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ționează după

regulile “bunului plac'9
Farmaciile din județul I lunedoara nu 

respectă Regulile de bună practică stabilite 
de Ministerul Sănătății.

T

Doi eroi din Hunedoara

Doi hunedoreni sunt comemorați în ex- 
podfia „Numitorul comun: moartea”, eveni
ment organizat zilele acestea la Fraga în 
memoria, eroilor care aa luptat împotriva in-
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Guvernul ar putea accesa un credit 
pentru finalizarea barajului de la Mihăileni

s Din cuprins
Prefectul Deszi

turismului: ca la noi
la nimeni

Răduțoiu la Bacău, 
Ilin Ia Ceahlăul

Cu ochii pe ei
Râcu lui Belencea se dă 
cu falimentul pe „sticlă”

Personajul căruia i se spunea încă din nefericit de fragedă 
pruncie Râcu lui Belencea ar trebui să vă fie cunoscut dacă veți 
fi citit parodia noastră la „Sufletul satului”, parodie în care 
Răcu aspira la urne înalte. OO" 3

Editorial
de Ștefan Ciocan

Manipulare împotriva 
reformei în învățământ

9

Reorganizarea învățământului prin co
masarea școlilor ar trebui să fie un fenomen nat
ural Ca de obicei în țara Mioriței orice lucru 
firesc se transformă într-un scandal politic. 
Cifrele statistice privind natalitatea în România 
sunt cel mai puternic argument pentru reducerea 
numărului de școli, clase sau cadre didactice. 
Dacă în perioada 1985 -1989 în România se 

nășteau în medie 360.000 de copii pe an am 
ajuns în ultimii cinci ani la o medie de sub 
220.000 de nou născuți pe an. în aceste condiți 
este mai mult decât evident că școlile, dimen
sionate pentru educarea „decrețeilor”, sunt la ora 
actuală mult prea „încăpătoare” pentru numărul 
tot mai mic de elevi. în ultimii 20 de ani, în loc 
să încurajeze o concurenă reală între școli, pe 
principiul competitivtății și performanței edu
caționale, autoritățile nu a făcut decât să 
„proptească” un sistem șchiop aservit în quasi 
totalitate factorului politic. Toți directori de școli 
erau numiți din rândurile cadrelor de nădejde ale 
partidulu aflat la putere. La rândul lor, aceștia în 
loc să se ocupe de actul educațional se repezeau 
să-și angajeze prin școală prietenii, rudele sau 
să-și îndeplinească alte obligați personale ori de 
partid. în aceste condiții reforma nu efa posibilă, 
directorii „de partid” ne putând fi mișcați din 
scaune. S-a ajuns astfel în situația actuală când 
învățământul din România este blocat de un sis

tem stufos, mult prea costisitor și ineficient. Ex- 
ponenții acestui sistem aberant luptă în contin- 
uoare să-l țină în viață, pobabil până vom ajunge 
în situația in care vom avea un profesor la 
fiecare elev. Din aplicarea reformei este normal 
că vor pierde directorii școlilor ce urmează să 
fie comasate, care nu vor mai încasa sporuri de 
conducere și nu vor mai împărții comisioane 
pntru diverse lucrări cu firmele clientelei de par
tid. De aici îndârjirea directorilor și a tuturor 
celor angajaț de ei pe criterii clientelare de a se 
opune reformei. Nu văd ce pierde un elev din 
Hațeg, de exemplu, dacă școala în care învață, 
și va învăța în continuoare va fi, din punct de 
vedere administrativ, în subordinea liceului. Asta 
înseamnă că nu va mai avea director, setretar, 
administrator. Dar asta înseamnă că primarul din 
Hațeg nu va mai avea un fin, nepot, coleg de 
partid pe un scaun de director. Și asta este de 
neconceput pentru mulți dintre primarii județu
lui.
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Calendar
f greco-catolic
Sf. aep. Tarasie al Con- 
stantinopolului

ț romano-catolic
Sf. Lazăr
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Gvroș de pui 
cuAzatziki

Ingrediente:
150 g de orez eu bobul lung, 

sare, 300 g dovlecei, 1/2 linguriță 
de rozmarin pisat, 750 g piept de 
pui, 3 cepe, 1 ardei gras roșu, 250 
g castraveți, 2 crenguțe de mărar, 
300 g iaurt, piper, puțină zeamă de 
lămîie, 4 linguri de ulei de măsline.

Mod de preparare:
Orezul se fierbe în apă clo

cotită cu sare circa 20 de minute.
Se lasă să se scurgă într-o strecură
toare și se păstrează la cald. între 
timp, se curăță dovleceii, se spală 
și se taie în felii.

Pentru gyros, se spală pieptul 
de pui, se zvîntă și se taie în fîșii 
foarte subțiri. Ceapa se curăță, 
două cepe se taie în inele, iar a 
treia se taie cubulcțe mici. Ardeiul 
se curăță de semințe, si spaăși se 
taie julien.

Pentru tzatziki, se curăță cas
traveții și se dau pe răzătoarea 
mare. Se amestecă apoi cu 
cubulețele de ceapă, mărarul tocat, 
iaurtul și se condimentează, după 
gust, cu sare, piper și zeamă de 
lămîie. Se încing 2 linguri de ulei 
într-o tigaie. Se adaugă ceapa tăi
ată inele, ardeiul și fâșiile de came. 
Se amestecă pe foc iute circa 7 
minute, pînă se rumenesc. Se 
condimentează cu sare și piper.

Separat, se încinge restul de 
ulei, în care se călesc dovleceii; se 
condimentează.cu sare, piper și 
rozmarin. Se adaugă orezul fiert șt
se amestecă.

Se servește gyros cu garnitura
' de orez și tzatziki.

Huneabana _____
Joi 25.02.2010 în intervalul 

orar 08 - 18 se va sista furnizarea 
apei potabile în municipiul Hune- 
doara pe următoarele străzi: Chi- ; 
zid, Tudor Vladimirescu, Aleea 
Viitorului, Nicolae Bălcescu (par
țiali, Teilor, Aleea ©bor, Aleea 
Constructorului, Aleea Retezat, 
Aleea Crinilor, Aleea Zorilor, Odo- 
bescu, Simian Bămuțiu, Decebaf i 
(parțial).

întreruperile sunt cauzate de ■ 
anumite manevre-în cadrul măsurii j 
ISPA.

---- -J

►DN 7 Deva - Sântuhalm
W ►DN 7 Simeria - Simeria 
“ Veche - Spini
O ► DN 7 Spini - Orăștie
A ► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
“ ► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan

•^■Sfântul Zilei---------
Sfântul Tarasie, arhiepiscopul 
Constantinopolului (+806)

Sfântul Tarasie s-a născut în Con- 
stantinopol, din părinții Gheorghie și 
Eucratia. Tatăl lui era înalt dregător al 
împărăției. Urmându-i pilda, tânărul 
Tarasie a intrat în rânduiala vieții din 
lume și a ajuns la dregătoria de sfetnic 
împărătesc, deși ducea, în taină, o viață 
de adâncă evlavie. Era, însă, o vreme 
când Biserica lui Dumnezeu trecea 
printr-o mare tulburare: împărații Con
stantinopolului luptau pe față îm
potriva cinstirii Sfintelor icoane. în 
Constantinopol se ținuse un sinod 
(752), în frunte cu patriarhul Paul, în 
care biruise erezia împăraților, că 
icoanele sunt idoli, neîndrăznind ni
meni, de frică, să mărturisească învăță
tura Bisericii, moștenită de la Sfinții 
Apostoli. în urma acestui sinod, îm
părații au început să întemnițeze și să 
dea morții pe cei ce nu socoteau 
icoanele idoli și nu ardeau Sfintele 
icoane. Creștinătatea ortodoxă din 
afara împărăției a început să fupă legă
turile cu Biserica împăraților din Con
stantinopol, căzută în rătăcire. Mustrați 
de conștiință, episcopii și patriarhul în
suși, și-au părăsit scaunele și slujbele 
lor.

în acest timp de grea încercare și 
pentru Biserică și pentru împărăție, 
ochii tuturor, pentru slujirea de patri
arh, s-au îndreptat spre Sfântul Tarasie. 
Binecredincioasa împărăteasă Irina în
săși (797-802) s-a unit cu acest gând și 
i-a făcut chemare. în cele din urmă, 
Sfântul a primit, dar cu un singur preț: 
împărăția Bizanțului să adune într-un 
sinod a toată lumea, pe solii întregii 
creștinătăți, așa încât, hotărârea luată 
să refacă unitatea de credință, atunci 
ruptă, a creștinătății de pretutindeni, 
împărăteasa a primit, Sfântul Tarasie a 
fost sfințit patriarh al Constantinopolu
lui și, așa, s-a ținut Sinodul al șaptelea 
a toată lumea, de la Niceea (787).

Erezia împăraților a fost osândită 
și dreapta credință statornicită: icoana 
nu este un idol, cinstirea icoanei nu 
merge la icoană însăși, ci la chipul din 
cer, înfățișat pe icoană. Iar cinstirea 
noastră este o cinstire de adorare, dacă 
merge la Dumnezeu, o cinstire de ven
erație, dacă merge la un sfânt și o cin
stire de supravenerare, dacă merge la 
Maica Domnului. Pentru creștinătate, 
împărăția Sfintei Irina și păstoria Sfân
tului patriarh Tarasie au fost, astfel, ca

o străfulgerare de dreaptă credință.
Deci, trăind cu dreaptă evlavie și 

cu cinstire, atât de la popor cât și de la 
împărați, zidind o mănăstire de cealaltă 
parte a Bosforului, strângând apoi 
mulțime de monahi, pe săraci miluind 
și Biserica bine cârmuind-o timp de 
douăzeci și doi de ani și două IurS, 
Sfântul Tarasie cu pace s-a săvârșit și 
a fost îngropat în mănăstirea ce singur 
și-a făcut-o, la 25 februarie 806.

HOROSCOP

Este o zi bună pentru a te întâlni 
cu oameni, pentru a învăța lucruri noi 
și a face planuri pentru călătorii. în 
plan profesional se poate să faci unele
progrese, dar nu este indicat să renunți la o oa
recare prudență.

îți petreci timpul în familie, loc în 
care te simți cel mai bine. Cu restul 
persoanelor se poate să ai unele discu
ții, însă cel mai bine ar fi să găsești o
cale de mijloc. Apar oportunități de câștig fi
nanciar.

Pentru a obține rezultatele dorite 
în plan profesional, trebuie să respecți 
neaparat regulile și procedurile cerute.
Poți fi ajutat de relațiile pe care ți le-ai 
făcut. în plan amoros înregistrezi o mulțime de
succese.

Trebuie să faci față unor certuri în 
familie, însă, dacă știi să tratezi totul 
cu umor, atmosfera nu va mai fi atât 
de tensionată. Totuși, este nevoie de 
concesii din partea ta, daca vrei să te bucuri _ 
liniște.

în cazul în care ai avut o perioadă k/4 
mai proastă pe plan amoros, în ultimii ifi 
ani, acum simți cum lucrurile încep să- 
și revină la normal. Ai posibilitatea să 
construiești ceva alături de persoana cu care 
trăiești.

25jebruarie 
de-a lungul timpului

.1570: Papa Pius al V-Iea o excomunică pe 
regina Elisabeta I a Angliei

1817: Deschiderea oficială a muzeului N ațional 
Bruckenthal din Sibiu, cei mai vechi muzeu din țară

1866: Debutul literar al lui Mihai Eminescu în 
revista Familia din Oradea, cu poezia „De-aș avea...”

1969: Germania a dat 5 milione de dolari unui 
terorist arab ca răscumpărare pentru pasagerii și 
echipajul unui Jumbo Jet detuftat

1990: A început să emită, la București, Radio 
ontact (transformat în 2004 în Radio KISS FM)

2006: Numărul estimat pentru populația lumii 
Ste de 6,5 miliarde de locuitori

t 2008: Indonezia, cutremur de 7,2 grade pe scara 
ahter, la o distanță de 160 km de coastă și la o 

ime de 35 km în largul sud-vest de Sumatra

Bancurile zilei
Un moș merge la doctor. 

Acesta îl întreabă: - Cum stai 
cu inima, cu plămânii?

- Foarte bine.
- Dar e ceva care te supără?
- Da, am o problemă: când 

fac sex, aud fluierături în 
urechi.

- Ce vârstă ai mata?
- 83 de ani.
- Păi la 83 de ani ce ai vrea 

să auzi, aplauze?

© © ©
- Nu știu ce să mă fac, 

domnule doctor. Căsătoria mea 
a intrat într-un impas.

- Cum așa?
- Păi, soția mea nu mă 

poate suferi când sunt beat, iar 
eu n-o pot suferi când sunt 
treaz.

© © ©
- Doctore, am aflat că am 

gută. Vă pricepeți să mi-o tra

Hunedoarei
cotidian tte informații, spert. divertisment, publicitate

S-au născut:
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Petrece mai mult timp cu persoana aSM 
iubită și planifică împreună cu ea o ac- fflw 
tivitate care să vă fie de folos. Chiar 
dacă ai deja o relație stabilă, îți face plăcere să 
primești dovezi de admirație din partea altor 
persoane, ceea ce poate duce la probleme.

1707: Carlo Goldoni, dramaturg italian (d. 
1793)

1841: Auguste Renoir, pictor francez (d. 1919)
1842: Karl May, scriitor german (d. 1912)
1873: Enrico Caruso, tenor italian (d. 1921)
1900: Costache Antoniu, actor român (d. 1979)
1943: George Harrison, chitarist, compozitor 

britanic, membru al trupei The Beatles (<L 2001)

Cineva din familie îți cere sfatul n 
astăzi. Chiar dacă ceea ce gândești ar a 
putea să nu-i fie pe plac, ar trebui să-i j y 
spui calm și ferm care este părerea ta. 
în plan profesional, activitățile făcute în colii 
borare sau parteneriat nu sunt foarte indicate.

Comemorări:

Stai destul de bine cu banii, astfel 
încât îți permiți să faci unele cheltu
ieli care nu îți sunt neaparat necesare. 
Dacă îți dorești să te apropii mai mult

1852: Thomas Moore, poet irlandez (n. 1779) 
1968: Ăl. Duiliu Zamfirescu, scriitor (n. 1892) 
1971: Theodor Svedberg, chimist suedez, lau

reat al Premiului Nobel (p. 1884)
1983: Tennessee Williams, dramaturg american 

(n. 1911)

de persoana iubită, va fi nevoie de unele efor
turi din partea ta, însă merită să le faci.

Este o zi în care trebuie să iei 
unele decizii cu privire la activitatea 
ta profesională. Se poate să ai de ales 
între un loc de muncă și urmarea unor
studii. Tot astăzi ți se fac propuneri avantajoase. 
Ești diplomat și știi cum să faci impresie bună.

tați?
- Așta-i bună, chiar eu să 

nu mă pricep? Tatăl meu a su
ferit până la moarte de gută, iar 
pe mine nu mă lasă boala asta 
în pace de peste zece ani!

© © ©
Un tip se prezintă la docto

rul psihiatru.- Domnule doctor, 
îi spune acesta, noaptea o mul
țime de omuleți se foiesc la 
mine sub pat.

- Hm, face doctorul. Cazul 
dv. ar necesita cîțiva ani de ana
lize și tratament

După un timp, doctorul își 
întîlnește pacientul pe stradă și- 
1 întreabă de ce nu s-a mai pre
zentat la consultație.- Pentru că 
nu mi-a permis timpul. Dar să 
știți că am terminat cu omuleții 
aceia care mă deranjau noaptea.

- Da? Cum?!
- Am tăiat picioarele patu

lui.

Este o zi foarte bună în plan finan
ciar, cu câștiguri importante. Cele mai 
multe reușite, în acest sector, vin din 
munca în echipă. Persoana iubită se 
bucură de încredere din partea ta.

Te confrunți cu probleme legate de 
bani, însă până la urmă totul se va re
zolva. în dragoste, ai posibilitatea să
începi o nouă viață, pe o baza mai solidă. Daca
ai deja o relație, lucrurile merg satisfăcător.

Se poate ca astăzi să găsești solu
ția cea mai bună pentru o problemă de 
serviciu destul de complicată. în pri
vința banilor, prudența este cuvântul de ordine.
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Reorganizarea și comasarea Liceului Horea cu Liceul Grigore 
Moisil, ambele din Deva, i-a determinat pe profesorii de la „Horea ” 
să treacă la măsuri de protest. Cele 40 de cadre didactice și perso- 
naiul auxiliar au refuzat, ieri dimineață, să mai intre la clase.

(amănuntepe http://glasulhunedoarei.blogspot.com)
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Guvernul ar putea accesa un credit 
pentru finalizarea barajului de la Mihăileni

La inițiativa subprefectului 
Dorin Gligor, Ministerul Me
diului și Pădurilor (MMP) a 

alocat bani pentru continuarea 
lucrărilor la barajul de la Mi

hăileni. De asemenea conduce
rea MMP caută soluții pentru 

accesarea unui credit extern în 
vederea finalizării investiției.

Deocamdată lucrările la acumu
larea de pe Crișul Alb de la Mi- 
hăileni vor continua cu banii alocați 
din bugetul Ministerului Mediului și 
Pădurilor (MMP). îngrijorate de rit
mul lent în care a avansat construcția 
barajului, autoritățile au făcut nu- 
îneroase demersuri pentru obținerea 
de fonduri și finalizarea lucrării.

Soluții pentru 
finanțarea lucrărilor

5

Astfel, la începutul anului, ac
tualul subprefect pe atunci prefect al 
județului Hunedoara, Dorin Gligor a

/După 1990 oamenii 
au protestai, dar în ultimii 
10 ani lucrurile s-au mai 
liniștit. Aveau tot felul de 

nemulțumiri, dar noi am încercat să-i 
convingem și să rezolvăm problemele. 
Și-au dat seama că lucrarea nu mai 
poate da înapoi și nu se mai opun. Ar 
mai fi de expropriat 18,6 hectare de 
teren și șase gospodării care n-au fost 
prinse inițial în plan. Este un lucru 
pozitiv că acum autoritățile și-au unit 
forțele pentru a obține fonduri. Apre
ciez mai ales inițiativa domnului 
Gligor. ’’

CU OCR-ill
PE £!■

Traian Achim - Mărcuș, 
primarul comunei Buceș

înaintat o scrisoare Ministerului 
Mediului și Pădurilor (MMP) cu 
scopul de a arăta importanța vitală a 
finalizării obiectivului „Acumularea 
Mihăileni pe râul Crișul Alb” pentru 
toți locuitorii din zonă. Gligor prop
unea și o serie de soluții pentru fi
nanțarea lucrărilor. în urma 
demersurilor fostului prefect, MMP 
a încercat să contracteze un credit de 
la Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (BDCE) pentru finalizarea 
lucrării.

Deplasată la fața locului echipa 
bancherilor a constatat că investiția 
nu poate fi terminată din cauza prob
lemelor legate de proprietatea 
terenurilor. în mod concret, pe 
spațiul unde se va dezvolta lacul de 
acumulare mai există încă 
gospodării care nu au fost expropri
ate, iar localnicii mai așteaptă încă 
finalizarea locuințelor din cartierul 
Poienița de la Brad pentru a se putea 
muta. Nici terenurile pe care va trece 
noul drum nu au fost cumpărate în 
totalitate.

Ministerul 
caută bani la bănci

în anul 2007 evaluările privind 
fondurile necesare pentru finalizarea 
barajului se ridicau la 83,9 lei. După 
alocațiile bugetare din anii anterioii, 
în prezent din suma respectivă ar 
mai fi nevoie de 45,12 milioane de 
lei, la care se adaugă indexarea pen
tru creșterea prețurilor din ultimii 
ani. Pentru anul curent MMP a alo

g
„ Cu banii alocați în acest an vom putea finaliza coron
amentul barajului pe partea stângă și cele două ploturi lat
erale la descărcătorul de ape mari. De asemenea vom folosi 

din bani și pentru finalizarea unor locuințe din zona Poienița. Mai este 
însă nevoie de fonduri pentru finalizarea tuturor locuințelor și pentru 
construcția noului drum. De asemenea, deși majoritatea echipa
mentelor sunt deja în stoc, instalațiile hidraulice vor trebui reproiectate 
și achiziționate. în acest moment am trimis oamenii în șomaj, dar de 
îndată ce vom primi banii vom face reangajări pentru a con
tinua lucrările " declară Gheorghe Mîhancea, director ex
ecutiv la SC SOCOT SA Târgu Mureș - Șantier Mihăileni.

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

cat din bugetul propriu suma de 7,5 
milioane lei. De asemenea, minis
terul a inițiat o Ordonanță de urgență 
pentru a facilita achiziționarea 
terenurilor aflate în perimetrul ame
najării hidrotehnice. Desigur, în 
acest ritm de alocare a banilor ar mai 
fi nevoie de câțiva ani buni pentru 
încheierea construcției. Prin urmare, 
singura soluție viabilă este în opinia 
MMP contractarea unui credit ban
car.

Ctitorie a „epocii 
de aur”

Investiția de la Mihăileni a în
ceput în 1987 și se află acum intr-o 
stare avansată de execuție. Acumu
larea afectează peste 60 de 
gospodării din satul Mihăileni și 
câteva din comuna Crișcior, precum 
și suprafețe de teren agricol și silvic. 
Pentru cei care urmau să fie strămu
tați a început un program de con
strucție de locuințe în cartierul 
Poienița de la Brad. Deși unii s-au 
mutat deja în locuințele noi nu au 
devenit și proprietarii lor. Alți pro
prietari de' terenuri nu au fost de 
acord să-și părăsească gospodăriile. 
De asemenea diferența foarte mare 
de timp din momentul expropierii 
până în momentul de față a făcut ca 
prețul imobilelor să crească, ceea ce 
a dus la o serie de controverse între 
proprietari și autorități. Cu trecerea 
timpului, vechile nemulțumiri s-au 
mai atenuat.

Cătălin Rișcuța

g
 „Atragerea de fonduri pen-
_ tru finalizarea barajului de la Mi

hăileni nu este o misiune ușoară.
Dar suntem nevoiți să facem tot ce depinde 
de noi pentru ca acest obiectiv, strategic, 
zic eu, să fie finalizat. Spun că Barajul este 
un obiectiv strategic pentru că finalizarea 
sa ar rezolva problema inundaților pe 
Crișul Alb până dincolo de Gurahonț. 
De asemenea, crearea unui lac de acumu
lare în zona Mihăileni ar deschide noiper- 
spective turismului din această regiune. In 
ceea ce mă privește voi face toate eforturile
pentru a lămurii factorii responsabili din Guvern și Ministerul Mediului să 
găsească soluțiifinanciare pentru finanțarea proiectului și finalizarea cât mai 
rapidă a acestuia.”

Dorin Gligor, subprefect

Liniște: Breacking gossip (sau, în traducere dezlânată, Bârfe de ne-am spart)
Râcu lui Belencea 
se dă cu falimentul 
pe „sticlă”

Personajul căruia i se spunea încă din 
nefericit de fragedă pruncie Râcu lui Be
lencea ar trebui să vă fie cunoscut dacă veți 
fi citit parodia noastră la „Sufletul satului”, 
parodie în care Râcu aspira la urne înalte. 
Aflarăm noi câ firma care administrează 
postul de televiziune al mogulului Râcu 
este în cădere liberă din punct de vedere fi
nanciar. Se pare că o samă de creditori au 
făcut cerere de insolvență pentru firma 
Ralex Corn Impex într-un moment cum nu 

e altul mai nepotrivit. Taman în ziua în care 
a apărut anunțul cu insolvență la „foaie”, 
Consiliul Național al Audiovizualului a 
„ușurat” postul tv de licență și a pasat drep
turile spre o viitoare televiziune locală. Ea 
se va numi Hunedoara TV Chennel. Noi 
suntem gata să punem rămășag, dacă este 
vreun naiv prin județ care ar vrea să țină 
prinsoarea, că viitorul „Chennel” de tele
viziune va funcționa în spațiul din care 
emite acum Deva TV, cu aceleași echipa
mente. Toate cele de trebuință vor fi trans-
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ferate pe firma Alexandra Tur, numai 
datoriile vor sta ca o grea moștenire istorică 
la fosta firmă pe care o paște .falimentul. 
(Numai în 2007, Ralex Corn Impex a comis 
o pierdere de vreo două miliarde de lei 

vechi.) Rețeta de a scăpa de datorii și de a- 
i lăsa pe creditori cu buzele umflate, să se 
uite ca mârtanul la eihisiunile de știri, 
funcționează la fel de bine și în spațiul pri
vat ca și în cel public. Dacă pot fi păcăliți 
europenii cu inventarea unei firme noi pe 
spinarea Apaserv Petroșani, atunci se poate 
și când e vorba de o afacere privată.

Se duce de râpă 
și instituția para- 
ndărătului

Să mai zică cineva că bârfele nu au 
rostul lor în ziar și sunt gata să îi demonstrez 

ă se înșeală. Bunăoară, cu ceva vreme în 
urmă a apărut o „șopârlă” cum că la Călan 
a fost o licitație lucrată în așa fel încât a 
câștigat cine trebuia să câștige nu cine ar fi 
meritat Și pe când se negociau prin „can
celariile” celor sus puși detaliile privind 
frățescul para-ndărăt, numai ce se ivi 
necazul și nu se mai dau banii cui trebuie. 
Cel puțin pe moment putem spune că bârfa 
bate comisionul.

Uscăturile păduri 
se mută în primărie

Deranj mare în primăria pesedistă 
de la Băița. Se aude că primarul pădurar 

Damian Diniș e în mare sfadă cu vicepri- 
marul și ar vrea să dea cu el de uliță și să 
îl lase șomer.

Omul cioatelor ar vrea să aducă în 
locul actualului vice, un forestier de al 
său, pădurar care a dat cu ciocanul de 
marcat după încă un dosar penal. Stahie, 
viitorul viceprimar, vine să se ascundă în 
primărie după toate prostiile pe care le-a 
făcut în pădure. El este pe inversul celui 
proverbial uespre care se spune că face- 
n drum și fuge-n tufe.

Al dvs Gogu

http://glasulhunedoarei.blogspot.com
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..Fetitele cu chibrituri” au reușit să dea foc la o mașină
Un autoturism a luat foc marți în jurul orei 15:50 într-o parcare situată pe strada Sa
turn din municipiul Petroșani. După stingerea focului polițiștii au constatat că incen
diul a fost provocat de două fetițe în vârstă de șase și șapte ani. Pagubele provocate se 
ridică la suma de 3.000 de lei.

Doi eroi din Hunedoara
Doi oameni ră niti 
de un șofer fără 
permis

O adolescentă de 15 ani și 
un tânăr de 23 de ani, pasageri 
ai unui autoturism au fost grav 
răniți într-un accident rutier care 
s-a produs marți în jurul orei 

. 22:00 între localitățile Bălata și 
Bârsău. Autoturismul era con
dus de Crișan4A. de 22 de ani 
din municipiul Deva, care nu are 
permis de conducere. Șoferul 
care circula pe DJ 761, într-o 
curbă periculoasă la dreapta a 
pierdut controlul volanului din 
cauza vitezei excesive. Mașina 
s-a izbit lateral de un copac de 
pe marginea drumului, din 
dreapta sensului de mers 
Șoimuș-Certej.

în urma leziunilor grave pe 
care le-au suferit, pasagerii au
toturismului, Cristinel C. din 
Vulcan și adolescenta au fost in
ternați la Spitalul Județean 
Deva. Șoferul a scăpat cu răni 
ușoare, dar nu a scăpat de 
dosarul de cercetare penală pen
tru săvârșirea infracțiunilor de 
vătămare corporală din culpă și 
conducere a unui autoturism 
fără a poseda permis de conduc
ere.

rri« w • Țigan 
fără timbru 
capturate

Șoferul unui autoturism a 
fost prins în urmă cu două zile 
în timp ce transporta 2.290 de 

^pachete de țigări netimbrate și 

fără documente de proveniență. 
Ofițerii din cadrul Serviciului 
Poliției Rutiere l-au prins pe 
Gavrilă G. de 25 de ani la in
trarea în municipiul Deva. 
Țigările au fost confiscate, -iar 
bărbatul a fost amendat cu 1500 
de lei.

Artificii 
comercializate 
ilegal

Administratorul unui mag
azin, C.S de 53 de ani, din 
Petroșani a comercializat pro
duse pirotehnice, fără a avea au
torizația prevăzută de lege. 
Polițiștii Serviciului Arme Ex
plozivi Substanțe Periculoase au 
confiscat 129 de bucăți de arti
ficii sau lumânări scânteietoare, 
cum mai sunt denumite. Aces- 
teas sunt incluse în clasa I de 
produse pirotehnice, motiv pen
tru care administratorul soci
etății avea nevoie de autorizare 
pentru a le putea vinde. Femeia 
este cercetată penal, iar artifici
ile au fost confiscate.

Maria Bulz

sunt comemorați la Praga
Doi hunedoreni sunt comemo

rați în expoziția „Numitorul 
comun: moartea”, eveniment 

organizat zilele acestea la 
Praga în memoria eroilor care 
au luptat împotriva instaurării 
regimului comunist în Româ

nia.

Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului a susținut zece acțiuni de 
deshumare a unor opozanți ai regimului 
comunist, executați de Securitate în pe
rioada 1948-1952. Doi dintre partizanii 
care au plătit cu viața pentru că s-au opus 
regimului bolșevic au fost hunedorenii 
Vitan Petru și Orșa Iosif, ultimul împuș
cat cu un glonț de calibrul 7,62, probă in
contestabilă a monstruoasei execuții. 
Deshumările osemintelor celor doi eroi au 
fost făcute de specialiștii din cadrul Insti
tutului de Investigare a Crimelor Comu
nismului în România și de cei ai 
Institutului de Medicină Legală Hune
doara.

I fragmente degradate ale tălpii din piele.
S-au mai păstrat și plachiurile și potcoava 

j de pe călcâie, nasturii de la cămașă și alte 
câteva obiecte. Cinci coaste ale decedat- 

• ului au fost fracturate, una suferind chiar 
o dublă secționare.”, spune Dan Măr
culescu. După încheierea investigațiilor 
urmașii lui Vitan Petru au organizat o slu- 

( jbă religioasă spre pomenirea eroului.
Pentru a fi analizate, osemintele au fost 
preluate de reprezentanții Laboratorului 
de Medicină Legală de pe lângă Spitalul 
Județean Deva.

un camarad de al său s-a adăpostit într-un 
bordei în apropierea „Părăului Fădițău- 
lui”, la trei kilometri de satul natal. Adă
postul lor a fost însă înconjurat de 
Securitate în.acea zi. Un sătean i-a vândut 
la propriu, pe bani. In acea zi, camaradul 
lui Vitan, care se afla în ograda casei a 
fost împușcat în spate. Rănitul a fost tor
turat și condamnat la 20 de ani de muncă 
silnică. Vitan Petru s-a baricadat în casă 
și a ripostat cu foc de armă, dar securiștii 
au aruncat câteva grenade în interiorul 
bordeiului. Trupul bărbatului a fost aban
donat până când doi frați ai săi au fost 
aduși cu forța să îl îngroape în pădurea 
din apropiere. In dosarele securității se 
spune că Vitan și-ar fi împușcat cama
radul, după care s-a sinucis.

Securiștii
i-au umplut chimirul 
de gloanțe

Eroul din Băiești
„Omul a decedat 
ca urmare a unei 
deflagrații”

Vitan Petru a fost deshumat în luna 
mai a anului trecut. La locul mormântului 
lui Vitan Petre, legiștii hunedoreni au 
găsit o cruce din lemn de brad. „Capul ex
plodase. Aspectul resturilor scheletale ale 
cutiei craniene ne permit să afirmăm că 
omul a decedat ca urmare a unei defla
grații care s-a produs într-un spațiu în
chis”, a precizat Dan Mărculescu, șeful 
SML Hunedoara. La picioarele celui de
cedat s-au mai găsit bucăți din 
încălțăminte. „Este posibil să fi fost 
încălțat cu bocanci. Au mai rămas doar-

Vitan Petru zis „Gheberici” s-a năs- . 
cut în satul Băiești în anuL 1917. în 1948 
a aderat la organizația anticomunistă 
„Liga Partizanilor Români” din Hațeg. 
Organizația avea scopul de a se opune in
staurării regimului comunist. Gruparea 
acționa pe raza comunelor Pui și Sălașu 
de Sus. Partizanii se refugiau în munții 
Șureanu și Retezat. In documentele secu
rității Vitan Petru figura ca șef de cuib. 
Periodic partizanii organizau întâlniri, 
încercările securiștilor de ai captura pe 
rebeli au eșuat în repetate rânduri. Famili
ile partizanilor erau supuse presiunii și 
șantajului, astfel că soția lui Vitan Petru a 
fost obligată să divorțeze în 1952. în 21 
noiembrie 1952, Vitan Petru împreună cu

Orșa Iosif din satul Glodghilești, 
lângă Zam. In ziua în care a fost ucis, băr
batul trebuia să cunune doi tineri din sat. 
Din informațiile ICCR rezultă că Orșa a 
fost executat în 11 februarie 1950 de doi 
ofițeri ai Securității îmbrăcați în civil.

Polițiștii italieni vizitează 
județul Hunedoara
O delegație de polițiști din Ita
lia a fost în vizită recent în ju
dețul Hunedoara. Delegația 

IPA (International Police Asso
ciation) Sassari din Regiunea 
Sardinia a fost formată din 24 
de ofițeri și agenți de poliție.

Polițiștii italieni au vizitat cetatea 
Devei, sala olimpică de gimnastică 
Colegiului Național „Cetate”, castelul 
Huniazilor din municipiului Hunedoara 
precum _și un parc de distracții amenajat 
în incinta unor foste depozite de arma
ment și muniție din municipiul Orăștie.

Și-au oferit sprijinul 
pentru criminalita
tea transfrontalieră

Delegația italiană s-a implicat de-a 
lungul celor 20 de ani de când vine în 
România, in diferite opere de caritate. 
Polițiștii italieni și-au oferit sprijinul în 
lupta cu noile forme ale criminalității 
trans-frontaltere. Ei și-au dorit să îi 
cunoască pe polițiștii noștrii mai ales pen
tru că statisticile oficiale arată că în Italia 
trăiesc peste un milion de români. Dele
gația italiană a fost întâmpinată de 
polițiștii IPA din Regiunea Hunedoara, 
„întâlnirea cu polițiștii italieni marchează 
începutul unei colaborări fructuoase.” a 
precizat adjunctul șefului IPJ Hunedoara, 
Marcel Zaharie, președintele asociației 
IPA Hunedoara. Polițiștii italieni au fost 
impresionați să afle date despre trecutul 
românilor. „Sunt onorat să mă află pentru 
prima dată în mijlocul polițiștilor IPA- 
Regiunea Hunedoara, cu care am de
scoperit că avem multe puncte comune în 
aceea ce privește activitatea profesională 
și suntem impresionați de trecutul istoric 
acestor locuri” - a declarat șeful dele
gației italiene, Antonio Careddu.

Maria Bulz

Martorii evenimentului povestesc că mai 
mulți ofițeri au intrat în gospodăria lui 
Iosif Orșa, iar acesta a refuzat să stea de 
vorbă cu ei. în încercarea de a scăpa de 
ofițerii securității, bărbatul a fugit pe 
dealul din spatele casei. Securiștii nu au 
stat prea mult pe gânduri și l-au împușcat 
în zona abdomenului. Familiei i s-a in
terzis îngroparea în cimitirul sătesc, mc 
pentru care l-au înmormântat .pe terenul 
lor, în apropierea unei păduri. O bătrână 
în vârstă de 80 de ani a identificat lopu' 
în care se afla îngropat Orșa Iosif. S,_ 
cialiștii au găsit la locul săpăturilor un 
chimir ciuruit de glonț.

Maria Bulz
Foto: SML Hunedoara

„După căutări laborioase au fost identificate resturi umane 
și vestimentare. Trupul celui ucis a fost îngropat la o adâncime 

] Joarte mare. La fața locului s-a găsit un glonț la nivelul șerparului 
și de aici s-a tras concluzia că s-a chinuit foarte mult până

Dan Mărculescu

să moară. Restul determinărilor le-au făcut arheologii și ceilalți 
specialiști. ”



Farmaciile hunedorene funcționează
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după regulile “bunului plac”

Farmaciile din județul Hune- * 
doara nu respectă Regulile de 
bună practică stabilite de Mi
nisterul Sănătății. Mai mult 

decât atât majoritatea farma
ciștilor nici nu au auzit de 

aceste reguli. De curând regu
lile de bună practică farma
ceutică care erau în vigoare 
«că din 2004 au fost modifi

cate prin Ordinul Ministerului 
Sănătății nr. 75 din 2010 și pu

blicate în Monitorul Oficial 
din 10 februarie.

Așa cum rezultă din textul actului nor
mativ acesta reprezintă un set de reco
mandări aplicabile în unitățile farmaceutice 

în scopul de a asigura pacienților servicii 
corespunzătoare și eficiente.

Reguli 
numai de bine

Alături de numeroasele recomandări 
de specialitate, câteva norme ne-au atras 
atenția mai ales că aplicarea lor este ușor de 
verificat. Astfel, localul farmaciilor trebuie 
să fie amplasat numai la parterul clădirilor, 
cu acces liber și direct din stradă. Personalul 
farmaciei va purta în mod obligatoriu un 
ecuson pe care trebuie să figureze numele, 
funcția și gradul profesional. Noile norme 
prevăd ca pe timpul cât farmacia este în
chisă, trebuie să fie afișate, la loc vizibil, 
adresele celor mai apropiate farmacii (deși 
nu este specificat credem că cei de la min
ister s-au gândit la cele mai apropiate unități 
farmaceutice deschise în acel moment, 

eventual cele deschise non-stop). Regulile 
spun că fiecare pacient are dreptul de a dis
cuta în particular cu farmacistul, fără riscul 
ca discuția să fie întreruptă sau ascultată de 
cei din jur. Pentru aceasta farmaciile ar tre
bui să dispună de un spațiu de confidențial
itate amenajat separat de spațiul de vânzare.

La drum
prin farmacii

Pentru a vedea dacă vechile sau noile 
reguli se aplică am făcut un periplu pe la 
câteva unități farmaceutice din Deva: Nir
vana, Catena, Bela Farm, Larix, Tamic 
Farm, Hypocrat. Toți farmaciștii pe care i- 
am abordat nu știau de existența unor reguli 
de bună practică. Câțiva dintre aceștia nu au 
vrut să stea de vorbă cu noi motivând că 
sunt singuri în unitate și trebuie să se ocupe 
de pacienți, ori că trebuie să cerem părerea 
șefilor care, evident, nu se aflau prin zonă. 
Celor care năuciți de noutatea informației 
am reușit să le smulgem câteva vorbe au 
dorit să rămână anonimi. Prevederea con
form căreia localul farmaciilor trebuie să fie 
amplaste la parter are în vedere faptul că 
aceste obiective sunt cel mai des frecventate 
de către oameni bolnavi, bătrâni sau handi
capați, iar aceștia ar trebui să aibă un acces 
cât mai ușor. La acest capitol am constatat

că doar jumătate dintre farmaciile vizitate 
au rampă de acces pentru handicapați restul 
fiind inabordabile pentru persoanele cu 
probleme motrice, intrarea lor fiind situată 
la diferențe de nivel de 1 - 1,5 metri față de 
stradă chiar dacă unitățile sunt plasate la 
parterul unor blocuri. O singură farmacie, 
Hypocrat este situată la subsolul unei 
clădiri. Pacienții sunt nevoiți, în acest caz să
coboare și să urce scările fără să beneficieze 
de o rampă destinată persoanelor cu handi
cap.

Fără ecusoane 
și reclamă 
pentru concurență

Câteva doamne în halat alb au omis, 
din grabă, să-și agațe în piept ecusoanele, 
poate și pentru că doresc să rămână anon
ime. Dar în general farmaciștii purtau acce
soriile respective. în schimb nu exită nici 
urmă de afișe cu numele celor mai apropiate 
farmacii. Amintim că anunțurile respective 
ar trebui să fie postate în perioada cât far
macia este închisă. Desigur, ar exista riscul 
ca astfel să faci reclamă concurenței, deci 
mai bine nu afișezi nimic. Cât despre spațiul 
de confidențialitate nici nu poate fi vorba. 
La farmaciile din Deva acest spațiu este fie 

biroul farmacistului șef, fie laboratorul unde 
se prepară doctoriile. Este dc prisos credem, 
să mai spunem că acest din urmă spațiu nu 
este adecvat pentru discuții „de taină” fie și 
pentru faptul că în alifiile care se prepară 
acolo ar putea scăpa niscaiva corpuri 
străine. Iar scuza este mereu aceeași „Nu 
avem spațiu”. Mai mult,jscăparea este evi
dentă de vreme ce „Avem totuși o autoriza
ție de funcționare”.

Epilog

Ordinul ministrului Sănătății spune că 
noile prevederi vor fi aduse la îndeplinire de 
către Direcția strategii și politica medica
mentului și Colegiul Farmaciștilor din 
România. Cum Colegiul Farmaciștilor are 
filială și în județul Hunedoara am dorit să 
aflăm cum se implementează ordinul min
istrului Sănătății. “Farmaciștii trebuie să se 
informeze, să fie tot timpul la curent cu leg
islația din domeniu. Aceste prevederi se 
găsesc și în Legea farmaciilor. S-au învățat 
să primească mură-n gură. Direcția de Sănă
tate Publică ar trebui să facă controale și să 
retragă autorizațiile celor care nu se con
formează”, declară Constantin Cărăuș, 
președintele Colegiului Farmaciștilor din 
Hunedoara.

Țăranii hunedoreni sunt Prefectul Deszi
dedati cu netul
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Fermierii hunedoreni sunt 
printre primii cei mai sprinteni uti
lizatori de internet pentru depunerea 
de cereri de plată. Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) informează că 31.000 de fer
mieri au accesat aplicația IPA Online 
și au completat electronic declarația 
de suprafață în vederea depunerii 
cererii de plată pentru măsurile de 
sprijin SAPS 2010.

Astfel, în intervalul 13 ianuarie 
-• 23 februarie 2010, un număr de 
31.000 de fermieri au completat elec
tronic această declarație, pentru o 
suprafață totală de aproape 600.000 
de hectare. Potrivit monitorizării 
APIA, cele mai multe accesări IPA 
Online au fost realizate de către fer
mierii din județele Sibiu (6.098 fer- ' 
mieri), Sălaj (3.145 fermieri) și 
Hunedoara (2.553 fermieri). în 
funcție de mărimea exploatației, cele 
mai mari suprafețe au fost digitizate 
în județele Sibiu (55.075 hectare), 
Călărași (54.490 hectare) și CaraȘ- 
Severin (49.732 hectare).

Cereri pe
http ://lpis.apia.org.ro

Reamintim că, prin intermediul 
aplicației IPA Online, accesibilă la 

adresa http://lpis.apia.org.ro/, fer
mierii pot realiza online operațiunile 
de identificare și digitizare a 
parcelelor agricole, stabilindu-și ast
fel declarația de suprafață.

APIA a dezvoltat aplicația IPA 
Online pentru a veni în sprijinul fer
mierilor, astfel încât să fie evitate ero
rile identificate în campaniile SAPS 
precedente, în ceea ce privește com
pletarea cererii de plată.

Precizăm că utilizarea acestei 
aplicații nu este obligatorie și nici nu 
condiționează acordarea sprijinului 
pe suprafață.

Orice fermier poate accesa IPA 
online, pe baza unui nume de utiliza
tor și a unei parole de acces furnizate 
de APIA personal fiecărui fermier și 
sub semnătura acestuia.

Dacă solicitantul nu are acces la 
internet, poate utiliza aplicația la 
Centrele APIA, unde angajații au fost 
instruiti pentru a oferi asistență fer
mierilor.

Este important de menționat că 
fiecare fermier care și-a completat 
declarația de suprafață prin inter
mediul IPA Online trebuie să depună 
la Centrele APIA și o cerere de plată, 
începând cu data de 1 martie 2010.

Irina Năstase

i-a lăsat pe ceangăi cu ochii în soare
O delegație a locuitorilor din 

cartierul hunedorean Ceangăi 
au așteptat zadarnic la ușa 

Prefecturii să se întâlnească cu 
reprezentantul guvernului în 

teritoriu. Oamenii au fost invi
tați de prefectul Attila Dezsi 
dar nu au reușit să se întâl
nească cu acesta. La rândul 

său Prefectul susține că a fost 
tot timpul în instituție dar nul

ii căutat nimeni

Locuitorii cartierului Ceangăi din 
Hunedoara se confruntă cu probleme pe 
care autoritățile refuză să le rezolve. Oa
menii sunt purtati de ani buni pe drumuri 
de la o instituție la alta.

Speranțe zadernice 
de Ia prefectură

în urmă cu o lună reprezentanții 
locuitorilor din cartierul hunedorean au 
depus un memoriu la Prefectură cu sper
anța că vor fi ajutați. Prefectul Attila 
Dezsi le-a sugerat oamenilor nemulțumiți 
să se întoarcă peste 30 de zile pentru a 
primi un răspuns la problemele lor. La 
sfârșitul săptămânii trecute hunedorenii 
au fost invitați de prefectul județului la o 
întâlnire pentru ziua de marți la orela 14. 
Ieri un reprezentant al locatarilor din 
cartierul Ceangăi s-a prezentat la Prefec
tura județului Hunedoara pentru întâl
nirea programată cu prefectul Attila 
Deszi, în speranța că acesta fiind de etnie 
maghiară, iar cartierul Ceangăi este pre
ponderent locuit de maghiari, problema 
se va rezolva. Din motive necunoscute 
prefectul a părăsit clădirea instituției cu 
puțin timp înainte de întâlnire. Contactat 
telefonic de către reprezentantul locuito

rilor din Ceangăi, acesta nu a fost de 
găsit.

Traiul printre ruine, 
firme și gunoaie

La sfârșitul anilor ’90 în cartierul 
Ceangăi din Hunedoara au apărut mai 
multe frme care au ca domeniu de activi
tate reciclarea materialelor, de la cartoane 
și pet-uri până la fier vechi. Conform 
PUG-ului municipiului Hunedoara 
cartierul Ceangăi este cartier de locuințe 
și nu zonă industrială. în curtea acestor 
societăți au fost construite, fără autoriza
ție mai multe hale. Proprietarii locuințelor 
din cartierul menționat sunt intoxicați zil
nic de fumul rezultat în urma arderilor de 
cauciucuri, cartoane și alte deșeuri. 
Locuitorii cartierului au sesizat au-

g
„ Cartierul 

Ceangăi din 
Hunedoara este 
căpușat de niște 
societăți comer
ciale, în special 
firme care reci
clează materi
ale: 
cartoane, pet- 
uri. Instituțiile 
stalului nu i-au nîc 
tem pasați de la o instituție la alta și 
jără nici un rezultat. Acum am venit 
la prefectură pentru că am stabilit o 
întâlnire cu domnul prefect. Dânsul 
face parte din partidul UDMR și cei 
care locuiesc în acel cartier majori
tatea sunt de etnie maghiară. Speram 
să ne poată ajuta dar acum nu poate 
fi găsit"

Tiberiu Galamboș 

toritățile municipiului. Au fost însă trim
iși de la o instituție la alta: de la primărie 
la Agenția de Mediu, de acolo înpoi la 
primărie și din nou redirecționați către 
prefectură. Disperați din cauza mirosului 
insuportabil și al fumului locuitorii 
cartierului Ceangăi au făcut presiuni în 
Consiliul Local al municipiului Hune
doara. Rezultatul a fost o dispoziție a fos
tului primar prin care nici o societate nu 
mai putea să-și desfășoare activitatea în 
acea zonă. în perioada ultimelor alegeri 
locale, actualul edil Ovidiu Hada, și-a 
desfășurat campania electorală și în 
cartierul afectat. Edilul a promis oame
nilor rezolvarea tuturor problemelor cu 
care se confruntă. După două săptămâni 
de la instalarea în funcție primarul a uitat 
să mai răspundă la solicitările celor care 
l-au votat.

Irina Năstase

B
 Astăzi eu am fost

, toată ziua în prefectură.

Nu am avut programată 
nici o întâlnire cu reprezentanții 
locuitorilor din Ceangăi Hune
doara. Este ora 17 jumate și eu sunt 
încă la lucru. Domnul poate să vină 
daca vrea să vorbească cu mine. Mă 
găsește aici ”

Deszi Attila, 
prefect de Hunedoara

://lpis.apia.org.ro
http://lpis.apia.org.ro/
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6 Cultură
Academicianul Răzvan Theodoreseu, fost senator PSD 
$7 ministru al Culturii în Guvernul Năstase, care și-a 
anunțat, marți, demisia din partid, a declarat câ vrea să 
candideze la funcția de președinte sau vicepreședinte în 
Academia Română, la alegerile din aprilie.

Vlăstarele Orăștiei: 14 ani de performanță
în februarie 1996 lua ființă, 
pe lângă Biserica Ortodoxă 
„Adormirea Maicii Domnu
lui”, un cor de copii care în 
numai câțiva ani avea să de
vină unul dintre cele mai re
prezentative formații corale 
cunoscute în România și în 

Europa.

Compus încă de la înființare 
dintr-un număr impresionant de 
copii, majoritatea elevi de școală 
generală, corul înființat de prof. 
Petru Androne Eli a reușit, încă de 
la debut să „bifeze” o premieră 
națională: primul cor de copii ama
tori din România care a susținut in
tegral muzica Sfintei Liturghii.

Treptat, corul a început să-și 
lărgească repertoriul, ajungând să 
abordeze aproape 200 de piese din 
repertoriul sacru și laic, în 20 de 
limbi.

Până în prezent, „Vlăstarele 
Orăștiei” au susținut concerte și 
recitaluri pe mari scene ale Europei, 
în cadrul unor festivaluri inter
naționale de anvergură: Austria, 
Italia, Franța, Ungaria, Germania, 
Cehia.

O scurtă incursiune în palmare
sul intern și internațional al 
„vlăstarelor” demonstrează nivelul 
înalt de performanță la care a ajuns 
acest cor: Premiul Uniunii Compoz
itorilor și Muzicologilor din Româ
nia (2004), Diploma de Argint la 
Olimpiada Corală Mondială de la 
Bremen (2004), Diploma de Argint 
la festivalul - concurs internațional 
„Robert Schumann” de la Zwickau 
- Germania (2006), două Diplome 
de Argint la festivalul internațional 
„Franz Schubert” de la Viena 
(2007), Diploma De Argint și 
Diploma de Excelență la festivalul 
Cântecelor de lamă „Petr Eben”de 
la Praga (2007 și 2008), Diploma de 
Argint la Olimpiada Corală Mondi
ală de la Graz - Austria (2008), 
două Diplome de Argint la festi
valul internațional „Musica Sacra” 
de la Roma, o Diplomă de Bronz și 
una de Argint la festivalul inter
național „Johannes Brahms” de la 
Wernigerode - Germania (2009). 
Coml „Vlăstarele Orăștiei” este 
membru ăl Asociației Naționale 
Corale și a fundației Interkultur.

Rezultatele de excepție ale 
corului „Vlăstarele Orăștiei” au fost 
posibile și datorită susținerii finan
ciare pe care Primăria Municipiului 
Orăștie și Consiliul Local au acor

dat-o, de-a lungul timpului, acestei 
formații, fie prin alocarea unor 
sume din buget, fie prin realizarea 
unor proiecte de finanțare.

„Indiscutabil, corni de copii 
„Vlăstarele Orăștiei” reprezintă un 
etalon în peisajul cultural orăștian și 
unul dintre cei mai activi am
basadori culturali ai „orașului 
Paliei” în România și în Europa. 
Sunt fericit că am ocazia să transmit 

felicitări sincere pentm toate real
izările și performanțele acestor 
copii minunați, conduși cu măiestrie 
de către prof. Petru Androne Eli.

Coml a împlinit în această lună 
14 ani detexistență iar acești ani au 
însemnat sacrificiu, devotament, 
stăruință, luptă și împlinire. Nu este 
ușor și nici de trecut cu vederea o 
asemenea istorie în ‘care arta și 
dragostea față de muzică s-au împli- 

tit în chip atât de armonios cu pe 
formanța.

Acum, la moment aniversar, 
adresez un sincer la mulți ani tu
turor membrilor și susținătorilor 
acestui minunat cor, care ne-a adus 
atâtea satisfacții și motive să fim 
mândri că suntem orăștieni”, ne-a 
declarat Alexandru Munteanu, pri
marul municipiului Orăștie.

Dan Burza

* K •

Deva găzduiește “Zilele Icoanei”
De astăzi încep la Deva „Zilele 
Icoanei”, o manifestare de cre

dință organizată de cei ce promo
vează Serile LOGOS, cu 

binecuvântarea Episcopiei Devei 
și Hunedoarei. Manifestarea este 

o succesiune de evenimente 
culturale și un program liturgic 

de excepție.

într-o perioada de postire, de pregătire 
pentru bucuria învierii organizatorii 
lansează o sărbătoare a imaginii și a sune
tului care „știu și ele să postească...” La 
ZileleTcoanei sunt așteptați oaspeți'de la 
Atelierul de iconografie al Mănăstirii Oașa, 
Grupul de iconari Sfântul loan Damaschinul 
din Cluj Napoca și de la Atelierul de icono
grafie al Mănăstirii Nicula, Sorin Albu, Ni-

culina Albu, Simona Andrușca, diaconul 
Nicolae Bălan, Dorin Berian, Mihai Barbu, 
Roxana Chidean, Călin Chifar, Cornelia 
Giurgiuman, Pr. Ioan Ginșca, Angela Hanc, 
Cătălin Mătăsaru, Pr. Iulian Nistea, Ioan 
Popa, Horea Preja, Andrei Rosetti, Teodora 
Roșea, Bogdan Vlăduță.

Daruri de Dragobete de la tinerii 
democrat-liberali

Tinerii democrat-liberali au 
ieșit în centrul municipiului 
Hunedoara unde au împărțit 
cadouri perechilor de îndră
gostiți care le-au ieșit în cale, 

ieri, de Dragobete.

Costumați în ton cu sărbă
toarea, tinerii le-au oferit doamnelor 
flori și inimioare de pluș, iar dom
nilor câte o diplomă de Dragobete. 
„Dorim să marcăm sărbătoarea 
tradițională a iubirii prin câteva 
mici atenții îndrăgostiților de orice

“Postul Mare, vreme 
de confirmare 
a identității noastre” 

l
Evenimentul se desfășoară cu binecu

vântarea Episcopiei Devei și Hunedoarei. 
"Evenimentul „ Zilele Icoanei” este de
osebit din mai multe puncte de vedere. Toc
mai am serbat Duminica' Ortodoxiei, 
duminică ce are în centrul ei icoana ca sin
teză a creștinismului. Să nu uităm apoi că 
suntem în Postul Mare, vreme de confir
mare a identității noastre ortodoxe, ori 
„Zilele Icoanei” ne reafirmă apostolicitatea 
credinței pe care o mărturisim. Și nu în ul- 
timul rând, într-o lume în care simbolurile 
s-au pervertit, icoana constituie reperul care 
ne readuce dimensiunea firească a simbolu
lui cu tot ceea ce reprezintă el de fapt", a 
mărturisit Preasfinția Sa Gurie al Devei și 
Hunedoarei.

vârstă. Considerăm că tradițiile 
românești trebuie păstrate și duse 
mai departe, Nu trebuie să punem 
accent doar pe cele preluate, cum 
este cazul Valentine’s Day”, a de
clarat prim-vicepreședintele organi
zației de tineret a PD-L Hunedoara, 
loan Lobonț.

Americanul Hada nu 
. iubește Dragobetele

Singurul care se dovedește a fi 
mai aproape de obiceiurile ameri
canilor decât de tradițiile stră-

moșești este primarul municipiu. 
Hunedoara, Ovidiu Hada, care nu 
le-a acordat tinerilor democrat lib
erali autorizație pentru organizarea 
unei adevărate sărbători în centrul 
orașului de Dragobete. Tinerii 
pedeliști și-au propus amenajarea 
unui mini platou în fata Cîscj 
Cultură unde . *<* ■»*- -

a fost pvsibil.

Andreea La



““Primăriile se ocupă de alte treburi: apă, canalizare 
și altele. Banii aceștia (taxa din turism, n.red.)vin 
direct la noi ca să nu se ducă la canal!
Glumeam, desigur! ”

Interviu 7

Promovarea turismului:
ca la noi la nimeni
Compania de Turism a Consi
liului Județean este o afacere 
tipic românească, cu ascunzi
șuri, interese de grup și multi 
bani publici puși să „lucreze” 
în slujba celor de sus. Compa
nia de Turism S.A a fost înfiin

țată declarativ pentru 
promovarea turismului în ju
dețul Hunedoara. în realitate 
prin respectiva firmă CJ Hu
nedoara urmărește să promo
veze pensiunile și vilele unor 
consilieri și chiar ale șefului 
instituției. Promovarea turis- 

h.. lui se face peste tot în lume, 
însă modalitățile de abordare a 
subiectului sunt cu totul dife
rite de cele practicate la noi.

Organizațiile locale de turism nu 
sunt o invenție a CJ Hunedoara, ele 
sunt de fapt sufletului catalizatorul tur
ismului în țările cu tradiție în domeniu, 
cum ar fi spre exemplu Austria. Am luat 
ca exemplu un Birou Local de Turism, 
de fapt o asociație turistică locală din 
Tirol, din zona Kitbuhel, vârful turis
mului din Austria. E drept, exemplul 
nostru vizează doar trei localități, dar 
numărul de agenți economici implicați 
în turism (hoteluri, pensiuni, vile turis
tice, restaurante, baruri, campinguri, 
• _,ve de închiriere de echipamente sau 
firme de transpbrt pe cablu) - 1.050 
este relativ comparabil cu numărul 
celor din județul Hunedoara.

Directorul Kitzbuheler Alpen 
Torismusverband, Maximilian Salcher 
a avut amabilitatea să ne explice cum 
se promovează turismul în una dintre 
cele mai căutate destinații din Europa.

Rep: Domnule Salcher, ce este de 
fapt Biroul de Turism pe care îl con
duceți?

Maximilian Salcher: Suntem o 
societate deschisă de drept public, o 
asociație mai pe scurt, înființată prin 
legea locală a Landului Tirol. Până în 

anul 2006 funcționau astfel de birouri 
locale de turism în toate stațiunile. în 
2006, prin decizie politică s-a hotărât 
comasarea lor, astfel că, din 250 de or
ganizații din Tirol, au rămas 36. Unifi
carea a fost necesară pentru a dobândi 
o putere mai mare și pentru a centraliza 
eforturile de promovare. Noi avem în 
componență localitățile Kirchberg, 
Brixen și Westendorf.

Rep: Cum funcționați, cui vă sub
ordonați și cine vă finanțează?

M. S.: Avem un buget anual de 
4.200.000 de euro, care provine din 
taxa locală de turism, taxă care se 
virează integral la noi, în valoare de 1 
euro/ persoană/ noapte. Anul trecut am 
avut în cele trei stațiuni, peste 
1.600.000 de înnoptări. Restul de bani 
provin dintr-o taxă stabilită la nivelul 
Tirolului, prin care fiecare agent eco
nomic, fie că activează în turism, fie că 
nu plătește 0,12% din veniturile pe care 
le obține. Apoi, cei 1.200 de proprietari 
de case de vacanță, deci fără activitate 
comercială în turism, plătesc pe lângă 
impozitul normal încă o taxă de unde 
mai vin cam 500.000 de euro către noi 
și, toți agenții economici implicați în 
turism sunt obligați prin lege să ne 
plătească o cotizație. Și mai avem și 
venituri proprii de 700.00 de euro 
anual.

Rep: Taxa de turism nu ajunge pe 
mâna autorităților publice locale?

M. S.: Avem și noi taxa locală de 
turism ca în România, dar banii nu se 
duc la bugetul primăriilor. Primăriile se 
ocupă de alte treburi: apă, canalizare și 
altele. Banii aceștia vin direct la noi ca 
să nu se ducă la canal! Glumeam, de
sigur!

Rep: Ce faceți cu banii aceștia, 
destul de multi?

M. S.: Circa 25% se duc pentru 
funcționarea noastră, sedii, pentru că în 
fiecare localitate avem câte un sediu, 
salarii, cheltuieli curente. Apoi, tot cam 
25 % sunt destinați la întreținerea pâr
tiilor de schi fond, a potecilor, a pistelor 
de mountain bikeing, indicatore turis

tice și altele. Mai alocăm 25% din bani 
pentru diverse evenimente organizate 
de către cele trei primării, unde con
tribuim cu bani și ultimul sfert merge 
spre promovare.

Rep: Dați-ne un exemplu concret 
de promovare.

•

M. S.: Suntem orientați foarte put
ernic spre Kitzbuhel, stațiunea de la 5 
km depărtare de noi, care este o marcă 
mare și puternică. în 2006, birourile din 
Kitzbuhel, Sankt Johan in Tirol și Brix- 
ental au fondat firma de marketing 
Kitzbuheler Alpen, care este de fapt și 
logo-ul nostru.

Iama suntem bineînțeles foarte 
puternici, fiind una dintre cele mai mari 
regiuni de schi din Lume. Avem 357 de 
lifturi, telegondole și telescaune, 3.440 
de tunuri de zăpadă, 1.080 de km de 
pârtii, dintre care 762 deserviți de 
tunuri, 256 de restaurante și localuri pe 
pârtii ceea ce le face și mai atractive și, 
avem, Hahnekamm, coborârea de la 
Kitzbuhel și alte concursuri de schi de 
anvergură mondială!

Ne-am pus întrebarea „De ce vin 
oaspeții la noi?” și iată principalele mo
tive obținute că răspunsuri la cercetarea 
de piață: oferta de pârtii, calitatea 
zăpezii și mărimea regiunii de schi. 
Asta este, de fapt ceea ce și oferim și 
răspunsurile ne-au demonstrat că nu am 
greșit în orientarea noastră.

Și, cum vă spuneam, avem foarte 
multe tunuri de zăpadă. Pentru mar
ketingul acestora am folosit legenda lo
cală care spune că zăpada este făcută de 
o femeie, Frâu Holle. Din punctul nos
tru de vedere, legenda sună acum așa: 
Cine face zăpada? Frâu Holle! Unde 
locuiește Frâu Holle? în Kitzbuheler 
Alpen! Cine o ajută la făcutul zăpezii? 
Tunurile de zăpadă! Ca o paranteză, ză
pada este produsă doar din apă de băut, 
apă plată Pe timpul verii, avem parcuri 
tematice amenajate pe munții spre care 
funcționează telegondolele, avem 
lacuri, avem o ofertă foarte mare de 
poteci de drumeție marcate, avem cea 
mai mare rețea de piste de mountain 
bikeing din Austria, este și un festival, 
KitzAlp Bike, avem Cupa Mondială la 
Triatlon, Raliul Alpin, și prin multele 
terenuri de golf putem fi numiți și cen
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Maximilian Salcher, director Kitzbuheler Alpen Torismusverband

trul de golf al Alpilor.
Normal, imaginea de prezentare 

de vară se leagă tot de Frâu Holle. Ce 
face Frâu Holle vara? Face concediul!

Rep: Finanțare de la buget aveți?

M. S.: Nu avem finanțare de la 
nici un fel de buget, ajutăm nor 
bugetele primăriilor!

Rep: Cum faceți promovarea și 
unde vă promovați?

M. S.: Din studiile efectuate a 
reieșit că grosul turiștilor sosește la noi 
din Germania, Olanda și Austria. Deci 
ne consolidăm poziția pe aceste piețe! 
Apoi, avem în plan secundar Marea 
Britanie, Franța și de anul trecut Româ
nia! Promovarea internă o facem cu oa
menii noștri specializați în marketing, 

*-mr .

iar pe extern lucrăm cu profesioniști din 
țările respective!

Rep: Investiți în promovarea în 
România?

M. S.: Da, România este o piață 
bună pentru noi, anul trecut am avut 
cam 8.000 de înnoptări de la voi. Avem 
ca target creșterea la 20.000 pe acest 
an! După debutul de anul trecut, prin 
participarea la Târgul de turism din 
toamnă, avem semnale pozitive și chiar 
și un premiu obținut aici în România! 
Participăm la târg și în martie, am 
tradus și tipărit materiale noastre de 
promovare în română și așteptăm cu 
drag turiștii din țara dumneavoastră în 
inima Tirolului.

A consemnat 
Marcel Bot
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Poliomielita ar putea fi a doua boală eradicata prin vaccinare, după variolă, 
finalizarea acestei acțiuni anunțată de OMS fiind însă decalată din lipsa fon
durilor, un nou termen pentru a scăpa de maladie putând fi 2012, a spus, se
cretarul de stat în Ministerul Sănătății Adrian Streinu Cercel.

*

45 de milioane de euro 
vor fi alocați de CE pen
tru interconectarea rețe

lelor bulgară și elenă, 
iar nouă milioane pen
tru interconectarea cu 

România.

Președintele Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel Barroso, 
a declarat în cursul unei în
trevederi cu președintele bul
gar Gheorghi Pârvanov, că în 
săptămânile următoare CE va 
aproba fondurile necesare pen

tru interconectarea rețelei de 
gaz a Bulgariei cu cele ale 
României și Greciei.

CE a promis aceste fon
duri anul trecut, după criza 
gazului . dintre Rusia și 
Ucraina, ce a afectat grav Bul
garia, relatează Sofia News 
Agency. 45 de milioane de 
euro vor fi alocați de CE pentru 
interconectarea rețelelor 
bulgară și elenă, iar nouă mil
ioane pentru interconectarea cu 
România. Barroso a amintit că 
aceste două proiecte se numără 
printre cele 44 aprobate de CE, 
alături de cel pentru constru
irea gazoductului Nabucco, ce

DNA: în 2009 a

CE va aproba interconectarea cu gaz 
a Bulgariei, Greciei și României

Șeful Direcției Naționale Anti- 
corupție (DNA), Daniel Morar, 
a afirmat că anul trecut a cres
cut numărul de arestați, însă a 
scăzut numărul de inculpați în 
cauzele soluționate de procu

rorii anticorupție.

Astfel, dacă în 2008 numărul de 
inculpați a fost de 683, anul trecut 
acesta a fost de 552, în timp ce 
numărul de arestați înregistrați în anul 
precedent a fost de 65, iar în 2009 
numărul a fost de 81.

Din cei 81 de inculpați arestați în 
timpul urmăririi penale, 22 au fost 
trimiși în judecată în stare'de liber
tate, de către DNA.

Bilanțul activității procurorilor 
anticorupție relevă faptul că aceasta 
se încadrează în aceeași parametri, 
având de soluționat 2.300-2.600 de 
cauze.

crescut numărul de arestați

Anul trecut, instanțele au 
soluționat, în primă instanță, 1.871 de 
cauze trimise în judecată de DNA.

Procurorii anticorupție au final
izat, în anul 2009, 168 de rechizitorii, 
în 2008 înregistrându-se 163.

Anul trecut, din cei 552 de 
inculpați deferiți justiției de DNA, un 

număr de 224 sunt persoane cu funcții 
de decizie și de demnitate publică.

în 24 de dosare, DNA a aplicat 
amenzi administrative (articolul 18 
indice 1, Cod procedură penală).

Totodată, DNA a înregistrat anul 
trecut 22 de achitări în instanțe, în 
2008 numărul a fost de 23.

Iranul ia în calcul să-și 
construiască două noi centrale nu
cleare sub munți, pentru ca avioanele 
inamice să nu le poată distruge. Este 
încă o dovadă, susțin oficialii ameri-<___________  

urmează să treacă pe teritoriul 
României și Bulgariei. De 
asemenea, președintele CE l-a 
felicitat pe Pârvanov pentru 
eforturile depuse pentru con
solidarea UE.

Președintele bulgar Ghe
orghi Pârvanov i-a sugerat 
președintelui UE, Herman Van 
Rompuy, ca Bulgaria să devină 
coordonatorul UE pentru Bal
cani. Pârvanov, aflat în prima 
sa vizită la Bruxelles din ul
timii trei ani, s-a întâlnit cu 
președintele UE după o în
trevedere cu președintele PE, 
Jerzy Buzek.

Iranul vrea să construiască 
alte două centrale nucleare

câni, că Teheranul refuză cooperarea 
constructivă cu Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică.

Iranul a făcut acest anunț la scurt 
timp după ce generalul american 
David Petraeus a avertizat că Wash
ingtonul va face presiuni din ce în ce 
mai mari, ca să împiedice dezvoltarea 
programului nuclear iranian. De 
curând, premierul turc Recep Tayyip 
Erdogan a avertizat că un raid preven
tiv al aviației israeliene împotriva 
facilităților nucleare iraniene ar fi "un 
dezastru cu consedințe imprevU. 
ibile".

Anul trecut, în noiembrie, 
președintele Iranului a anunțat că țara 
lui va construi încă zece uzine •’ 
îmbogățire a uraniului. Facilitățile v 
avea aceeași capacitate de producție 
ca uzina de la Natanz, unde Iranul are 
peste 8.600 de centrifuge.___________ >

Ungaria interzice negarea
Holocaustului

Negarea Holocaustului a devenit 
ilegală în Ungaria și este pasibilă de trei 
ani de detenție, după ce Parlamentul a 
votat luni un amendament de modifi
care a Codului Penal. Moțiunea, 
prezentată de socialiștii de la putere, a 
fost adoptată cu 197 de voturi pentru, 
unul impotrivă și 144 de abțineri.

Legea pedepsește negarea publică 
a Holocaustului sau prezentarea sa 
drept un eveniment lipsit'de importanță. 
Până în prezent, o concepție largă 
privind libertatea de exprimarea nu in
terzicea astfel'de declarații. Socialiștii 

RADIO
ORASTE

COLOR
90.3

au invitat supraviețuitori ai Holocaus
tului la această sesiune a Parlamentului, 
ultima înainte de alegerile legislative 
din luna aprilie. Cel mai mare partid de 
opoziție, Fidesz (dreapta) - care, 
potrivit sondajelor, va forma următorul 
guvern - a vrut un amendament pentru 
a pedepsi la fel și negarea crimelor 
comise de dictaturile comuniste, dar 
deputății au respins această propunere.

Aproape 600.000 de unguri de 
origine evreiască au murit în timpul 
Holocaustului. în Ungaria trăiește în 
continuare cea mai mare, comunitate de

evrei din Europa, avan între 60.000 și 
100.000 de membri.



Dianne Reeves revine la București
Cântăreața de jazz Diane Reeves, câștigătoare a patru premii
Grammy, revine Ia București,într-un concert care va avea loc pe 9 
mai, la Sala Palatului, informează organizatorii, Kompas Events 
și Asociația Culturală Teocta.

Scarlett Johansson 
era să moară strivită de un cal

Scarlett Johansson a lăudat 
într-un interviu recent curajul unui 
bodyguard bulgar care i-a salvat 
viața, actrița americană fiind foarte 
aproape de a fi strivită de greutatea 
unui cal în timpul unor filmări. In
cidentul a avut loc în 2008, în tim
pul filmărilor pentru pelicula 
"Cealaltă moștenitoare Boleyn/ The 
Other Boleyn Girl". Acest film, re
gizat de Justin Chadwick, 
reprezintă o adaptare
cinematografică a romanului 
omonim lansat în 2001 de Philippa 
Gregory. Acțiunea este plasată în 
secolul al XVI-lea și prezintă versi
unea romanțioasă a vieții lui Mary 
Boleyn, interpretată de Johansson, 
și aventura ei de o noapte cu regele

Hernie al VlU-lea, soțul surorii ei, 
Anne Boleyn.

Rememorând acel incident, 
Scarlett Johansson a declarat: 
"Călăream cu ambele'picioare de 
aceeași parte a șeii, purtam acel cos
tum de epocă foarte greu, însă eram 
mereu însoțită de acel bodyguard 
bulgar. Plouase mult și călăream pe 
un teren mlăștinos, când, dintr-o 
dată, calul a devenit foarte agitat. S- 
a ridicat în două picioare și m-ăm 
simțit maiestuoasă în acel moment, 
până în momentul în care el a 
alunecat, a căzut pe o parte și a în
ceput să se zbată. Eram sigură că 
îmi va zdrobi picioarele, când, 
parcă de nicăieri, a apărut body- 
guardul meu bulgar care s-a oprit, a

coborât, a împins calul, m-a ridicat 
în aer și m-a ajutat să revin în șa. 
Știam că într-o zi îmi va salva viața 
și exact asta a făcut". In toaje arti
colele apărute în presa bulgară care 
au tratat acest subiect, numele 
bodyguardului nu a fost dezvăluit.

Actrița Scarlett Johansson a 
devenit celebră odată cu rolul său 
din filmul "îmblânzitorul de cai" 
(1998), consolidându-și statutul de 
star cu partituri precum cele din 
"Rătăciți printre cuvinte", pentru 
care a câștigat premiul BAFTA, și 
"Fata cu cercel de perlă". Ea a 
lansat anul trecut al doilea album 
muzical al său, împreună cu muzi
cianul american Pete Yom.

Lorenzo 
Lamas va fi
mire pentru 
a cincea oară

Robert Pattinson și Kristen Stewart
recunoscut că formează un cuplu

--------------------------------------------------------------------------- - însă nu e deloc ușor. Trebuie să facem toate acele lu

zi dorul britanic Robert Pattinson, inter
pretul vampirului Edward Cullen din 

franciza "Amurg", a recunoscut, după 
multe luni de intense speculații în presa 
internațională, că are o relație cu colega 
sa din această serie, actrița Kristen Ste

wart, interpreta personajului Bella.

Potrivit dailymail.co.uk, cei doi tineri actori, care 
și-au început relația încă din 2009, ar fi trebuit să se 
prezinte împreună, ca un cuplu, la gala premiilor 
B FTA. ce a avut loc duminică, la Londra, însă au 
ajuns în cele din urmă separat la acest eveniment.

Pattinson, în vârstă de 23 de ani, a fost intens 
aplaudat de publicul prezent la ceremonie, în timp ce 
St irt, în vârstă de 19 de ani, a fost desemnată 
câștigătoarea categoriei "cea mai bună actriță 
debutantă”, la gala BAFTA, organizată la Royal 
-Opera House. După ce a refuzat multe luni să co
menteze relația pe care o are cu colega sa de platouri, 
Robert Pattinson a recunoscut că formează un cuplu 
cu Stewart. "E extrem de dificil, dar, da, suntem 
împreună. Nu putem mereu să ajungem. în același 
timp într-un loc, din cauza fanilor. E o adevărată neb
unie. Aceasta ar fi trebuit să fie prima noastră apariție 
în public în calitate de cuplu, însă a fost imposibil. 
Suntem acum împreună, aici, la un eveniment public,

cruri pentru a nu atrage atenția", a declarat actorul bri
tanic.

După gala premiilor BAFTA, cuplul s-a deplasat 
la Grosvenor House Hotel pentru petrecerea de după 
ceremonie, de unde cei doi au plecat la puțin timp 
după miezul nopții. Luni seară, Kristen Stewart a par
ticipat, singură, la gala Elie Style Awards, în timp ce 
Robert Pattinson a fost ocupat cu filmările pentru noul 
său lungmetraj, intitulat "Bel Ami".

Zvonurile despre relația dintre cei doi actori au 
apărut imediat după lansarea primului film din ffan- 
ciza "Amurg", la sfârșitul anului 2008. Catherine 
Hardwicke, care a regizat primul film al francizei, a 
declarat: "După câte mi-a spus Kristen, nu s-a întâm
plat în timpul filmărilor pentru primul lungmetraj. 
Nimic nu a depășit limita în timpul acelor filmări. 
Kristen a avut nevoie de mai mult timp pentru a 
înțelege și pentru a-și spune: «OK, trebuie să-i dau o 
șansă și să încerc să fiu alături de această persoană»1'.

Totodată, regizoarea americană a recunoscut că 
a remarcat puternica atracție dintre cei doi actori în 
timpul filmărilor, însă i-a transmis un avertisment lui 
Pattinson, deoarece Kristen Stewart avea doar 17 ani 
pe atunci: "După ce l-am distribuit în film, i-am spus: 
«Rob, nici măcar să nu te gândești să ai o relație cu 
ea. Nu are încă 18 ani. Vei fi arestat".

Primele două lungmetraje din această franciză 
de succes - "Amurg" și "Saga Amurg: Lună Nouă" -

au obținut împreună încasări de 1,08 miliarde de 
dolari. Al treilea film al seriei, intitulat "Eclipse", va 
fi regizat de David Slade, un cineast specializat în 
filme horror, și va fi lansat în vara acestui an. Franciza 
"Twilight" are la bază volumele scrise de Stephenie 
Meyer, vândute în peste 85 de milioane de copii, în 
mai mult de 50 de țări.

Pentru Lorenzo Lamas, 
dragostea nu cunoaște vârstă, iar 
căsătoria nu are număr. După patru 
cununii și tot atâtea divorțuri, ac
torul este pregătit să îmbrace cos
tumul de mire pentru a cincea oară. 
„Tata s-a logodit și este îndrăgostit 
lulea. Atâta timp cât el este fericit, 
are binecuvântarea mea. Felicitări, 
tatii”, l-a dat de gol chiar fata lui, 
Shayne , într-un interviu acordat 
unui tabloid american.

Lorenzo Lamas, 52 de ani, a 
cunoscut-o pe viitoarea lui soție, 
Shawna Craig, în urmă cu doar trei 
luni de zile, însă acest lucru este 
irelevant. Ca și diferența de vârstă, 
de altfel. Logodnica „Renegatului” 
are doar 23 de primăveri, fiind mai 
tânără chiar decât viitoarea ei fiică 
vitregă, Shayne. Dar nu există reg
uli în dragoste și în război...

Lili Sandu
se iubește
cu un
yankeu

Anemona Niculescu 
s-a căsătorit în secret 
în Marea Britanie

Mei B i-a împrumutat 
ficei sale fostul ei look

A fost prima membră a 
trupei A.S.I.A. care a părăsit 
formația. A apărut în telenov- 
ela difuzată de Antena 1, 
„Secretul Măriei”, și toată 
lumea credea că Anemona 
Niculescu, 31 de ani, va 
rămâne multă vreme în 
atenția publicului.

Dar iată că nu a fost 
deloc așa. Vedeta a decis să 
părăsească România pentru 
totdeauna și chiar să se 
mărite în secret. Frumoasa 
actriță a spus „Da” la în
ceputul lunii februarie, în 
Marea Britanie. Fericitul este 
Valeriu Oșoianu, un bărbat 
născut în Constanța și stabilit

în Anglia. Cei doi au făcut 
deocamdată doar cununia 
civilă, urmând ca nunta să 
aibă loc undeva în vară.

Până atuței, continuă să 
își exprime dragostea lor cea 
mare pe unde apucă, chiar și 
pe internet. „Te iubesc, pui, 
mai mult decât, orice”, i-a 
scris Anemona soțului ei, la 
care răspunsul nu putea fi 
lipsit de dulcegărie: „Te 
iubesc cel mai mult!”. A 
renunțat Anemona să își 
trimită inima în America sau 
în Asia, așa cum ne cânta la 
începuturile ei, și iată că su
fletul ei a vrut să rămână în 
Europa.

Așa mamă, 
așa fiică, ar 
spune cineva 
văzându-le pe 
Mel B și pe fiica 
sa. Angel Iris, 
care va împlini 
în aprilie trei 
anișori, -a ținut

probabil cu tot dinadinsul să împru
mute ceva din lookul fostei Spice 
Girl.

Dar, cum Melanie a mers cam 
departe și-și-a ras capul pe jumătate, 
stil Rihanna, micuța s-a mulțumit cu 
un ciuf care ar face mulți punkiști să 
pălească de invidie. Cele două 
păreau extrem de mândre, atunci 
când s-au dus la cumpărături în West 
Hollywood. Iar când au trebut pe 
lângă o florărie, s-a văzut cât de 
inspirată a fost Mei: trandafirii erau 
roz ca hăinuța fiicei sale.

Criză, necriză, fetele fru
moase au o genă care le permite să 
se descurce în orice situație. Lili 
Sandu, de exemplu, rămasă 
singură după despărțirea de britan
icul James, nu a stat mult pe gân
duri și și-a găsit consolarea peste 
Ocean.

Cântăreața a păstrat registul 
limbii engleze și se spune că ar fi 
început o Telație cu un om de afac
eri din Statele Unite. Lili l-a cunos
cut pe „yankeu” prin buna ei 
prietenă, Elena Băguci, în a cărei 
casă locuiește de ceva vreme, după 
ce a decis să părăsească România 
în căutarea unui trai mai bun. Și, 
din câte se pare, l-a găsit. Că doar 
nu degeaba America este 
considerată noua Țară a 
Făgăduinței.

x.________________________________A
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Umor...
Exploatări V 
de cărbune

Uriași

V

£/« ambițios profesor de științe, ale cărui teorii i-au ruinat reputația și l-au 
pus în ținta bătăii de joc a colegilor din comunitatea academică, decide să 
își caute fratele dispărut, care i-a lasat ca unic indiciu câteva note însem
nate pe marginea romanului lui Jules Verne "Călătorie spre centrul Pă- 
mântului"(HBO, 15:25, Călătorie spre centrul pământului)
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^TV/?1

07:00 JO de Jamă: Hochei pe gheață 
masculin: Sfertul de finală 4

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

nian serial, 2008 - 205.)
11:15 Fotbal UEFA Champions Lea

gue. (rel.); Rezumatele zilei
12:05 Semne (reportaj, 2007, rel.) 
12:30 Iubiri dincolo de ecran (rel.)-

Episodui 10
12:45 Secretele de Ia palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 15.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn

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

2010
14:50 Info Olimpic
15:30 Akzente (magazin cultural)
16:55 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
18:25 Secretele de la palat ( sud-co- 

reean serial, 2009 - 16.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn,

S Tac-woong Eom, Hyun-jung Go
19:40 Info Olimpic

2 19:50 Sport
»v. 20:00 Telejumal;Sport; Meteo
SS 21:10 JO de lamă: Schi fond: Ștafeta 

feminină 4 x 5 km Transmisiune 
directă de la Vancouver (începe 
la ora 20:50)

q 23:50 Info Olimpic (rel.)

Apuse!
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V Ungher

Latăf

Poftim

Lene!
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n-30
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14:00

15:00

16:30

18:00

23:15
23:30

Miracole (italian serial de 
dramă, 2007, rel. - 201.)

Unchiul din America 2 (italian 
serial de comedie, 2006) cu 
Christian De Sica

Eurovision Selecția Națională 
2010
Gaz pe folk (emisiune con

curs)
Eurovision Selecția Națională 

2010
Cetățile de gheață ale Reteza

tului (rel.)
Telejurnal; Sport
JO de lamă: Bob Feminin- 

Manșele 3 și 4
JO de lamă - Schi acrobatic- 

Feminin - Aerials Finale
JO de lamă (rel.)-Hochei pe 

gheață masculin Sfertul de fi
nală 3
JO de Iamă-Hochei pe gheață 

masculin Sfertul de finală 4
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Fotbal UEFA Champions Lea

gue (rel.)-Rezumatele zilei 2
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999)
JO de Iamă-Hochei pe gheață 

feminin - Finala mică
JO de lamă (rel.)-Info olimpic
Lecția de scrimă (SUA film de 

acțiune, 1991)

Frânturi 
din viață

Hr 
textil

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, AFINĂ, Al, ANA, ANAFORĂ, APARI, APĂ, 

APĂRARE, AR, ARĂMI, ARAPI, ARĂPILĂ, 
ARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AȚIPIT, ĂLA, 
BRAȚ, BRAV, CAPATAVOȘI, IP, IRITATĂ, 

IȚARI, LĂMURI, LĂSAȚI, NA, ORARI, 
PftNTALONAR, PRĂVĂLAT1C, RECITATORI, 

Rl, TATĂ, TO, UNITĂ, VARĂ.

Petru Ardelean - ARAD
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07:30
08:00 *Ncatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009) 07:00 Sărmana Maria (1996, rel.)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 în numele iubirii (2008, rel.)
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 10:00 9 luni și o crimă (SUA dramă. 09:15 Cameleonii (2009, rel.)

1997) 2006, rel.) 92' cu Tilda Swinton, 10:30 Iubiri (columbian serial, 2006)
12:00 Sheena (SUA film serial de Amber Tamblyn, Vincent 11:45 Pagini de viață (2006)

aventură, 2000) cu Gena Lee Piazza, Constance Wu 13:00 Pagini de viață (2006)
Nolin, John Allen Nelson 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, i 14:30 Aniela (român serial, 2009, rel

13:00 Observator 1973, rel. - 3684.) cu Heather 15:30 Destine furate (SUA serial,
14:00 Mica domnișoară gaj (SUA co- Tom, Christel Khalil 2007)

medie, 1980) 103' cu Walter 13:00 Știrile PRO TV (2009) 16:25 Vremea de ACASĂ
Matthau, Julie Andrews, Tony 14:00 Aventuri în Alaska (canadian- 16:30 Sărmana Maria (mexican se-
Curtis, Bob Newhart neo-zeelandez aventură, 1994) rial, 1996

16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate
17:00 Acces Direct 1973 -3685.) cu Heather Tom, 18:30 în numele iubirii (mexican se-
19:00 Observator Christel Khalil, Lauralee Bell, rial, 2008)
20:30 Fiica președintelui (SUA-ger- Don Diamont 19:30 Cameleonii (mexican film se-

man film de acțiune, 1999) 93' 17:00 Știrile PRO TV (2009) rial de acțiune, 2009),
cu Măriei Hemingway, Doug 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 20:30 Aniela (român serial, 2009)
Savant, Monica Keena, Dallas vertisment, 2007) 21:30 India (brazilian-indian film se-
Page 19:00 Știrile PRO TV (2009) rial de aventură, 2009)

22:30 Observator 20:00 Europa League: 22:30 Poveștiri de noapte
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 22:00 State de România (român serial 23:30 Terra Nostra (brazilian serial,

divertisment) de comedie, 2009 - 66.) 1999

Camera de râs
Șoimii furtunii (SUA serial 

desene animate. 2007, rel. - 49)
Sport cu Florentina
Sport, dietă și o vedetă
Casă, construcție și design 
Galileo
Mort-copt, ia muncă!
NCIS: Anchetă utilitară (SUA 

serial polițist, 2003, rel. - 15.)
Camera de râs
Schimbări majore (SUA, 1992) 
Trăsniții
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60' 
Mondenii Show
Focus Monden
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 4.)
NCIS: Ancheta militară (SUA 

serial polițist. 2003 - 16.)

13:50 Madagascar 2 (SUA film de animație, 2008)
15:25 Călătorie spre centrul pământului (SUA aventură, 2008)

17:00 Curiosul George (SUA film de animație, 2006)
18:25 Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008)
20:00 Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006)
22:00 Moarte la fermă (SUA film documentar, 2009) 83'
23:30 Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 8.) 28' Polițistul

Kmpke cu Larry David, Cheryl Hines Jeff Garlin

14:15 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 83.)
15:00 Un medic în familie (italian șcrial de comedie, 1998 - 20.)
16:00 Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 19r)
16:30 Sirena de pe Mississippi (francez-italian dramă romantică, 

1969)
19:00 V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 16)
20:00 Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 22.)
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 85.)
22:00 Generația X (SUA-hong-kong film de acțiune, 1999)
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Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protec(ia muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

- Persoane juridice -

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. 1, semideco- 
mandabil, neamenajat, că 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.

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

12 luni - 108 lei

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

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

Vând 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.

Vâ>.j apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.l 1, 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.

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

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

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

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.

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landou,în 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

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
pr™Y)ția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
dCcumente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă. Tel: 0724.441.374.

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, 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
SC MATEX SA Deva șî Agenția pentru Protecția 

Mediului Hunedoara, anunță publicul interesat asupra de- 
ItSei etapei de încadrare a proiectului “Demolare 2 buc 
rezervoare păcură, colector descărcare păcură și conducte 
aferente” situat în localitatea Deva, str. Dorobanților, nr. 
34, jud. Hunedoara, prin aplicarea procedurii simplificate 
de avizare și emiterea Notificării tip B.

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

Informațiile privind potențialul impact asupra medi
ului al proiectului propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi 
(orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la sediul titu
larului de proiect.

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

OFERTĂ 
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

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

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

sau 0354/882.101

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea ZmndihB 15$ (DN7) 

(Ieșirea spre Soneria, lasp Vbhn)

SPĂLĂTORIE AUTO

Vă oferim;• PERSONAL
Facem cnmiaae Clicruii fideli primesc.
pentru tac cu pc baza ac bon,
RLDUCERF. 1A7SPÂIĂRI

DE 20% J 1 țM GRATISCALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL ^4^^-

•sow sSPEC1E1CE D—nlMMÎM• CALITATE Telefon: 0761-973.940
Prestăm serviri ciirăM
4 persoane fizice
‘ persone jorttke

Abonamentele se pot face: 
- prin factorii poștali; 

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

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I___________ _____________________________________________________ ___________________________ _

i (text maxim 50 de cuvinte)

ș Nume...........................................Prenume.........................................
■ Strada................................................. Nr.......Bl............... Sc............
■ Ap..... Localitatea................................... Județul..............................
: C.I. seria............... nr.........................................................................
: Eliberat de......................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.•1
• «•Semnătura s».

: Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
î 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 Mail și la chioșcul de ia intrarea în Piața Agroalimen- 
! tară.■
1 Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
j 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.

http://www.apmhd.ro


Fostul arbitru / //■. I. Mircea Salo mir, a încetat din viață, in noaptea de marți 
\pre miercuri. Iu aproape 65 de uni, informează site-ul oficial al /■ 1(1. \ăscut la 
data de l mai 1945, Iu Turda. Mircea Salomir și-a petrecut cariera de fotbalist 
la ( îigir, (Horiu liistrița și ( niversitatea Cluj, abandonând activitatea 
de iut ător io unul 19““.
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Succes total pentru tenismenii hunedoreniMinerul insistă

f

Oficialii echipei Minerul Lu- 
peni, prin vocea președintelui secției 
de fotbal, Mihai Basarab, spun că vor 
cere neprogramarea echipei UTA 
pentru prima partidă din retur. „Vom 
cere neprogramarea echipei pentru 
motivul că nu ne-âu achitat încă 
suma de 6000 de euro pe care ne-a 
datorează din data de 1 septembrie 
2009 pentru transferul jucătorului 
Valentin Apostol”, a declarat Mihai 
Basarab.

Minerul Lupeni își va relua

i Amânare pentru miercuri
Federația Română de Fotbal 
a decis să reprogrameze pen
tru ziua de miercuri partida 
dintre Mureșul Deva și CS 

Otopeni.

Jocul nu se mai dispută sâm
bătă, la cererea echipei ilfovene, 
care are un junior la lotul 
național. Partida a fost reprogra- 
mată pentru miercuri, însă nici 
această dată nu este sigură. De
venii nu sunt de acord să joace cu 
CS Otopeni miercuri, iar sâmbătă 
cu Minerul Lupeni, meci foarte 
important cu una dintre contra
candidatele la retrogradare. De
venii motivează că au și ei un 
junior la unul dintre loturile 
naționale, însă decizia finală va fi 
luată de Biroul Executiv* al FRF. 
în penultimul amical al iernii 

Mureșul Deva joacă miercuri meciul cu C.S. Otopeni 
din cauza unui junior convocat la Naționalăg

lupta pentru salvarea de la ret
rogradare, în deplasare. La Turda, 
unde va da piept cu echipa lui Marin 
Tudorache, Arieșul. „Minerul Lupeni 
a făcut cele mai bune achiziții din 
Liga a Il-a și eu o văd pornind din 
postura de favorită cu noi. Pentru 
mine amicalele pe care echipa mea 
le-a câștigat nu sunt concludente, im
portante sunt partidele oficiale. Avem 
un moral bun și cred că echipa care 
va practica cel mai bun fotbal va 
câștiga”, a declarat Tudorache.

Mureșul a trecut de FC Școlar 
Reșița, cu scorul de 3 - 0, meci 
disputat la Oțelu Roșu. Golurile 
Mureșului au fost marcate de Fur- 
dean, Grigoruță și Bajko. Astăzi, 
la Târgu Mureș, devenii 
evoluează în ultimul amical al 
iernii,-cu FCM, liderul la zi al se
riei a doua din liga secundă.

Situația echipelor UTA, 
FCM Drobeta Tumu Severin, FC 
Baia Mare și Jiul Petroșani va fi 
decisă în cursul zilei de astăzi, 
când FRF se va pronunța asupra 
programării lor în campionat. 
Toate cele patru au însă mici 
șanse de a evolua în prima rundă 
a returului, deși Comisia Centrală 
a. Arbitrilor a afișat deja compo
nența brigăzilor de arbitrii la 
meciurile pe care cele patru ar tre
bui să le dispute, dacă vor fi pro
gramate în campionat.

Toți cei șase sportivi hunedo
reni care au luat startul în 

Cupa României la tenis, cate
goriile de vârstă de 14 și 18 
ani, masculin și feminin, au 

reușit să urce pe podiumul de 
premiere.

t

j
i

Competiția s-a desfășurat vreme 
de câteva zile, în Sala Sporturilor, din 
Deva. „Faptul că avem o sală renovată, 
modernă, cu suprafață de nivel euro
pean, cred că a fost factorul decisiv care 
a cântărit în decizia Federației Române 
de Tenis de a ne încredința, în premieră, 
organizarea la Deva a Cupei 
României”, a declarat Lunella Maier, 
președintele Asociației Județene de 
Tenis.

Cel mai bun club s-a dovedit, la 
final, a fi cel gazdă, Sport Club Munic
ipal Deva. Toți cei șase sportivi care au 
luat startul în întrecere au reușit să urce 
pe podiumul de premiere. La categoria 
feminină de 14 ani, toate pozițiile au 
fost ocupate de sportive legitimate la 
SCM Deva. Amanda Sapta, tânăra sper-

i Laureați
Cupa României

Răduțoiu la Bacău, 
Ilin la Ceahlăul

1.
2.
3.

Feminin -14 ani
Amanda Sapta
Raluca Ciufrilă
Maria Orban
toate sportivele sunt legit

imate ia SCM Deva

1.
2.
3.

Masculin -14 ani
Bogdan Borza
Bogdan Bristan
Dragoș Mădăraș 
ultimii doi sportivi sunt le

gitimați Ia SCM Deva

Feminin -18 ani
Georgiana Pătrașc
Raluca Mîta
Andreea Pădileanu

'ânu

Masculin - 18 ani
Teodor Marin
Victor Comea
Sebstian lonescu

I.
2
3.
Alexandru Giurca

Alexandru Giurca este le
gitimat și el la SCM Deva

|

Dragoș Mădăraș , unul dintre cei mai talentați juniori ai tenisului românesc

anță a tenisului devean, a reușit să își 
treacă în palmares și trofeul Cupa 
României. „Cred că am făcut un turneu 
destul de bun și sper să îmi meargă așa 
tot anul. Suprafața rapidă nu m-a inco
modat deloc. Eu sunt obișnuită, mă 
antrenez în Sala Sporturilor și 
suprafețele rapide se pretează stilului 
meu de joc, bazat pe atac”, a spus 
proaspăta învingătoare.

Surpriza plăcută a reprezentat-o

Doi dintre foștii jucători ai 
Jiului Petroșani, Ciprian Ră
duțoiu și Alin Ilin, au semnat 

contracte de joc cu FCM 
Bacău, respectiv Ceahlăul 

Piatra Neamț.

Ciprian Răduțoiu spune că re
gretă situația în care ajuns gruparea 
din Vale.

„Chiar îmi pare rău de situația în 
care s-a ajuns. Am citit declarațiile 
foștilor mei colegi și aș fi și eu de 
acord să renunț la jumătate din bani 
ca Jiul să poată plăti datoriile”, a spus 
jucătorul căruia Alin Simota îi datore
ază suma de aproximativ 9.000 de 
dolari. Răduțoiu spune că ar fi dispus 
să renunțe la jumătate din suma da
torată de Jiul. Suporterii echipei 
așteaptă cu sufletul la gură decizia pe 
care oficialii o vor lua în ceea ce 
privește retragerea, sau nu, din cam- 

însă sportivul devean Alexandru 
Giurca. Acesta a reușit să urce pe 
podium, atingând faza semifinalelor. 
„El nu s-a aflat printre favoriții turneu
lui și a acces până în semifinale. Nu a 
fost un turneu ușor, pentru că trei din 
primii zece jucători ai țării au /’st 
prezenți la start”, a mai adăugat Lunella 
Maier.

pionat. Vicepreședintele George 
Boboc spune că indiferent dacă Jiul 
se va prezenta sau nu la startul retu
rului, pe viitor echipa se va baza 
numai pe tineri cu vârsta până în 24 
de ani.

„Jiul își va face pe viitor o 
echipă formată numai din tineri de 
perspectivă cu vârsta până în 24 a«. 
ani. Mulți dintre jucătorii care au 
venit la noi au avut contracte cu mult 
peste valoarea lor și uite unde —n 
ajuns. De acum încolo la Jiul vg •_* 
contracte de joc normale”, a declarat 
Boboc.

Mijlocașul Alin Ilin se află Ia a 
patra echipă care evoluează în Liga I, 
după Dinamo, Jiul și FC Național. 
Alin Ilin a semnat cu Ceahlăul Piatra 
Neamț, performera primei etape din 
Liga I. "Este un pas înainte pentru 
mine revenirea în Liga 1 și sper să ajut 
noua mea echipă să se salveze de la 
retrogradare", a spus jucătorul.

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă

, MB U SO. LkOB/i________ ¥______ 0_______

* j / .yrrA y, /rj7y\ 7-tJ» tTi

CM'. K


