 2 Pursuit masculin (rel.) 
Tragerile Loto 6/49 și Noroc

19:50 Sport
20:00 Telejurnal;

21:10

Omologarea Tragerilor Loto 
6/49 și Noroc;
Meteo
JO dc Iarnă: Schi alpin:

Supcrcombinata masculină, 
proba de coborâre

07:00 Liber pe contrasens (talkshow) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Zestrea românilor
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 SatTV
11:30 Pescar hoinar (rel.)
12:00 Piatra magică (1999 - 13.)
12:35 H...ora prichindeilor
13 30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
14:00 JO de lamă - Patinaj viteză pe 

pistă scurtă-Short Track: Finala 
1.000 m - masculin -Finala
1.500 m feminin

14:40 JO de lamă - Patinaj viteză- 
1.500 m masculin

1530 JO de lamă: Hochei pe gheață 
masculin: Germania - Belarus

17:00 JO de lamă - Bob masculin; 
Bob 2. Manșele 1 și 2

17:50 Poate nu știai
18:10 Cronicile frumoasei luptătoare 
19:15 JO dc lamă - Schi acrobatic

Freestyle: Ski Cross, calificări 
masculine

20:15 M-am săturat! (SUA serial de 
comedie, 1997 - 4.)

20:40 învingătorii
20:55 JO de lamă - Biatlon mascu

lin-15 km cu start în bloc
21:45 Telejurnal
22:00 JO de lamă - Hochei pe 

gheață-Masculin: Rusia-Cehia

07:00 Observator
09:00 Neatra, vecină!
10:00 Slappy și ștrengarii (SUA co

medie. 1998) 78' cu B. D. 
Wong. Jennifer Coolidge. Bron
son Pinchot, Joseph Ashton 

12:00 Aventurile lui Sinbad
13:00 Observator
13:30 Comoara lui Curly (SUA co

medie, 1994) 116' cu Billy 
Crystal, Daniel Stem, Jon I.o- 
vitz, Jack Palancc

16:00 Observatori
16:30 Bun de cinste (reality show)

, ș 17:30 Să te prezint părinților (emi
siune de divertisment, 2009)

, 19:00 Observator
: 20:00 SuperBingo Metropolis I emi

siune concurs. 2009) 300' 
23:30 Tânărul maestrul (hong-kong 

film dc acțiune. 1980) 90' cu 
Jackie Chan, Biao Yuen, P%i 
Wei, Lily Li

07:00 Pe iocun, fiți gata, gătiți! (en- ' 
glez serial, 1994 - 83.)

08:00 Știrile PRO TV (2009) 
10:00 Sheena, regina junglei (SUA- 

englez aventură, 1984, rel.) 
12:00 Gossip Giri: Intrigi la New 

York (SUAseriai. 2007. rel.) 
13:00 Știrile PRO TV (2009) 
13:30 Ser, .>ți. vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009. rel. t
17:00 Fantoma (SUA-ausrraiian 

aventură. 1996)96 cu Billy 
Zane, Kristy Swanson. Treat 
Williams. Catherine Zeta-Jones

19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Băieți răi (SUA acțiune-come- 

,die. 1995) 118' cu Will Smith, 
Manin Lawrence. Tea Leoni, 
Tcheky Karyo

23:00 Nașterea (SUA dramă, 2004) 
100' cu Nicole Kidman. Lauren 
Bacall, Arliss Howard, Peter 
Stormare

1 !llli|t"1 "IIBI1II»» I

07:00 Sărmana Maria (1996, rel.) 
08:00 în numele iubirii (2008, rel.) 
09:00 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune. 2009, rel.)
10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 
11:15 Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
1230 Pagini de viață (2006) 
1330 Iubire de frate (2004) 
1530 Destine furate (SUA serial, 

2007) 60'
1635 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (1996) 
1830 în numele iubirii (2008) 
1930 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009) 
20:30 Cum să dai afară din casă un 

burlac de 30 de ani (SUA come
die romantică, 2006) 

2230 La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009) 

23 30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial dc comedie, 2006)

07:00 Camera de râs
08:00 Yin yang yo (rel.)-Episodul 14 
08:30 Regele Shaman (serial de des

ene animate, 2003, rel. - 14.) 
09:00 Mort-copt, la muncă!
1030 Casă, construcție și design
11:00 Levintza prezintă
1130 Flavours, 3 bucătari '
12:00 Iubirea bat-o vina (SUA serial 

de comedie, 2007 - 6.)
13:30 Crusoe (SUA-englez-cana- 

dian-sud-african film serial de 
aventură. 2008 - 10.)

1530 Cronica Cârcotașilor (rel.) 165' 
18:00 Focus 18 90'
19-00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
2030 Schimb de mame (reality 

show) 90'
22:00 Lumina speranței (canadian- 

SUA dramă, 2006) cu Alicia Sil
verstone, Eion Bailey

16:35
18:00
20:00
21:50
23:35

13:20 Călătorie spre centrai pământului (SUA aventură. 2008) 
14:50 Despărțiri, dar împreună (SUA comedie romantică, 
2006)

întâlnire cu spartanii (SUA comedie, 2008)
Detectiv în Africa (englez-SUA-sud-african serial. 2008 - 4.) 
Furtună tropicală (SUA-englez-german comedie, 2008) 
007 - Partea lui de consolare (SUA-englez film dc acțiune, 2008) 
Polițist, adjectiv (român dramă, 2009) 115' cu Dragoș Bucur. Vlad 

Ivanov. Ioan Stoica. Irina Saulcscu

12:15 Dansez pentru tine (emisiune concurs, 2009) Ediția a noua
16:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 20.)
17:00 Eroii muntelui (australian dramă, 2002)
19:00 Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 2.) 
20:00 Franțois Villon, poetul vagabond (francez-român-gcrman

dramă. 1987) cu George Alexandra, Florent Pagny, Ion Besoiu, Marina 
Procopie

22:00 Expediție pe insulă (francez aventură, 2007) 100' cu Gerard Jugnot, 
Alice Taglioni, Jean-Paul Rouve, Vincent Rqttiers3
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Introduceți în grila de mai sus următoarei cuvin!
ABURI, ACI, j MA, ANALCID, ANINA, ANULAR 

ARACAN, ARAMIT, ARIE, ATAȘARE, BAL 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATA, 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LIȚĂ, NAT, 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI, 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean > ARAD
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4 8 9 6 5
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Mioare 

Dungată 

~r~

Dicționar: Tisa, Soh, Ana, Reiată, St* .

curgă
toare

Volum
Fruct în 
cămară!

Semnal 
de 

oprire

Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat S- 
a născut la 10 martie 1976, în Beirut Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai tot 
timpul jazz și R&B.

La 16 ani s-a înscris la mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Miss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească în anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

Încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman”. Muzica 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc în parlamentul li
banez.
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Casc/ GiiFMNiaN*Apartamente Ofertei efervicii

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.

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.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. (fr20.880.751, 0254.260.909.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et.l, 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.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

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>. 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 SEAT MARBELA, 850 cmc, an fabricație 1987, revizia tehnică în 
15.12.2011, în stare de funcționare, consum mic, preț 500 euro și OPEL 
ASTRA CARAVAN COMBI, 2000 cmc, servo total, revizia tehnică în 
15.12.2011, stare perfectă, preț 2.600 euro. Tel. 0254.221.254, 0720.528.350.

Vând RENAUL MEGANE - 1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0722.733.844, 0254.262.717.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

X.

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestam servlcl curățenie
* persoane fizice
* persone Juritice

rar cm contracte 
pentru firme ca 
RHDUCFRE

L>E 20%

Glicmîl fideli primesc, 
pc bază dc bon, 

f I-A75PĂJ-ÂRti£ 
I UNA GRATIS

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

Program de funcționare:
Ziink 0730-20.30
Duminica: 09.00-15.0(1

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

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

12 luni - 108 lei

LocwrrMe-niuncă

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

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. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

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

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

Câștigați 1200 - 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi 
cadouri, înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci elec
tronice. Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P. 1, C.P. 122, 
Deva.

Servicii profesionale de curățeniei

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
p' tnoția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
u^suinente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă. Tel: 0724.441.374.

mânii de ajutor 
pentru

- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete .tapițerii,  covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- Echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX10254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

i■

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: 

.------------------- 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

F®

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează *

vânzători volanti
9.

Informații la telefon:
0766.242.707

I a
a
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ANUNȚ PUBLIC___________________________ 2____________

SC SALUB SA PLOIEȘTI - SUCLTCSALA HUNEDOARA 
cu sediul în localitatea Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 10, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Activități de vidanjare”, 
jud. Hunedoara.

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

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
• I 

I 
I 
;

I

I
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ___ 1

I

(text maxim 50 de cuvinte)

I
I
I

Nume...............................................Prenume............................................. i
Strada......................................................Nr....... Bl.................Sc............. j

Ap......Localitatea.......................................Județul................................. I
C.I. seria.................nr................................................................................ ■
Eliberat de........................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE, i

Semnătura I

Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia redacție, Deva, Str. Mă
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- ! 
cui de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ; 
tară. , 4 I
Anunțurile vor fi pubbcate 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- ! 
Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

tte persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai 2 lei . i I

O

«a

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
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Meci de cupe europene

Semifinalele Cupei României vor avea loc 
la 23-25 martie - turul și 13-15 aprilie - returul. 
Finala este programată pentru data de 26 mai, la Iași.

Sport
Vineri, 19 februarie 2010

Cosmin Chetroiu, locul 17 la Vancouver
Cetate Deva își continuă dru
mul spre atingerea obiectivu
lui în acest sezon, locul cinci 

la final de campionat, dar 
are de trecut sâmbătă peste 

hopul numit Dunărea Brăila. 
Cele două formații sunt în 
luptă directă pentru un loc 
de cupe europene, astfel că 

duelul se anunță unul foarte 
disputat. Și la acest meci pa
tronul Marian Muntean va 
sta pe banca tehnică a echi

pei sale.

„Dacă este o lipsă de antrenor, 
ea se simte la meciuri, nu la antrena
mentele echipei. Trebuie să ne trezim

până la ora meciului, că dacă avem o 
atitudine ca la Baia Mare, eu nu sunt 
dispus să mă zbat ca să fac rost de 
bani, să țin echipa de handbal”, a 
spus Marian Muntean, patronul for
mației devene. Se pare că de rezul
tatul final al meciului cu Dunărea 
Brăila depind multe lucruri legate de 
viitorul lui Cetate, mai ales al jucă
toarelor pe plan financiar.

Dacă anul trecut jucătoarelor le 
erau promise inele de aur și alte bi
juterii, de data aceasta nu mai este 
cazul. „Acum stau în banca mea și nu 
mă mai hazardez. Dacă echipa merge 
bine și sunt în obiectiv, vă asigur că 
și jucătoarele vor fi mulțumite”, a 
mai adăugat omul cu banii de la 
Cetate Deva.

Meciul cu Dunărea Brăila a fost 
programat pentru ziua de sâmbătă, la 
ora 18.

Sportivul român Cosmin Che
troiu, originar din Valea Jiu

lui, a terminat alături de 
coechipierul său, Ionuț Țăran, 
pe locul 17 în proba de sanie 

perechi la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Vancouver.

Chetroiu a fost legitimat la 
CSS Petroșani și este la a doua

participare la Olimpiada de iarnă, 
după cea de la Torino.

România 1, compusă din Cos-* 
min Chetroiu și Ionuț Țăran, a ter
minat la aproape două secunde în 
spatele învingătorilor, austriecii 
Andreas Linger și Wolfgang 
Linger. Echipajul România 2 a ter
minat proba pe locul 20, ultimul 
din concurs.

Iu
VAI

Scărlătescu a ratat
un transfer la Dinamo

vom termina acest campionat, dar 
nicidecum că Jiul nu va mai con
tinua din această iarnă. Este mare 
păcat ce se întâmplă cu acest club 
și mai ales cu jucătorii. Unii din
tre ei nu au nici acum echipe unde 
vor evolua, nu știu ce s-a întâm
plat cu conducătorii echipei, dar 
Jiul nu trebuia să se oprească aici. 
A pierdut jucători de valoare care 
puteau face performanță chiar cu 
această echipă, însă asta e decizia 
conducerii Jiului și noi ca fotbal
iști profesioniști trebuie să ne 
facem datoria în continuare la alte 
echipe unde este nevoie de noi”, 
a spus Scărlătescu. Acesta se va 
îndrepta cel mai probabil către FC 
Școlar Reșița, echipă care 
evoluează în Liga a IlI-a.

Situația absolut inexplicabilă 
de la Jiul Petroșani în pri
vința actelor și contractelor 

jucătorilor au cauzat ratarea 
unui transfer de marcă. Ser
giu Scarlatescu ar fi fost în 
vizorul lui Dinamo, dar cum 
nu are de unde să își ia ac

tele de la club și transferul a 
căzut.

Vineri, 
ziua decisivă

Sergiu Scarlatescu a devenit 
liber de contract și așteaptă oferte. 
Fotbalistul spune că a ratat un 
transfer la Dinamo 11, din cauză 
că nu și-a primit actele la timp. 
„Când am venit la Jiul, am venit 
cu gândul că suntem o echipă de 
frunte a clasamentului și că așa

Finala se joacă 
în penultimul act?

Tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Cupei 
României a scos la rampă un meci foarte atrăgător pentru iu
bitorii fotbalului românesc. Principalele pretendente la câștigarea 
trofeului în acest an, Dinamo și CFR Cluj, se vor înfrunta într-o 
dublă manșă, în penultimul act. în celălalt joc din semifinalele 
Cupei României Timișoreană se vor întâlni FC Vaslui și FC 
Brașov. Prima echipă va fi gazdă în manșa tur. Semifinalele 
Cupei României vor avea loc la 23-25 martie - turul și 13-15 
aprilie - returul. Finala este programată pentru data de 26 mai, 
la Iași.

jvt<k

UTA, în pericol 
$ă nu înceapă returul

Ionuț Popa a făcut un anunț bombă. UTA nu va începe returul, dacă 
starea financiară nu se va îmbunătăți urgent. Arădenii au datorie circa 
40.000 de euro la Marian Spiru și Florin Dan, cu termen de achitare 
Săptămâna viitoare, în caz contrar arădenii urmând a nu fi program^ : 
în campionat, în prima etapă a returului. „Eu nu mai cred că vom începe 
campionatul. Este păcat de toată munca pe care am făcut-o în această 
iarnă și de banii cheltuiti cu cantonamentul”, a spus Ionut Popa.

Potrivit ultimelor vești sosite din 
tabăra Jiului, azi este ultima și decisiva 
zi în care vom afla soarta echipei de fot
bal. Cel puțin asta susține vicepreșed
intele George Boboc.

"încă mai simt discuții între dom
nul Simota și domnul primar Ridzi. 
Vineri este ziua decisivă, atunci vom 
putea spune clar dacă Jiul continuă sau 
nu. Dacă nu se rezolvă totul în aceste 
două zile, atunci chiar nu știu ce se va 
întâmpla" a declarat Boboc.

< Kfi

Returul nu se amână

Federația Română de Fotbal a decis ca returul 
să nu se amâne. Intr-un comunicat pe site-ul 
oficial al FRF, cluburile sunt atenționate să ia 
toate măsurile pentru buna desfășurare a me

ciurilor, altfel vor fi penalizate.

“Având în vedere că startul returului campionatului 
Ligilor a 2-a și a 3-a este programat pentru zilele de 2 
februarie 2010, vă reamintim că, în conformitate cu art. 
45.4 din ROAF, cluburile organizatoare sunt obligate să 
ia toate măsurile pentru ca suprafețele de joc să se prezinte 
în condiții corespunzătoare pentru disputarea jocurilor, în 
caz contrar urmând să suporte consecințele prevederilor 
regulamentare”, se precizează în comunicat.

Pagină realizată de Bogdan Barbu


