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SHt0Eill|ile au inventai 0 taxa 
pentru reanimarea Salvital

Salvital va primi câte cinci lei pentru 
fiecare locuitor al județului. La această 
chetă, fiecare primărie va cotiza bani în 
funcție de numărul locuitorilor domiciliați 
pe raza unității administrative.
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 Prefectul județului a făcut 

plângere în dosarul brokei
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Magistrații Tribunalului Hunedoara au decis 
să admită solicitările persoanelor care s-au con
stituit parte civilă în dosarul brokeriței Adriana 
Constantin. Printre cererile care au fost admise 
de instanță se află și cea a lui Attila Deszi, pre
fectul județului Hunedoara.
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Companie de turism sau „asociație 
familială” la Consiliul Județean Hunedoara

Din cuprins
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r Cu ochii pe ei
Coana Mița biciclista 
a căzut și și-a rupt 
DHS-ul
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Editorial
de Bogdan Barbu

Miturile esențiale 
ale contemporanilor

Dincolo de Iisus, Buddha sau Mahomed, 
omul modem a ajuns să creadă și în alte figuri care 
au enunțat ceea ce impropriu și pompos le place 
semidocților să numească „adevăruri fundamen
tale”: Darwin, Freud, Einstein. Și Marx. Trei figuri 
care au însemnat ceva și mai înseamnă încă, au 
fondat teorii, au făcut prozeliți și au inițiat moduri 
de gândire; al patrulea, Marx, a trecut însă postum 
de această limitare și a inspirat un model social 
care a și fost pus în practică, mai bine sau mai 

prost, pe o treime din glob, în această privință 
situându-se mai degrabă în rândul fondatorilor de 
religii universale. „Capitalul” său a căpătat val
oarea Bibliei sau a Coranului pentru drept- 
credincioșii comuniști; la fel ca și creștinismul sau 
islamismul, comunismul s-a impus prin reducerea 
la tăcere a opozanților și prin convertirea forțată a 
unor noi adepți, atunci când nu a reușit să convingă 
pașnic prin argumente.

Cât a mai rămas însă din mesajul original al 
lui Marx?

De la bun început, trebuie spus că marxismul 
a încăput pe mâna politicienilor, la fel cum 
creștinismul a ajuns la îndemâna Apostolului 
Pavel: acesta nu l-a cunoscut personal pe Iisus, dar 
i-a interpretat învățătura din spusele altora. Și Marx 
a fost interpretat după interese personale și după 
necesitățile politice ale momentului. Bătrânul Karl 
a ajuns un fel de totenț, invocat în ședințe de partid 
și evocat în procesiuni oficiale. Dincolo de mitul 
infailibilității părintelui comunismului, o judecată 
rațională ne arată că marxismul - la fel ca și teoria 

evoluției, psihanaliza și teoria relativității - NU este 
un adevăr fundamental al omenirii. Este un instru
ment de înțelegere a lumii în care trăim, nimic mai 
mult. Și, ca orice instrument, este imperfect și per
fectibil. Să reduci însă toată istoria omenirii la un 
conflict economic este o operațiune absurdă (a 
spus-o Borges, eu doar mă declar de acord cu el!).

Marx a a\nt la îndemână, creat de el însuși, 
un instrument economic. A vrut însă pretenția - și 
urmașii săi au continuat să o aibă și ei - să măsoare 
cu el nu numai economia, ci și istoria, cultura, po
litica, religia umanității - operațiune sortită de la 
bun început eșecului. E ca și cum ai avea un metru- 
etalon cu care ai vrea să măsori totul: nu numai di
mensiunea obiectelor din jur, ci și greutatea,' 
duritatea, elasticitatea, densitatea, să definești cu
loarea, forma sau proprietățile lor optice; e o între
prindere demențială. Vă mai întrebați de ce 
comunismul fondat pe marxism a durat în Rusia 
doar 75 de ani - adică mai puțin de jumătate din 
timpul cât s-a menținut în Evul mediu Regatul 
Creștin al Ierusalimului?!
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 - DJ 687 Cristur - 
Hunedoara
►DN 7 Simeria - Spini
►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
► Uricani

greco-catolic

Prima și cea de-a doua 
găsire a capului Sf. loan 
Botezătorul

Ț romano-catolic

Modest, episcop de Trier 
(d. 486)

Gyros

Ingrediente:
200 g came de porc pentru șnițel 

sau piept de pasăre, 1 ceapă mare, 1 
cățel de usturoi, 1 lămâie, sare, 1 lin
guriță rozmarin, 3 foi de salvie, 1/2 lin
guriță măghiran, 1/2 linguriță paprika, 
piper, 4 linguri ulei de măsline, 1/2 le
gătură pătrunjel, 100 g orez, I roșie 
mare. <

Mod de preparare:
Este o specialitate binecunoscută, 

compusă din iașii de came condimen
tate, care se pun pe frigare și se întorc 
pe grătar, pentru a lăsa grăsimea să se 
scurgă. Acasă, se pol frige și în tigaie.

Gain ea se spală, se zvântă și se taie 
în fâșii groase de 0,5 cm, care se ames
tecă cu ceapa tăiată solzișori. Se rade 
coaja de la lămâie și se amestecă cu us
turoiul tocat fin, sare, rozmarin, mă
ghiran și foile de salvie tăiate mărunt. 
Se lasă să stea câteva minute ameste
cul, pentru a se întrepătrunde bine aro
mele. Se pun mirodeniile peste came, 
se adaugă piperul și paprika, se toarnă 
3 linguri de ulei și se amestecă bine. Se 
acoperă carnea cu o folie și se lasă să 
Stea cel puțin 30 de minute. Orezul se 
alege, se spală șî se pune la fiert. Se în
cinge 1 lingură de ulei într-o tigaie, se 
pun fâșiile de came și se amestecă pe 
foc 3 minute. Se toarnă 5-6 linguri de 
apă, se micșorează focul și se iasă la 
înăbușit. Separat, se amestecă orezul 
cu roșia tăiată cubulețe și se servește 
carnea cu garnitura de orez, cu felii de

I

Hunedoara |___
Miercuri 24.02.2010 în inter

valul orar 9 — 14 se va sista fin - 
nizarea apei potabile în 
municipiul Hunedoara pe urmă- i 
toarele străzi: Rotarilor, piața 
Unirii (parțial), Dacilor (parțial) 
— doar numere afectate 1, 2; 2A;

■ > întreruperile sunt cauzate de 
o intervenție pe rețeaua de distri
buție de pe strada Rotarilor din i 
zona de presiune R3.

V

—^-Sfântul Zilei--------
Aflarea capului Sfântului 
loan Botezătorul

Pentru ortodocși data de 24 
februarie este una de mare 
însemnătate, căci se prăznuiesc în
tâia și cea de-a doua aflare a capu
lui Sfântului loan Botezătorul, 
înainte mergătorul Domnului nos
tru Iisus Hristos.

Temându-se Salomeea cea 
necurată și cu Irodiada, mama sa, 
să nu învie Botezătorul dintre cei 
drepți au dat poruncă să se arunce 
trupul Sfântului, iar capul să fie 
îngropat în curtea împăratului 
Irod. însă Ioana, soața vistiernicu
lui, degrabă îl dezgropă și îl purtă 
la loc dosit, în muntele din satul 
lui Irod.

Acolo îl aflară mai întâi 
călugărul Inochentie, care îl cinsti 
tot timpul cât a trăit, iar mai apoi, 
în zilele împăraților Constantin și 
Elena, doi monahi cărora 
mergătorul înainte li s-a arătat în 
vis și le-a poruncit să-l scoată din 
măruntaiele pământului.

Neplăcându-i Sfântului 
apucăturile cele rele ale 
călugărilor, îi dădu poruncă unui 
olar sărman ce cu aceștia călătorea 
să îl ia cu dânsul.

Triste fură zilele când capul 
se află în păstrarea presbiterului 
Eustatie, eretic de-al lui Arie, care 
se fălea el însuși cu minunile pe 
care Botezătorul le săvârșea, până 
în ziua când fu în sfârșit izgonit 
din peștera unde acesta viețuia de 
voievodul cetății Emesa. Pe acel 
loc se ridică degrabă o mănăstire, 
iar capul Botezătorului rămase 
mulți ani sub aceasta îngropat, 
neștiut de nimeni, până ce îl află 
arhimandritul Marcel, la data de 
24 februarie.

Acest cinstit și sfânt cap fiind 
ascuns multă vreme, acum a 
izbucnit din sânurile pământului, 
ca aurul din baie, nu închis în vas 
de lut ca mai înainte, ci la loc 
sfânt, în vas de argint. De acolo,

capul Sfântului trecu cu mare fală 
în Constantinopol, apoi în Co- 
mane, unde Sfântul loan Gură de 
Aur a trecut la cele sfinte. Și fiind 
în cele din urmă descoperit de 
împăratul Mihail a fost trimis 
îndărăt la Constantinopol unde a 
fost primit de strălucita cetate a 
cetăților, împreună cu credinciosul 
împărat și credinciosul popor, cu 
toată bucuria. Și cu credință înch- 
inându-se cinstitului și sfântului 
cap, acesta a fost pus la loc'sfânt.

HOROSCOP

în privința banilor este un moment 
bun să strângi cureaua. Dacă vrei să 
faci unele investiții, consultă întâi spe
cialiștii. Plimbările în aer liber îți fac
bine. Stai cât mai mult în natură, măcar în tim
pul liber.

Este o zi în care ești mai degrabă 
confuz și distrat. Programul încărcat te 
stresează. Găsește ceva care să te rela
xeze înainte să mergi la culcare. As
cultă muzică care să te relaxeze.

Momentele de descurajare sunt 
înlăturate de afecțiunea și susținerea 
familiei, pe care o simți lângă tine. 
Pentru buna înțelegere în viață de
cuplu este indicat să fii mai flexibil și să te abții 
de la gesturi impulsive.

Ai unele griji de ordin domestic, 
așa că profiți de timpul disponibil pen
tru a le rezolva. Azi alergi prin maga- ■ 
zine de bricolaj sau de mobilă. Ai grijă 
cât cheltui deparece resursele se pot epuiza 
pede.

%

Ai putea primi un bonus, o primă 
sau o sumă pe care s-o folosești pentru 
noi investiții. Ai idei bune și primești 
sfaturi utile. Ești înconjurat de lume
mondenă. Unele persoane influente încearcă să 
se întâlnească cu tine.

Astrele te ajută totuși să faci ale
geri bune în materie de cumpărături 
sau de plas. mente. Ai putea chiar să 1

r 24 februarie

de-a lungul timpului

1538: Tratatul de pace de la Oradea, prin care 
UI se pune capăt luptelor dintre loan Zapolya și Ferdi

nand de Habsburg pentru stăpânirea Transilvaniei
1717: Convenția dintre Ioan Mavrocordat și 

generalul Sainville. Trupele imperiale evacuează 
Muntenia, dar păstrează Oltenia

1848: Regele Louis-Philippe al Franței abdică
1960: A început procesul intentat pentru crimă 

K 8e uneltire contra ordinii sociale unor intelectuali 
«uzați că au citit și răspândit operele lui Mircea Eli- 
aie

1948: Demiterea abuzivă a lui Lucrețiu 
■itaâșcanu din funcția de ministru al Justiției

’ 1981: Palatul Buckingham anunță logodna 
Snțului de Wales cu Lady Diana Spencer

Bancurile zilei
© © ©

Ce-ai pescuit ieri, 
Mitică?

- Am prins 6 crapi, mamă.
- 6 crapi? înseamnă că te- 

au păcălit: pe bon sînt facturați 
8!

© © ©
Nu vă supărați că vă

întreb, zice un curios către un 
pescar, cîți pești ați prins?

- Păi, răspunde pescarul 
după un moment de meditație, 
dacă-1 prind pe ăsta care mușcă 
acum și pe încă doi, înseamnă 
că am prins trei pești...

© © ©

Doi pescari suedezi

S-au născut:
1500: Carol Quintul, împărat al Sfântului Im

periu Roman, rege al Castiliei, Aragonului, 
Neapolelui și al Siciliei (d. 1558)

1771: Johann Baptist „ramer, pianist, compoz
itor german (d. 1858) j

1929: Marga Barbu, acmră româncă de teatru și 
film (d. 2009)

1934: Renata Scotto, soprană italiană
1955: Alain Prost, pilot francez de Formula 1
1974: Mircea Badea, prezentator de televiziune 

și actor român

Comemorări:
1704: Marc-Antoine Charpentier, compozitor 

francez (n. 1643)
1810: Henry Cavendish, fizician, chimist englez 

(n. 1731)
1939: Elena Alexandrina Bednarik, pictoriță 

româncă (n. 1883)
1953: Mihai Popescu, actor român (n. 1909)

stau cu undița în baltă. După un 
timp, încep să converseze.

- Căsătorit?
După vreo jumătate de oră. 

celălalt răspunde:
-Da.
Mai trece vreo oră.
- Frumoasă?
Se face amiază.
- Nu!
Asfințește.
- Bogată?

Trece vremea...
- Nu!

-Atunci de ce-ai luat-o?
încep să-și strîngă lucru

rile.
- Pentru momeală!

- Adică cum "momeală"?!
- Are limbrici!

© © ©

discuți cu bancherul tău înainte de a 
lua vreo hotărâre. La serviciu te implici în pro
iecte vaste, evitând riscurile de orice fel.

Sunt mai puțin bine aspectate do
meniile în care jobul presupune lucrul 
cu străinătatea. îți dai seama că este ne
apărată nevoie să-ți ameliorezi situația bancară.

în cuplu evită ca relația să se y y 
apropie de lucrurile intime din viața 
ta privata. Ambianța poate duce la "5 
unele neînțelegeri. Trebuie să știi să 
fii ferm când apare o astfel de situație. Este 
bine să-ți dai sgama de ceea ce e mai impo 
pentru tine.

Dacă ai o metodă de relaxare, 
practici un sport sau ieși undeva, ia 
cu tine măcar o singură persoană din 
familie. Vei avea astfel ocazia să pe
treci un moment unic. Nu reflecta prea mult și
bucură-te de clipele frumoase pe care ți le oferă
viața.

Gândește-te bine la noile achiziții 
domestice pe care le-ai putea face azi. 
Ai tendința să ții morală celor care
sunt veșnic nemulțumiți de viețile lor. Ar fi
cazul să te abții, pentru că nu poți schimba 
modul de gândire al nimănui.

Te înțelegi bine cu părinții și cu 
persoanele în vârsta din familie. Ai 
parte de tandrețe și înțelegere. Este
bine să te abții de la cheltuieli, chiar dacă ești
tentat de reduceri.

Te bucuri de noutăți, ceea ce-ți 
permite să te distanțezi de trecut. îți 
dedici mai mult timp pentru unele plă
ceri, să te distrezi și să fii cu persoana iubită.
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Președintele Consiliului Județean își va promova pen
siunile prin Compania înființată cu bani publici

Companie de turism sau „asociație familială”
la Consiliul Județean Hunedoara
O nouă afacere este pe cale să 

înflorească sub oblăduirea 
Consiliului Județean Hune
doara. Președintele Mircea 

Moloț a alocat circa un miliard 
de lei vechi celei mai tinere 
firme născute din inițiativa 

mașinii de vot aflată la dispozi
ția președintelui Consiliului 
Județean. Compania de Tu

rism S.A a fost înființată decla
rativ pentru promovarea 

turismului în județul Hune
doara. în realitate prin respec

tiva firmă CJ Hunedoara 
'■rmărește să promoveze pen

siunile și vilele unor consilieri 
și chiar ale șefului instituției.

După ce și-a demonstrat incapaci- 
de a administra o afacere în urma 

ic.fnentului Societății de Drumuri și 
Poduri SA din Deva și a Apaserv Valea 
Jiului, Consiliul Județean Hunedoara 
și-a mai tras o firmă. De data aceasta 
societatea are ca scop promovarea tur
ismului în județul Hunedoara

„ Suma alocată 
este prea mare pentru 
ce se preconizează să
se facă în cadrul aces

tei companii. Numai pentru 
salariile angajaților au fost 
prevăzuți peste 350.000 de lei, 
ceea ce înseamnă un salariu
mediu pe angajat de aproape 
3.700 de lei lunar. Nu pare o 
investiție profitabilă ”.

Marius Constantinescu, 
consilier județean PD-L

A căzut Vața, 
afacerea 
merge înainte

înființată în urmă cu câteva luni cu 
scopul de a prelua fosta stațiune a 
Romtelecom de la Vața,' societatea 
comercială, Compania de Turism S.A., 
a Consiliului Județean Hunedoara a 
rămas fără obiect de activitate în urma 
adoptării legii care interzice instituției 
să subvenționeze din bani publici 
societăți comerciale. Cu toate astea 
conducerea județului nu a desființat so
cietatea comercială, ci a transformat-o 
în agenție de turism, care va concura in
vestitorii privați în domeniu. în conduc
erea proaspetei firme de turism aflată în 
subordinea CJ Hunedoara se regăsesc 
câteva persoane care au la rândul lor 
afaceri private în același domeniu sau 
alte interese în turism. Directorul Com
paniei Județene de Turism este gener
alul Florea Posteucă, personaj implicat 
în preluarea activelor Romtelecom din 
Vața de către Casa de Asigurări a Min
isterului Apărării Naționale și director 
al stațiunii. Directorul adjunct al Com
paniei este fostul șef al APIA, liberalul 
Marian Călin, proprietar împreună cu 
familia a mai multor pensiuni în zonă. 
Șeful agenției de turism este fostul șef 
al bazei Romtelecom. Marius 
Avrămică, administrator al pensiunii pe 
care o deține în Vața familia 
președintelui CJ Hunedoara, Mircea 
Moloț.

Un buget suspect

Bugetul Companiei de Turism, 
proiectat pentru anul 2010, este unul pe 
baza căruia societatea nu poate decât să 
urmeze șirul falimentelor deja con
sacrate la CJ Hunedoara.

“Veniturile din activitatea de bază 
prevăzute pentru anul 2010 sunt în 

sumă de 325.000 lei, iar cheltuielile 
(prevăzute a fi realizate cu desfășurarea 
activității, în sumă de 1.957.000 lei) se 
estimează a fi acoperite, în completare, 
și din surse bugetare și din fonduri de 
programe”, se arată în Raportul de Spe
cialitate' care fundamentează Hotărârea 
CJ Hunedoara de aprobare a bugetului 
Companiei de Turism.

Discrepanța dintre venituri și chel
tuieli este uriașă, ceea ce demonstrează 
că societatea se vrea o sursă de venituri 
pentru anumite cercuri de interese eco
nomice din cadrul CJ Hunedoara.

Vața interesantă 
pentru Companie 
chiar dacă nu mai 
este stațiune

Aproape toate planurile de viitor 
ale Companiei sunt legate de localitatea 
Vața de Jos, în condițiile în care aceasta 
a fost radiată de pe lista stațiunilor tur
istice din România, pentru că baza 
turistică de aici funcționează în circuit 
semi-închis fiind destinată cu prioritate 
cadrelor militare. Noua Companie de 
Turism intenționează să organizeze un 
festival al virșlilor și alte acțiuni de pro
movare a stațiunii. Interesul pentru Vața 
al firmei finanțate din bugetul întregu
lui județ nu este întâmplătoare în 
condițiile în care aici și-au construit 
mai multe pensiuni membrii marcanți 
ai PNL printre care si președintele CJ 
Hunedoara. Mircea Molot și directorul 
adjunct al Companiei de Turism. Mar
ian Călin.

De menționat că în centrul co
munei Vața de Jos funcționează un cen
tru de informare turistică finanțat tot de 
CJ Hunedoara. Consilierii PDL au fost 
singurii care nu au votat bugetul Com
paniei de Turism. „Suma alocată este 
prea mare pentru ce se preconizează să 
se facă în cadrul acestei companii.
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Numai pentru salariile angajaților au 
fost prevăzuți peste 350.000 de lei, ceea 
ce înseamnă un salariu mediu pe anga
jat de aproape 3.700 de lei lunar. Nu 
pare o investiție profitabilă”, susține 
consilierul PD-L, Marius Constanti
nescu.

O societate 
profitabilă... 
pentru cine?

Pe de altă parte, președintele Con
siliului Județean Hunedoara, Mircea 
Ioan Moloț, spune că Legea Bugetului 
permite preluarea unui complex hote
lier, dar nu și finanțarea acestuia. „Ar fi 
o prostie să nu preluăm Vața, o perlă a 
județului Hunedoara, dar Legea Buge
tului ne spune că nu putem să o 
finanțăm. De aceea, în cadrul com
paniei vom face o agenție de turism 
pentru care încercăm să obținem licență 
în turism. Abia de atunci noua societate 
va putea produce bani. Ca orice 
afacere, la început trebuie să investim 
pentru ca, pe viitor, să obținem profit. 
Cei mai importanți finanțatori ai noștri 
sunt societățile comerciale, mai ales 
cele pe profil turistic și vom face și din 
această societate una profitabilă”' a de
clarat Moloț.

Agențiile de turism 
neîncrezătoare

Reprezentanții agențiilor de turism 
privesc și ei neîncrezători spre această

Vinde din stoc agregate de b-alastîeră 
în cantități foarte mari

26,00 Ici/to 
23,00 tci/to 
22,00 tei/to
92,00 lei/to

0723 134 204 
lltiur-atclcct

g
 „Legea bugetară 

nu neperniitepreluarea 
unui complex hotelier, 

lucru care ar fi fost extraordinar 
de bun. Cred că ar trebui să! 
gândim foarte clar obiectivele 
acestei companii, pentru că 
dacă ne rezumăm la a împărți 
pliante nu vom rezolva nimic. Pe 
de altă parte, este prea mare 
discrepanța între veniturile real
izate de companie — 3 miliarde 
de lei vechi, și cheltuielile 
prevăzute - 20 de miliarde de lei 
vechi. Sunt prea mulți bani și 
Consiliul Județean nu cred că își 
permite aceste cheltuieli ”

Samuel Vereș, 
consilier județean PD-L

Companie de Turism a Consiliului 
Județean Hunedoara.

„Dacă este vorba de o companie 
care să se ocupe cu dezvoltarea turis
mului, cum am văzut că se întâmplă în 
județul Alba, este foarte bine. Dacă însă 
vor să facă doar o altă agenție de tur
ism, atunci este o nouă concurență pen
tru noi și nu ne ajută cu nimic, 
dimpotrivă”, este de părere reprezen
tanta unei agenții de turism din județul 
Hunedoara.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
Tanti Mița biciclista a căzut și și-a rupt DHS-ul

Personajului din fo
tografia alăturată o să îi 

spunem, românește, Mița, fiindcă nu 
cunoaștem corespondentul chinezesc1 
pentru Tanti Mița biciclista din folclorul 
nostru urban - dus spre suburban, pe 
alocuri. Acu’ și dacă i-am zice Chă-i 
Shui tot n-ar fi mare sfârâială. Matroana 
care guvernează peste fabrica de bici
clete de la Sântuhalm a dobândit o 
proastă reputație din cauza felului în care 
se poartă cu salariații de la DHS. 
Aflarăm cum că Tanti Mița biciclista a 
căzut și și-a rupt socialismul multilateral 
dezvoltat în economia noastră de piață. 

Povestea spune că prin decembrie, într
una din zilele acelea geroase, pe când 
pământul era tare^a un cap de chinez 
neșcolit, câțiva angajați ai fabricii de bi
ciclete DHS au fost scoși în perimetrul 
împrejmuit al fabricii ca să sape gropi, 
pentru că Tanti Mița și-a pus în gând să 
planteze niște arbuști. Câteva zile mai 
târziu, pomișorii nu au mai sosit și 
holoangării noștri au primit dispoziție să 
astupe gropile. Ca la nebuni. Oamenii se 
plâng că lucrează peste program ca să re
cupereze timpul pierdut cu pauza de 
masă și că li se cam umblă la bani. 
Angajații au fost constrânși să încheie 

contracte cu o firmă privată de pensii, li 
se reține lunar cotizațîa fără să primească 
nici o dovadă că banii ajung unde tre
buie. Sursele noastre spun că e foarte 
probabil ca patronii să îndese paralele în 
conturile lor. Și ca bătaia de batjocură să 
fie deplină, angajații primesc câte un 
tichet de masă pe zi, dar dacă lipsesc o 
zi li se taie două tichete. Supărați. oa
menii vorbesc pe la colțuri, dar nu 
îndrăznesc să își spună păsul 
autorităților, pentru că mai marii nostn 
au dat-o pe chinezării și nu mai mișcă în 
front. Legenda spune că în urmă cu 
câțiva ani și la depozitul de cherestea pa

tronat de securiști chinezi au fost grele și 
multe măgării ocrotite de autorități, ast- 
fei că românii s-au deprins să tacă și să 
rabde umilințele în propria lor țară. Ca 
niște negrii pe orezăria chinezească. Ni
meni nu le ia chinezilor nici măcar boii 
de la bicicletă. Am mai avea și alte 
informații mult mai tari, însă am decis să 
le păstrăm pentru o viitoare anchetă. 
Poate că ștabii județului vor binevoi să 
arunce o privire prin înscrisurile 
chinezilor

Al dvs Gogu
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Lovită de mașină 
pe trecerea 
de pietoni

O femeie a fost accidentată 
grav în urma unui accident ru
tier care s-a produs luni, în jurul 
orei 19. Șoferul unui autotur
ism, Silviu B., de 40 de ani, din 
Deva, conducea pe Bulevardul 
Iuliu Maniu din Deva. în 
intersecția semaforizată cu 
Bulevardul Decebal a efectuat 
virajul la stânga, fără să acorde 
prioritate lui Carthen R. de 43 
de ani din municipiul Deva. Fe
meia era angajată în traversarea 
străzii pe trecerea de pietoni. 
Victima a fost transportată la 
spital. Șoferului i s-a întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

A traversat strada 
prin loc nepermis

O femeie care traversa
Bulevardul Avram Iancu din

Magistrații Tribunalului Hune
doara au decis să admită solicitările 
persoanelor care s-au constituit parte

Prefectul Attila Deszi s-a constituit parte civilă pentru suma 
de 5.000 de lei în dosarul brokeriței.

Prefectul județului
a făcut plângere în dosarul brokeriței
civilă în dosarul brokeriței Adriana 
Constantin. Printre cererile care au fost 
admise de instanță se află și cea a lui 
Attila Deszi, prefectul județului Hune
doara, care nu a fost prezent la acest ter
men al procesului, fiind, însă 
reprezentat în instanță de avocatul său.

Sala mare a Tribunalului Hune
doara a fost și de această dată 
neîncăpătoare pentru victimele excro- 
cate de brokeriță. Femeia a fost adusă 
în fața instanței din Penitenciarul Aiud, 
unde este închisă. Auriana Constantin a 
fost întâmpinată cu huiduieli de către 
cei prezeriți în sală și pe holurile tri
bunalului. O parte dintre păgubiți și-au 
exprimat dezamăgirea în ceea ce 
privește recuperarea banilor, 
menționând că etapele procesului se 
derulează greu datorită dosarului care 
are aproximativ 30.000 de pagini. 
Referindu-se la răspunderea firmei 
SSIF Broker S.A. din Cluj, victimele 
lui Adriana Constantin au strigat: “Să 
își asume răspunderea. Să plătească!”.

Există posibilitatea ca banii să nu 
fie recuperați

“Când am investit acești bani am 
avut încredere în această societate. Am 
urmărit-o pe internet și nu am avut nici 
o îndoială că sunt o firmă puternică”, a 
precizat Attila Dezsi. Suma pe care a 
investit-o prefectul Dezsi este de 5.000 
de lei. “Acești bani pentru care Attila 
Deszi s-a constituit parte civilă nu sunt 
foarte mulți. Banii vor putea fi 
recuperați doar în măsura în care se va 
reuși atragerea răspunderii materiale a 
SSIF Broker. Doar așa se va putea face 
recuperarea efectivă a banilor. De la

fosta directoare nu cred că se va putea 
recupera suma de 2.000.000 de euro, 
cât reprezintă valoarea întregului prej
udiciu. în momentul de față s-a cerut 
sechestru pe bunurile firmei din Cluj. 
Până acum au fost doar amânări ale 
procesului. De menționat este că nici 
una din părți nu s-a opus acestui fapt, 
deoarece este un drept constituțional”, 
a precizat Andrei Guga, avocatul Pre
fectului județului Hunedoara.

Maria Bulz

g
Brokerița este responsabilă penal pentru înșelăciune cu 
consecințe deosebit de grave, delapidare și fals în înscrisuri sub 
semnătură privată. Pentru aceste infracțiuni ar putea fi închisă 20 de 
ani. Adriana Constantin a ocupat funcția de director al filialei devene 

a SSIF Broker S.A. începând cu luna martie a anului 2002. Sumele delapidate 
de fosta directoare au o valoare totală de 2.000.000 de euro. Pentru a-și acopei. 
urmele infracțiunilor, a făcut un scenariu conform căruia la filiala societății 
pe care o conducea în acea vreme, s-ar fi efectuat controale de specialitate. 
Astfel ea a semnat în fals 39 de acte de control intern, din care
rezulta că societatea a fost verificată, fără a fi constatată vreo 
deficiență. Clienților naivi ea le prezenta documente false care le 
confirma calitatea de investitor.

municipiul Brad a fost rănită 
ușor. Maria D., de .67 de ani, din 
Brad, a traversat prin loc neper
mis și fără să se asigure. Ea a 
fost acroșată de autoturismul 
condus regulamentar de Robert 
P. de 35 de ani din Brad. 
Șoferul are acum dosar penal.

Lovit de mașină
Șoferul unui moped a fost 

lovit de un autoturism Dacia, 
care nu i-a acordat prioritate. 
Accidentul a avut loc luni, la 
ora 11:15, în municipiul Hune
doara, la intersecția Bulevardu
lui Corvin cu Bulevardul Dacia. 
Gheorghe B., de 58 de ani, nu a 
respectat indicatorul „Oprire” și 
a intrat în intersecție fără a 
acorda prioritate mopedului 
condus de Robert K., de 25 de 
ani, pe care l-a tamponat. în 
urma impactului, Robert K. a 
fost rănit ușor. Șoferul autotur
ismului are dosar de cercetare 
penală pentru vătămare 
corporală din culpă.

Vehicul 
confecționat 
artizanal

Daniel J., de 28 de ani, din 
comunaVața de Jos, a fost prins 
luni în jurul orei 14:30 de 
polițiștii din Vața în timp ce 
conducea pe D.C. 173 un trac
tor cu o remorcă confecționată 
artizanal.

în urma verificărilor, 
polițiștii au constatat că autove
hiculul și remorca nu sunt în
registrate și înmatriculate în 
circulație. Tânărului i s-a în
tocmit dosar de cercetare 
penală.

A condus beat și fără A fost trimis la reeducare
permis

Gheorghe P., de 39 de ani, 
a fost depistat în timp ce con
ducea fără permis, în urma unui 
control în trafic efectuat de 
Polițiștii Serviciului Rutier din 
cadrul Poliției Municipiului 
Deva. Bărbatul a fost prins luni 
noapte, în jurul orei 23:15, pe 
strada Aurel Vlaicu din Deva, 
mergând spre Cabana 
Căprioara. El a motivat lipsa 
actelor susținând că nu le are
asupra sa.

în urma verificărilor, polițiștii au constatat că de fapt Gheorghe P. nu 
are permis. Mai mult decât atât, în urma testării cu aparatul etilotest a rezul
tat o alcoolemie de 0,92mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i s-a 
întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilorvde conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și 
având o îmbibație alcoolică peste limita legală.

Și-a vărsat năduful
pe semafor

Un bărbat din Petroșani nu a 
găsit altă cale de a se calma decât 
distrugând un semafor situat la 
intersecția străzii 1 Decembrie 1918 
cu strada Nicolae Titulescu din 
Petroșani. Incidentul a fost observat 
de localnici, care au sesizat poliția 
printr-un apel la „112”. Ajunși la fața 
locului, polițiștii au constatat că se
maforul a fost doborât, spart și dis
trus în totalitate. Kalaman T., căre se 
afla în stare de ebrietate, a fost dus la 
sediul poliției, unde i s-a întocmit 
dosar penal pentru distrugere.

Maria Bulz

Un adolescent de 16 ani a 
fost trimis într-un centru de reed
ucare din județul Timiș. Polițiștii 
Biroului de Inevstigații Criminale 
din cadrul Poliției Muncipiului 
Petroșani l-au găsit pe Iosif O. în 
urma unei acțiuni de amploare. 
Pe numele băiatului a fost emisă 
în urmă cu două zile o sentință 

penală de către Judecătoria 
Petroșani, deoarece acesta a 
comis o tâlhărie în luna oc
tombrie a anului trecut. Adoles
centul a fost escortat până la 
Centrul de Reeducare Minori din 
Buziaș.

Maria Bulz



le Contribuția CJ Hunedoara la bugetul Salvitalpe anul 
2010 este de 1.200.000 lei, cam o treime din suma nece
sară asociației pentru supraviețuire. Restul sumei ar tre
bui să fie suportată de la bugetele locale ale primăriilor.
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Autoritățile au inventat „taxa Salvital”
Salvital va primi câte cinci lei 

pentru fiecare locuitor al jude
țului La această chetă, fiecare 

» primărie va cotiza bani în 
funcție de numărul locuitorilor 
domiciliați pe raza unității ad

ministrative. Doar jumătate 
dintre primarii județului au 
răspuns apelului lansat de 

conducerea Consiliului Jude
țean (CJ) Hunedoara în tenta

tiva de a salva Salvital La 
ședința de ieri au fost prezenți 
doar 31 dintre reprezentanții 

celor 69 de unități administra
tive din județ. întâlnirea a fost 
una decisivă privind existența 
Șfivitalului, pentru susținerea 
și finanțarea SMURD-ului în 

județul Hunedoara.

în ultimele luni numeroase 
p< lării au încetat să mai plătească 
cc„.nbuțiile către Salvital, acumulând 
restanțe semnificative. Astfel, doar 29 
de membrii ai ONG — ului și-au plătit 

contribuțiile la zi, iar 28 de primării nu 
au achitat sumele restante. în același 
timp, există primării care au organizat 
un serviciu propriu de urgență, în 
vreme ce edilii altor comunități au 
decis să nu se afilieze organizației 
Salvital.

Menținerea 
serviciului 
de urgență este o 
prioritate pentru 
Consiliul Județean

Contribuția CJ Hunedoara la 
bugetul Salvital pe anul 2010 este de 
1.200.000 lei, ceea ce înseamnă cam o 
treime din suma de bani necesară 
asociației ca să supraviețuiască. Restul 
sumei ar trebui să fie suportată de la 
bugetele locale ale primăriilor. Mircea 
Ioan Moloț a admis că organizarea 
Salvital nu este cea mai potrivită și 
echitabilă, motiv pentru care au apărut 
numeroase neînțelegeri. Pentru a ține în 
viață Salvitalul, autoritățile s-au gândit 
să pună o taxă pe fiecare locuitor al 
județului. „După ce am scăzut banii de 
la Consiliul Județean am împărțit suma 

rămasă la numărul de locuitori din 
județ. A rezultat că fiecare primărie tre
buie să plătească 5 lei pe an pentru 
fiecare locuitor”, arată președintele 
Moloț. Șeful CJ mai spune că 
plănuiește construcția unei clădiri 
dotate corespunzător care să cuprindă 
toate instituțiile implicate în 
intervențiile de urgență la nivel 
județean: SMURD, Salvare, Pompieri, 
Poliție, Poliție Comunitară și Jan
darmerie.

Serviciul de urgență 
este tot mai solicitat

Președintei^ Salvital, Petru 
Mărginean, a declarat că în 2009 activ
itatea asociației a sporit cu 186 la sută 
față de 2008. Astfel, serviciul de 
urgență a fost prezent anul trecut la 
4.677 de cazuri, față de cele 2.515 din 
anul precedent. Datorită restanțelor de 
750.000 lei acumulate, în anul 2009 nu 
s-au făcut noi investiții, fondurile fiind 
îndreptate spre plata salariilor person
alului medical. „Cred că contribuția de 
1,5 lei pe trimestru pentru fiecare 
locuitor nu reprezintă o sumă mare. 
Bugetul ar acoperi astfel atât salariile,

cât și cheltuielile anuale de investiții”, 
arată Petru Mărginean.

Păstrarea Salvital a 
întrunit consensul 
general

în cadrul întâlnirii s-a decis ca 
toate comunitățile din județ să fie afili
ate începând cu 1 martie la Salvital. 
Președintele CJ și-a asumat rolul de a-i 

convinge pe edilii locali care au absen
tat să intre în asociație, sub amenințarea 
ca cei care nu aderă să nu beneficieze 
de serviciile SMURD. Primarii prezenți 
au fost de acord cu propunerile puse în 
discuție și au votat în unanimitate 
menținerea Asociației Salvital și cuan
tumul contribuției anuale de 5 lei pe 
locuitor.

Cătălin Rișcuța

Laboratoarele și farmaciile Iar se dă cu var la teatru
sunt în așteptarea fondurilor

Casă Județeană de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara (CJAS) nu a sta
bilit încă un calendar al perioadei de 

- contractare a fondurilor necesare lab
oratoarelor de analize și farmaciilor. 
Acestea au însă nevoie urgentă să știe 
pe ce bani contează pentru asigurarea 
serviciilor și a produselor gratuite și 

mpensate. „în acest moment, fon- 
aurile se livrează pe baza unui act 
adițional la contractul de anul trecut. 
Sumele reprezintă media lunară a 
celor din anul precedent. Această 
formulă poate funcționa până la trei 
luni. Probabil spre sfârșitul lunii mar
tie vom încheia contractele pentru 
acest an”, declară Lăcrămioara 
Uibaru, șeful Biroului Contracte din 
cadrul CJAS Hunedoara.

Standardele 
de calitate nu 
au fost stabilite

Până în prezent nu se știe nici 
dacă toate laboratoarele private de 
analize vor mai putea accesa fonduri 
de la CJAS în baza vechilor norme de

aplicare. Ministerul Sănătății (MS) a 
elaborat anul trecut noi norme, prin 
care laboratoarele private de analize 
ar fi fost obligate să implementeze 
standarde de calitate la nivel euro
pean. Adoptarea măsurii a fost însă 
amânată de mai multe ori, inclusiv 
pentru primele trei luni din acest an.

Laboranții prevăd 
un an dificil

Proprietarii laboratoarelor pri
vate nu se așteaptă la contractarea 
unor fonduri suficiente pentru 
acoperirea cererilor pacienților din 
acest an. „Ne așteptăm să fie un an 
mai rău decât anul trecut, cu un buget 
mai mic. Cu banii pe care îi primim 
acum reușim să acoperim cererile de 
analize pentru câte o săptămână în 
fiecare lună”, declară dr. Mihaela 
Stoian, proprietara Laboratorului de 
analize Bactro SRL, unul dintre cele 
mai mari din județ.

Cătălin Rișcuța

„Renovarea Teatrului din 
Deva” este cea mai proastă 

piesă care se joacă de peste 25 
de ani la imobilul din centrul 

orașului Și în această sta
giune autoritățile pompează 

bani în clădire, cu eterna pro
misiune că lucrările vor fi duse 

la bun sfârșii

„Vrem să finalizăm lucrările de 
modernizare la Teatrul din Deva până, 
cel târziu, în luna mai” a declarat 
președintele Consiliului Județean, 
Mircea Ioan Moloț, la ședința în care s- 
a votat bugetul propriu al instituției.

Bugetului CJ Hunedoara a fost 
stabilită la suma de 240,96 milioane lei. 
Din acești bani vor fi finalizate lucrările 
de reabilitare la clădirea Consiliului 
Județean și se vor continua lucrările de

Consiliul Județean dă nouă milioane
de lei pentru drumuri

Consilierii județeni au hotărât să aloce 
suma de nouă milioane de lei pentru lucrările de 
reparații și întreținere a drumurilor și podurilor 
din județ.

Banii vor fi cheltuiți pe lucrări de 
desfundări de șanțuri, deszăpezire, refacerea 
marcajelor rutiere și a semnelor de circulație, 
așezarea de covoare bituminoase, pietruirea 
unor drumuri de pământ și consolidarea unor 
podețe și pasaje.

Dintre drumurile care vor beneficia de 
aceste lucrări amintim: Slătioara - Cabana Rusu 
- Masivul Parâng, Orăștioara de Sus - Costești, 
Ilia - Brănișca - Bejan — Băița - Ormindea - 
Vălișoara, Râu de Mori - Suseni - Cabana 
Râușor, Hațeg - Răchitova.

Elena Matieș Iancău

modernizarea pentru viitoarea clădire a 
Bibliotecii Județene. De asemenea, 
consilierii județeni au cuprins în fondul 
de rezervă sume pentru ca Episcopia 

Devei și Hunedoarei să aibă posibili
tatea achiziționării unui sediu propriu.

Alexandru Avram
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Si

In spatele oricărui bărbat de succes, se 
află o femeie, iar în spatele ei se uftă soția 
bărbatului. (Groucho Marx) el

Lăcrimioara Minișca

O femeie poate fi un lider de succes
„Glasul femeii de succes” are 
ecou și în mișcarea sindicală 

din județul Hunedoara. Lăcri
mioara Minișca, președintele 
filialei hunedorene a Uniunii 
C.N.S.L.R Frăția, a fost și este 
mereu alături de sindicaliștii 
din județul Hunedoara. O fe

meie aprigă și o luptătoare 
pentru respectarea drepturilor 
angajaților, Lăcrimioara Mi- 

nișcă și-a petrecut o mare 
parte din viață între negocieri 
cu patroni și proteste de stradă 

alături de sindicaliști.

Cu toate că a fost nevoită din când 
în când să iasă în stradă cu sindicaliștii, ■ 
ca un mijloc dxtrem de protest, Minișca 
ne-a mărturisit că nu este o adeptă a ne
gocierii prin forță, ci preferă negocierea 
prin comunicare, iar protestele de 
stradă le consideră a fi o soluție doar 
dacă nu s-au rezolvat conflictele prin 
celelalte mijloace avute la dispoziție.

A învățat câte ceva 
din fiecare 
experiență

Lăcrimioara Minișca și-a început 
activitatea sindicală în februarie 1990, 
când a constituit prima grupă sindicală

„Lăcrimioara Mmișca 
este în primul rând colega 
noastră. Este o persoană 
puternică. La baza este pro
fesor. ® învățământul preșcolar și a dat 
dovada ca li lăți lot-profesionale. Refer
itor la aclivitatea ei din sindical, con
sider că este omul potrivit la locul 
potrivit șl ufiicul ordine în organizarea 
Sindicatului din Invăpimânl. Cum la 
sfârșitul săptămânii acesteia este și 
ziua ei de naștere. doresc să-t transmit 
un călduros „fa mulți ani1’’, din 
partea mea și a colegilor mei. ”

Paul Rusu, 
liderului Sindicatului 

din învățământul 
Preuniversitar Hunedoara 

a educatorilor din Deva. De asemenea 
a contribuit la organizarea Sindicatului 
din învățământ în Deva, apoi din întreg 
județul Hunedoara. Având pregătire de 
sociolog, Lăcimioara Minișca înțelege 
pe deplin mecanismele care guvernează 
mișcarea sindicală. Formarea 
profesională-a dobândit-o prin multă 
muncă de-a lungul carierei.

„Pregătirea profesională am 
dobândit-o în timp. Din fiecare 
experiență am învățat câte ceva. Nu am 
suportat niciodată negocierea prin forță. 
Dacă a fost necesar am ieșit și în stradă 
alături de sindicaliști și asta înseamnă 
că nu ai avut parte de dialog social. Un
eori protestele se dovedesc a fi mai efi
ciente. în fond forța o dă numărul de 
oameni.”

S-a lovit de orgoliul 
bărbaților

Liderul județean al Uniunii 
C.N.S.L.R Frăția este o femeie care, 
după propria mărturisire, nu suportă 
discriminarea dintre sexe. A avut 
destule-conflicte cu subordonații de sex 
masculin, din cauza orgoliilor tipic 
masculine. A știut însă să treacă peste 
aceste momente și rezultatele s-au 
văzut în activitatea sa.

MDoar copilul îți dă 
satisfacția muncii 
împlinite”

Cu toate că Lăcrimioara Minișca 
este o femeie puternic înrădăcinată în

„Fiecare femeie poate reuși daeănși doreștâ dsta implică și 
pregătire continuă în profesia aleasă, fifindcâ se apropie l și 8 
Martie, doresc tuturor femeilor să aibă parte de multă

sănătate, să fie iubite de cei dragi și sa se bucure deJiccart’ clipă 
frumoasă. Iar dacă nu au parte de clipefrumoase din partea celorlalți 
să nu ezite să și-o facă singure. ”

domeniul sindicalist, ea consideră că 
cea mai frumoasă perioadă a carierei 
sale a fost atunci când profesa ca edu
catoare la școala Andrei Șaguna. „A 
fost cea mai frumoasă perioadă a cari
erei mele și- spun asta acum, pentru că 
pot compara. Dacă ne gândim la valori 
menținute în societate, putem spune că

Lăcrimioara Minișca

doar copilul îți dă satisfacția muncii în
deplinite. Este extraordinar să poți 
forma caractere, să transmiți copiilor 
informații și să constați cu câtă bucurie 
le asimilează”, mărturisește fosta 
profesoară.

Irina fiiăsta

Manichiură
Acest gen de manichiură 

rezistă până la o lună. Procedeul 
este unul simplu, dar necesită aju
tor specializat. Un alt avantaj este 
faptul că modelele care se pot real
iza sunt de o complexitate mare, 
uneori chiar opere de artă. Peste 
unghia, în prealabil curățată de 
grăsimi și impurități, se aplică tips 
(unghie falsă) după preferință, apoi 
gelul special. Clienta alege mod
elul dorit și manichiura este gata să 
reziste din acel moment până la o 

lună de zile. Modelele variază în 
funcție de preferințele fiecărei 
cliente, de la modele viu colorate 
până la clasicul model french. De 
asemenea, sub stratul final de gel 
pot fi aplicate strasuri, sclipici sau 
abțibilduri care dau o notă de finețe 
manichiurii.

„Femeile preferă manichiura 
cu gel, deoarece este mai practică 
și rezistă o perioadă mai 
îndelungată. Modele sunt foarte 
complex realizate. Bineînțeles,

Mâinile sunt considerate oglinda femeii și de aceea necesită o 
îngrijire atentă. Manichiura este mai mult decât un trend, este 

o carte de vizită. Și cum nu toate femeile au timpul sau îndemâ
narea necesară pentru crearea unei manichiuri perfecte, saloa

nele care oferă astfel de servicii vin ajutorul lor. Manichiura 
clasică, strat de lac color sau incolor, rezistă scurt timp pe un

ghii. O soluție pentru această problemă o reprezintă mani
chiura cu gel.

rămâne la latitudinea clierrei ce 
model dorește. In general, tinerele 
preferă modelele mai viu colorate, 
cu pietricele ori sclipici. iar clien
tele de x ârsta a doua modele mai 
simple. Eu îmi sfătuiesc clientele 

să opteze pentru aplicarea gelului 
direct pe unghia naturală pentru o 
mai bună conservare a acesteia. 
Pentru realizarea „picturilor” 
folosesc vopsele pe bază de apă, 
care sunt foarte ușor de utilizat.”,

spune Ema Curiac, administrator 
Salon de manichiură.

Epilare
Epilarea cu ceară este o 

metodă eficientă de înlăturare a 
firelor de păr nedorite de pe corp. 
Este o metoda de durată, firul de 
păr crescând într-o perioadă de 
până la trei săptămâni Procedura 
se poate realiza și acasă, însă tre
buie avut în vedere faptul că în 
momentul aplicării ceara trebuie 
să aibă o anumită temperatură 
pentru a nu produce arsuri pe piele 
sau chiar cicatrici persistente o 
perioadă îndelungată. Pentru o 
mai multă siguranță este recoman
dat să se apeleze la servicii de spe
cialitate. Unele saloane pentru 
înfrumusețare oferă și varianta 
epilării cu ceară de unică 
folosință. Pentru acest procedeu

este utilizat un kit special de apli
care al cerii in zonele dorite. Ceara 
folosită este disponibilă în mai 
multe variante. în funcție de tipul 
pielii, de asemenea ceara este 
disponibilă și in mai multe arome: 
ciocolată, miere, pepene, etc.

„Cel mai mult se caută epi
larea inghinală. Epilarea cu ceară 
durează mai mult. Este o metodă 
simplă și eficientă. La mine la 
salon folosim ceara de unică 
folosință. Clientele sunt foarte 
mulțumite, mai ales că pot alege 
tipul de ceară pentru epilare în 

-funcție de tipul de piele, iar ceara 
are și diferite arome”, ne spune 
Enaa Curiac (foto).
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Satul în care banii stau în poartă
în Brădățel, un sat hunedo
rean aparținător de comuna 
Burjuc, localnicii lasă banii 
pentru pâine în gardul porții 
fără să fie furați. Aici găsești 
acea oază de curățenie și cu

mințenie specifică locuitorilor 
de la sat.

Odată ce intri în Brădățel, sat în
conjurat de dealuri, pe o șosea 
prăfuită, te „lovește” o liniște asurzi
toare; în depărtare se aud câțiva câini 
care probabil latră după vreo vulpe 
coborâtă în sat la furat de găini. Vul
pea este singura infractoare cU viză de 
„flotant” la Brădățel. în rest nimeni 
nu se atinge de vreun fir de ață dacă 
nu-i aparține. Lucru pentru unii dintre 
noi poate anormal, însă pentru cei de 
„■ci e cât se poate de banal.

Obiceiul localnicilor din acest 
sat hunedorean este cât se poate de 
neobișnuit. De aproximativ opt ani, în 
fiecare dimineață, în aproape fiecare 

d al caselor din sat poți vedea câte 
o plasă în care se află diferite sume de 
bani. O zi întreagă poate să rămână 

plasa cu banii în gard. Nimeni nu se 
atinge de ea. Pentru că locuiesc la o 
distanță considerabilă față de oraș, 
este imposibil pentru săteni să ajungă 
în fiecare zi să cumpere pâine 
proaspătă, iar majoritatea sunt pen
sionari.

Profitabil pentru 
toată lumea

în fiecare zi trece prin sat mașina 
cu pâine. Odată ajuns în sat, șoferul 
începe distribuirea pâinii. într-o plasă 
„țesută în război” șoferul găsește o 
cârpă înnodată la un capăt în care se 
afla un pumn de mărunțiș. îi numără 
și știe exact câtă pâine trebuie să lase 
pentru „tanti Saveta”, o femeie 
bătrână, care locuiește singură în 
căsuța ei de la marginea satului. „Sunt 
unii care pun în plasă, alături de bani, 
și un bilețel pe care scrie câte pâini 
vrea să-i las. Sunt oameni foarte 
corecți. Dacă pâinea costă un leu și 
cincizeci de bani îi găsesc în plasă 
până la ultimul bănuț. Se mai 
întâmplă ca vreun localnic să nu 
poată plăti pâinea de fiecare dată. în 

astfel de cazuri avem umcaiet, și eu și 
persoana respectivă, în care trecem 
datoria, iar când primește pensia, pen
tru că de regulă sunt pensionari, se 
achită suma”, declară patronul firmei 
care distribuie pâinea.

„liste bine că există cineva care 
să ne aducă pâinea acasă, pentru că 
nu avem cum să batem atâta drum 
pentru o pâine. Dacă se mai întâmplă 
să nu vină mașina cu pâine, ceea ce 
este foarte rar, o coacem noi acasă în 
cuptor. în ceea ce privește banii pe 
care fiecare îi lasă în poartă, nu s-a în
tâmplat niciodată să fie furați”, 
declară Emilian Macrei. Acesta mai 
spune că Brădățelul nu este un sat cu 
oamenii bogați, doar că aici toată 
lumea mai are încă frică de Dum
nezeu.

Așadar, în această afacere toată 
lumea este mulțumită. Distribuitorul 
vinde, în mod cert, o mașină cu pâine, 
iar sătenii nu trebuie să parcurgă zil
nic zeci de kilometri pentru a 
cumpăra pâinea cea de toate zilele.

*

Andreea Demian

Ana Feier pune în plasă banii pentru pâine

Mai mulți profesori vor rămâne fără leafă
Aproape o sută de cadre didactice 

care fac parte din forma de învățământ 
special riscă să nu își mai primească 
salariile de luna viitoare. Asta pentru că 
salariile acestora nu au fost cuprinse în 
nici un buget, nici în cel județean și nici 
în cel local.

Problema a fost sesizată ieri, în 
cadrul ultimei ședințe de Consiliu 
Județean, de către consilierul PD-L Ilie 
Pârvan, inspector adjunct al Inspec
toratului Școlar Județean Hunedoara. 
„Potrivit legii, 260 de posturi sunt 
finanțate de Consiliul Județean și șase 
de administrațiile publice locale. 
Numărul total de posturi din județ este 
de 331. Prin urmare, un număr de 75 de 
posturi rămân în aer. cel puțin până la 
data de 31 august. Trebuie să găsim 
soluții, pentru că ar fi păcat ca mai 
mulți copii să rămână fără asistență de 
specialitate”, spune Ilie Pârvan.

în susținerea acestei afirmații vine 
și consilierul județean PD-L Daniela 
Mariș, care spune că în aceeași situație 
se află și câteva persoane de la Școala

Dr. Aurel Vlad. “Aici sunt 23 posturi 
ocupate de personal didactic și nedidac
tic, care de luna viitoare nu își vor mai 
putea primi salariile. Trebuie să 
rezolvăm această situație”, afirmă 
Daniela Mariș.

Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, susține 
că nu poate să facă nimic ca să schimbe 
această situație. “Eu am respectat legea. 
Dumneavoastră sunteți la putere, prin 
urmare, puteți să faceți un apel, prin

parlamentarii PD-L, pentru o supli
mentare de buget, iar atunci eu aș fi bu
curos să dau la toți bani”, explică 
Mircea Ioan Moloț. Ședința de Consiliu 
Județean a continuat, dar problema 
celor peste 70 de angajați ai școlilor cu 
învățământ special care nu sunt 
cuprinși în nici un buget nu și-a găsit o 
rezolvare.

Elena Matieș Iancău

Capul Primăverii „sloboade glasul păsărilor”
Ciclul sărbătorilor de primăvară începe cu Capul Primăverii (24 feb

ruarie), când se presupune că „se sloboade glasul păsărilor". Tradiția 
spune că în această zi păsările încep să își facă cuib și să se adune în 
perechi, iar oamenii trebuie să cinstească acest ritual și să renunțe la țesut, 
plugărit sau alte activități gospodărești, pentru că altfel o să „ciripească" 
..toată viața. în Țara Zaratidului, pentru a proteja recoltele de peste an, fe
meile obișnuiesc, ca și de Sfântul Trifon, să arunce grâu și cânepă 
păsărilor de 12 ori, pentru ca acestea să nu strice semănăturile. Oamenii 
se feresc să lucreze în această zi, care trebuie ținută pentru a nu avea dureri 
de cap. Se spune că cine lucrează în această zi îl va durea capul tot anul.

Capul Primăverii se sărbătorește odată cu Dragobetele, sărbătoarea 
iubirii. în această zi spiritul naturii se scutură de ger pentru a îndeplini 
ritualul iubirii, pentru oameni, păsări, dar mai ales pentru florile care vor 
fi polenizate. Se spune că tinerii care se îndrăgostesc în 2^ februarie nu 
se mai despart niciodată, iar iubirea lor este binecuvântată de întreaga 
natură. în această zi fetele merg în pădure însoțite de cei dragi și împreună 
culeg primele flori. Ei trebuie să fie veseli pentru a-și găsi pereche și a fi 
iubiți.

Cătălin Rișcuță
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Ma istratii au câștigat lupta cu legea salarizării unice
Salariile magistraților au crescut cu aproximativ 20 de procente . Astfel, jude
cătorul cu grad de Î.C.C.J.. procurorul din Parchetul General sau cel de la 
DNA sau DIICOT, cu vechime»între 10 și 15 ani, au un coeficient de salarizare 
cuprins între 9 și 11, corespunzător tranșelor de vechime, adică un salariu 
maxim de 7.332 de lei.

Ministrul Sănătății

Sinagapore nu a primit 
răspuns la două note trimise României
Autoritățile din Singapore sus

țin că nu au primit încă un 
răspuns oficial din partea Ro
mâniei la solicitarea făcută în 
urmă cu două săptămâni pri
vind participarea diplomatului 
român Silviu Ionescu la o an
chetă pe tema accidentului din 

decembrie.

Nici o a doua solicitare, privind 
ridicarea imunității diplomatice a 
șoferului Ambasadei României, astfel 
încât acesta să poată depune mărturie în 
cadrul anchetei, nu a primit deocamdată 
un răspuns oficial din partea 
Bucureștiului. Ambele solicitări au fost 
făcute prin intermediul notelor diplo
matice - Third Party Notes (TPN) - 
când Ministerul Afacerilor Externe l-a 
citat pe ambasadorul român în Singa-

ttit

pore, aflat la Tokyo, la o întâlnire din 
11 februarie.

Ministrul singaporez de Externe, 
George Yeo, a declarat luni în fața Par
lamentului: "Guvernul României nu a 
răspuns încă în mod oficial la aceste 
TPN. Avem încredere că ne vor

vrea introducerea sistemului de copiată
Ministrul Sănătății, Cseke At
tila, insistă pe introducerea ti- 

chetelor de sănătate sau 
așa-numita "copiată", o idee 
inițată de fostul ministru Ion 
Bazac. O decizie surprinză

toare, de vreme ce în urmă cu 
șase luni, pe când era senator, 
Cseke a adunat mii de semnă
turi împotriva acestei măsuri.

Sistemul de copiată ar putea să fie 
pus în dezbatere publică în următoarele 
zile, mai ales că măsura face parte din 
acordul cu FMI și trebuie finalizat cât 
mai repede. De altfel, copiata trebuie 

răspunde fără întârzieri nemotivate, 
pentru că ancheta va începe în martie". 
El i-a răspuns unui parlamentar care 1- 
a întrebat despre măsurile adoptate de 
Guvern pentru a se asigura că ancheta 
în cazul accidentului rutier de la 15 de
cembrie va continua.

La 15 decembrie 2009, o mașină 
aparținând Ambasadei române din Sin
gapore, un Audi A6 de culoare neagră, 
a lovit trei pietoni, în jurul orei locale 
3.10 (14 decembrie, 21.10, ora 
României), la Bukit Panjang. Una din
tre victime, Tong Kok Wai, în vârstă de 
30 de ani, a suferit un traumatism cran
ian și a murit în ziua de Crăciun, iar 
ceilalți doi pietoni au fost, de asemenea, 
răniți.

Inițial, diplomatul român a afirmat 
că a descoperit furtul mașinii în ziua de 
15 decembrie, la ora 3, anunțând 
poliția. Mașina a fost găsită ulterior 
într-un cartier industrial, după ce fusese 
implicată în două accidente rutiere.

Producția de oțel a României a crescut cu 86,2% în ianuarie
Producția de oțel din România a 

crescut cu 86,2% în luna ianuarie, față 
de perioada similară din 2009, la 
275.000 de tone, în timp ce piața 
internațională a înregistrat un avans de 
25,5% la 109 milioane de tone, potrivit 
estimărilor Asociației Mondiale a 
Oțelului.

în ianuarie 2009, industria 
siderurgică din România a livrat 
148.000 de tone, în timp ce în decem
brie producția s-a situat la 270.000 de 
tone. Anul trecut, producția de oțel din 
România a scăzut cu 46,4%, la 2.7 mil
ioane de tone. România a fost în 2009 
al 37-lea producător din lume în funcție 
de volum.

La nivelul Uniunii Europene 
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introdusă pentru că este asumată de Gu
vernul României, explică Ministrul 
Sănătății, Cseke Attila. Același care în 
urmă cu o jumătate de an s-a prezentat 
la ministerul Sănătății cu un dosar 
cuprinzând peste 11.000 de semnături 
împotriva introducerii sistemului de 
copiată în sănătate.

în scrisoarea atașată dosarului, 
Cseke Attila declara: "Subfmanțarea 
cronică a sistemului sanitar din Româ
nia nu poate fi rezolvată prin introduc
erea plății unor servicii medicale.)...) 
Introducerea unui asemenea sistem nu 
va aduce după sine decât agravarea 
birocrației în sistemul sanitar". Odată 
ajuns în funcție, Ministrul Sănătății și- 
a schimbat brusc opinia: "Trebuie să fiu 
un ministru responsabil, pentru că țara

Cinci militari români
din Afganistan
au fost răniți într-o explozie

Cinci militari români din cadrul 
forței NATO au fost răniți, ieri, de 
explozia unei mine artizanale la tre
cerea vehiculului lor blindat, în sudul 
Afganistanului, au afirmat NATO și 
guvemoratul local. "O patrulă a fost 
lovită de o bombă artizanală, într-un 
district al provinciei Zabul. Cinci 
persoane au fost rănite. Nu s-au în
registrat morți", a declarat pentru 
AFP un purtător de cuvânt al NATO 
din Kabul, fără a preciza 
naționalitatea militarilor Alianței.

Purtătorul de cuvânt al guver- 
noratului Zabul, Mohammad Khan 
Rasoulyar, a precizat pentru AFP că 
militarii răniți sunt români. "Bomba 
a atins vehiculul blindat românesc pe 
drumul principal, în apropiere de

(UE), producția de oțel a crescut cu 
33,7%, la 13,48 milioane de tone , sin
gurul stat cu evoluție negativă fiind 
Grecia, cu un declin de 42%, la 105.000 
tone. Cel mai important producător din 
UE a fost Germania, cu 3,4 milioane de 
tone, in urcare cu 27,7% comparativ cu 
ianuarie 2009.

China a rămas lider al pieței mon
diale în ianuarie, cu 48,7 milioane de 
tone, in creștere cu 18,2%, urmată de 
Japonia, cu 8,72 milioane de tone, și 
SUA, cu 6 milioane de tone. Producția 
Japoniei a crescut cu 36,8% în prima 
lună a anului, în timp ce în SUA avan
sul a fost de 48,8%. Asociația Mondială 
a Oțelului a fost înființată în 1967 și 
este una dintre cele mai importante 

I

și-a asumat niște responsabilități. Intro
ducerea tichetelor de sănătate poate 
aduce și lucruri bune".

în apărarea sa, ministrul Cseke At
tila susține că în momentul când a 
inițiat strângerea de semnături nu știa 
că un astfel-de proiect face parte din 
condiționările impuse de FMI. Prin sis
temul de copiată, pacientul este obligat 
să plătească pentru anumite servicii 
medicale în spitalele publice, o măsură 
cu care pacienții nu sunt de acord.

De la numirea sa în funcția de 
ministru al Sănătății, în decembrie anul 
trecut, Cseke Attila a luat mai multe de
cizii controversate. Una dintre ele a fost 
cea legată de vaccinul împotriva TBC- 
ului la nou-născuți.

Qalat, capitala provinciei Zabul", a 
afirmat Rasoulyar.

România are în prezent 1.020 de 
militari în Afganistan, dintre care 982 
în cadrul Forței Internaționale de 
Asistență pentru Securitate (ISAF) a 
NATO și 38 în cadrul operațiunii En
during Freedom, aflată sub comanda
ment american.

La sfârșitul lui ianuarie, 
Bucureștiul a decis să trimită în 2010 
alți 600 de militari în Afganistan. 
Această suplimentare a forțelor se 
adaugă deciziei din iunie de a trimite 
încă o sută de militari în 2010. 
Numărul militarilor români din Af
ganistan ar urma astfel să ajungă li^ 
1.800, potrivit Președinției române. 

____________ )

organizații din industria de profil, re
unind 180 de producători, inclusiv 19- 
din cele mai mari 20 de companii la ' 
nivel mondial, asociații naționale și re
gionale, respectiv institute de cercetare.

Membrii organizației produc anual 
aproximativ 85% din oțelul livrat la 
nivel mondial, potrivit site-ului 
asociației.
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Q_gp iritie inedițăsuhl*'-mnăturn f udacris
A apărut o nouă piesă semnată Ludacris. Melodia se numește “Sexting” 
și este un bonus de pe albumul “Battle of the Sexes” ce va ieși pe piață în 
9 martie. în versurile melodiei produsă de The Neptunes, Luda îl paro
diază pe Tiger Woods, un Tiger Woods nervos!...

Designerul Cătălin Botezatu 
este una dintre vedetele care vor 
concura în noul sezon al emisiunii 
"Dansez pentru tine", care va începe 
pe 19 martie, la Pro TV. "E o provo
care, iar mie îmi plac provocările", 
spune cu fermitate designerul, care 
consideră că cel mai important în 
această competiție este visul și per
soana pentru care va lupta în pași de 
dans.

Chiar dacă se consideră un 
învingător prin excelență și își 
dorește să împlinească visul unei 
persoane nefericite, Cătălin 
Botezatu consideră că nu are chiar 
toate atuurile necesare pentru a 
câștiga primul loc în competiția vi

Film Fashion Festival va avea loc între 1 și 8 martie
Film Fashion Festival, un eve- 

nent organizat de Uniunea 
Cineaștilor din România 

(UCIN), va aduce, în perioada 
1-8 martie, în trei cinemato
grafe din Capitală o serie de 

prezentări de modă, precum și 
proiecții de filme legate de 

acest domeniu.

în perioada 1-8 martie, la Sala 
Eforie a Cinematecii vor fi prezentate 
peliculele: "Sabrina" (1954), "Să prinzi 

hoț/ To Catch A Thief’ (1955), 
"Funny Face" (1957), "Creatoarea de 
modele/ The Designing Woman" 
(1957), "Mic dejun la Tiffany's" (1961), 
"Șapte ani de căsnicie/ The Seven Year 
It-1'" (1955) și "împușcătura/ Blowup" 
(%J6).

Pe 3 martie, de la ora 17.30, la 
Cinema Studio va avea loc o masă 
rotundă despre realația dintre modă și 
cinema, moderată de Magda 
Mihăilescu, Ștefan Antonescu și Doina

Cătălin Botezatu 
va „Dansa pentru tine”

Berchină. Dezbaterea va fi urmată de 
prezentarea a două colecții, cu rochii de 
seară, semnate de Maria Constanti- 
nescu și Gabriela Vasilescu. La eveni
ment va participa și Svetlana 
Mihăilescu, care semnează costumele 
din filme precum "Moromeții" (1988), 
"Balanța" (1992), "Filantropica" (2002) 
și "Călătoria lui Gruber" (2009).

Momentul de vârf al festivalului îl 
reprezinră un performing de costum, re
alizat de studenți de la Universitatea 
Națională de Arte și de la Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică (UNATC), sub coor
donarea protesorilor Unda Popp și 
Costin Anghel, spectacol ce va avea loc 
pe 4 martie, de la ora 20.00, la Cinema 
Studio. Invitați speciali la acest eveni
ment sunt designerii Sergiu Chihaia, 
care va prezenta colecția "Share Your 
Happiness", și Adrian Oianu. 
Prezentările vor fi urmate de proiecția 
filmului "Coco Chanel" (2009), în care 
Audrey Tautou o interpretează pe cele
bra creatoare de modă franceză, 
urmărită însă în prima parte a vieții.

Sala Eurocinema a Centrului

surilor de la Pro TV. "Aș vrea să 
câștig doar pentru a împlini visul 
pentru care intru în concurs, dar nu 
am atuurile necesare. Eu sunt un 
învingător prin excelență, sunt ca un 
cal care aleargă nu pentru a câștiga, 
ci pentru a-și menține forma, însă 
acesta nu e domeniul meu. Dacă ar 
fi vorba despre fashion, aș spune că 
voi câștiga, însă dansul nu e un 
domeniu în care să excelez. Dacă 
voi câștiga, voi câștiga pentru cazul 
social care mi se va da. Eu sunt de 
părere că «Dansez pentru tine» nu e 
o competiție între vedete, ci o 
competiție pentru a ajuta pe 
cineva", mărturisește creatorul de 
modă.

"Tinerimea Română"- va găzdui, de 
asemenea, o prezentare de modă și 
proiecția peliculei "Coco Chanel', pe 6 
martie, de la ora 17.

Fitoi Fashion Festival este organi
zat de UCIN. .Asociația Scenografilor și 
Asociația Criticilor de Film. în colabo
rare sa Arh:-, c Națională de Filme.

Chiar dacă nu este un expert, 
lui Cătălin Botezatu îi place să 
danseze. "îmi place să dansez în 
cluburi, dar am fost impresionat și 
de tango, atunci când am vizitat 
capitala Argentinei. De dansat, 
dansez din liceu, dar, având în 
vedere că pe vremea în care eu eram 
la liceu, era la modă muzica rock, 
eu dansam mult rock, mai ales rock 
acrobatic. Apoi, mi-am testat 
abilitățile de dansator și pe când 
eram model, la o prezentare a Zinei 
Dumitrescu, când am dansat tot 
rock acrobatic, alături de toate 
fetele-modele de pe scenă, 
manechinele celebre de pe atunci, 
Romanița, Janine, Malek. A trebuit 
să dansez cu fiecare în parte câte o 
figură și nu a fost ușor. Oricum, 
acum nu mai mizez pe aceleași atu- 
uri, am mai îmbătrânit", spune, în 
glumă, designerul, care pe 19 martie 
intră la Pro TV în competiția vi
surilor.

N

Johhny 
Răducanu 
nu mai are 
timp de 
iubit, doar 
de relații

Are opt decenii pe acest 
pământ, dintre care șase în slujba 
muzicii. în ciuda succeselor artis

tice, Johhny Răducanu, cel mai 
mare interpret de jazz dat lumii de 
țara noastră, are un mare regret, pe 
plan afectiv. Nu a apucat să își 
găsească jumătatea.

Asta deși maestrul 
mărturisește că nu a dus niciodată 
lipsă de iubire. „Pe mine m-au vi
olat fetele, așa mult le-am iubit. 
Pentru ele mi-am dat și cămașa de 
pe mine. Am fost îngăduitor chiar 
și cu cele care mi-au făcut rău. îmi 
plac femeile inteligente și emanci
pate. N-am găsit până acum femeia 
vieții mele. Totdeauna a fost o 
auroră falsă și am închis ochii”, 
povestește Răducanu.

Marele interpret a ținut să 
facă și o radiografie a iubirii, pe 
vârste. De la 20 de ani, când 
fluturașii zboară în stomac, până la 
actuala etate a artistului, când „nu 
mai e nici o iubire. Am iubit până 
la vârsta asta și a ieșit un rahat. 
Acum am doar relații”.

Whitney 
Houston 
si demonii
9

Pentru Harrison Ford
banii sunt motivația din carieră

Harrison Ford, unul dintre marile 
nume de la Hollywood, care se bucură 
de o carieră de peste patru decenii, a 
mărturisit într-un interviu recent că 
banii reprezintă motivația pentru care 
practică în continuare meseria de actor.

în același interviu, Harrison Ford 
a mărturisit că nu este deloc interesat de 
faima adusă de această profesie. "Sunt 
în această industrie pentru bani. Spun 
asta în sensul pozitiv al lucrurilor. 

Aceasta este meseria mea", a declarat 
Harrison Ford pentru Contactmusic. 
"Actoria este meseria mea. I-am dedi
cat întreaga mea viață și vreau să fiu 
bine plătit ca să fac această meserie, 
pentru că, în caz contrar, aș deveni ire
sponsabil și nu aș aprecia această pro
fesie", a adăugat actorul american.

Harrison Ford revine pe marile 
ecrane în această săptămână, cu cel mai 
recent film al său, " Extraordinary 

Measures Măsuri extraordinare'!, to 
care joacă alături de Brendan Fraser. 
Filmul prezintă drama soților Ai'ieen și 
John Crowley care nu îsi pierd 
niciodată speranța. încercând să 
găsească un medic care va putea să le 
salveze vierile celor doi copif ai ior. 
bolnavi de o maladie genetică rară.

Filmul va avea premiera în Româ
nia pe 7 mai 2010.

Cunoscut pentru rolurile din seri
ile "Indiana Joneș” șj "Războiul 
Stelelor". Ford declară că preferă ca 
publicul să-și amintească de el pentru 
roluri precum cele din "Martorul" - care 
i-a adus singura nominalizare la pre
miul Oscar pentru rol principal - și 
"The Mosquito Coast", cu Helen Mir
ren și River Phoenix, două filme de 
Peter Weir. Ford, în vârstă de 67 de ani, 
a mai jucat în filme precum "Sabrina", 
în regia celebrului Sydney Pollack, și 
"Crossing Over", în regia lui Wayne 
Kramer.

de 34 de ani pare 
ei.

Milla Jovovich e o 
mămică fericită

Supermodel, 
actriță, designer - 
viața i-a oferit o 
porție zdravănă 
de succes Millet 
Jovovich. Dar cel 
mai important 
lucru pentru 
vedeta în vârstă 
a fi. acum, familia

Oarecum ciudat, cea care a in
terpretat-o pe Leloo în „Al cincilea 
^lement” a fost surprinsă la 
cumpărături cu fiica ei. Ever Garbo, 
fără ca in prealabil să se fi machiat. 
Ga o mămică iubitoare, Milla a vor
bit mai tot timpul cu fetița și a pur
tat-o în brațe, sorbind-o din ochi.

Poate că s-au văzut micile 
riduri, cearcănele și părul nearanjat, 
dar pentru vedeta născută în 
Ucraina singurul lucru care a contat 
cu adevărat a fost micuța ei 
comoară. îi este greu cuiva să o 
înțeleagă?

A încercat o revenire în forță, 
dar se pare că nu a reușit să treacă 
peste toate problemele și demonii 
care au chinuit-o în trecut. 
Cântăreața a fost dusă de urgență 
la spital după ce s-a prăbușit în 
culise la un concert în Seul, Coreea 
de Sud.

Un apropiat al divei a de
clarat: „Whitney a coborât în 
culise și se îndoia ca o păpușă. S-a 
sprijinit de un perete și a țipat după 
apă. Pe scenă, Whitney era evident 
epuizată. A încercat să atace notele 
înalte, a transpirat mult, a respirat 
greu în timpul cântecelor și abia 
stătea pe picioare”.

Dar sunt și voci care susțin că 
starea vedetei s-ar datora unui chef 
cu cocaină și alcool!
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Ghicitoare...

Seagal personifică un bucătar pe nume Casey Ryback,fost luptător în Ma
rina militară, în mai multe conflictele. La bordul vasului Missouri - navă de 
război aflată acum pe ultimul drum către un port din Pacific - Ryback și 
Căpitanul Adams trebuie să dejoace planul diabolic pus la cale de doi mili
tari corupți. (Pro TV, 20:30, Sechestrați în larg)

Dicționar: iți, Icar. Reconstituire

introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIRE, 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLÂCAȘ, COP» 
COT, DICROMATIC, DISCUTABIL, INTERES, 

IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATA, LĂZI, 
LETALITATE, MAS, MUTAT, NUMITĂ, OTAC, 
RÂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TESAC, 

TUȘI, ȚAR, ȚĂRÂNĂ, URÂT.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi * Vladimirescu

1 9 8 3 4 2 6
4 3 2 1 7
6 5 9 7 1 3
8 5 6 1 3 9

6 1 4 9
2 3 7 6 1

5 6 8 2 1
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4 7
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rr r-4

07:00 JO de lamă: Hochei pe gheață 
masculin: Slovacia - Norvegia- 

09:40 Telejurnal
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 204.)
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea

gue (rel.);Rezumatele zilei
12.05 Rețetă pentru siluetă (rcl.) 
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 14.) 60' 
cu Yo Won Lec, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
14:50 Info Olimpic
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
16:55 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
05.-25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 15.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tac-jvoong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Info Olimpic
19:50 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Studio fotbal - UEFA Cham

pions League
21:40 Fotbal: Intemazionale Milano 

- Chelsea-Fotbal UEFA Cham
pions League

23:50 Studio fotbal - UEFA Cham
pions League

07:30 Miracole (rel. - 200.)
08:10 Unchiul din America 2 (italian 

serial de comedie, 2006).
10:00 Gaz pe folk (emisiune concurs, 

rel.)
10:50 Eurovision Selecția Națională 

2010
11:00 Cetățile de gheață ale Reteza

tului (r.el.)
11:30 Telejurnal
12:10 JO de lamă Bob feminin -

Manșele 1 și 2
14:00 JO de lamă (rel.),Hochei pe 

gheață masculin Playoff 2
15:30 JO de lamă - Hochei pe gheață

(rel.)-Masculin Playoff 3 
17:00 JO de Iamă-lnfo olimpic 
17:15 Fotbal: UEFA Champions Lea

gue (rel.) - Rezumatele zilei 1 
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Miracole (italian serial dc 

dramă. 2007 - 201.)
18:45 Berlin, Berlin (german serial. 

■- 2002 - 54.)
19:20 Cetățile de gheață ale Reteza

tului
20:00 JO de lamă - Schi alpin-Sla- 

' lom uriaș - feminin, calificări.
Manșa 1

22:00 JO de lamă - Hochei pe 
gheață-Masculin Sfertul de fi
nală 1

22:30 Telejurnal

08:00 TMeatza cu Răzvan și Dani
(matinal)

07:00
09:55

Știrile PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea

07:00
08:15

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

07:00
07:30

Camera dc râs
Șoimii furtunii (SUA serial

10:00 în gura presei i 10:00 Văduva Neagră (SUA polițist, 09:15 Cameleonii (2009, rel desene animate, 2007, rel. - 48.)
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 1987, rcl.) 10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina

1997)30' cu Corey Sevier, 12 00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:45 Pagini de viață (2006) 09:00 Autoforum
Susan Almgren, Walter Massey, 1973, rel.-3683.) 13:00 Pagini de viață (2006) 09:30 Imobiliare Blitz
Tim Post i 13:00 Știrile PRO TV (2009) 14:30 Aniela (2009, rel.) 10:00 Galileo (rel.) 45'

12:00 Sheena (SUA film serial de 14:00 9 luni și o crimă (SUA dramă, 15:30 Destine furate (2007) 10:30 Mort-copt, la muncă!
aventură. 2000) 2006) 16:25 Vremea de ACASĂ 11:30 Medium (SUA serial polițist.

13:00 Observator » 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Sărmana Maria (mexican se- 2005, rel. - 22.)
14:00 Râul (SUA dramă, 1984, rel.) 1973 - 3684.) cu Heather Tom. rial, 1996 13:00 Camera dc râs

122' cu Sissy Spacek, Mel Gib- Christel Khalil, Lauralee Bell, 17:30 Povești ri adevărate 14:00 Fără o vâslă (SUA comedie,
son. Scott Glenn, Shane Bailey Don Diamont 18:30 în numele iubirii (mexican se- 2004, rel.)

lo:00 Observator 17:00 Știrile PRO TV (2009) rial, 2008) 16:15 Trăsniții (serial dc comedie.
17:00 Acces Direct 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30 Cameleonii (mexican film se- 2007, rel.,- 2.) 45' Popa Prostu'

, 19:00 Observator vertisment, 2007) rial de acțiune, 2009) 17:15 Galileo
1 20:30 Infernul (SUA film de acțiune, 19:00 Știrile PRO TV (2009) 20:30 Aniela (român serial, 2009 18:00 Focus 18 90'
! J 4999)96' cu Jean-Claude Van 20:30 Sechestrați în larg (francez- 21:30 India (brazilian-indian film se- 19:00 Focus Sport

Damme, Pat Morita, Danny SUA film de acțiune, 1992) 103' rial de aventură, 2009) 19:30 Cronica Cârcotașilor
Trejo, Gabrielle Fitzpatrick cu Steven Seagal 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:30 Trăsniții (serial de comedie,

22:30 Observator 22 15 State de România (român serial de divertisment, 2007) 2007 - 3.)
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de de comedie, 2009 - 65.) 23:30 Terra Nostra (brazilian serial, .23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009) 1999) serial polițist, 2003 - 15.)

. 13:05 Simpsonii - Filmul (SUA film de animație, 2007)
14:30 Pe platourile de filmare 26'
15:00 Mai furios, mai iute (SUA-german, acțiune, 2003)

16:50 Mamă de ocazie (SUA comedie de familie, 2009) 8
18:15 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008) 102' cu Patrick 

Dempsey, Michelle Monaghan. Kathleen Quinlan. Kevin McKidd 
20:00 Furtună tropicală (SUA-englez-german comedie, 2008) 105' cu Ben 

Stiller, Robert Downey Jr., Nick Nolte, Jack Black
21:50 Gruparea Baader Meinhof (german-francez-ceh dramă. 2008)

13:00 Teo (rel.)
I 14:15 Prietenii tăi (SUAserial de comedie, 1994, rel. - 13.)

15:30 Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 19.) 
16:30 Băieții mei (SUA serial de comedie, 200o - 181.) 
17:00 Enigma vrăjitoarei (SUA-australian dramă, 1999) 
19:00 V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 15.) c 
20:00 Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 21.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 83.) 2 
22:00 Jason X (SUA horror, 2001) 93' cu Kane Hodder, Lexa Doig

1
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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 imobijiar. Tel. 0723.556.548.

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. 0720.880.751, 0254.260.909.

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

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

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

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.

Câimra de Ctmrarț Whirls Hunedoara
in nansnErsiKi:

lnspcct«alul Teritorial dc Munca Hunedoara, 
Agenția Jiri^eana da Onupar? a Fortei da Munca Hunedoara, 

Agw fa pfltfni Preeteji Wwi

oQBniffssi joi 25 febriarte 201fl. irceparJ cu on IHA, manii de interim:

NOUTĂȚ] legislative privind relațiile de muncă

îrscrerie se fot in taza talanului de parttpare tare I pute^sdidte la sedii C.C.L Mimecfoara, 
tel„ G254-212B< 0762-523SO). imiiwI

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,

Vând RENAUL MEGANE - 1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0222.733.844, 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.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

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

Vând 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.

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

Profesor coregraf predau dansuri de societate pentru începători și avansați: 
Tango argentinian și european, Vals vienez, Rock n Roll, Twist, Charleston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastică aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718.380, 0721.205.289. ■

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

12 luni - 108 lei
o

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 Nicolae, O.P. 1 — 
C.P. 122, Deva/HD.

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landouȚn garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva.

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.

GLASUL HUNEDOAREI

"”'aiăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
-pvsmoția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
documente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă. Tel: 0724.441.374.

V„..d în municipiul Brad 18 parcele teren intrfvilan, cu facilități, 1000 
mp fiecare, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de 
vacanță. Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

ANUNȚ PUBLIC
5

SC EXIM LEMN SRL cu sediul în locali
tatea Timișoara, str. Ștefan Octavian Iosif, nr. 
15, jud. Timiș, anunță depunerea solicitării pen
tru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Atelier tâmplărie”, situat în locali
tatea Herepeia, str. Filimon Sârbu, nr. 6A, 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 de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului.

OFERTĂ
ABONAMENTE
- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

str. Mărăști, bL D 4, sa 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100

sau 0354/882.101

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Den, Calea Zarudnhi Ijl (DN7) 

(leșuri spn* tunau, lânșți Volvo I

SPĂLĂTORIE AUTO

Fim cnruraot 
pentru firme cu

Clicnțit fideli primesc, 
pcbizădc bon,

Vă oferim.-
• PERSONAL

REDUCERE 
DE 20*!

Lft7SPÂlĂRI
1 UNA GRATIS

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL

• SOLUȚII
SPECIFICE ***“

• CALITATE Telefon: 0761-973*940
Prestăm servicl curățenie
4 persoane fizice
4 persone jiritice

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanți 
Informații la telefon:

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

4

Sc.

Semnătura

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
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.



Centru zonal la Hunedoara

Miercuri, 24 februarie 2010

Âna Maria Prndan, cea care a avut cariere de impresar, 
model si manager de cl»0. taie și spânzură la FC Snagov

„Școala campioanelor 
primește 1&0.000 de euro

g
 Nicolae Forminte este un antrenor fericit: Lotul Olimpic
S rămâne la Deva

Lotul olimpic de gimnastică 
feminină nu mai pleacă de la

Deva. Potrivit antrenorului 
coordonator, Nicolae For- 

minte, această problemă nu 
s-a pus vreodată, însă exis
tau semne de întrebare cu 

privire la continuitatea sa la 
lotul național al României.

Cum e an de criză, iar buge
tul federațiilor a scăzut simțitor, 
centrul olimpic de gimnastică de 
la Deva a primit o mână de ajutor 
de la Consiliul Județean Hune
doara. Aleșii județeni au decis ca 
prin proiectul de buge.t pe care 1- 
au alocat pe anul în curs să fie 
prevăzute sume de bani pentru 
finanțarea a două obiective 
sportive de interes major: centrul 
olimpic de gimnastică și centrul 
zonal de copii și juniori din Hune
doara, care va începe să 
funcționeze în acest an.

100.000 de euro este suma pe 
care Consiliul Județean a decis să 
o aloce centrului olimpic de 
gimnastică din Deva. „Banii pot 
fi folosiți pentru hrană, echipa
mente, orice cheltuieli mai au. 
Meritau acești bani, am avut o 
discuție cu antrenorul Nicolae 
Forminte și i-am,promis că îi ajut. 
Nu cred că este vreun hunedorean 
care își dorește ca lotul de 
gimnastică să plece din județ”, a

declarat Mircea Moloț, 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara. Nicolae Formite 
susține că a fost cea mi bună veste 
pe care a primit-o de la Jocurile 
Olimpice și până în prezent. 
„Centrul Olimpic nu are person
alitate juridică. Eu nu știu situația 
financiară exactă sau câți bani a 
alocat federația, pentru că nu sunt 
ordonator de credite. Cred că 
banii de la Consiliul Județean se 
vor derula printr-o fundație, Sport 
Gym. Vreau să le mulțumesc tu
turor consilierilor județeni pentru 
acest gest”, a afirmat Nicolae 
Forminte.

Nicolae Forminte, colectivul 
de antrenori și sportivele trag din 
greu la antrenamente pentru că au 
mai rămas mai puțin de două luni 
până la Campionatele Europene 
de la Birmingham. Referitor la 
situația multiplei campioane, 
Sandra Izbașa, Nicolae Forminte 
a spus: „Sunt sigur că Sandra se 
va reface fizic, rămâne de văzut 
dacă ea va avea puterea mentală 
și motivația să mai continue. Nu 
poți să motivezi un sportiv multi
plu cu o indemnizație de 700 de 
lei pe lună, când ea dacă se re
trage mâine primește din partea 
statului o rentă viageră mult mai 
mare. Anul trecut am adus un 
sponsor personal pentru Sandra, 
dar a avut ghinionul să se acci
denteze grav”, a mai precizat 
Forminte.

Amical între „întârziate”
FCM Târgu Mureș și Mureșul Deva vor disputa, mâine, o partidă de ve
rificare, poate ultima înainte de startul returului. Cele două echipe din 
seria a doua a ligii secunde încep returul cu o săptămână mai târziu.

FCM Târgu Mureș trebuia să joace sâmbătă cu FC Argeș, însă 
partida a fost reprogramată de FRF la cererea piteștenilor, care au un 
junior convocat la lotul național. La fel și Mureșul Deva, care sâmbătă 
ar fi trebuit să întâlnească pe CS Otopeni. Ilfovenii au un junior la lot 
și au cerut amânarea meciului. Cum sâmbătă nu evoluează, Mureșul 
va disputa nu unul, ci două amicale în tot atâtea zile.

Astăzi, devenii joacă la Oțelu Roșu cu FC Școlar Reșița, iar joi, 
de la ora 15, la Târgu Mureș, întâlnesc pe FCM din localitate. La lid
erul din seria a doua, FCM Târgu Mureș, evoluează doi fotbaliști care 
au îmbrăcat în sezoanele precedente tricoul Mureșului: fundașul Rareș 
Vîrtic și atacantul Alin Bițiș, golgheterul Devei din ultimele două se
zoane.

CM'>K

La Hunedoara va fi înființat în acest an un Centru 
zonal de copii și juniori, unde se vor pregăti tineri 
fotbaliști din Hunedoara și județele învecinate.

Proiectul este materializarea unei discuții purtată 
în luna ianuarie între directorul general al FRF, Ionuț 
Lupescu, și autoritățile din județul Hunedoara, cu 
ocazia întâlnirii zonale care a avut loc la Hotel Wien. 
Și pentru activitatea de la acest centru, autoritățile 
județene au decis să aloce o sumă importantă de bani, 
50.000 de euro.

Cu restul până la 300.000 de euro va veni Federația 
Română de Fotbal.

Din surse neoficiale am aflat că cel mai probabil 
activitatea de înființare a Centrului „Ardealul” va în
cepe în această primăvară.

L
Vizita lui Lupescu de luna trecută a adus 

Hunedoarei un Centru de copii și juniori

Mircea Ilie, out de la FC Snagov
Fostul jucător la Jiului, Mircea 

Ilie, a fost pus pe liber Ana Maria Pro
dan, cea care face legea la echipa din 
prima seria a ligii a doua, FC Snagov. 
Astfel Ilie a fost dat afară cu numai 
câteva zile înainte de începutul returu
lui, la fel cum au pățit trei jucători de la 
Minerul Lupeni.

Atacantul a fost anunțat că se 
renunță la serviciile lui și a fost lăsat cu 
ochii în soare. Un prieten bun din Valea 
Jiului i-a întins acestuia o mână de aju
tor, transferându-1 la o echipă din liga a 
treia, din județul Dolj. Dan Zdrâncă, 
fost portar la Jiul Petroșani, în urmă cu 
un sezon, a fost păstrat în lotul Snagov-

ului, staff-ul tehnic fiind mulțumit de 
prestația avută de acesta în jocurile de 
verificare.

Jucătorul echipei Jiul, Lucian 
Pârvu, spune că va depune memoriu la 
FRF pentru a-și lua cei 10.000 de euro 
pe care gruparea petroșăneană îi 
datorează.

Pârvu va juca, din retur, la Vâlcea, 
urmând ca din vară să revină la echipa 
din Liga 1, Pandurii Târgu Jiu. Jucătorii 
care au anunțat că vor renunța la 
jumătate din suma pe care Jiul le-o 
datorează rămân pe poziții și așteaptă 
un răspuns din partea clubului 
petroșenean.

Amical între „întârziate”
FCM Târgu Mureș și Mureșul

Deva vor disputa, mâine, o 
partidă de verificare, poate ul
tima înainte de startul returu-

lui. Cele două echipe din seria 
a doua a ligii secunde încep re
turul cu o săptămână mai târ

ziu.

g
 Mircea Ilie a ajuns de la

FC Snagov în liga a treia

FCM Târgu Mureș trebuia să 
joace sâmbătă cu FC Argeș, însă partida 
a fost reprogramată de FRF la cerere? • 
piteștenilor, care au un junior convocat 
la lotul național. La fel și Mureșul 
Deva, care sâmbătă ar fi trebuit să 
întâlnească pe CS Otopeni. Ilfovenii au 
un junior la lot și au cerut amânarea 
uleiului. Cum sâmbătă nu evoluea 
Mureșul va disputa nu unul, ci două 
amicale în tot atâtea zile. Astăzi, de
venii joacă la Oțelu Roșu cu FC Școlar 
Reșița, iar joi, de la ora 15, la Târgu 
Mureș, întâlnesc pe FCM din localitate. 
La liderul din seria a doua, FCM Târgu 
Mureș, evoluează doi fotbaliști care au 
îmbrăcat în sezoanele precedente tri
coul Mureșului: fundașul Rareș Vîrtic 
și atacantul Alin Bițiș, golgheterul 
Devei din ultimele două sezoane.

Pagină realizată de
ud Bogdan BarbuAlin Bițiș își va înfrunta mâine foștii coechipieri de la Deva


