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Șoseaua Deva - Brad devine
„drum de țară"

Drumul Național 76 (DN 76) devine 
pe zi ce trece un adevărat poligon de încer
care pentni conducătorii auto.

Polițiștii deveni au o dubii 
campioană în „lot"

M haela Huda, o tânără polițistă din cadrul 
IPJ Hunedoara, a fost medaliată cu aur ia două 
probe in ediția din acest an a-Campionsitului dc 
Schi ai-Mtnîklcniiui Administrației și Internelor.
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ESD - Dolarul american: 3.0558
100HUF - 100 Eorinți: 1.5283 

XAC - Gramul de aur: 107.3153
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Pensionarii primesc biletele de tratament 
pe criterii echitabile

£ Din cuprins
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Voința Sibiu - €FR Marmosim
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Direcția de Asistență Socială 
di afară peste o sută de angajați

pug- 5 ►

Ne cerem scuze
I)in'.i-o regretabilă greșeală a partenerilor noștri care ne 
tipăsesc ziarul, ediția de ieri a publicației Glasul I lune 
doreî a apărut ca și copie a ediției din 26 ianuarie. Vari
anta soreetă a ediției a fost pusă pe piață la orele amiezii, 
din păcate prea târziu pentru cei care obișnuiesc să ne 
aibă alături la primele ore ale dimineții, motiv pentru care 
vă rugăm să acceptați scuzele noastre. Abonații primesc 
ediția corectă de ieri, iar cei interesați de cele apărute în 
număra! 112 al Glasului Hunedoarei o pot face accesând 
adresa de net: http: glasulhunedoarei.blogspot.com.

♦

Editorial
de Ștefan Ciocan

Flacăra violet, 
ochiul și timpanul

Flacăra violet continuă să ardă în ograda 
pesedeului, chair dacă pompierii Ponta, Năs- 
tase și Dragnea se chinuie din greu să o stingă. 
Numai că pe măsură ce noua conducere aruncă 
cu apă peste văpaia violetă, din spate Vanghelie 
și Geoană îi alimentează cu găleți pline de gaz. 
De la Congres până acum sloganul PSD este 

„Ziua și Demisia”. Plecarea unor membrii mar- 
canți cum sunt Cristian Diaconescu, Șerban 
Mihăilescu, Culiță Tărâță sau academicianul 
Răzvan Teodorescu pun serioase semne de în
trebare față de noua conducere a PSD. Seismul 
este departe de a se fi încheiat, alte personal
ități, foști miniștri, fiind pe picior de plecare 
din tabăra social democrată. Ce se ascunde de 
fapt în spatele acestor demisii? Lașitate și tră
dare - ar spune pitorescul Radu Mazăre. Real
ism și verticalitate - spun cei plecați sau cei 
care au pierdut sâmbătă alegerile în partid. In
diferent de ceea ce ar spune uni și alții este clar 
că un om ca Răzvan Teodorescu, fan declarat 
al lui Ion Iliescu și al social democrației nu ar 
pleca din partid dacă nu ar fi scârbit. Până 
acum nimeni nu a declarat mare lucru, dar pe 
la colțuri, în șoaptă atât Diaconescu, cât și 
Teodorescu au povestit că metodele prin care 
se joacă în PSD sunt atât de murdare încât greu

pot fi suportate de altcineva decât de un fost 
activist PCR gen Iliescu, sau un bișnițar de 
talia lui Vanghelie. Servicii secrete, paralele 
celor ale statului, înființate pe lângă firme de 
pază și protecție se ocupă cu interceptări de 
telefoane, filaj, și atunci când este cazul chiar 
cu amenințări și constrângeri fizice. Jocul 
politic a devenit atât de dur, încât mafioții din 
Italia anilor ’70 s-ar îngrozi. Miza pentru 
funcțiile în partid a crescut foarte mult iar jucă
torii nu fac nici o economie pentru a ajunge la 
țintă. în fața acestor metode mafiote până și 
statul român devine un biet mielușel. Serviciile 
secrete, care ar. trebui să informeze autoritățile 
sunt, fie slabe, fie în complicitate cu mafioții. 
în aceste condiții, politica devine un domeniu 
doar pentru inițiați, pentru persoane cu multi 
bani, puternice, sau pentru marionetele celor 
care sunt capabili să dezvolte servicii de infor
mații paralele cu cele ale statului.
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Calendar
f greco-cafolic
Sf. ep. Porfirie al Gâzei

f romano-catolic
Sf. Alexandru, ep.

Z
RetH>zilei

Vinete
gratin ate 
cu roșii

ingrediente:
1 vânătă mare
3 roșii
200 g cașcaval sau mozzarela 
oregano
sare

Mod de preparare:
Se spală și se curăță de coaja 

vânătă. Se taie în felii de aprox
imativ 1 cm. Feliile se dau cu 
sare pe ambele fețe și se pun pe 
un șervet care sa absoarbă 
zeama formată. Se lasă 30 de 
minute.

Se taie roșiile în felii de 1 
cm (dacă vreți puteți să le 
puneți în apă clocotită 30 de se- 

«cunde ca să le decojiți). Se taie 
și cașcavalul în felii cât să 
acopere felia de vânătă.

Pe o felie de vânătă se pune 
o felie de roșie cu oregano, iar 
peste roșie o felie de cașcaval.

Se pun într-o tavă și se dau 
la cuptor, la foc mic mediu 
(350°F) cam 20 de minute până 
se fac.<__________X

Telefoane utile

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

► DN 7 Deva - Sântuhalm
W ► DN 7 - DJ 687 Cristur -

Hunedoara
Q ► DN 7 Simeria - Spini

► DJ 705 Căstâu - Orăștioara
► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zain
► Vulcan și Petroșani
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Brad

-ț-Sfântul Zilei------- ---------------
Preacuviosul Părintele nostru Porfirie, ‘ 
episcopul Gâzei (+420)

Sfântul Porfirie a fost din 
Tesalonic, din Macedonia și a fost 
crescut în dreapta credință și în 
viața cea după Evanghelie. Pe 
când împlinea 25 de ani, și-a lăsat 
patria și s-a dus în Egipt și, intrând 
în pustia Schitului, s-a făcut 
monah și a trăit vreme de cinci ani 
în post și rugăciune, după rân- 
duiala monahilor. A mers apoi la 
Ierusalim să se închine Sfintelor 
locuri, unde a întâlnit pe Marcu, 
un călugăr smerit din Asia Mica, și 
acesta, din prieten i s-a făcut 
ucenic al său.

Cazând bolnav și aducându-și 
aminte că lăsase în Tesalonic 
multă avere, pe care n-o împărțise 
la săraci, Sfântul Porfirie a trimis 
acolo pe Marcu. Făcând cum i se 
poruncise, acesta a împărțit 
săracilor o mare parte din avere și, 
văzând lucrurile de preț a adus 
dascălului său mulți galbeni, pe 
care acesta i-a împărțit cu mâna sa

la săraci, neoprind pentru sine 
nimic. Iar pentru traiul său a în
vățat meseria de a face corturi, so
cotind, ca și Apostolul Pavel, ca 
cine nu lucrează să nu mănânce. Și 
lumina pe mulți cu cuvântul său și 
învățăturile sale. Deci, auzind Ira- 
clie, episcopul Ierusalimului, de 
numele bun pe care-I avea învăță
tura și viața Sfântului Porfirie l-a 
chemat și l-a sfințit preot, încred- 
ințându-i paza Crucii Domnului, 
pentru care Sfântul avea- o mare 
evlavie. Și, prin această ascultare, 
Sfântul s-a și tămăduit.

Și era pe vremea împăratului 
Arcadie și a împărătesei Eudoxia 
(395-408) când a murit episcopul 
din Gaza. Și, atât leraclie, epis
copul Ierusalimului, cât și loan, 
mitropolitul din Cezareea 
Palestinei, luând în seamă cererea 
clerului și a poporului au hotărât și 
au trimis acolo pe Sfântul Porfirie, 
sfințindu-1 episcop de Gaza. Și era

Deva

Petroșani

Gaza, pe vremea aceea, o cetate 
plină de păgâni și de măreție și bo
gate temple idolești, iar creștinii 
erau săraci și puțini la număr. Și 
păgânii necontenit unelteau prigo
niri împotriva creștinilor și a epis
copului lor. Cu ajutor de la Sfântul 
loan Gură de Aur și de la îm
păratul, Sfântul episcop a izbutit să 
mai liniștească pe păgânii din 
Gaza și, cu daruri bogate de la îm
părăteasa Eudoxia, în locul celui 
mai mare templu păgân din cetate 
a înălțat o frumoasă biserică.

Și. așa, cu mângâierea de a 
vedea crescând an de an numărul 
dreptcredincioșilor și micșorându- 
se mulțimea păgânilor, Sfântul 
episcop din Gaza s-a mutat la 
Domnul, la 26 februarie din anul 
420 în vârstă de 67 de ani, după 25 
de ani de păstorire, iar viața lui a 
scris-o ucenicul său, Marcu preo
tul.
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HOROSCOP
în plan profesional este bine să fii 

mai realist, deoarece altfel riști să te 
implici în proiecte fără șansă de reu
șită. în dragoste te lași în voia sentimentelor,
renunțând la vocea rațiunii. S-ar putea să te în
drăgostești.

Ești neprevăzător în privința do
meniului financiar și acest lucru poate 
duce la neplăceri. S-au adunat multe
nemulțumiri legate de locul de muncă și va tre
bui să găsești o soluție pentru acestea.

Se poate ca cineva din familie să 
intervină într-o chestiune foarte perso
nală, într-un mod deloc plăcut. Va tre
bui să pui piciorul în prag. Este o zi bună pentru 
a câștiga bani și pentru a îmbunătăți situația fi
nanciară.

Dacă ai fost prea autoritar cu per
soanele dragi, acum este vremea să
faci ceva pentru a îmbunătăți situația.
însă nu trebuie să te aștepți la miracole întâm
plate peste noapte. Pas cu pas, lucrurile iți revin 
la normal.

Se poate să ai probleme cu o rudă 
apropiată, care este bolnavă. Faci tot 
posibilul pentru a o ajuta și pentru a
păstra armonia în viața de familie. Dacă ? e-
lație stabilă și te simți cam plictisit, se poa«; să
fie din cauza rutinei zilnice.

Călătoriile de afaceri sunt aducă
toare de realizări și de satisfacții. în 
dragoste, apar mici discuții și neînțe
legeri, însă vei ști să le tratezi cu umor. Astfel,

26 februarie 
de-a lungul timpului

1848: Este proclamată a doua republică franceză 
1891: S-a înființat Societatea Arhitecților 

Români
1935: Adolf Hitler semnează un decret care au

toriza înființarea Reich Luftwaffe, fiind al treilea ser
viciu militar german, alături de armata și marina 

• Reich-ului
1952: Primul ministru Winston Churchill al 

Marii Britanii anunță că națiunea sa deține bomba 
atomică
r. 1993: A fost înregistrat primul atentat cu bombă 
Ibaza unuia din cele două turnuri ale ansamblului 

itectural "World Trade Center": 5 victime
. 2001: Talibanii dinamitează două statui uriașe 
| reprezentau pe Buddha în Bamiyan. Afghanistan

-■ jfr —— —
S-au născut:
1802: Victor Hugo, scriitor francez (d. 1885)
1829: Levi Strauss, creatorul jeans-ilor (d. 

1902)
1880: Apcar Baltazar, pictor român de etnie 

armeană (d. 1909)
1940: Alexandru Repan, actor român de teatru 

și film
1947: Irina Gărdescu, actriță româncă
1962: Elena Cârstea, compozitoare, textieră și 

interpretă româncă de muzică ușoară

Comemorări:
1561: Jorge de Montemayor, scriitor spaniol
1723: Thomas d'Urfey, scriitor englez (n. 1653)
1940: Nicolae Tonitza, pictor, grafician și critic 

de artă român (n. 1886)
1991: Dimitrie loan Mangeron, matematician 

român, membru corespondent (1990) al Academiei 
Române (n. 1906)

relația nu va avea de suferit.

Ar trebui să fii mult mai atent la 
ceea ce se întâmplă în casă, deoarece o 
rudă are mare nevoie de sprijinul tău.
Cei dragi sunt recunoscători să te aibă aproape. 
Este o zi bună pentru a te apropia mai mult de 
partenerul de viață.

Este o zi în care ai toate șansele 
ca proiectele tale profesionale să se 
concretizeze. De aceea, este impor
tant să știi precis care sunt obiectivele tale și să 
faci tot posibilul să le atingi. Dacă prim' o
sumă importantă de bani, știi cum să o > ..oș
tești cu folos.

în privința banilor, nu este cea 
mai bună zi pentru a lua decizii. Se 
poate să-ți lipsească obiectivitatea as
tăzi. în cazul în care ai avut probleme în cuplu,
acum este momentul să cauți o cale de împă
care cu partenerul de viața.

Este bine să fii deschis cu cei din 
familie și să dai dovadă de înțelegere 
și de dorința de comunicare. Prietenii

Bancurile zilei
© © ©

Domnule doctor, am 
urmat tratamentul cu sfințenie. 
N-am mai fumat, n-am băut, n- 
am mâncat cu sare. Dar picioa
rele mă dor la fel ca înainte. 
Abia mai'merg. Ce-ar trebui să 
iau?

- Autobuzul, metroul, 
tramvaiul...

© © ©

Doctore, nu i-ați 
putea admininstra soțului meu 
un medicament pentru a visa 
noaptea pește?

- De ce? E cumva pescar?
- Nu, dar de vreo două luni 

visează noapte de noapte vră
bii.

- Și ce vă deranjează, pești 
sau vrăbii, nu e totuna?

- Nu, că dacă ar visa pești, 
nu ar mai ciripi.

© © ©
Ai vorbit cu doctorul 

despre nevastă-mea?
- Da, l-am rugat s-o trateze 

ca pe propria lui soacră.
© © ©

O tânără se plânge de o slă
biciune permanentă resimțită 
de un an încoace.

- Serviciul vă solicită prea 
mult? întreabă medicul.

- Nu, am un serviciu ușor.
- Atunci vă obosesc copiii?
- Nu, n-am copii.
- Hmm... Cât de des faceți 

sex?
- De trei ori pe zi.
- Atunci acesta-i motivul 

oboselii dv. permanente. Vă 
sfătuiesc ca, măcar duminica să 
luați o pauză.

- Nu pot, domnule doctor. 
Duminica vine acasă soțul meu.

apropiați se aliază cu tine, pentru activități care
vă fac plăcere tuturor și care au legătură cu do
meniul artistic.

Ai oarecare trecere la sexul opus, 
însă, în general, este vorba despre idile 
de moment și acestea nu te atrag. Ar
trebui totuși să fii mai deschis și să-ți acor^ â- 
teva șanse. Este o zi mai puțin bună în plan fi
nanciar.

Faci tot felul de nebunii în dra
goste, dar nimeni nu te poate opri. Ești 
capabil de orice sacrificiu pentru per
soana iubită. Se poate să câștigi o sumă de bani.
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în cursul unui an calendaristic unei persoane i se 
poate elibera numai un singur bilet de tratament ■ 
balnear. Cererile se depun cu cel puțin 40 de zile 
anterior datei începerii seriei.

Comunitate 3
_____________ Vineri, 26 februarie 2010

Pensionarii primesc biletele de tratament
•pe criterii echitabile

De la începutul acestui an pen
sionarii primesc bilete de trata

ment în baza unor criterii 
pentru care se acordă punc
taje. Pensionarii cu pensii de 
lux vor au șanse mici să pri

mească bilete de odihnă și tra
tament la preț redus. Noul mod 
de acordare al biletelor avanta
jează pensionarii care nu au 
prins bilete în ultimii doi ani, 
pe invalizi și pe cei care au 

muncit un stagiu complet, pre
cum și pe cei cu pensii mici.

După ce la sfârșitul anului trecut 
s-au călcat în picioare la depunerea 
cererilor pentru a obține un bilet de 
tratament, acum pensionarii hunedoreni 
nu mai fac liste și nu se mai îmbulzesc 
î la ghișeele Casei Județene de Pensii 

(CJP) Hunedoara. Motivul este legat de 
modificarea din acest an a sistemului de 
acordare a biletelor în stațiunile balneo
climaterice. Astfel, principiul „Primul 
venit, primul servit” în baza căruia se 
dădeau lupte grele între pensionari până 
anul trecut a fost înlocuit cu criterii 
foarte clare.

Criterii de punctare 
pentru pensionari

în acordarea biletelor, alături de 
criteriile generale valabile și până 
acum, se ia în considerare o evaluare a 
beneficiarului, acordându-se pe baza 
unor criterii specifice un punctaj stabilit 
pentru fiecare caz în parte. Repartizarea 
biletelor se face de Casa Națională de 
Pensii conform programului infor
matic, în ordinea descrescătoare a to
talului punctajelor obținute pentru 
fiecare criteriu. Cele trei criterii speci
fice se referă la dobândirea unui bilet 
de tratament în ultimii doi ani, catego
ria de pensie și cuantumul acesteia. 
Spre4 exemplu, dacă pensionarul nu a 
beneficiat de bilet de odihnă și trata
ment în ultimul an, el va primi 10 
puncte, dacă a beneficiat de un bilet în 
extrasezon primește 5 puncte, dacă a 
beneficiat de un bilet în sezon are 3 
puncte, dacă a primit două bilete în ex
trasezon acumulează două puncte, dacă 
a beneficiat de două bilete dintre care 
unul în sezon și unul în extrasezon ia 
doar 1 punct, iar dacă a primit două 
bilete în sezon punctajul obținut este 0. 
La cel de-al al doilea criteriu: pentru 
pensia de invaliditate pensionarul va 
primi 8 puncte, pentru pensia de limită 

de vârstă cu stagiu, complet 6 puncte, 
pentru pensia de urmaș - 3 puncte, pen
tru pensia anticipată - 2 puncte, pentru 
pensia anticipată parțială - 1 punct și 
pentru pensia de limită de vârstă cu 
stagiu incomplet 0 puncte. La criteriul 
reprezentat de cuantumul pensiei, cei 
care au sub 400 lei primesc 6 puncte, 
între 401 - 800 lei iau 4 puncte, între 
801-1.100 lei au 3 puncte, între 1.101- 
1.400 lei capătă 2 puncte, între 1.401 și 
salariul mediu brut anual 1 punct, iar 
pentru pensiile mai mari decât salariul 
mediu brut nu primesc nici un punct. 
Conform reglementărilor, cel puțin 80 
la sută dintre biletele de tratament sunt 
destinate pensionarilor, iar restul revin 
asiguraților.

La persoanele asigurate se au în 
vedere două criterii: dacă au beneficiat 
de bilet de tratament în ultimii doi ani 
și nivelul venitului brut lunar.

•

Criterii de punctare 
pentru asigurați

Ca și în cazul pensionarilor punc
tajele cele mai mari sunt pentru cei ce 
nu au beneficiat de bilet în ultimii doi 
ani, respectiv pentru un venit brut lunar 
de până la 600 lei. La beneficiarii de 
drepturi acordate persoanelor cu hand
icap se ține seama dacă au beneficiat de 
bilet în ultimii doi ani, de gradul de 
handicap și de cuantumul veniturilor 
realizate. în cursul unui an calendaristic 
unei persoane i se poate elibera numai 
un singur bilet de tratament balnear. 
Cererile se depun cu cel puțin 40 de zile 
anterior datei începerii seriei.

Documentele necesare pentru so
licitarea unui bilet sunt: cerere tip, 
copie după actul de identitate, cuponul 
de pensie și recomandare de la medicul 
de familie, medicul specialist sau alt 
medic. La acestea se mai adaugă, după 
caz: dovada calității de beneficiar al 
legii speciale, dovada încadrării într-un 
grad de handicap și adeverință de la an
gajator (pentru salariați).

Cătălin Rișcuța

g
 „Pensionarii nu sunt 

oameni pretențioși. Hune- 
dorenii preferă stațiunea 

Geoagiu Băi unde baza turistică a 
fost bine întreținută în ultimii ani. 
Există numeroase cereri și pentru 
stațiunile unde se tratează afecțiuni 
cardiace precum Covasna, Vatra 
Dornei, dar și pentru stațiunile 
Olănești sau Călimănești - Căciu- 
lata. în sezon cea mai mare cerere 
este pentru litoralul românesc, in
diferent de stațiune”, spune Ionel 
Ciobanu, directorul coordonator al 
Casei Județene de Pensii Hune
doara.

Vinde din ItWb agresate de balastieră 
in cantități foarte mari

Balasț jMitUral preț: 18,80 lei/mc 
și sortat 0-4 mi»

Elaltij, aoacaiBt, inilii |I sorta! ■- ■ ■■ bm|i

«Hat

«6,00 lei/to 
ts,oo ra/to

©

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& Noi trasee și destinații pentru paralele județului
* .“

Compania de Turism a Consi
liului Județean a băgat în 

ceață operatorii de turism din 
județ. Aceștia cred că societa

tea comercială finanțată cu 
bani publici le va sufla clienții 
care vor fi dirijați spre loca
țiile fariseilor ce fac legea 

în județ.

Lefegii care administrează Com- 
1 pania de Turisuja Consiliului Județean 
- stau pe salarii-babane (earn 30- 40 de 

milioane de lei vechi lunar) și se mai 
află și în conflict de interese, fiind de
opotrivă furnizori de servicii plătiți din 
bani publici și beneficiari ai serviciilor 

în calitatea lor de patroni, acționari sau 
manageri ai unor pensiuni private. E de 
așteptat ca turismul de nișă, cum ar fi 
cel diplomatic sau cel de instruire pro
fesională, să se deruleze prin agenția 
de turism a Consiliului. Cu alte cu
vinte, cheltuielile cu delegațiile din 
afară vor trece legal din bugetul Con
siliului în conturile corifeilor județeni, 
cu o mică escală la Compania de Tur
ism.

Iată cum s-ar putea desfășura o 
cordială vizită de prietenie în județul 
Hunedoara: Frații din Burundi 
vi-zitează județul- Ei -sunt-primiți de 
înalte oficialități ale județului cu pâine 
și sare. (Cheltuielile cu astfel de „fu
rnituri” sunt dirijate spre firme neutre 
ca să se salveze aparențele onestității, 

spre câțiva șogori, rude de gradul patru 
ai banului public.) Fraților burundini li 
se înmânează înalte diplome și dis
tincții. (Intră în scenă Compania de 
Turism care comandă tinichele cu val
oare de mărgăritar de la negustori cu 
vocația comisionului, rude de gradul 
trei cu bugetul județului.) După salutul 
de bun venit, oaspeții dragi din Bu
rundi sunt invitați să viziteze fru
moasele plaiuri ale fosfei stațiuni Vața 
de Jos. (Felicitările, masa și dansul de 
încălzire sunt încredințate 
tradiționalelor bucătării marca „Marian 
Călin".-rudă de gracrui doi eu paralele 
publice și vornic șef adjunct Ia Com
pania de Turism a Consiliului 
Județean.) Frații noștri petrec trei nopți 
de poveste între picioarele de plai 

mioritice de la Pensiunea Ponor. (Tata 
banului public face nota de plată sub 
atenta îndrumare a rudelor sale de 
gradul întâi).

Cam acesta ar putea fi scenariul 
unei vizite oficiale, dacă și numai dacă 
oaspeții din Burundi s-ar încumeta să 
vină în județul Hunedoara.

Dacă ei nu vor veni, argații Com
paniei de Turism ar putea să se ocupe 
de cazarea și de îmbuibarea funcționar
ilor din administrația publică pentru că 
ei fac periodic cursuri de perfecționare.

în acest caz nu mai e nevoie să ne 
imaginăm cum vor sta lucrurile pent® 
că ele sunt de mult timp așezate ca ia 
carte.

Al dvs Gogu
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„Fiecare unitate școlară își va face redistribuirea posturilor și normelor în funcție de 
planul de școlarizare. Apoi structura va fi aprobată în Consiliul de administrație. Re
organizarea este benefică având în vedere că în viitor populația școlară va scădea. 
Astfel se va putea controla mai bine evoluția sistemului de educație din zonă”.

Gavrilă Pașcu, directorul Național „Avram Iancu ” Brad

Protestele trec, comasarea rămâne
Un tânăr 
cu probleme 
psihice 
a uitat drumul 
spre casă

Miercuri, în jurul orei 
21:50 un agent de pază al 
E.M. Paroșeni a sesizat poliția 
pentru că a observat un bărbat 
care nu își justifica prezența în 
incinta exploatării miniere.

în urma verificărilor 
polițiștii au constatat că 
tânărul este din Uricani, se nu
mește Ionuț B., are 19 ani și 
este bolnav psihic.

Băiatul a plecat de acasă 
de mai multe ori, Iară a-și 
anunța familia.

De această dată însă 
rudele sale nu au mai anunțat 
autoritățile despre dispariția 
acestuia. Ionuț B. a fost pre
luat de echipajul de poliție și 
dus acasă.

Tânărul nu prezenta 
semne de violență și se afla în 
stare bună de sănătate.

Trei patroni 
de ocazie 
sunt cercetați

9

pentru 
evaziune fiscală

Trei persoane au ajuns în 
atenția D.I.I.C.O.T. Alba-Iulia 
pentru săvârșirea infracțiu
nilor de evaziune fiscală, 
asociere în vederea săvârșirii 
infracțiunii de stabilire cu rea- 
credință a impozitelor, taxelor 
sau contribuțiilor și consti
tuirea unui grup infracțional.

Toate acestea au avut ca 
scop obținerea fără drept a 
unor sume de bani cu titlu de 
rambursări sau restituiri de la 
bugetul consolidat de stat.

Din cercetările polițiștilor 
din cadrul Serviciului de In
vestigare a Fraudelor rezultă 
că B. B., de 32 ani, Z. M., de 
30 ani, C. G., de 32 ani, B. E., 
de 35 ani, toți din Lupeni au 
preluat 15 societăți comerciale 
care aveau datorii la stat și au 
declarat un sediu fictiv al 
acestora. în acest mod ei nu 
mai plăteau taxele și im
pozitele datorate statului.

Polițiștii au stabilit că 
prejudiciul adus statului este 
de 380.000 de lei.

Dosarul celor trei a fost 
finalizat de polițiștii Serviciu
lui de Investigare a Fraudelor 
și trimis pentru.soluționare la 
Serviciul Teritorial Alba al 
D.I.I.C.O.T.

Directorii școlilor din județul 
Hunedoara au primit ieri deci

ziile de reorganizare, aflând 
astfel cum vor fi comasate uni

tățile de învățământ. Școlile 
care își vor pierde personalita
tea juridică au primit planurile 
de școlarizare pentru anul vii

tor. Noua structură va fi opera
tivă începând cu întâi 

septembrie. Deși o parte dintre 
directori au solicitat clarificări, 
ședința s-a desfășurat fără ten

siuni și incidente.

Ieri a avut loc la Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara (IȘJ) o în
tâlnire între conducerea instituției și di
rectorii unităților de învățământ din 
județ. în cadrul întrunirii a fost prezen
tat Raportul de activitate al IȘJ pe se
mestrul I și Planul operativ pentru 
semestrul al II-lea al anului școlar 2009 

»- 2010. De asemenea a fost prezentată 
noua structură a rețelei școlare din județ 
și s-au transmis deciziile de reorgani
zare către unitățile școlare care își vor 
păstra personalitatea juridică.

Contrar părerilor că reorganizarea

Maria Bulz

Polițiștii deveni au o dublă 
campioană în „lot” .
Mihaela Huda, o tânără poli

țistă din cadrul IPJ Hune
doara, a fost medaliată cu aur 

la două probe în ediția din 
acest an a Campionatului de 

Schi al Ministerului Adminis
trației și Internelor. Competiția 

s-a desfășurat în Complexul 
Turistic Șuior din orașul Baia 
Sprie, timp de trei zile, înce- 

pând'cu data de 16februarie..

La competiție s-au înscris 150 de 
concurenți din rândul polițiștilor, al jan- 

' darmilor și reprezentanți ai prefec
turilor din toată țara. Subinspectorul 
Mihaela Huda a câștigat probele de 
slalom uriaș și slalom special la „schi 
alpin”. Mihaela a fost urmată, pe 
locurile II și III, la ambele probe, de 
polițiste de la Centrul Chinologic Sibiu 
și de jandarmerițele din Sinaia. 
Sportiva noastră lucrează de puțin timp 
la Biroului de Combatere a Fraudelor 
Economico-financiare din cadrul 
Poliției Municipiului Deva.

„Mă simt mai în siguranță pe schi
uri decât pe pantofii cu toc”

Timp de șase ani Mihaela Huda a 
făcut parte din lotul de schi alpin al 
României, fiind legitimată la clubul 
sportiv Dinamo Brașov. „Am renunțat 
la sportul de performanță și am ales 
cariera în poliție. Nu regret decizia, însă 
uneori sunt cuprinsă de nostalgie1 când 
văd fostele rivale pe cele mai înalte 
trepte ale podiumului campionatelor 
mondiale de schi. Pasiunea pentru schi 
am moștenit-o din familie, părinții mei 

va duce la pierderea posturilor admin
istrative de la nivelul unităților școlare 
subordonate juridic, noua structură 
prevede posibilitatea ca la aceste școli 
să funcționeze un director adjunct al 
unității cu personalitate juridică, pre
cum și un secretar care să elibereze 
documentele necesare elevilor. O nou
tate este faptul că directorii școlilor vor 
fi încadrați de acum înainte cu normă 
întreagă. O serie de clarificări privind 
modul de funcționare al noilor structuri 
școlare vor fi făcute în perioada urmă
toare.

în Brad rămâne 
doar Colegiul Națio
nal „Avram Iancu”

Potrivit planului de reorganizare în 
municipiul Brad singura unitate de în
vățământ școlar care își va păstra per
sonalitatea juridică este Colegiul 
Național „Avram Iancu” Brad. Acesta 
va avea sub tutelă gimnaziile „tylircea 
Sântimbreanu”, „Horea, Cloșca și 
Crișan”, precum și școlile primare din 
Valea Bradului și Crișcior, localități 
componente ale municipiului Brad. Și 
grădinițele din municipiu vor fi co
masate, noua instituție de învățământ 
preșcolar primind personalitate ju
ridică. „întâlnirea cu conducerea In- 

sunt profesori de schi, și mă simt mai 
în siguranță pe schiuri decât pe pantofii 
cu toc.”, mărturisește tânăra polițistă. în 
calitate de studentă a academiei de 
poliție, tânăra a participat în anul 2007 
la Olimpiada Internațională de Schi a 
Polițiștilor, competiție ce s-a ținut în 
Germania. Atunci, Mihaela s-a clasat 
pe locul cinci. De-a lungul carierei sale 
sportive polițista a adunat 50 de 
diplome și medalii ca urmare a par
ticipării la concursuri naționale și mon
diale de schi în Italia, Austria, Franța și 
Slovenia. Mihaela Huda se antrenează 
pe pârtiile din stațiunea montană Straja 
și pe ghețarii din Austria. Ea își amena
jează singură traseul montan.

Maria Bulz

Poliția are un nou sediu la 
Teliucu Inferior

Un nou sediu al poliției a fost 
inaugurat ieri, în comuna Teliucu In
ferior. Evenimentul a avut loc în 
prezența reprezentanților au
torităților publice județene și locale 
precum și a reprezentanții Inspec
toratului de Poliție Județean Hune
doara. Spațiul în care își desfășurau 
polițiștii activitatea până acum era 
impropriu. „Consider că prin inaugu
rarea acestui sediu, activitatea celor 
patru agenți de poliție intră într-o 
stare de normalitate. Suntem mulțu
miți că acest lucru a putut fi posibil 
cu sprijinul autorităților locale care 
au dat dovadă de o mare implicare și 
îi asigur pe cetățeni că serviciul 
polițienesc desfășurat la nivelul aces- 
tei^omune va fi unul de calitate,”, a 
declarat comisarul Gabriel Liviu Du
mitru, șeful IPJ Hunedoara. Noul 
sediu care are toate facilitățile nece

spectoratului Școlar Județean s-a carac
terizat printr-o comunicare foarte 
corectă și eficientă. în perioada urmă
toare până la încheierea anului școlar 
vom funcționa în aceeași structură de 
până acum. Fiecare unitate școlară își 
va face redistribuirea posturilor și 
normelor în funcție de planul de șco
larizare. Apoi structura va fi aprobată în 
Consiliul de administrație. Reorgani
zarea este benefică având în vedere că 
în viitor populația școlară va scădea. 
Astfel se va putea controla mai bine 
evoluția sistemului de educație din 
zonă”, a declarat Gavrilă Pașcu, direc
torul colegiului brădean.

sare desfășurării! activități 
polițienești a fost pus la dispoziția 
polițiștilor de către Primăria Teliuc, 
la solicitarea Serviciului Logistic din 
cadrul IPJ Hunedoara.

Maria Bulz



Ministrul Educației, Daniel Funeriu, precizează că bursele 
acordate elevilor din învățământulpreuniversitar (merit, stu
diu și ajutor social) provin din bugetele locale și că a cerut 
consiliilor locale să identifice căile prin care să aplice dispo
zițiile legale îii acest sens.
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Direcția de Asistență Socială dă afară peste o sută de angajați
Peste o sută de angajați ai Di
recției de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Hunedoara 
își vor pierde locul de muncă, 
începând cu luna mai. Decizia 

a fost luată zilele trecute de 
către conducerea Direcției din 
motive financiare și legislative.

Consiliul Județean■»
• a alocat mai puțini 

bani

Potrivit directorului instituției, 
Viorica Popescu, s-a recurs la această 
măsură în urma unei ordonanțe a Gu
vernului care reglementează costul 
standard pentru fiecare serviciu. 
„ ;astă reducere de personal se da
torează, în primul rând, hotărârii de gu
vern prin care a fost aprobat costul 
minim pentru fiecare serviciu. Este un 
standard de cost care trebuie respectat 
ș același timp, noi țin cont de rapor
tul care este prevăzut în hotărâre”, a de
clarat Viorica Popescu. Nu doar 
Guvernul este vinovat de aceste 
disponibilizări ci și Consiliul Județean 
Hunedoara. Viorica Popescu a declarat 
că în acest an bugetul alocat serviciului 

de asistență socială este cu 70 la sută 
mai mic decât cel de anul trecut și nu 
poate asigura salariile tuturor anga- 
jaților actuali.

Nu se știe dar... 
se știe

Viorica Popescu a declarat că nu 
știe câți angajați și cine mai exact 
pleacă acasă în acest moment, deoarece 
acum se lucrează la listele de con
cedieri. „La ora actuală suntem în plin 
proces de evaluare. Am avut o primă în

tâlnire, miercuri, cu toți șefii de centre 
din județ. Am analizat pe fiecare servi
ciu în parte raportul beneficiar - anga
jat, costul pe fiecare centru, iar acum 
urmează să stabilm numărul exact al 
persoanelor care vor fi disponibilizate. 
Numărul acestora nu va depăși zece la 
sută din totalul personalului”, susține 
Viorica Popescu.

Și totuși, ceva se știe. In urma 
acestor disponibilizări se vor închide 
două centre din județ. Este vorba despre 
centrul de la Bretea Strei și Centrul de 
Zi din Deva. „Foarte puține servicii vor 
fi închise. Centrul de la Bretea Strei nu 
mai are copii, deoarece aceștia au fost 
dați în plasament. în centrul din Deva 
sunt 20 de copii, care oricum se află în 
familii și vin la centru doar pentru ser
viciile de zi: masă, lecții și alte activ
ități. Nu considerăm că acestea își mai 
justifică utilitatea”, a conchis directorul 
DGASPC Hunedoara.

Lider de sindicat 
versus prim 
vicepreședinte

Liderul sindicatului din cadrul Di
recției de Asistentă Socială, Mariana 
Niță susține că nu va fi niciodată de 
acord cu disponibilizările, motiv pentru

care s-a discutat cu reprezentanții sindi- 
' catului de la nivel național și s-au găsit 
unele soluții pentru ca oamenii să nu fie 
dați afară. „Cel târziu mâine (n. red. 
astăzi) dimineață vom înainta o adresă 
conducerii Direcției cu proprunerile 
noastre. Cele mai importante ar fi: 
mărirea capacității centrelor de plasa
ment existente pentru a ne încadra în 
standardele de cost și o soluție foarte el
egantă pentru a respecta standardele de 
cost este ca acele persoane care într- 
adevăr trebuie disponibilizate dar care 
nu lucrează direct cu beneficiarii, cum 
sunt agenții de pază și cele din admin

istrativ, să poată opta pentru meseria de 
asistent maternal profesionist”, a de
clarat președintele sindicatului 
„Cetate”, Mariana Niță.

în timp ce liderul de sindicat „se 
luptă” ca angajații să nu fie dați afară, 
prim vicepreședintele sindicatului 
susține ideea conducerii Direcției de 
Asistență Socială de a trimite oameni în 
șomaj. „Se fac eforturi din partea con
ducerii instituției din care fac și eu parte 
să găsim soluții. Momentan, după cum 
vă spunea și doamna director general, 
cam aici trebuie să acționăm”, a de
clarat Ioan Popescu.

Viitorii șomeri vor 
primi preavizele 
la 1 aprilie

Potrivit directorului Direcției de 
Asistență Socială, angajații care 
urmează să fie concediați vor primi 
preavizele de încetare a contractului de 
muncă în 1 aprilie. Nu se știe care sunt 
criteriile după care vor fi selectați acești 
oameni deoarece Viorica Popescu nu 
le-a făcut publice. A afirmat doar că ele 
sunt prevăzute în contractul colectiv de 
muncă.

Andreea Lazăr

în așteptarea reabilitării
Șoseaua Deva - Brad devine 
„drum de țară”

împărțirea bugetului public nu 
interesează pe nimeni

Drumul Național 76 (DN 76) 
devine pe zi ce trece un ade
vărat poligon de încercare 

pentru conducătorii auto. Pe
ricolele pândesc la tot pasul, 
nelipsitelor gropi din asfalt, 
ajunse acum la statutul de 

cratere, adăugându-li-se alu
necări de teren sau surpări 
de versanti. Până când vor 
începe lucrările de reabili

tare, trâmbițate de mai multi 
ani, constructorii s-ar putea 
să nu mai aibă ce reabilita.

Astfel, pornind de la Deva, 
primele posibile „ambuscade” ar 

jtea^să apară dincolo de Fomădia, 
unde versanții au alunecat peste 
drum. Pământ, bolovani și copaci se 
surpă în permanență de pe coasta

dealului, oprindu-se chiar pe caros
abil. Mai departe, aproape de centrul 
comunei Vălișoara, înainte de a 
ajunge în dreptul Primăriei, drumul 
este afectat de o mai veche alunecare 
de teren care se cască precum un hău 
spre adâncul văii aflată mai jos cu 
vreo 15 metri. După încă trei kilo
metri, înainte de vâi ful de la Dealul 
Mare, de astă dată pe cealaltă parte a 
drumului, pământul ..a luat-o la vale" 
antrenând atât parapeții de pe mar
gine, cât și părți din carosabil. Peri
colele majore sunt suplimentate prin 
mulțimea de gropi sau „onduleuri” 
ale asfaltului sau de sectoarele în care 
parapeții au fost rupți în urma unor 
evenimente rutiere. Aceste din urmă 
zone âu fost „completate” de drumari 
prin benzi reflectorizante, smulse la 
rândul lor de un vânticel ceva mai în
volburat.

Cătălin Rișcuța

Devenii sunt prea puțin intere
sați despre cum împart autori
tățile locale banii publici. La 

dezbaterea publică pentru dis
cutarea bugetului general al 

municipiului Deva care a avut 
loc ieri la orele două, nu au 

fost prezente decât două per
soane.

Consilierii au dezbătut prop
unerile pentru acordarea bugetu

lui fără audiență. Cele două per
soane prezente la începutul dez
baterii au fost reprezentanții 
locuitorilor de pe strada Aurel 
Vlaicu care nu este branșată la 
rețeauâ de apă potabilă. După lă
murirea problemei pentru care au 
venit, oamenii au părăsit sala în 
care se desfășura dezbaterea așa- 
zis publică.

„Am venit la dezbaterea 
publică ca să aflăm dacă prob
lema cu care ne confruntăm va fi

rezolvată. Noi nu avem apă pota
bilă curentă. Anii cei de la 
primărie trimiteau o cisternă ca 
să ne aducă apă. Oamenii și-au 
săpat fântâni dar apa din ele nu 
este bună. Din ce ne-au spus 
reprezentanții primăriei în august 
vor începe lucrările”, a declarat 
Maria Amalia Diniș, reprezen
tant al locuitorilor de pe strada 
Aurel Vlaicu.

Irina Năstase

Devenii nu sunt prea interesați de banii lor

g
 Drumul național din

tre Deva și Oradea mă-

(] soară 184 de kilometri, iar 
planul de reabilitare 

prevede împărțirea lui în cinci tron
soane.

Lucrarea de reabilitare a porți
unii dintre Șoimuș și Baia de Criș, 
în lungime de 40 de kilometri a fost 
adjudecată de un consorțiu format

„Nu am auzit despre 
dezbaterea publică pentru 
acordarea bugetului. Și 
chiar dacă aș fi știut nu m- 

aș fi dus. Eu sunt prea bătrân ca să 
se mai țină cineva cont 
de sfaturile și f 
mele”

Zaharia Avram

leva cont 
sugestile

pvi

din patru firme,pentru suma de 85.763.108,12 lei, fără TVA. Proiectul 
prevede că lucrările se vor desfâșuru pe o perioadă de doi ani, iar fi
nanțarea este asigurată printr-un împrumut de la Banca Eu
ropeană de Investiții (BEI) și de la bugetul de stat.

Lucrările ar putea începe la jumătatea 
acestui an.

g
„Nu am știut de nici 
o dezbatere pentru îm- 
ș] părți re a bugetului public.

Dacă aș fi știut aș fi trecut 
pe acolo din pură curi
ozitate"

Ion Crișan

g
„Am auzit la televizor 
despre dezbaterea publică. 
Dar cred că acolo are voie 
să meargă numai cine vor 

consilierii. Nu am auzit de vre-o in
vitație care să spună că putem merge 
și noi, oamenii de rând. Dacă aș fi 
știut că se poate intra liber aș fi mers 
să văd cum se împart banii 
publici”

Victor Voina

%

J.
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Fusta Miss Argentina, Solange Mangano, a murit în 
urma mior complic ații apărute după ce a efectuat o 
operație chirurgicală estetică la fese. Vedeta, în vârstă 
de 38 de ani, era mamă a doi copii, gemeni, iar în 
1994 a câștigat coroana la concursul Miss Argentina.

Cele mai nereușite operații estetice ale vedetelor
Priscilla Presley, Melanie Grif

fith, Donatella Versace sau 
Tori Spelling se numără prin
tre vedetele care au apelat la 
chirugia plastică pentru a de
veni mai frumoase, rezultatul 

fiind însă dezastruos.

Acfrița Tara Reid a cheltuit o 
avere pe mai multe operații estetice. Cu 
ajutorul chirurgiei, Reid a încercat să își 
modifice sânii și să scape de celulită.

La sfârșitul lui 2008, actrița^ 
cunoscută și ca o mare petrecăreață, s- 
a internat de bună-voie într-o clinică de 
reabilitare din Malibu. Tara Reid s-a in
ternat la Promises Treatment Center, 
considerat un loc de repaos pentru 
multe vedete.

Melanie Griffith

Cântăreața rap Lil' Kim a apelat la 
operație de mărire a sânilor, dar și la 
rinoplastie.

De măi multe ori premiată cu dis
cul de platină, Lil' Kim (pe numele ade
vărat Kimberly Denise Jones), și-a 
început cariera muzicală în 1990, după 
ce l-a întâlnit pe Biggie Smalls (Noto
rious B.I.G.). Cântăreața a colaborat cu 
numeroși artiști celebri precum: Sisq,

Janet Jackson a trecut printr-o operație estetică de mărire a sânilor

______________

Lil' Kim a făcut operație de mărire a sânilor, dar și rinoplastie

Donatella Versace a făcut de. mai 
multe ori operații de facelift și mărire a

Victoria Beckham

Tara Reid a dat o avere pe operații esteticeg
Mary J. Blige,. Jay-Z, Beyonce 
Knowles, R Kelly, T-Pain & Young 
Jeezy, Busta Rhymes, Lil' Wayne etc.

Lil Kim s-a implicat și în cine
matografie. Printre filmele în care a 
jucat se numără* "Zoolander Manech
inul", "O fată minunată/ She's All That" 
și "Ritmul străzii/You Got Served".

Janet Jackson a trecut printr-o op
erație estetică de mărire a sânilor. Janet 
este cea mai mică dintre cei nouă copii 
ai familiei Jackson și, exceptându-1 pe 
Michael, este singura care s-a bucurat 
de succes în cariera solo, reușind să 
vândă peste 70 de milipane de albume 
în lumea întreagă de la debutul ei solo 
în 1982.

Artista a cântat în deschiderea 
. galei MTV Video Music Awards, ce a 

avut loc la sfârșitul anului trecut, 
aducând un tribut muzical fratelui ei 
Michael Jackson, decedat pe 25 iunie.

Melanie Griffith a trecut prin mai 
multe operații de facelift. Anul trecut, 
actrița americană s-a internat în clinica 
de dezintoxicare din statul american 
Utah, Cirque Lodge, după ce soțul său, 
actorul Antonio Banderas, i-a cerut 
acest lucru. Melanie Griffith a mai fost

Tori Spellingg
internată într-o clinică de dezintoxicare, 
în 2000, când s-a tratat de dependență 
de medicamente analgezice, dar și în 
1988.

Melanie Griffith și Antonio Ban
deras sunt căsătoriți din 1996. Cei doi 
au împreună o fiică, Stella del Carmen.

Tori Spelling, vedeta din serialul 
Beverly Hills 90210, și-a făcut implan
turi cu silicon. Actrița a încercat și rino- 
plastia.

Actrița a interpretat, timp de zece 
ani, rolul Donna în serialul "Beverly 
Hills, 90210", produs de studiourile 
Fox. De asemenea, ea a apărut în filme 
precum "Scary Movie 2" și "Troop 
Beverly Hills".

Victoria Beckham a apelat la op
erație de mărire a sânilor. în 2008, Vic
toria, fostă membră a trupei Spice 
Girls, a dat în judecată o revistă britan
ică pe motiv că aceasta ar fi publicat ar
ticole în care se spune că soția 
fotbalistului David Beckham folosește 
pastile pentru slăbit pentru a se menține 
în formă.

După ce a cucerit topurile muzi
cale ca membră a trupei Spice Girls, 
Victoria a devenit mamă, a lansat o 
carte cu sfaturi despre modă, care a de
venit bestseller, parfumuri și o linie de 
haine.

buzelor. La începutul lunii a apărut 
volumul "House of Versace", publicat 
de renumita editură Random House, 
care conține informații despre familia 
Versace ce nu au fost făcute publice.

Renumit pentru faptul că orga
nizează cele mai reușite petreceri din 
lumea showbizului, Elton John este 
persoana din umbră care a reușit să o 
convingă pe Donatella-Versace să re
nunțe la droguri, potrivit cărții "House 
of Versace", scrisă de Deborah Bell, co
respondent al prestigiosului Wall Street 
Journal. Donatella Versace a devenit 
dependentă de cocaină după moartea 
fratelui ei, designerul Gianni Versace, 
asasinat în 1997 de către Andrew Cu- 
nanan.

în urma intervenției lui Elton 
John, Donatella s-a internat imediat în 
clinica The Meadows din statul ameri-

Donatella Versace

can Arizona, specializată în tratarea de
pendenței de droguri.

Actriță, scriitoare și fotomodel, 
Priscilla Presley s-a ales în urma încer
cării de a-și schmba look-ul folosind in
jecții cu botox cu buze umflate și o. față

Pamela Anderson cu un look departe de imaginea de pe ecran

SILV
LEMNTEX

produce si csneroafiroazi

Priscilla Presley

desfigurată. Ea a fost căsătorită gu 
"regele rock'n'rolbului" Elvis Presley și 
este mama cântăreței Lisa Marie Pres
ley.

Pamela Anderson a trecut prin mai 
multe operații estetice de-a lungul tim
pului. Vedeta este actriță și fotomodel, 
fiind cunoscută în special pentru 
rolurile din serialele de televi?-.. e 
"Meșterul casei", "Baywatch" și 
"V.I.P.". Ea a fost desemnată Playmate- 
ul lunii februarie 1990 de editorii revis
tei Playboy.

La sfârșitul anului trecut, au 
tatea care administrează aeroporturile 
americane a decis să renunțe la di
fuzarea unui film care sprijină cauza 
animalelor, realizat de PE IA și în care 
apare Pamela Anderson, deoarece era 
prea îndrăzneț.

Reprezentanții PETA (People for 
the Ethical Treatment of Animals), or
ganizația care militează pentru protecția 
animalelor, au anunțat că directorii pos
tului de televiziune înființat de CNN 
pentru aeroporturile americane au re- 

' nunțat la ideea difuzării spotului, con
siderat prea îndrăzneț, temându-se . l 
acesta ar putea fi vizionat și de copii.
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Cele mai scumpe modele de mărțișoare sunt pan
dantivele din porțelan pictat manual cu aur pur, 
care îi poate costa pe domni până la 225 de lei.

Băiatul cu mărțișoare
La 12 ani Beni învață să facă 
mărțișoare. Micul simbol al 
primăverii nu va sta însă pe 
pieptul mamei lui ci lângă o 
cruce rece undeva într-un ci
mitir al Devei. Mai multi copii 
de la centrul de zi „ Casa Ale

xandra” din Deva se pregătesc 
pentru 8 Martie. Printre ei un 
prichindel cu ochii veseli în 

contrast cu povestea tristă care 
i-a marcat pentru totdeauna 

viața.

Negustorii de kitchuri
în frig, în ploaie, indiferent de 
vreme, an de an, ei sunt acolo. 
Majoritatea dorm în mașini, 
ițini sunt cei care îșipermit o 

cameră la un hotel sau o pen
siune din oraș. încearcă „să

• păcălească”frigul cu haine 
îmblănite, ghete și căciuli. Și 

totul pentru a-și vinde marfa și 
a se întoarce cu ceva bani 

acasă.

La fiecare început de primăvară, 
trotuarele Devei se transformă în ade

Legenda mărțișorului
Legendele legate de mărțișor sunt 

multe. Printre cele mai cunoscute este 
legenda Babei Dochia. Se spune că baba 
Dochia avea o fiică vitregă pe care nu o 
avea la suflet. Intr-o zi de iarnă, bătrâna 
i-a dat fetei o haină foarte murdară pe 
care să o spele în apa răului până când 
devenea alba ca zăpada. Numai că, din 
ce spăla mai mult, haina devenea tot mai 
neagră. In timp ce fata încerca din greu 
să curețe haina, a apărut un bărbat, pe 
numel Mărțișor, căruia i-a povestit ce
pățise. Atunci Mărțișor, care avea puteri magice, i-a oferit fetei o floare roșu cu 
alb, a îndemnat-o să mai spele o dată haina și să se întoarcă acasă. Când aceasta 
ă ajuns acasă, haina era albă ca zăpada. Bătrâna Dochia a rămas mută de uimire. 
Când a văzut și floarea din părul fiice sale, Dochia a crezut că a venit primăvara 
și a plecat cu oile pe munte, fără cojoacele pe care le purta. Numai că, pe măsură 
ce urca pe munte, vremea devenea din ce în ce mai rece și mai aprigă. In vârful 
muntelui, bătrâna Dochia s-a întâlnit cu Mărțișor, care i-a spun hăti
este să stai în frig și umezeală" a grăit el “tu, cea care ți-ai obligat fiica.să spele 
iama hainele la rău. "Apoi a dispărut. Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit 
gerul iar oile au fost transformate în pietre. De atunci șnurul mărțișorului este 
roșu cu alb, aceste culori simbolizând lupta intre bine si rau, intre iarna si pri
măvara. “

în centrul de zi de la „Casă 
Alexandra” sunt aduși zilnic 12 copii a 
căror părinți sunt pledați în străinătate, 
au situații materiale dificile sau provin 
din familii dezorganizate. Imediat după 
terminarea programului școlar, copiii 
sunt preluați de profesorul de serviciu 
de la centrul de zi și duși la masă. La 
întoarcere ei își fac temele sub 
supravegherea specialistului și a volun
tarilor. Un caz special este cel al lui Be
niamin Covaci, un puști de 12 ani și al 
surorii sale Ema, în vârstă de nouă ani. 
Băiatul învață la Școala Generală 
numărul 3- Colegiul Tehnic „Transilva
nia”. După moartea mamei lor, cei doi 
frați au rămas în grija bunicilor.

vărate piețe de cadouri. Și nu orice 
cadouri, ci vestitele mărțișoare, care nu 
trebuie să lipsească din pieptul niciunei 
femei în prima zi de primăvară.

Mărțișoare, de la 
sute de kilometri

Veniți din mai multe zone ale 
țării, comercianții de mărțișoare și-au 
expus deja marfa pe tarabe. Viu col
orate, simple sau împodobite, din plas
tic sau metal, mărțișoare atrag privire 
trecătorilor, de cele mai multe ori invol
untar. Unii trec, aruncând doar o privire
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Zâmbetul de pe fața lui Beni nu trădează drama acestui copil

Viata marcată de un
5

șofer inconștient

Cei doi copii vin la centrul de zi 
încă de acum trei ani, de când mama lor 
a fost ucisă de o mașină. Tatăl celor doi 
copii este plecat în străinătate și ia legă
tura cu ei foarte rar. „Când a fost 
omorâtă, mama mătura șoseaua, acolo 
în Micro 15. Au călcat-o pe cap cu 
mașina. Erau două mașini care au făcut 
întrecere pe șosea. Degeaba au plătit 
moșu și buni un avocat cu 20 de mil
ioane, nu a reușit să facă nimic. Am 
aflat de moartea mamei din ziare. Mă
tușa mea m-a mințit, mi-a spus că 
mama a plecat la cules de prune. Când 
am văzut ziarele am întrebat-o și abia 
atunci mi-a spus adevărul. După ce a 
fost lovită a rostit două vorbe după care 
a intrat în comă. ”. spune cu amărăci
une Beni. Despre mama sa copilul nu 
își amintește mare lucru. Singura am
intire este legată de momentul în care 
au făcut fotografii împreună. „Era tare 
frumoasă atunci”, adaugă copilul.

Beni este un copil 
isteț și plin 
de inițiativă

5

în tot acest timp Ema stă retrasă și 
ascultă istoria lor tristă /oștită de fratele 

cu coada ochiului, alții se opresc să le 
admire sau chiar să cumpere. „Sunt 
foarte frumoase. "Chiar ai de unde 
alege”, exclama un devean. Un băiat 
scotocea prin cutia cu mărțișoare. 
„Vreau să-i cumpăr unul mamei. L-am 
ales pe acesta care seamănă cu o 
broșa”, a spus băiatul.

O primăvară 
fără noroc

Au venit din toate colțurile țării 
pentru a le oferi devenilor posibilitatea 
să facă o bucurie celor dragi prir 
cumpărarea unui mărțișor. Vin la Deva 
de ani de zile, însă de această dată 
norocuj nu prea este de partea ior.

„Am venit tocmai din Alexandria. 
Vin de zece ani la Deva dar niciodată 
nu au mers vânzările așa prost. Atât am 
noroc cu nu dau fosrte mulți bani pe 
materialele din care le confecționez 
pentru că, cele mai multe mărțișoare le 
fac eu. Este o muncă tare migăloasă și 
de multe ori am vrut să renunț, dar îmi 
place ce fac”, povestește una dintre 
vânzătoare. Aceeași părere îi este îm
părtășită și de un alt comerciant, venit 
din Prahova.

„Merge foarte rău. Am crezut că 
anul acesta va fi cel puțin la fel de bine 
ca și anul trecut, dar se pare că nu e. 
Sper să reușesc să vând măcar jumătate 
din aceste mărțișoare”.

Prețul unui mărțișor pornește de la 
1 leu și poate ajunge până la 30 de lei, 
în funcție de mărimea, modelul și ma
terialul din care este confecționat.

Andreea Lazăr

său. De la amintirile neplăcute Beni 
trece rapid la discuțiile legate de con
fecționarea felicitărilor și a 
mărțișoarelor. Spune cu mândrie că le 
va duce învățătoarei. îi place la nebunie 
să participe la această activitate. „Beni 
este un copil extraordinar, plin de iniția
tivă. îi plac muzica și dansul, însă nu 
are posibilitatea să se perfecționeze în 
acest domeniu. Compune cântece. într- 
o zi a venit la mine și mi-a spus «Feli, 
cum să fac să îmi înregistrez și eu un 
cântec făcut de mine?» . Are un ac
cent perfect pentru limba franceză și 
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dacă va fi ajutat cred că ar putea excela 
în domeniu. îmi amintesc de o scenetă 
de teatru la care au participat toții copiii 
din centru. Alături de alți copii și Beni. 
a uitat replica pe care o avea de spus. A 
fost singurul care a știut să im
provizeze”, spune sociologul Felicia 
Groza, care se ocupă de centrul de zi. 
Pentru acest băiețel viitorul nu este prea 
senin.”Nu știu dacă voi putea să merg 
la liceu, pentru că va trebui să îi ajut pe 
bunicii mei și să am grijă de sora mea”, 
spune Beni.

Maria Bulz

CIW
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400,000 de bugetari au primit sporuri ilegale în 2008 si 2009 
Paguba se ridică la 240 de milioane de euro, iar autorităfile încearcă să re
cupereze banii. Descoperirea a fost făcută de Curtea de Conturi în urma unei 
investigații. Inițial se anunțase că bugetarii ce au beneficiat de sporuri ile
gale în anii 2008 și 2009, au provocat o pagubă de 2 milioane de euro.

Viktor Ianukovici a fost „uns” 
ca președinte al Ucrainei

Câștigătorul alegerilor prezi
dențiale din Ucraina, Viktor 

Ianukovici, a depus jurămân
tul, ieri, în fața Parlamentului, 
devenind astfel cel de-al patru

STS nu va desecretiza toate documentele
Reprezentanții Asociației 21 De

cembrie și directorul Serviciului, de 
Telecomunicații Speciale au fost față în 
față, într-o întâlnire fără precedent, cu 
secrete de stat pe masă!

Serviciul de Telecomunicații Spe
ciale nu va desecretiza toate docu
mentele din arhiva sa pe care 
revoluționarii le-au cerut.

"Dosarul conține date de toate 
gradele de clasificare, de la nesecret, 
secret de serviciu la secret și strict se
cret. Nu sunt abilitat să vă eliberez o 
copie", a declarat Marcel Opriș, direc
torul STS.

După o deciziea Curții Europene 
a Drepturilor Omului, revoluționarii au 
cerut copii integrale după dosarele 
Revoluției. Mare parte dintre docu
mente au fost deja ridicate de Asociația 
21 Decembrie de la Parchetul General. 
O parte, însă, cele de la STS, au fost 
catalogate drept secrete.

O parte din ordinele militare de 
intervenție împotriva revoluționarilor în

lea președinte al acestei țări, de 
la independența sa, în 1991.

"Eu. Viktor Ianukovici, ales 
președinte al Ucrainei prin voința

1989 au fost transmise prin rețelele spe
ciale ale STS. Directorul Serviciului, 
Marcel Opriș, le-a explicat 
reprezentanților Asociației 21 Decem
brie că o parte din respectivele rețele 
sunt funcționale și astăzi, de aceea ele 

poporului (...). jur credință Ucrainei", a 
declarat el, cu mâna dreaptă pe 
Constituție și pe una dintre cele mai 
vechi ediții ucrainene a Evangheliei, 
datând din secolul al XVI-lea.

"Mă angajez să apăr prin toate 
acțiunile mele suveranitatea și 
independența Ucrainei", dar și "drep
turile și libertățile cetățenilor" și să 
"consolidez autoritatea Ucrainei în 
lume", a continuat el.

Viktor Ianukovici, în vârstă de 59 
de ani, îl înlocuiește în funcție pe 
prooccidentalul Viktor lușcenko, cel 
care cu cinci ani în urmă l-a împiedicat 
să ocupe cea mai înaltă funcție în stat.

"Victoria" sa electorală a fost 

nu pot fi declasificate.
Revoluționarii'au studiat, însă,- 

mai bine de trei ore documentele puse 
la dispoziție de STS, fără să facă vreo 
copie după hârtiile din dosar.

Serbia apreciază poziția consecventă 
a României pe tema Kosovo

Premierul sârb, Mirko Cvetkovici, 
a declarat, în cadrul unei întrevederi cu 
Emil Boc, omologul sa a român, că Ser
bia apreciază poziția consecventă a 
României privind apărarea principiilor 
dreptului internațional în cazul Kbsovo.

în cadrul unei reuniuni cu Boc, 
desfășurată cu ocazia summitului pe 
tema securității energetice de la Bu
dapesta, Cvetkovici a subliniat că Ser
bia apreciază participarea României la 
toate fazele procedurii menite să con
state ilegalitatea proclamării unilaterale 
a independenței Kosovo, în fața Curții 
Internaționale de Justiție de la Haga. 

anulată atunci pentru fraude, la presiu
nile unei revolte populare pașnice și 
prooccidentale, denumită "revoluția 
portocalie".

De această dată, observatorii 
internaționali au considerat că scrutinul 
s-a desfășurat într-o manieră liberă și 
corectă. însă adversarul lui Ianukovici, 
premierul Iulia Timoșenko nu și-a re
cunoscut înfrângerea, susținând că la 
votul din 7 februarie au avut loc fraude 
masive.

Ucraina trebuie să fie un "stat eu
ropean nealiniat", afirmă Viktor 
Ianukovici

Noul președinte ucrainean, Viktor 
Ianukovici, a declarat ieri că țara sa ar

)
Polițiștii din Timișoara cercetează
un caz de pornografie infantilă

Mai multe descinderi și percheziții 
au avut loc, ieri dimineață, la Timișoara, 
acțiunea polițiștilor și procurorilor vizând 
un caz de pornografie infantilă. Potrivit 
unor surse judiciare, într-una dintre 
locuințele percheziționate, aflată la mar
ginea Timișoarei, polițiștii au descoperit 
trei tineri, între care doi minori, care 
locuiau împreună cu un bărbat, acesta 
fiind ridicat de către anchetatori.

Principalul suspect în cazul de 
pornografie infantilă este un bărbat bănuit 
că racola adolescenți cu vârste de 14-15 
ani, provenind din familii sărace, pe care 
îi folosea în producții pornografice pe 
care le posta pe Internet și le vindea unor 
alte persoane.

Perchezițiile și descinderile care au 
avut loc joi dimineața la Timișoara 
vizează mai multe locuințe folosite de 
bărbat.

într-una dintre locuințe, aflată la 
periferia orașului și închiriată de bărbat, 
polițiștii care au descins joi dimineața au 
găsit trei tineri, între care doi minori, pe 

k__________________________________

Cvetkovici a mai afirmat că Serbia 
este interesată de promovarea utilizării 
fluviului Dunărea și a portului 
Constanța pentru nevoile de export și 
import ale Serbiei.

Kosovo și-a proclamat 
independența în februarie 2008. Serbia 
contestă legalitatea acestei 
independențe în fața Curții 
Internaționale de Justiție (CIJ), consid
erând în continuare Kosovo drept 
provincia sa meridională. «

Proclamarea independenței 
Kosovo a fost recunoscută, până în 
prezent, de 65 de țări din lume. Cinci 

trebui să fie > un "stat european 
nealiniat", în discursul său de 
învestitură susținut în fața Parlamentu
lui ucrafnean, sugerând că nu va încerca 
să se alieze nici Rusiei și nici Occiden
tului.

"Provocările cu care se confruntă 
comunitatea internațională impun o 
unire în formatul cel mai larg (...). Noi 
suntem pregătiți să participăm la aceste 
procese ca stat european nealiniat", a 
spus el.

Acest principiu al lui Ianukovici, 
considerat apropiat Rusiei, contrastează 
cu cel al predecesorului său, Viktor 
lușcenko, care pleda în favoarea unei 
aderări a Ucrainei la NATO.

care i-au ridicat pentru audieri.
Vecinii bărbatului afirmă că la 

acesta veneau adolescenți de 14-15 ani, 
care păreau că provin din familii sărace, 
iar într-una dintre seri copiii chiar se 
băteau între ei.

Descinderile și perchezițiile de la 
Timișoara sunt coordonate de DIICOT 
București, iar la acestea participă și 
polițiști de la Detașamentul de Intervenție 
Rapidă.
_____________________ y

dintre cele 27 de state membre ale Uni
unii Europene, printre care și România, 
nu au recunoscut independența 
Kosovo.



Agentul FBt Malcolm Turner (Martin Lawrence) este un tip dur dar isteț și maestru 
în arta deghizării. Se pricepe la toate dar "a intra în pielea cuiva " îi reușește cel mai 
bine. Ajuns într-un orășel din sud, trebuie să înfrunte un jefuitor de bănci periculos, 
care tocmai a evadat din pușcărie și s-a pus iar pe treabă. Pe.itru asta pândește casa 
lui Big Momma, matroana care primește vizitele lui Sherry (Nia Long), fosta iubită 
a escrocului. (Duminică. Antena I, 22:00, Acasă la Coana Mare)
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18:00

JO de lamă: Hochei pe gheață 
feminin: Finlanda - Suedia;Fi- 
nala pentru locul 3
Telejurnal
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Prima parte
Jocurile Olimpice de lamă

Vancouver 2010
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Partea a doua
înainte și după (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 16.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Eurovision Selecția Națională

2010 •
Info olimpic
Tribuna partidelor parlamen

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

Programul liber feminin (rel.) 
SuperFotbal - Magazin UEFA

Champions League
: Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009 - 17.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

Sport
Telejurnal; Meteo
JO de lamă: Schi alpin: Slalom 

feminin. Manșa 1

07:00
I

08:10

10 uo

!

I

10:5(1

11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00 
14:00;

15:30

17:00
17:10

19:00
20:00

21:00
21:20

23:15

23:30

Liber pe contrasens (talk show, 
2007, rel.) 50'
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999, rel.)
Gaz pe folk (emisiune con

curs)
Eurovision Selecția Națională 

2010
Natură și aventură 25'
Telejurnal
Bugetul meu (reportaj, rel.)
Telejurnal
învingătorii
JO de lamă - Schi acrobatic
JO de Iarnă (rel.)-Hochei pe 

gheață feminin - Finala mică
JO de Iarnă (rel.)-Hochei pe 

gheață feminin - Finala
Jurnalul Euronews
Baschet masculin: U-Mobi- 

telco Cluj-Napoca - CSU Plo- 
iești-meci din Divizia A
Șansă și neșansă
JO de lamă - Snowboard-Fe- 

minin - Slalom uriaș paralel
Telejurnal
JO de Iarnă: Biatlon masculin- 

Ștafetă 4x7,5 km - manșa a 2-a
JO de lamă - Schi alpin-Sla- 

lom uriaș - feminin, Manșa 2-a
JO de lamă - Schi alpin-Sla- 

lom uriaș - feminin, calificări. 
Manșa a 2-a

13:00
14:00

116:00
17:00

-19:00
20:30

22:30

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

1997)
Sheena (SUA film serial de 

aventură, 2000) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer, Kevin Quigley

Observator
Fiica președintelui (SUA-ger- 

man film de acțiune, 1999, rel.) 
93' cu Mariel Hemingway, 
Doug Savant, Monica Keena, 
Dallas Page
Observator
Acces Direct
Observator
Legea junglei (SUA film de 

acțiune, 1993)99' cu Mark Da- 
cascos, Stacey Travis, Paco 
Christian Prieto
Animal de pradă (SUA film de 

acțiune, 2003)

17:50
19:30.
20:00
22:00
23:50

107100
09:55
10:00

10:00

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

23:15

Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Aventuri în Alaska (canadian- 

neo-zeelandez aventură, 1994, 
rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3685.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell, Don Diamont
Știrile PRO TV (2009) 
Aventurile lui Felicity (SUA 

film de familie, 2005)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3681.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil

Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Legea e lege (SUA film de ac

țiune, 1998)
Vasul fantomă (SUA-australian 

film de acțiune, 2002)

13:25 The Dukes (SUA comedie, 2007)
15:00 Micuțul Dodo (german film de animație, 2008) 
16:20 Jumper (SUA S.F., 2008) *

Ultimele dorințe (SUA dramă, 2007) 97' cu Jack Nicholson 
Filme și vedete
Detectiv în Africa (englez-SUA-sud-african serial, 2008 - 6.) 
Crimele din Oxford (spaniol-englez-francez polițist, 2008) 
Votul decisiv (SUA comedie, 2008) 120' cu Kevin Costner

07:00
08:15
09:15
10:30
11:45

13:00

14:30

15:30

16:25
16:30

17:30
18:30

19:30

20:30

23:15

|

Sărmana Maria (1996, rel.) 
în numele iubirii (2008, rel.) 
Cameleonii (2009, rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006) 
Pagini de viață (brazilian film ,

2006)
Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
Aniela (român serial, 2009, 

rel.)
Destine furate (SUA serial, 

2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
Poveștiri adevărate
în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
Refrenul iubirii (SUA-englez 

dramă, 2004)
Cuibul de vipere (brazilian se

07:00
07:30
08:20
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30

13:00
14:00

i

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

Camera de râs
Șoimii furtunii (2007, rel) 
Sport cu Florentina 
Levintza prezintă (rel.) 
Flavours, 3 bucătari
Galileo'
Mort-copt, la muncă! 
Anchetă militară (SUA serial 

polițist, 2003, rel. - 16.)
Camera de râs
Vorbind de lup (italian come- 

dic. 1991)
Trăsniții
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport

16:15 
17:15 
18:00 
19:00
19:30 : Uite cine gătește! (2010)60' 
20:30 Dispari în 60 de secunde (SUA 

film de acțiune, 2000) 117' cu 
Nicolas Cage, Angelina Jolie 

22:30 Iarba și banii (SUA comedie, 
2001) 96' cu Dr. Dre, Snoop 
iDogg, Angell Conwell

V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998, rel. - 16.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 85.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 20.) 
Incidentul din Long Island (SUA dramă, 1998)
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 17.)
Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 23.)
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 87.)
Crime la-ntâmplare (SUA dramă, 2004) 137' cuCleaDuVall

TV/?1
07:25 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
07:00 H...ora prichindeilor (program 

pentru copii, rel.)
07:55 Semne (reportaj, 2007) 08:00 ABC... De ce? (program pentru
08:25 Spectacolul lumii copii)
09:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
' 09:00 Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
09:55 Jocurile Olimpice de lamă

Vancouver 2010
09:30 Doi care doinesc (magazin cul

tural)
10:00 Echipa verde (2009) 10:00 între cer și pământ (2008)
10 30 SuperFotbal - Magazin UEFA

Champions League (rel.)
: 10:35 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
11 00 Bună ca viața! (emisiune de di-j 11:30 Zon@ IT (2007)

vertisment, 2009) 30' i2:0v Piatra magică (australian film ,
11:30 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 22.) 30' cu Miley Cyrus, 
Emily Osment, Mitchel Musso,

1999 - 14.) cu Nikki Coghill, 
Robert Alston, Jasper Bagg, 
Ernie Bourne

Jason Earles 12:35 D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
12:00 Vedeta familiei-Best of 45'
’3:00 Europa ne privește (magazin 13:30 Atlas

cultural) 13:55 Rugby:
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo Rusia - România
14:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50'
26:00 JO de lamă - Bob-Masculin x

4, Finale. Manșele 1 și 2
15:50 Eurovision Selecția Națională 17:00 Timpul chitarelor

20 !0 18:10 Gala premiilor S.A.G.: Str.di-
16:00 Reconstituiri (rel.) Răuță ver- catul Actorilor de Film

sus România 19:50 învingătorii
17:05 JO de lamă:

Hochei pe gheață masculin. Se
mifinala 2 (rel.)

20:00 JO de Iarnă - Snowboard- 
Masculin - Slalom uriaș paralel, 
calificări

19:40 Sport •21:00 Telejurnal ■
20:00 Telejurnal; Meteo 21:35 JO de lamă
21:10 JO de lamă: Schi alpin: Slalom 

masculin. Manșa 1
Schi fond-Feminin. 30 km cu 
start în bloc

■

antei^^

---- txmrxj* --- i_
07:00 Observator 07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en-

i 09:00 Neatza, vecină! glez serial, 1994 - 84.)
i 10:00 Prințul care era un hoț (SUA 08:00 Știrile PRO TV (2009)

aventură, 1951) 88' cu Tony 10:00 Ce se întâmplă, doctore?
Curtis, Piper Laurie (2007) 90'

: 12:00 Benny Hill (englez serial, . 10:30 Aventurile lui Felicity (SUA
’969) film de familie, 2005, rel.)

12:30 Felicia 12:30 Pro Motor (emisiune sportivă,
iJ3:00 Observator 2007)

13:30 Scene de căsnicie 13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 ’ La Mall (SUA comedie, 1995) 13:05 Gossip Girl: Intrigi la New

91' cu Jason Lee, Jeremy Lon- York (SUA serial, 2007 - 17.)
don, Ben Affleck, Jason Mewes 14:00 Legenda căutătorului (SUA

16:00 Observator film serial de acțiune, 2008 -
16:30 Săptămâna financiară 10.)
17:00 Mr. Bean (englez serial de co- 15:00 Surf Ninjas (SUA comedie,

medie, 1990) 1993)
17:30 Șoricelul familiei (german- 17:00 Eroi adolescenți (SUA film de

SUA comedie, 1999) familie, 2004) ,
: .9.00 Observator : 19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 în puii mei! (emisiune de di- 20:30 Specialistul (peruan-SUA film

vertisment, 2009) de acțiune. 1994)
22:00 Acasă la Coana Mare (SUA- . 22:45 O lecție de onoare (SUA-cana-

german comedie, 2000) dian film de acțiune. 2003)
»................i-M;,

07:00 Sărmana Maria (1996, rel.) 07:00 Camera de râs
: 08:00 în numele iubirii (2008, rel.) 08:00 Yin yang yo

09:00 Cameleonii (2009, rel.) 08:30 Regele Shaman (japonez serial
10:15 Iubiri (columbian serial, 2006). de desene animate, 2003 - 15.)
11:15 Pagini de viață (brazilian film , 09:00 Mort-copt, la muncă!

2006) 10:30 Autoforum
12:30 Pagini de viață (brazilian film , 11:00 Imobiliare Blitz

2006) 11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008)
13:30 Casanova (englez-SUA-RFG- 12:00 Căminul de 5 stele

italian comedie, 1987) 13:00 Cine știe...câștigă!
15:30 Destine furate (SUA serial,

2007)
14:00 Iubirea bat-o vina (SUA serial 

de comedie, 2007 - 8.)
16:25 Vremea de ACASĂ 14:30 Elixirul tinereții (SUA come
16:30 Sărmana Maria (mexican se die, 2000)

rial, 1996) 16:30 Schimb de mame (reality
18:30 în numele iubirii (mexican se show, rel.) 90'

rial, 2008) 18:00 Focus 18 90'
19:30 Cameleonii (mexican film se 19:00 Focus Sport

rial de acțiune, 2009) 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
20:30 Petrecere pentru Gillian (SUA 

dramă romantică, 1996)
20:30 Infanteria stelară (SUA film de 

acțiune SF, 1997)
22:30 Cuibul de vipere (brazilian se 22:30 Pe urmele lui DB Cooper

rial de comedie, 2006) 45' cu
Lăzaro Ramos

(SUA aventură, 1981) 100' cu 
Treat Williams, Robert Duvall

07:40 Universul credinței 07:00 Șansă și neșansă (rel.)
09:00 Desene animate - Clubul Dis 08:00 Natură și aventură (rel.) 25'

ney . 08:30 Zestrea românilor (documen
09:55 Jocurile Olimpice de lamă tar)

Vancouver 2010 09:00 Motomagia (2007)
10:00 Spune-mi ce te doare (emi 09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!

siune de divertisment) ■10:00 Ferma
10:40 Ca la carte 11:00 Sat TV (emisiune de divertis
11:30 Viața satului ment, 2009)
13:00 Agenda politică (2008) 1 11:30 Pescar hoinar (rel.)
14:00 Telejurnal 1 12:00 Piatra magică (australian film ,

Sport; 1999- 15.) cu Nikki Coghill,
Meteo Robert Alston, Jasper Bagg,

14:20 Cu drag ...de Dragobete Ernie Bourne
15:50 Eurovision (2:35 H...ora prichindeilor (program

Selecția Națională 1 • ■ ■ : pentru copii)
2010 13:35 JO de lamă - Bob (rel.) Mas

16:00 Conferințele Dan Puric culin x 4, Finale. Manșele 3 și 4
Iubirea fl 5:00 JO de Iamă-Hochei pe gheață

17:05 JO de lamă: Uf - 'y masculin - Finala mică
Patinaj artistic. 16:30 JO de lamă - Patinaj viteză-
Gala laureaților 1.500 m masculin
(reluare) i17:011 Muzică și muzichie (emisiune

19:30 Tragerile Loto 6/49 de divertisment)
și Noroc Jî8:10. Cronicile frumoasei luptătoare

19:45 Sport (sud-coreean mini-serial, 2003 -
2d:00 Telejurnal; 4.) 180' cu Yeong-in Chae, Ji-

Omologarea Tragerilor won Ha, Mun-shik Lee, Seo-jin
Loto 6/49 Lee
și Noroc; 19:20 JO de lamă - Schi fond-Mas-
Meteo culin. 50 km cu start în bloc

21:10 JO de lamă: 22:15 TelejumaJ
Curling. l 22:30 Mult zgomot pentru nimic (en-
Finala masculină glez-SUA film romantic, 1993)

13:55 Amurg (SUA dramă, 2008)
15:55 Across the Universe (SUAdramă. 200'U
18:05 Busola de aur (SUA film de aventuri de familie. 200n'

20:00 Caiifomication (SUA serial, 2007 - 9.)
20:30 Anturaj (SUA serial, 2004 - 9.) Plăcinta cu Adrian Grenier
21:00 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.) 30'
21:30 Frați vitregi (SUA comedie, 2008) cu Will Ferrell, John C. Reilly, 

Mary Steenburgen, Richard Jenkins

23:10 Miami Vice (SUA film de acțiune, 2006) '1
12:45 Incidentul din Long Island (SUA dramă, 1998, rel.) ''
14:45 Din culisele Hollywood-ului HtilMlMâl
15:15 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 21.)
16:15 Silverado"(SUA western, 1985)
19:00 Ruleta destinului (SUAserial, 2001 - 3.)
20:00 Jocurile minții (SUA dramă, 2006'1
22:00 Donnie Brasco (SUA polițist, 1997) 127' cu Al Pacino, Johnny Depp,

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Prizonierul din Zenda (SUA 

aventură, 1996) 101' cu Jonat
han Jackson, William Shatner

12:00 Aventurile lui Sinbad
13:00 Observator
13:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990, rel.) cu Rowan 
Atkinson, Matilda Ziegler, Mat
thew Ashforde, Robyn Driscoll

14:15 Acasă la Coana Mare (SUA- 
german comedie, 2000, rel.) 98'

16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990)
17:00 Fotbal: Rapid - Unirea Urzi- 

ceni-Liga 1
19:00 Observator ’ »
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Shanghai Express (hong-kong 

film de acțiune, 1986)

07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en
glez serial, 1994 - 85.) 45' cu 
Ainsley Harriott

08:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 Surf Ninjas (SUA comedie, 

1993, rel.)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007, rel.)
13:00 Știrile PRO TV (2009)

; 13:05 Apropo TV (emisiune de diver
tisment)

14:00 Eroi adolescenți (SUA film de 
familie, 2004, rel.)

16:00 Un alt Karate Kid (SUA aven
tură, 1994)

18:00 România, te iubesc! (magazin 
t cultural, 2008)

19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Harry Potter și Pocalul de Foc 

(englez-SUA aventură, 2005) 
157' cu Daniel Radcliffe

23:45 Un mascul extraterestru (SUA 
comedie S.F., 2000)

07:00 Sărmana Maria (1996, rel.)
08:00 în numele iubirii (2008, rel.) 
09:00 Cameleonii (2009, rel.)
10:15 Iubiri (columbian serial, 2006)
11:15 Pagini de viață (brazi lian film , 

2006)
* 12:30 Pagini de viață (brazilian film , 

2006)
13:30 Casanova (englez-SUA-RFG- 

italian comedie, 1987)
15:30 Destine furate (SUA serial, 

2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996)
18:30 în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
26:30 Azi 13, mâine 30 (SUA 2004) 
22:30. La naiba, să PoveȘtim!
23:30 Cuibul de vipere (brazilian se

rial de comedie, 2006)

07:00 Camera de râs
08:00 Yin yang yo (rel.) Episodul 15 
08:30 Regele Shaman (2003, rel.)

: 09:00 Mort-copt, la muncă!
10:30 Casă, construcție și design
11:00 Levintza prezintă

1 11:30 Flavours, 3 bucătari
12.00 Anchetă militară (SUA serial 

polițist, 2003, rel. - 16.)
13:00 Cine știe...câștigă!
14:00 Iubirea bat-o vina (SUA serial 

de comedie, 2007 - 9.)
14:30 Crusoe (2008 - 12.)
15:30 Cronica Cârcotașilor (emisiune 

de divertisment, rel.) 165'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'

; 20:30 Schimb de mame '
22:00 Pană de curent (SUA dramă, 

2001) 89' cu Jane Seymour, 
Alexandra Picatto, Corin 
Nemec, William Russ

14:45 Un tren numit Datjeeling (SUA aventură, 2007)
16:15 Eragon (SUA-englez-ungar film de aventuri, 2006)
18:00 Detectiv in Africa (englez-SUA-sud-african serial, 2008

- 6.) Frumusețe și integritate
20:00 Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008)
22:00 Hitman (francez-SUA film de acțiune, 2007) 93' cu Dougray Scott, 

Timothy Olyphant, Olga Kurylenko, Robert Knepper
23:35 Gruparea Baader Meinhof (germari-francez-ceh dramă, 2008) 149' cu 

Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek, Bruno Ganz

12:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 21.)
13:00 Silverado (SUA western, 1985, rel.)
15:30 Lumea PRO CINEMA
16:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2Q05 - 22.)
17:00 Dracula: Un mort iubăreț (SUA-francez comedie, 1995) -
19:00 Ruleta destinului (SUA serial, 2001 -4.)
20:00 Franțois Villon, poetul vagabond (francez-român-german dramă, 

1987)
22:15 Dispărutele (SUA dramă, 2003)

SF”—...  ./'» * 1T3ISBBHBI



Dicționar: lllrl, Arin, Leai

Vasal

Calciu

în ocoli A vrea

în veci! Bârfitor

A asalta

Mulțime

Scunzi

Năframă
Șort car

Bice!

Aromă

Krina 
Anton

Grăsime 
animală

Schimb 
(te adresă

Urmă de 
murdărie

Măsuri 
de teren

Animal 
nordicBloc de 

locuit

Punct de 
vedere

Rând 
Strânsul 
spicelor

Lider 
Venețlan

Oameni 
de gol

Sportul 
preciziei

Preocupat 
de frumos

Putred 
de bogat 
Timbru
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Umor...

- Când se oprește o femeie

din vorbit? ...

- La două ore ...

I

Deplasat 
Casă 
mare

Frlgu- 
roși 

Aduce

A supăra
Poem

ZI de 
odihnă
’ (■■■)

Armă
albă

Matrozi 
Rigid 
Uriași 
> y

(Completați textul folosind soluția 
' marcată cu raster)

VInstruit

Poetic 
Albit de 
zăpadă 

>

Urmăriți 
A deșerta 

Cută
V

Doar un 
strop

înmi
resmat
A Ierta

"V

Campion

Dicționar: Râmi, Sin, Șiș. Reconstituire...

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACID, ACU, ACUM, AM, ANA, APE, AȚĂ, 

AVAT, Bl, BO, CĂMARĂ, DAC, DISCUTÂBIL, 
DISTILABIL, EB, EG, ILIRE, IR, IRECUZABIL, 

IREPARABIL, IVĂR, ÎNTĂRĂTORI, 
ÎNȚELENIRE, LEGUMICOLĂ, LEZA, 

LIBERABILĂ, OMIZI, ORARĂ, STILIZA, 
STIMATĂ, TAB, TAȚI, TELALI, URALE- 

Petru Ardelean - ARAD

V

Cais!

Animal 
tibetan

Ritm 
mediul 
Cadetî

Soare 
antic 

soliști 
în cor

Sultă

I 
I.

Primitor
Carte 
mare

Arămit 
pe mijloci 

Din 
Rusia

în pace! 
Vas de 

băut

Nevă
zător 

Limită

V

Presat Pană de 
lemn

Cărăuși 
Brutărie 
la armată

ÎMI ZICI MFREU:
TACA-ȚI CLANȚA

Viorel Naghi - Vladimlrescu

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

1 3 5 6
6 3 9 4 5 *

3 6 1 •7, 2
8 6 3 7 1 4

7 4 1 5 9 3
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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.

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. I. semideco- 
mandabil, ncamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel 0723.394.724; 
0726.766.294.

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

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp. gar aj 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.
Jț--------------------------------------------------
vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr. 11, 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.

LoctfPHiemuncă
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. 1 - 
C.P. 122, Deva/HD.

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

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
promoția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
documente 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.

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
ron. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 
0354.881.180 sau conta.serv@yahoo.com

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

Vând RENAULMEGANE- 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.

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.

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.

Decese

Familia și prietenii, cu durere și regret anunță încetarea din viață a celui 
care a fost dr. COSTINA IONEL ZENO. Corpul neînsuflețit este depus 
la Casa de Culturț din Brad. Serviciul funerar va avea loc sâmbătă 
27.02.2010, ora 13,00, în incinta Casei de Cultură din Brad.

r Dumnezeu să-l odihnească!

Un suflet nobil a plecat dintre noi. Vecinii anunță cu regret trecerea >n neființă 
a celui care a fost medicul Ionel Zeno Costina, om de aleasă bunătate și 
profesionist de excepție. Corpul neînsuflețit se află depus la Casa de Cultură 
a municipiului Brad. Serviciul funerar va avea loc sâmbătă, 27.02.2010. ora 
13,00 în incinta Casei de Cultură Brad.

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara 

organizează periodic cursul 

„NOȚIUNI FUNDAMENTALE
DE IGIENĂ”

Informații suplimentare și înscrieri: 
tel.: 0254-212924, 0788-523930, 
e-mail: office@ccihunedoara.ro.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

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

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. !;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
9 

Informații la telefon: 
0766.242.707

I

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC
9

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
CONSILIUL LOCAL BÂCIA titular al proiectului, 
anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Extindere 
distribuție de apă”, situat în comuna Băcia, sat Băcia, 
județul Hunedoara.

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

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

Colegii și personalul din Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, 
aflând despre fulgerătoarea trecere în neființă a aceluia care a fost 
dr. IONEL COSTINA, îi aduc un ultim omagiu postum, exprimându-și pro
funda compasiune față de familia acestuia și colegii din Spitalul Municipal 
Brad pentru tragica pierdere suferită!

Dumnezeu să-l odihnească!

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ 
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

ANUNȚ PUBLIC
9

SC MN TRADING RO SRL cu sediul în localitatea 
Vulcan, str. Căprioara, nr. 10, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Pensiune turistică”, situat în lo
calitatea Bănița, Lunca Botani, nr. 1, jud. Hunedoara.

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

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

1 lună - 8,5 Iei 
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

(text maxim 50 de cuvinte)

I
î Nume.......................................... Prenume........................................
î Strada................................................Nr........Bl............... Sc............
î Ap..... Localitatea.................................. Județul...............................

C.I. seria...............nr........................................................................
Eliberat de...................„ DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! Semnătura
aI..............................................................................

I Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție. Deva, Str. Mă-
I răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul
! stand de ziare din cîntrul Devei (la ..gang”, cum spun devenii), la chioș- 

I cui de lângă Deva Mali și la chioșcul <fi la intrarea în Piața Agroalimen- 
i tară.1I Anunțurile vor fi publicate cel mai de» r • me Ia 48 de ore de la depunerea 

lor. Astfel: talonul din ziarul de luni \ a fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - tn ediția de joi, cel de mm < uri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tail A mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3Jei, Preț anunț cu anunț eu fundal:7 leLlS
D

mailto:conta.serv@yahoo.com
mailto:office@ccihunedoara.ro


Președintele LPF Dumitru Dragomir a declarat că în ca
drul Comitetului de Urgență al FRF s-a decis ca Universi
tatea Craiova să dispute partidele de pe teren propriu din 
returul Ligii I pe stadionul din Tur nu Severin._________

Sport
Vineri, 26 februarie 2010

Reprogramare pentru 
miercuri. Jiul, neprogramată

Voința Sibiu - CFR Marmosim 1-1
’ *

Situația echipelor UTA, FCM 
Drobeta Turnu Severin, FC 

Baia Mare și Jiul Petroșani a 
fost decisă.

Jocul dintre UTA și FC Baia 
Mare a fost reprogramat pentru 
10 martie. FC Drobeta Tumu 
Severin nu a fost programată în 
campionat, la fel ca și Jiul 
Petroșani. Dacă inițial oficialii 
echipei Jiul declaraseră că se vor 
prezenta, sâmbătă, la meci cu 
echipa de juniori A, condusă de 
Sorin Henzel, situația s-a schim
bat, radical, după ce Federația a 
refuzat să-i programeze, joi, în 
campionat din cauza unei datorii 
de 46.000 de euro către jucătorii 
Mircea Gheorghe, 22.000 de 
euro, Ciprian Răduțoiu, 10.000 de 
euro și Alin Ilin, 14.000 de euro . 
Per total datoriile Jiului la jucă-

torii cu memoriile se ridică la 
peste 100.000 de euro. „Ne pare 
rău dar aceasta este situația nu ne 
putem prezenta la primul meci de 
sâmbătă cu FC Bihor Oradea. Nu 
avem de unde să plătim această 
sumă la cei trei jucători”, a spus 
George Boboc, vicepreședintele 
Jiului.

Potrivit unei știri de ultimă 
oră, cei trei jucători cărora Jiul le 
este datoare și-au manifestat dor
ința de a renunța la mai mult de o 
treime din sumele restante pe care 
le au de încasat de la Jiul. Mircea 
Gheorghe ar fi dispus să 
primească 15.000 de euro în loc 
de 22.000, Alin Ilin, 9000 de euro 
în loc de 14.000, iar Ciprian Ră
duțoiu 6000 de euro în loc de 
10.000 ceea ce înseamnă că în loc 
de 46.000 de euro Jiul ar mai plăti 
undeva la 30.000 de euro către cei 
trei jucători.

CFR Marmosim Simeria a în- 
cehiat la egalitate, l - 1, ulti

mul joc amical din această 
iarnă, meci disputat împotriva 

formației Voința Sibiu.

Antrenorul Mirel Biriș a început 
jocul în următoarea alcătuire: Dragotă 
—Vîrtan, Zaha, Stroia, Păduraru - Roiu, 
Găgeanu, Chelariu, Asoltanei - 
Făgărășanu și Păcurar. Pe parcurs au 
mai intrat Buta, Lazăr, Șoit, Goronea și 
juniorul Alexandru. „A fost un meci 
tensionat, în care s-a pus osul. Stroia a 
ieșit accidentat în minutul 20 și l-a în
locuit cu Buta, iar Chelariu a fost elim
inat, după ce s-a luat la bătaie cu un 
adversar. Din minutul 25 în locul lui a 
evoluat Goronea, care a și marcat golul 
egalizator, în minutul 85, din lovitură 
de pedeapsă. Am jucat pe un teren bun 
pentru condițiile meteo, la Copșa 
Mică”, a spus antrenorul Mirel Biriș. 
Tehnicianul lui CFR Marmosim are

CFR Marmosim privește cu încredere returul campionatuluig
însă o problemă în atac. Neamț, atacan
tul transferat în această iarnă nu poate 
evolua în primul meci din cauza cumu- 
lui de cartonașe, Vișan este și el in
disponibil din aceleași cauze. La toate 
acestea s-a adăugat dorința golgheteru
lui Daniel Dăscălescu de a pleca la FC 
Hunedoara, în Liga a IV-a. Dăscălescu

este principala „gură de foc” a „măr- 
murarilor”, cu 1 goluri marcate în turul 
campionatului. Știrea a fost deja lansată 
între suporterii lui FC Hunedoara.

în penultimul amical, CFR Mar
mosim Simeria a trecut de Dacicii» 
Orăștie, cu scorul de 5 - 1, meci dispn 
tat pe terenul de la Simeria Veche.

g
 "Bătrâna Doamnă" va fi totuși reprogramată

pentru acest sezon

Antrenor nou la Petrila
Dumitru Lăzoriu a fost numit în funcția de antrenor principal la echipa 

din Liga a IV-a, Inter Petrila. „Dumitru Lăzăroiu a fost numit din nou antrenor 
la Petrila. Au revenit și o bună parte din jucătorii care au plecat. Am dus 
muncă de lămurire împreună cu președintele Nițescu pentru a-i aduce”, spune 
tânărul președinte de 29 de ani. Acesta mai afirmă că obiectivul echipei este 
clasarea în primele șase locuri, chiar dacă Interul a avut un tur de campionat 
mai greoi, clasându-se doar pe locul 11. „A revenit și căpitanul Marius 
Brânzea care inițial plecase la muncă în Spania. Cred că treptat jocul echipei 
va deveni unul închegat și totul va fi bine”, a mai adăugat președintele.
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FC Sântandrei - FC Hunedoara 2-7

'1

Elevii lui Nelu Mitrică au mai bifat o victorie în jocurile amicale din această 
iarnă. FC Sântandrei a cedat în fața celor de la FC Hunedoara, cu un categoric 7 
- 2, însă partida a avut două reprize diametral opuse.

La pauză Sântandreiul, care evoluează în Liga a V-a, avea avantaj de două 
goluri pe tabela de marcaj. De la ieșirea de la cabine parcă a ieșit altă FC Hune
doara, care a majcat de șapte ori în poarta gazdelor. Așa cum am precizat în ma
terialul anterior, hunedorenii sunt pe cale să dea o dublă lovitură prin aducerea lui 
Daniel Dăscălescu. Acesta ar urma să întărească ofensiva și să ocupe funcția de 
antrenor secund al lui Nelu Mitrică. Liga a IV-a Hunedoara începe în data de 6 
martie.

Chetă pentru Marian Spiru
Fostul vicepreședinte al Jiului și 

UTA-ei, Marian Spiru (foto), ar putea 
să își primească banii pe care îi mai are 
de încasat de la „Bătrâna Doamnă”. 
Marian Spiru a dat Petroșaniul și Valea 
Jiului, în urma unor neînțelegeri cu Alin 
Simota, pentru Arad și UTA. Acolo a 
avut „norocul” să se întâlnească cu 
Ionuț Chirilă, omul pe care l-a „ajutat” 
să plece de la Jiul Petroșani, când 
echipa era în Liga I. Chirilă i-a plătit 
imediat polița și l-a dafafară de la club, 
dar consecința a fost dezastruoasă pen
tru sextupla campioană a României. 
Marian Spiru avea o clauză în contract

Web

»'d
Pagină realizată de

Bogdan Barbu

conform căreia UTA trebuia să îi achite 
32.000 de euro, dacă va fi concediat 
înainte de exprirarea angajamentului. 
Jumătate au fost plătiți, dar „Spirache” 
nu s-a lăsat și a înaintat un memoriu la 
FRF pentru a-și primit toți banii con
form contractului. Datoria către Spiru, 
plus o restanță către mijlocașul Florin 
Dan, au fost cauzele pentru care UTA 
risca neprogramarea în prima rundă a 
returului, cu FC B^ia Mare. Cum FRF 
a amânat meciul din cauza celor din 
Baia Mare și UTA a scăpat, deopcam- 
dată.

Pentru a-i achita cei 16.000 de 
euro datorie, arădenii au făcut chetă. 
Ionuț Popa și președintele Catanzaritti 
au dat din propriul buzunar, plus câțiva

oameni de afaceri din oraș, astfel că 
suma strânsă a ajuns pe la 8.500 de 
euro, ceva mai mult de jumătate din 
necesar. UTA a renunțat definitiv la 
fundașul central Bumbac, cel care a 
evoluat și la Corvinul 2005 și FC 
Vaslui, decizia fiindu-i comunicată de 
managerul Ionuț Popa.
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