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Editorial
de Nicolae Grecu

Cum se 
reformează PSD

Orice partid serios, cu ștaif, după o în
frângere politică se primenește. Nu este și cazul 
PSD, care alege varianta de reformare după care 
a fost condusă țara în vremea „conducătorului 
iubit” Ion Iliescu: cu pași mărunți și pe cale na
turală.

PSD pare că nu poate să se primenească 

radical. Ion Iliescu debitează tirade care nu mai 
au nici un suport real, cum că orice partid serios 
nu acceptă să-i fie atacat liderul fondator sau că 
dacă el ar fi închis pentru Revoluție, ar protesta 
toată țara. în ciuda eforturilor sale, Ion Iliescu 
va ocupa, mai devreme sau mai târziu, locul pe 
care-1 merită în istorie, iar acesta nu va fi unul 
onorant. în culisele din spatele „sărăciei și cin
stei” se încheie însă înțelegeri care nu prevestesc 
deocamdată nici o reformă. Semn că nu s-au 
dezbărat de practica întâlnirilor secrete, în loc de 
taină de pe malul Snagovului, „Prostănacul” și 
„Rozaliul” par să se fi înțeles. Acesta din urmă 
și-a primit deja partea, păstrându-și poziția și in
fluența de șef al parlamentarilor partidului. în 
ceea ce-1 privește pe Geoană, se pare că PSD nu 
vrea să piardă „potențialul” acestuia de viitor 
președinte de țară, peste cinci-ani, când Băsescu 
nu va mai putea candida, aritrenându-1 în conti
nuare că președinte de partid. Până atunci mai 

este însă cale lungă și multe se pot schimba.
în rest, doar lucruri previzibile. Un per

sonaj pitoresc precum Marian Vanghelie le va 
sufla în continuare în ceafă celor de la conduce
rea partidului. „Bătrâniciosul” Ponta, politician 
tânăr, dar clonat parcă din esența vechilor „grei” 
ai partidului, așteaptă să fie scos pe locul doi, in
diferent de câștigătorul premiului cel mare de la 
șefie. Un alt candidat la conducerea PSD, Cri
stian Diaconescu, nu iese din postura de outsi
der, afișând mai degrabă un profil de intelectual 
decât unul de politician. Tipul apare mult prea 
„stilat” și moale pentru a putea stăpâni balaurul 
cu multe capete numit PSD.

Totuși, la Congresul din 20 februarie s- 
ar putea petrece și o surpriză căci, nu-i așa, so
coteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. 
Dar dacă alegerile îl vor aduce înapoi pe Năstase 
în prim-planul partidului am putea vorbi despre 
o restaurație, nicidecum despre reformă.
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Ingrediente:
300 g came de pui, 1 albuș mic, 

2 linguri de amidon, 1 țelină 
(250g), 1 ardei iute, 1/2 ceapă mică 
sau un fir de ceapă verde, 1 lingu
riță de ghimbir tocat, 1 linguriță 
rasă de zahar maro (light bio.vn 
sugar, 1 lingură de vin de orez chi
nezesc, sare.

Mod de preparare:
Se taie țelina în 8 apoi în felii 

subțiri (1 -2 mm). Ceapa se taie cu- 
bulețe mici, iar ardeiul în felii sub
țiri.

Se taie puiul fâșii de lățime 0,5 
cm. Se amestecă într-un vas cu 
amidonul, sarea și albușul bătut 
ușor.

Se.încălzesc 2-3 linguri de ulei 
și se prăjește puiul avăndu-se grijă 
să nu se lipească bucățile între ele. 
Când s-a prăjit se scoate și se ține 
la cald. Se poate pune pe un șerve
țel să se absoarbă surplusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas și se pune țelina, arde
iul iute, ghimbirul, ceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zahărul, vinul. Se pot 
adauga la sfârșit și câteva picături 
de ulei de susan. Se servește cald 
cu orez.

Deva _______
Azi, 4 februarie, se sistează 

furnizarea apei reci între orele: 08-15 
pe str. M. Klein, PT43, Eminescu, Al. 
Armatei, Carpați, Bulevardul Dacia, 
Liliacului, împăratul Traian până la str. 
Spitalului și str. Cloșca pentru schim
bare fus vană la intersecția străzilor 
Cloșca cu Eminescu.

De asemenea, se sisteaz.ă 
furnizarea apei reci, între orele: 08-1 5 
pe str. E. Văcărescu. Cloșca, Crișata, 
Călugăreni, A. Mureșan pentru schim
bare fus vană la intersecția străzilor 
Cloșca cu Văcărescu.

V........................ V

Pomenirea Preacuviosului 
Părintelui nostru Isidor Pelusiotul
(+449) *

Acest sfânt a fost egiptean 
de neam și era rudenie cu Te- 
ofil și Chirii, arhiepiscopii 
Alexandriei, viețuind pe vre
mea împăratului Teodosie cel 
Mic (408-450). Dumnezeies
cul acesta Isidor învățase 
multă carte și era socotit de is
toricii din vremea lui drept un 
filosof și un desăvârșit în
drumător în înțelepciunea 
vieții și a Sfintelor Scripturi și- 
și luase drept chip și pildă de 
viață și de lucrare pe Sfântul 
loan Gură de Aur. Și, încă 
tânăr fiind, a lăsat slava lumii, 
bogăția și strălucirea numelui 
și, toate socotindu-le gunoaie, 
s-a dus într-o mănăstire din 
părțile Pelusiei și s-a făcut 
monah. Și, cu multe sudori și 
osteneli înfrânându-și trupul,

iar sufletul înfierbân- 
tându-și-1 cu tainice și 
înalte descoperiri, s-a 
făcut ca un stâlp viu și în
suflețit al vieții mon
ahicești. Și, fiind el sfințit 
preot și egumen, se vedea 
de toți că petrecea o viață 
cu adevărat, după Sfânta 
Evanghelie. Și povățuia 
nu numai pe cei din mănă
stirea lui, că au rămas de la el 
peste două mii de scrisori, prin 
care lumina pe scurt și în min
unate cuvinte, pline de folos, 
pe toți iubitorii de învățătură 
din toată lumea, întorcând pe 
păcătoși, întărind pe cei 
porniți spre fapte bune, iar pe 
cei neascultători, cu certarea 
dumnezeieștilor dojeniri în- 
dreptându-i, încă și pe îm

părați îi sfătuia și, în scurt, tâl- 
cuia și lămurea, cu mare 
înțelepciune, tuturor celor ce 
întrebau, cuvintele și mărturi
ile dumnezeieștilor Scripturi, 
îndreptând obiceiurile oame
nilor. Și așa, bine viețuind și 
dumnezeiește purtându-se, la 
adânci bătrâneți și-a săvârșit 
viața, mutându-se la Domnul.

HOROSCOP

Ești copleșit de emoții care îți 
blochează orice inițiativă. Nu mai ești 
tu cel curajos care se bagă în orice
acțiune care implică un dram de tupeu, ci stai 
pe margine așteptând ca alții să intervină. Ți-e 
puțin teamă de eșec.

Evită excesele de orice fel, mai 
ales cele legate de alcool, tutun și sex. 
Ai nevoie de un somn adânc și odihn
itor. Se poate să ai probleme cu ochii, 
pentru că ești sensibil la lumina puterfiică. Na
tivii au discuții cu partenerul de viață, mai ales 
în privința copiilor.

Mulțumește-te cu monotonia >'.-v 
acestei zile, pentru că vei descoperi că '7'» • 
și cele mai banale aspecte pot avea J A', 
efecte bune. Nu te aștepta ca totul să
se desfășoare pe un nivel înalt, să ai parte doar 
de evenimente ieșite din comun, pentru că azi
vei aprecia mai mult chestiunile mărunte.

Iubirea nu este întotdeauna o 
flacără intensă care arde pasional, ci 
poate părea un contract cât se poate de 
serios între doi parteneri, dispuși să-și 
asume fiecare responsabilități mature.

Pleci la drum și ceea ce te 
așteaptă la destinație îți face mare 
plăcere. Ori primești vești excelente de 
departe, ori ești implicat în niște îm
prejurări fericite care declanșează evenimente
de top pentru tine.

4 februarie
de-a lungul timpului

1789: George Washington este ales de Colegiul Elec
toral primul președinte al SUA

1909: Are loc, pe scena Teatrului Național din Bu
curești, premiera piesei "Apus de soare" de Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea

1927 în SUAse lansează filmul The jazz singer (Cân
tărețul de jazz), de Warner Brothers, prima peliculă sonoră 
din istoria filmului

1967: A început construcția primei autostrăzi din 
L România (București-Pitești)

1976: Puternic cutremur de pământ în Guatemala - 
fc grade pe scara Richter soldat cu 22 .778 de victime

2003: Parlamentul Iugoslav a proclamat oficial
|(nașterea noului stat Serbia - Munte Negru. Concomitent a 

fost votată și noua Constituție a statului.

Suspiciunile te copleșesc și pen
tru că ți-e teamă de orice decizie sau 
de orice mișcare cu potențial de risc,

S-au născut:

1746: Tadeusz Kosciuszko, erou al luptei pentru in
dependență națională în Polonia (m. 5 oct. 1817)

1809: Vasile Cârlova, poet român (m. 18 sep. 1831)
1872: Octav Bancilă, pictor român (m. 3 aprilie 1944) 
1906: Nicolae Georgescu-Roegen, economist și 

matematician, membru de onoare al Academiei Române; a 
emigrat în SUA(m. 31 octombrie 1994)

1941: Șerban Cantacuzino, actor român
1975: Natalie Imbruglia, actriță și cântăreață aus

traliană
•

Comemorări:

211: Septimius Severus, împărat roman (193-211), 
fondator al dinastiei Severilor (n. 146)

1849: Costache Conachi, unul dintre poeții reprezen
tativi ai perioadei de început a literaturii noastre (n. 1777)

1941: David Emmanuel, matematician român (n. 
1854)

1988; Alexandru Căprariu, poet (n. 1929)

brijc --V-' ;■ .

practic ești țintuit locului, fără a mai 
face nimic constructiv. Ori apar tot felul de
opreliști care îți taie avântul, ori singur îți pui 
piedică pentru că nu vrei să greșești cumva.

Te apasă niște griji ce devin ob
sedante, poate și pentru că anturajul te 
influențează negativ. Nimic din ce auzi
în jur nu-ți ridică moralul, de aceea ar 
fi bine să pleci din aceste medii care te trag 
înapoi.

Deși, momentan, ești blocat 
într-o situație care nu mai înaintează 
deloc, totuși se întrevede deja la ori
zont un rezultat promițător.

Ai lăsat o sarcină nerezolvată în 
trecut și acum te poți întoarce să te 
achiți definitiv. Nu neglija acest as
pect, pentru că nu faci decât să duci 
după tine la nesfârșit o datorie.

Nu te poți adapta ușor mediului 
în care ești astăzi, ori pentru că te afli 
printre străini și comunicarea cu ei 
merge defectuos, ori pentru că ai

© © ©
Clientul îi face semn 

chelnerului care de apropie 
prompt și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul 
care mi l-ai dat nu se poate 
mînca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm 
și vă aducem în loc un cot
let excepțional.

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

- Și din cotlet s-a mân
cat foarte puțin.

© © ©

Scos din pepeni, vânză
torul explodează:

- Dragă domnule, ați în
cercat până acum vreo trei
zeci de perechi de

pantaloni! Dacă nu vă deci
deți să cumpărați totuși o 
pereche, nu vă spun pe 
unde mai sunt cei pe care i- 
ați dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant e 

ăsta? Supă nu mai este, to
căniță nu mai este, salată nu 
mai este. Adu-mi, te rog,

paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

neata? întreabă polițistul.
- Nicăieri. Simt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul 

dumnealui.

nimerit printre persoane ostile care comentează 
tot ce ai tu de spus. Nu îi vei convinge ușor.

Iubirea uneori îți întunecă 
mințile și nu poți raționa corect, băn- 
uindu-1 pe cel drag de tot felul de ges
turi. îl urmărești în permanență, iar
gelozia se instalează confortabil peste inima ta.

Faci calcule și, deși ai ceva bani 
la dispoziție, nu sunt de ajuns pentru 
ceea ce ai de gând să cumperi. Nu 
cumva e o investiție prea mare?
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Loredanu Pricăjan, în vârstă de 34 de ani, a fost 
înjunghiată brutal de 20 de ori cu un cuțit, joi, 
într-un apartament din campusul Institutului 
rlandez de Management. Joi, 4 februarie 2010

Marian Mihalache declară
că nu este vinovat

Directorul adjunct al APIA 
Hunedoara, Marian Mihala
che, a declarat în fața judecă

torilor irlandezi că este 
nevinovat în cazul uciderii

ridic Common-Law, aplicabil în întreg 
Regatul Unit al Marii Britanii, nu îl 
obligă pe învinuit să declare mâi multe 
amănunte referitoare la cauză în fața in
stanței care decide arestarea. Judecă- 
toarea Anne Ryan a cerut ca suspectul 
să fie evaluat psihologic și să primească

în spital Mihalache, acesta a fost vizitat, 
la solicitarea sa, de către reprezentanții 
Ambasadei.

In același timp, Ambasada 
României la Dublin menține legătura 
cu persoana desemnată drept reprezen
tant oficial al familiei victimei, care se

Marian Mihalache este reținut de poliția irlandeză
prietenei sale Loredana Prică

jan. El nu a comentat mai 
mult, urmând ca restul decla
rațiilor să le facă în fața avo
catului pe care îl va angaja. 
Instanța irlandeză i-a pus la 
dispoziție un translator prin 

care comunică atât cu magis
tralii, cât și cu organele de an

chetă.

Mihalache, în vârstă de 48 de ani, 
a compărut miercuri în fața Tribunalu- 
b ' ’istrictual din Dun Laoghaire, după 
c<- . se prezentaseră acuzațiile marți 
seara. Acesta va pleda în fața curții ca 
“nevinovat”.

Procedura în cazul sistemului ju-

tratament medical adecvat.
Conform deciziei Tribunalului 

districtual din Dun Laoghaire, Miha
lache va fi audiat în 10 februarie în fața 
Tribunalului districtual din Cloverhill.

Ambasada României 
monitorizează cazul

Consilierul pe probleme de comu
nicare al Ambasadei României la 
Dublin, Michaela lonescu, a declarat 
pentru “Glasul Hunedoarei” că misi
unea diplomatică a României la Dublin 
i-a pus la dispoziție lui Marian Miha
lache o listă cu avocați, la care poate 
apela în apărarea sa.

Consilierul Ambasadei a mai pre
cizat și că, în perioada cât a fost internat

va ocupa de formalitățile de repatriere 
a corpului neînsuflețit și care, în baza 
documentației transmise misiunii diplo
matice, beneficiază de asistență con
sulară, fiindu-i facilitat contactul cu 
autoritățile irlandeze.

Poliția irlandeză, citată de presa 
din Insulă, declară că deocamdată sin
gurul suspect în acest caz este direc
torul adjunct al APIA Hunedoara, 
Marian Mihalache.

Anchetatorii au solicitat și spri
jinul Poliției Române în ancheta 
privind moartea Loredanei Pricăjan, 
cerând date și informații care pot con
tribui la soluționarea cazului.

Alexandru Avram

pe Marian Mihalache. “A venit 
Poliția și atăt ne-a spus, că este 
omorâtă în Dublin. Ne-a spus și cine 
a omorât-o. Omul care a umblat de 15 
ani la mine în casă, domnul director

Mama victimei a de
clarat marți că bănuiește 
că fiica sa a fost ucisă din 
gelozie, însă a spus că nu 
îl credea capabil pe crimă

Mihalache Marian. Așa îi spunea toată lumea, domnu' director. De 15 ani 
îl cunosc pe acest om. La început erau cu fiica mea cunoștințe, 
prieteni, apoi a fost o relație între ei. Numai din gelozie a 
omorât-o, că alt motiv nu avea. La un om frumos ce să îi 
găsești", a spus mama Loredanei, Mia Pricăjan.

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Un cazac avea o.casă în Pipera ca Becali
De când lumea, țiganul a visat să locuiască în 

casă zidită și sindicalistul în cartier de lux. Chiar 
dacă se dă social-democrat, degrabă vărsător de 
lacrimi de crocodil de mila proletariatului, personajul 

.a bârfa de astăzi - dacă nu ar avea bucă (și n-are) 
- am putea jura că e om cumsecade. Că doar nu au 
pus neocomuniștii vre-un burghez nemernic în frun
tea lor. Nu! Ferească Prostănacul din fruntea Senat
ului ! Au pus un fost lider UTC, travestit după revolta 
din Decembrie în apărător cu bâta în mână a valorilor 
democratice și degrabă plantator de trandafiri în 
Piața Universității.

Probabil că de la marea „excursie” la București 
i se trage personajului prezentei bârfe gustul spre 
reședințe de lux vis-a-vis de stâna europarlamentară 
a lui Becali din București.

Se aude cum că de curând ortacul nostru și-ar fi 
cumpărat o casă în Pipera, locul în care cei Voluntari 
cu multe parale huzuresc în palate grețos de îm- 
popoțonate.

Căsuța lefegiului cazac e cumpărată din bani 
agonisiți cu sudoarea vărsată la primărie și sudalmele 
de sindicalist aruncate pe domeniul public. Cazacul 
nostru, om harnic și chibzuit, a lucrat toată viața pe 
salariu plătit de la bugetul de stat și cu banii câștigați 
cu muncă cinstită și-a cumpărat casă-n Pipera.

Poate că mulți dintre dumneavoastră, cei ce 
citiți aceste rânduri, ați muncit în aceleași condiții și 
cu toate acestea nu vă puteți permite un loc de pus 
cortul în cel mai celebru cartier din România. Nu vă 
uitați pieziș la cazac, fiindcă numai dumneavoastră 
sunteți de vină. Poate că nu ați nimerit târnăcopul 

potrivit la mineriade. Sau poate că ați ales ouă 
nepotrivite cu care să aruncați în sediul Prefecturii. 
(La negocieri, cele de papagal dau mai bine decât 
cele de fazan.)

Surse bine informate susțin că Ciomăgarul din 
stepa calmucă a Bradului va fi vecin cu Războinicul 
Luminii Gigi Becali doar în perioada de iarnă. El va 
migra spre locuri mai calde atunci când la Brad 
lumea îngheață de frig din cauza unui primar 
neputincios sau nepriceput.

Privind spre primar, am putea jura că - dacă nu 
ar avea bucă (și n-are) - e cazacul din bârfa noastră 
de astăzi.

Al dvs Gogu
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Inspectorul principal Lucian Năboiu a coordonat 
anihilarea unei rețele de traficanți de droguri.

Cannabis de... cacao
Circulația pe strada Con

stantin Bursan din Hunedoara a 
fost blocată timp de trei ore din 
cauza unui șofer neglijent. Marți, 
în jurul orei 14, Horin A., de 22 
de ani, din cartierul Boș al mu
nicipiului Hunedoara, a “pierdut” 
din semiremorca pe care o tracta 
un încărcător frontal de 16 tone. 
Din primele cercetări a reieșit că 
“voia” a fost încărcată fără să fie 
asigurată corespuntător. Utilajul 
a alunecat din semiremorcă în 
partea dreaptă a părții carosabile 
pe direcția de mers Centru Vechi 
înspre Răcăștie, rupând un stâlp 
din beton care susținea cablurile 
de curent electric și telefonie. 
Conducătorul auto a fost 
sancționat.

Urmărită național, 
depistată la 
Petroșani

Polițiștii din Petroșani au 
reușit să o rețină pe minora Hajdu 
Maria, de 15 ani, din localitatea 
Mătăsari, județul Gorj, dată în ur
mărire națională. Tânăra a dis
părut de câteva zile de la 
Complexul de Servicii Alterna
tive la Protecția Rezidențială 
Târgu-Jiu, cL unde a plecat îm
preună cu fiul ei de un an. în cur
sul zilei de ieri mama și fiul său 
au fost conduși la sediul Poliției 
Municipiului Petroșani și încred
ințați reprezentanților instituției 
din Târgu-Jiu.

Hoț din mașini 
prins la Petroșani

Polițiștii din Petroșani au 
reușit să recupereze integral 
bunurile furate de un hoț din au
toturisme. Oamenii legii l-au 
identificat pe Gheorghe L., de 25 
ani, din Petrila, care, în urma 
cercetărilor, s-a stabilit că este 
autorul unui furt dintr-un autotur
ism. Bunurile sustrase de acesta 
valorau aproximativ 800 lei. Băr
batul este cercetat în stare de lib
ertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Dosar pentru 
armă cu aer
comprimat

Un bărbat de 47 de ani din 
Deva, Haralambie A. s-a ales cu 
un dosar de cercetare după ce 
polițiștii Serviciului Arme, Ex
plozivi, Substanțe Periculoase 1- 
au depistat ca fiind deținătorul, 
unei arme chinezești cu aer com
primat. Polițiștii îl. acuză pe 
acesta că a deținut fără drept o 
armă neletală, care se supune au
torizării, fără marcă, fără serie, de 
calibrul 4,5 mm. Din cercetările 
preliminare a rezultat faptul că 
bărbatul avea arma din cursul an
ului 1997, când pentru aceste 
arme nu era necesară autorizarea 
din partea poliției.

\ Maria Bulz 3)

încă patru sute de grame de 
cannabis au fost găsite în ba
gajele celor doi traficanți de 
droguri prinși vineri la vama 

din Nădlac.

De această dată drogurile au fost 
găsite într-o cutie de cereale sigilată, 
care era confecționată din hârtie, folie 
de plastic și bandă adezivă. Pentru a 
împiedica emanarea mirosului specific 
al cannabisului, traficanții au găsit o 
metodă inedită de a masca mirosul in
troducând între materialele respective 
câte o peliculă de caco.

Dispărută din spital
în seara zilei de 1 
februarie, Poliția 
Municipiului Pe
troșani a fost se

sizată despre 
faptul că în jurul

orelor 18,30, Porumbescu Ge
orgiana - Andreea, în vârstă de 
16 ani, din Petroșani, internată 
la Spitalul de Urgență Petro

șani, secția Pediatrie, după ce i 
’ s-a administrat tratamentul a 
plecat din spital fără a se mai 

întoarce.

Echipa operativă de polițiști a 
efectuat cercetarea la fața locului, 
dar și verificări în barurile de pe 
raza de competență, în zona gării și 
a autogării, cât și la domiciliu aces
teia. Minora a mai fost plecată de la

Noua cantitate de droguri confis
cată, modul de ambalare și disimulare 
pentru introducerea în țară nu fac decât 
să aducă noi probeîmpotriva celor doi 
traficanți. Marius Kramer și Claudiu 
Văcariu au fost arestați în vama Nădlac, 
în urma unui control vamal, în timp ce 
încercau să aducă în țară jumătate de 
kilogram de cannabis.

Drogul era ascuns într-o cutie de 
detergent de mari dimensiuni. 
Cannabisul a fost adus din Spania și 
urma să fie comercializat pe piața nea
gră din municipiul Hunedoara de Mar
ius Văcariu.

Maria Bulz

domiciliu în mai multe rânduri, 
fiind găsită de fiecare dată de către 
organele de poliție.

La data dispariției minora era 
îmbrăcată cu trening de culoare nea
gră, inscripționat Adidas cu dungi 
argintii, o bluză de culoare alb cu 
negru, în picioare purta ghete de cu
loare neagră. Semnalmente: 
înălțime 1,58 m-1,60 m, ochi 
căprui, păr șaten lung prins în coc, 
constituție astenică, ten măsliniu, 
dantura în partea superioară este 
cariată, iar pe mâini prezintă cica- 
trici de la posibile arsuri de țigară. 
Persoanele care pot da relații cu 
privire la prezența minorei în 
diferite locații sunt rugate să le 
furnizeze la numărul unic pentru 
apeluri de urgență 112.

Maria Bulz

Agenția Națională 
de Administrare Fiscală 

anunță
♦

Agenția Națională de Adminis
trare Fiscală, cu sediul în București, str. 
Apolodor, nr. 17, sector 5, în calitate de 
autoritate contractantă, organizează în 
data de 09.03.2010, ora 10:30, proce
dura de licitație deschisă pentru achiz
iția publică având ca obiect atribuirea 
contractului de prestare de servicii de 
instruire și testare E.C.D.L. (European 
Comp'uter Duving Licence) Start (ser
vicii de formare a angajaților, servicii 
de testare, precum și serviciile conexe). 
Contractul este împărțit în 6 loturi.

Procedura de achiziție se des
fășoară în cadrul Proiectului „îm
bunătățire^ abilităților tehnice ale 
funcționarilor din cadrul A.N.A.F. prin 
instruirea și certificarea ECDL Start”, 
proiect finanțat din fonduri externe ner
ambursabile - fonduri post-aderare 
(Fondul Social European).

Criteriul aplicat pentru atribuirea 
contractulur*de prestare de servicii uti

lizat în prezenta procedură este „prețul 
cel mai scăzut/ lot”.

Data limită pentru depunerea oferi
telor este 09.03.2010, ora 10:00 Ofer
tele se vor depune la Direcția de 
Investiții, Achiziții Publice și Servicii 
Interne, etaj 6, camera 22, Tronson VII, 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poș
tal: 050741, București.

Informațiile detaliate cu 
privire Ia această procedură de 

achiziție publică sunt prezentate 
în Documentația de atribuire 

disponibilă pe SEAP Ia adresa 
www.e-licitatie.ro, anunțul de par 

ticipare fiind publicat sub 
numărul 93284/ 21.01.2010. 
De asemenea, informații su

plimentare se regăsesc pe pagina 
web a A.N.A.F. www.anaf.ro și k- 

telefon 021.387.11.10/1347, fa 
021.319.96.76.

/

http://www.e-licitatie.ro
http://www.anaf.ro


Criza economică a afectat 
casele de schimb valutar
Casele de schimb valutar din 
județ resimt din plin criza fi
nanciară. Patronii acestora se 
arată 'nemulțumiți de câștigu
rile realizate în primele două 

luni ale acestui an.

Pe lângă faptul că lumea nu se mai 
înghesuie să cumpere valută, noile re
glementări în privința caselor de 
schimb impun proprietarilor noi chel
tuieli pentru asigurarea siguranței anga- 
jaților și clienților. Noua legislație 
interzice de asemenea și micile „tru
curi” prin care clienții naivi sau neatenți 
puteau fi păcăliți prin anunțuri aparent 
/ ’’jitajoase afișate la vedere.

Se cumpără valută 
doar pentru rate 
la banei sau chirii

Numărul hunedorenilor care op
erează cu valută la casele de schimb a 
scăzut considerabil în ultima perioadă. 
In prezent mai fac tranzacții cu valută 
doar oamenii care sunt nevoiți să își 
achite ratele la diferite bănci sau cei 
care locuiesc în chirie. în Deva, tranza
cțiile cu sume mari de valută sunt 
aproape inexistente la oficiile de 
schimb. Valuta cea mai cumpărată de 
deveni rămâne euro. Comparativ cu 
anii anteriori, în primele două luni ale 
acestui an criza economică a rărit și mai 
mult clienții, patronii devenind îngrijo
rați.

„în ianuarie și februarie a scăzut 
numărul tranzacților. Este o perioadă 
foarte slabă pentru casa de schimb, 
mult mai slabă comparativ cu anii tre- 
cuți. Mai vin oamenii să cumpere euro 
pentru rate și chirii. Sume mari nu se 
mai schimbă. La insistențele poliției, a 
trebuit să asigurăm protecția angajaților 
și clienților”, a precizat Cornel Demeti, 
patron al unei case de schimb valutar.

Noi reguli 
de funcționare9

Noile norme de funcționare a 
caselor de schimb impun noi investiții. 
Siguranța angajaților obligă patronii să 
doteze ghișeele cu sertare de preluare 
indirectă a banilor, geamuri antiglonț și

Clienții caselor de schimb pot anula tranzacția efectuată în de
curs de 24 de ore dacă semnalează neconcordanțe între prețul afișat 
și cel practicat de operatorul economic.

echipament de monitorizare atât în in
terior, cât și în exteriorul casei de 
schimb. Contractul cu o firmă de pază 
și protecție este obligatoriu acum, după 
noile norme. Afișajul cursului valutar 
se va face cu mai multă strictețe: 
literele și cifrele de pe panoul de afișaj 
trebuie să respecte o anumită dimensi

une și un anumit tip de caracter, panoul 
este obligatoriu să fie monocolor și fără 
alte însemne grafice (cum sunt anunțuri 
de tip „comision 0” sau „pentru sume 
mai mari de...)

Irina Năstase

I g Directorul AJOFM Hunedoara Vasiie Iorgovan

Șomajul a ajuns la cote alarmante în județ
Peste 22 de mii de hunedoreni nu 

au în prezent loc de muncă, iar dintre 
aceștia doar puțin peste 16 mii primesc 
ajutor de șomaj. 6.649 de oameni nu au 
nici un venit cunoscut. Disponibi
lizările de personal, mai ales cele colec
tive, de la sfărșiml anului trecut au dus 
la creșterea ratei șomajului, aceasta at
ingând în județ, la finele lunii ianuarie, 
11,03 la sută.

Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului 2009, rata șomajului a crescut 
în luna ianuarie a acestui an cu 3,63 la 
sută. Luna trecută, în evidențele 
Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hunedoara (AJOFM) 

au fost înregistrați 3.039 de șomeri, din
tre care 1.457 provin din disponibi
lizările colective de personal. Numărul 
exact al hunedorenilor fără loc de 
muncă este de 22.786, dintre care 
10.489 sunt femei. Doar 16.137 de 
hunedoreni beneficiază în prezent de 
indemnizație de șomaj.

în ianuarie au ieșit din evidențele 
AJOFM un număr de 2.072 de per
soane. Doar 1.019 dintre aceștia #u 
reușit însă să își găsească un loc de 
muncă. Agenția Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hunedoara dis
pune în prezent de un total de 475 de 

locuri de muncă vacante.
„Rata șomajului la nivelul județu

lui Hunedora are o tendință de creștere 
în ultima perioadă. Avem o rată de 
șomaj de 11,03 la sută la finele lui ian
uarie. Raportat la anul 2009, am înreg
istrat o creștere de peste trei la sută. 
Avem 475 de locuri de muncă vacante, 
iar de la primării avem 615 solicitări de 
locuri de muncă pentru lucrări comu
nitare. Dintre acestea sunt aprobate 
250”, a precizat Vasile Iorgovan, direc
tor AJOFM Hunedoara.

Irina Năstase

Infracțiunile economice 
în atenția poliției

Polițiștii Formațiunii de Investigare a Fraudelor de la 
Poliția municipiului Vulcan au finalizat cercetările privind 
pe învinuita H. P„ de 25 ani, administrator al unei societăți 
comerciale din municipiu. Aceasta a fost cercetată pentru 
evaziune fiscală și fals intelectual. Polițiștii o acuză pe H. P. 
că în cursul anului 2009 în calitate de administrator la soci
etatea comercială la care deținea și calitatea de asociat, a 
achiziționat mărfuri pe care nu le-a înregistrat în contabili
tatea societății, sustrăgându-se de la plata TVA-ului și im
pozitului pe profit cu suma de 21.041 lei. Totodată a declarat 
la Registrul Comerțului date false cu privire la sediul social 
al societății și a refuzat să prezinte documentele legale și 
bunurile de patrimoniu în scopul împiedicării verificării fi- 
nanciar-contabile. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Petroșani cu propunere de trimitere în jude
cată.

Patron din Bistrița, firma în Ga
lați, țeapa la Hunedoara

în urma administrării probatoriului polițiștii au început 
urmărirea penală împotriva lui Daniel M„ de 34 ani din 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. administrator al unei soci
etăți comerciale din Galați, pentru înșelăciune, constând în 
aceea că în perioada 2008 - 2009 în baza unui contract com
ercial încheiat cu o societate comercială din Hunedoara a 
achiziționat profile laminate de la o firmă din Hunedoara în 
valoare totală de 429.232 lei pentru plata cărora a emis file 
CEC și bilete la ordin fără a avea acoperire în contul bancar.

Evaziunde cu șase zerouri
Lucrătorii Biroului de Investigare^ Fraudelor din cadrul 

Poliției Municipiului Petroșani au finalizat cercetările într- 
un dosar penal privind pe învinuita Ramona B., de 28 de ani, 
din Petroșani, acuzată de evaziune fiscală. Conform probelor 
strânse de oamenii legii în perioada 2008 — 2009, în calitate 
de administrator al unei societăți comerciale din Petroșani, 
învinuita, nu a înregistrat veniturile în evidențele financiare 
contabile ale societății, sustrăgându-se astfel de la plata tax
elor și impozitelor datorate statului în sumă de 1.019.843 lei. 
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Petroșani cu propunere de trimitere în judecată.

Maria Bulz
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Miercuri la ora prânzului, personajele 
reportajului de ui ai fus munceau, iar termometrul 
arăta -5 grade ( ■

La serviciu sub zero grade Celsius
Câteva sute de oameni sunt ne- 
voiți să își câștige pâinea dâr
dâind. Sunt acei oameni pe 

lângă care trecem zi de zi și nu 
îi observăm. Vânzătorul de la 
taraba cu ziare, omul care se 
ocupă de curățenia orașului 

sau femeia care vinde zarzava
turi pe o tejghea din piață. Pe 
toți îi unește ceva. Gerul nă

prasnic și nevoia de a-l îndura, 
pentru a putea pune pe masa 

familiilor ceva de mâncare sau 
pentru ca măcar copiii lor să 
aibă o viață ceva mai „caldă”.

Motivele pentru care oamenii 
muncesc îndurând iama gerul și vara 
canicula sunt numeroase. Unii de

Irimie Antal, în vârstă de 51 de 
ani, lucrează de 34 de ani pentru 
Primăria Deva. A trăit și văzut toate 
schimbările din domeniul salubrității. 
Nu și-a dorit niciodată să lucreze în alt 
loc. Intemperiile nu-1 mai sperie. Că e

vară sau e iarnă, mătura și tomberonul 
sunt uneltele de bază ale muncii lui. A 
văzut că fără muncă nu se poate și nici 
schimbarea locului de muncă nu este o 
opțiune bună. A căutat mereu să aibă o 
viață cât mai simplă și să fie fericit. 
Viața modestă o are, dar fericirea nu 
poate fi reală singur. “Am fost căsătorit 
de două ori. Mi-am iubit nevestele, 

PREȚ DE IMPORTATOR
MAGAZIN CU VÂNZARE
EN-GROS $1 EN DETAIL

penttu nunti Mewi s«u ane evenimente 
•tectuam iwtatw aiiwu la locui wiicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

nevoie, altora chiar le place ceea ce fac, 
alții sunt speriați că nu își vor găsi alt 
Ioc de muncă. Foarte mulți dintre 
“muncitorii sub zero grade” sunt oa
meni care au avut parte de o educație 
aparte, diferită de ceea ce cuprinsă în 
manualele alternative de astăzi ■- au stu
diat meserii care nu mai au căutare și 
simt că, datorită vârstei înaintate și 
bugetului minim de care beneficiază, 
nu mai pot face mare lucru. Cu toate 
acestea, sunt oameni care merită tot re
spectul și pot fi considerați modele. Oa
meni pentru care munca nu este o 
rușine. Ei sunt o altă față a României 
dominate de tinerii cuprinși în totalitate 
de euforia irealului, a mirajului infor
matic sau al luxului pe care îl văd pe 
canalele de televiziune.

Georgiana Giurgiu

dar... așa a vrut Dumnezeu - atât prima 
soție, cât și cea de-a doua au decedat. 
Fiica mea din primul mariaj are 26 de 
ani și acum are familia ei”, ne spune 
Antal.

Gabriela Kalanyos, colega lui de 
serviciu, lucrează pentru Primărie 
numai de o săptămână. Are doar 20 de 
ani și un copil micuț. Nu îi plac oamenii 
care refuză să se mulțumească cu puțin 
și știe că orice loc de muncă ar avea o 
ajută să aibă un trai decent. “Este o pe
rioadă dificilă pentru toată lumea. Chiar 
dacă sunt tânără, nu am reușit să îmi 
găsesc un alt loc de muncă. Nu sunt 
obișnuită cu frigul, dar nu am de ales - 
trebuie să fac ceva și să mă strădui să 
ofer copilului meu mai mult decât am 
avut eu. Asta este viață! Sunt oameni cu 
mai multă școală decât mine și nu au 
nici o sursă de venit. Și acest lucru nu 
se datorează faptului că nu își găsesc un 
loc de muncă, ci pentru că refuză să 
presteze așa-zisele “munci murdare” și 
nu fac altceva decât se plâng de situația 
lor financiară”, a rostit Gabriela 
Kalanyos.

I

nă iarnă vânzătorii de la tarabe se încălzesc doar cu speranțe

Daniela Butaș are 39 de ani și 
lucreză ca vânzător de ziare de zece 
ani. îi place ceea ce face și își 
tratează fiecare client cu mult re
spect. De când lucrează la chioșcul 
de ziare nu s-a gândit niciodată să re
nunțe la acest loc de muncă. “îmi 
place aici, chiar dacă iama este mai 
greu de suportat. M-am obișnuit și 
nu cred că pot găsi un alt loc de 
mucă mai bine plătit. în timpul liber 
fac masaj de relaxare și anticelulitic 
prietenelor și celor interesați. Este 
încă o-modalitate prin care reușesc 
să mai pun un bănuț deoparte și să 
îmi sprijin fiul”, a mărturisit Daniela 
Butaș.

megatran
cosd de expediții

“Astăzi nu ne mai permitem să 
facem mofturi”, a afirmat Marieta 
Leszay, de 51 de ani. S-a mutat în mu
nicipiul Deva din luna august al anului 
trecut, odată cu ieșirea la pensie al soțu
lui ei. A renunțat la serviciu pentru a fi 
alături de familie și chiar dacă timp de 
22 de ani a muncit pe o schelă de pro
ducție petrolieră în Timișoara, unde ocu
pația ei era de statistician, nu a ezitat să 
ia viața de la început în Deva. Nu are 
prea mulți prieteni. Mai trebuie să stea 
în câmpul muncii câțiva ani pentru a 
putea beneficia de pensie. în Deva nu 
găsit un loc de muncă cel puțin asemănă
tor cu ceea ce a făcut ea și a fost nevoită să se reprofileze. Acum, timpul ei est^. 
dedicat celor trei pisici de acasă și vânzării biletelor pentru Super Bingo Metrop
olis. “Astăzi este binevenit orice loc de muncă. Că e cald sau frig, nu mai conteză. 
Fiecare trebuie să se bucure de serviciul pe care îl are. Nu mai sunt vremurile de 
altădată. Lumea a evoluat și nu toți reușim să ținem pasul cu schimbările apărute”, 
a spus Marieta.

Luptei cu frigul se alătură și Ana 
Lazăr, de 45 de ani. Ea lucrează în com
erț de 28 de ani, dar în ultimii trei ani 
nu și-a mai schimbat locul de muncă. îi 
place colectivul din care face parte și 
este mulțumită de beneficiile muncii 
prestate. Este bucuroasă că unul dintre 
fiii ei lucrează pentru același patron și 
spune că intenționează să își schimbe 
locul de muncă. “Sunt mulțumită de 
serviciul meu și frigul nu mă mai 
sperie, m-am călit!”, afirmă Ana.

mailto:euroscala@yahoo.com
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GLASUL COMUNEI DOBRA
■

Realizările din Dobra 
atrag oamenii înapoi în comună
Echipa aflată la conducerea 
Primăriei Dobra, primarul 

Gheorghe Șuiaga și viceprima- 
rul Ovidiu Pădurean, au reușit 
să atragă fonduri europene su
ficiente pentru ca toate cele 13 
sate ale comunei să beneficieze 
de canalizare și de drumuri as

faltate.

Cei doi edili au încurajat și în
curajează în continuare inițiativa 
privată a localnicilor care doresc să 
își dezvolte o afacere proprie. Ast- 
f. oamenii din comună au venit 
deja să solicite adeverințe pentru 
cultivarea în cantități mari a 
legumelor.

Investiții diverse, 
de la centru pentru 
copii la biserici 
și sală de sport

în cursul anului trecut, au
toritățile din comuna Dobra au pus 
accent pe calitatea educației. Școala 
generală din comună a fost reno
vată, dotată cu centrală termică, iar 
Primăria a reușit să asigure trans- 
^rtul copiilor din sate la școală.

La începutul anului trecut s-a 
deschis un centru de zi, unde vin 
lupă orele de curs 122 de copii. 
A ici ei își fac lecțiile ajutați de 
c .Jele didactice, iau masa și se 
joacă. Ei sunt asistați de un special
ist angajat de Primăria Dobra. 
„Cheltuielile Primăriei pentru acest 
centru se ridică la un miliard de lei 
vechi, însă rezultatele obținute sunt 
îmbucurătoare. Acești copii erau 
corijenți înainte de a veni la acest 
centru, acum au note de șapte și de 
opt. Tot pentru ei am modernizat 

terenul de sport din curtea școlii, am 
turnat covor asfaltic. S-a împlinit și 
o mai veche dorință a comunității 
din Dobra și anume am deschis un 
cabinet stomatologic”, a precizat 
Gheorghe Șuiaga, primarul co
munei.

Nici biserica din Roșcani nu a 
fost uitată: s-au investit bani în 
schimbarea acoperișului prin care 
până nu demult se scurgea apa, iar 
localnicii trebuiau să stea cu vasele 
să o adune. O mare realizare este 
pentru comună construcția sălii de 
sport, care ocupă o suprafață de 
1.500 de metri pătrați și are o capac
itate de 150 de locuri. în momentul 
de față sala mai trebuie doar racor
dată la utilități, iar încălzirea se va 
face cu ajutorul centralei termice 
deja instalate. Clădirea este dotată 
cu dușuri, toalete și vestiare.

Drumuri de două 
milioane și jumătate 
de euro

Asfaltarea drumurilor care 
leagă satele Dobra - Stretea, Răd- 
ulești - Bujoru, Rădulești - 
Stăncești, Stăncești - Ohaba va fi fi
nalizată în acest an, din fonduri eu
ropene. „Drumurile respective sunt 
pregătite, iar în primăvară vom în
cepe turnarea asfaltului. în cadrul 
proiectului intră și realizarea acosta
mentului. Realizarea lui este posi
bilă deoarece am primit fonduri 
europene în valoare de două mil
ioane și jumătate de euro. Primăria 
va asigura amplasamentele. Sunt lu
crări destul de grele, pentru că sunt 
necesare subzidiri și vom avea de 
regularizat o vale. în acest an vrem 
să finalizăm asfaltarea tuturor dru
murilor din satele care aparțin co
munei. în studiu de fezabilitate

Primarul Comunei Dobra, Gheorghe Șuiagă, are ambiții mari pentru comunitate

avem și proiectul în valoarea de 26 
de miliarde de lei pentru asfaltarea 
a patru kilometri de drum între 
Dobra și Făgețel, pentru care 
sperăm să obținem finanțare. Pentru 
acest an, primăria comunei Dobra 
își propune să finalizeze și cei 11 
kilometri de rețea de canalizare 
între Mihăiești și Roșcani. în cursul 
anului trecut am realizat aproxima
tiv 30 la sută din total”, a precizat 
viceprimarul Ovidiu Pădurean. Re
alizarea rețelei de canalizare a în
ceput pe străzile laterale, unde 
conductele sunt deja montate si ver
ificate.

„Vrem să aducem 
înapoi populația 
plecată la oraș”

Tot în acest an se vor construi 
în comună două stații de epurare,

în atenția edililor comunei Dobra se află singura 
clădire din comună care a fost declarată monument 
arhitectural și care nu se află intr-o stare bună. „ Vom

face eforturi să renovăm această clădire, care este 
o mărturie a trecutului nostru ”, a precizat primarul 
Gheorghe Șuiaga.

una la Dobra, în locul celei vechi, 
iar cealaltă la Mihăiești - Roșcani. 
Ambele stații vor fi tip container și 
vor avea montate filtre cu bacterii 
care vor degrada impuritățile, astfel 
încât apa să ajungă la parametrii op
timi pentru a putea fi deversată în 
râu. Lucrările de la stația de epurare 
de la Mihăilești - Roșcani, o stație 
de epurare de ultimă generație, vor 
începe în trei zile.

Sala de sport o mândrie a edililor

Scopul tuturor acestor obiective este și acela de a 
aduce înapoi populația plecată la oraș. Unii oameni și-au 
cumpărat proprietăți aici, pentru că au auzit că se vor as
falta străzile și intr-iaucem canalizarea. Sperăm să final

izăm până în august lucrările de canalizare și asfaltarea 
pentru Mihăiești - Roșcani.

viceprimar Ovidiu Pădurean

Maria Bulz
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Testarea vaccinului pandemic Cantgrip pe copii a început 
în decembrie și este realizată de către firma IFE -Human 
Pharmacology, devenită între timp Pierrel Research IfP-RO

România ocupă primul loc în UE la ritmul 
de scădere a comerțului cu amănuntul
România ocupă primul loc 

în Uniunea Europeană (UE) 
în funcție de ritmul de scă

dere a volumului comerțului 
cu amănuntul din decembrie 
2009, de 5,7%, comparativ 

cu noiembrie, la nivelul blo
cului comunitar indicatorul 
coborând cu 0,1 %, potrivit 

datelor Eurostat

Scăderea din decembrie reprez
intă al patrulea declin lunar al volu
mului comerțului cu amănuntul 
pentru România. Din cele 19 state 
prezente în raportul biroului de sta
tistică al UE, șapte au înregistrat 
diminuarea indicatorului în decem
brie, față de noiembrie. Cele mai 
mari scăderi au România, Malta 
(5,6%) și Portugalia (2,8%). Cele 
mai accentuate creșteri ale volumu
lui comerțului cu amănuntul au fost 
observate la Austria (1,6%), Franța

(1,2%), Spania, Slovenia și Slova
cia (0,9%).Raportat la decembrie
2008, indicatorul a scăzut în ultima 
lună a anului trecut cu 7,4% în cazul 
României și cu 1% la nivelul blocu
lui comunitar. în zona euro, regiune 
care reunește cele mai piari 
economii ale Uniunii, volumul 
comerțului cu amănuntul nu a 
prezentat variații în decembrie
2009, față de noiembrie, însă a 
scăzut cu 1,6% comparativ cu 
aceeași lună din anul precedent.

SUA și Rusia au semnat un tratat
de dezarmare nucleară Testele vaccinului

Statele Unite și Rusia au 
ajuns la un acord de principiu 
în privința unui tratat de de

zarmare nucleară care va 
succeda acordului START, 

potrivit Wall Street Journal.

Un emisar al președintelui amer
ican Barack Obama s-a deplasat la 
Geneva pentru a elabora forma finală 
a detaliilor acordului, ale cărui ele
mente sunt în prezent negociate, 
potrivit cotidianului american.Prin vi
itorul tratat va fi diminuat numărul 
maxim de focoase nucleare care poate 
fi deținut de fiecare din cele două 
foste adversare din perioada Războiu

lui Rece între 1.500 și 1.675, notează 
Wall Street Journal, citând "oficiali 
din cadrul administrației și (ai organ
ismului) pentru controlul armelor". 
Plafonul evocat a fost cel stabilit de 
președintele american Barack 
Obama și de omologul său rus 
Dmitri Medvedev în iulie 2009, în 
momentul fixării cadrului de ne
gocieri pentru un acord care să suc- 
ceadă START, încheiat în '991 și 
care a expirat la 5 decembrie.

Numărul de vectori ("vehicule" 
pentru arme nucleare) autorizat fi 
de 700-800 pentru fiecare țară, obiec
tivul anunțat în iulie fiind jntre 500 și 
1.100.

Potrivit sursei citate de Wall 
Street Journal, încheierea oficială a 
tratatului ar putea dura "între o săp

tămână și două luni". Aceasta ar putea 
fi urmată de anunțul de noi negocieri, 
de această dată pe tema armelor nu
cleare tactice care ar putea fi folosite 
în teatrele de operațiuni. Casa Albă a 
anunțat săptămâna trecută că ne
gocierile, cgre au fost reluate luni la 
Geneva, sunt "aproape finalizate".

Pensionarii nu vor primi 
de Paști și de Crăciun

tichet

împotriva gripei porcine 
la copii au fost întrerupte

Senatul a respins, miercuri, o inițiativă legisla
tivă a deputatului PDL Mircia Giurgiu, care 

propunea acordarea unor tichete cadou de Paști 
și de Crăciun, în valoare de 200 lei, indexabilă 
anual, pensionarilor a căror pensie nu depă

șește 1.500 lei,

"în condițiile în care în fiecare lună aproape prețurile la 
alimentele de bază, la servicii și utilități cresc, iar pensiile 
rămân la un nivel foarte scăzut, credem că acordarea de 
tichete cadou pentru pensionari este o variantă necesară ca 
să reușească să treacă mai ușor măcar peste Sfintele Sărbători 
Pascale și cele de Crăciun", se arată în propunerea legislativă 
inițiată de deputatul PDL Mircia Giurgiu. Propunerea a 
primit raport de respingere din partea Comisiei de muncă, 
familie și protecție socială din Senat.

Președintele comisiei de<nuncă, Cristian Rădulescu, a

arătat că a fost introdusă pensia minim garantată, de 350 lei, 
care va fi indexată anual și a specificat că adoptarea acestei 
propuneri legislative ar însemna un efort financiar de aproape 
o jumătate de miliard de euro în fiecare an, numărul estimat 
al eventualilor beneficiari ai acestei inițiative fiind de peste 
4,5 milioane de pensionari. Propunerea legislativă a fost 
respinsă de plenul Senatului, raportul de respingere Comisiei 
de muncă și protecție socială fiind aprobat de plenul Senat
ului cu 40 voturi "pentru", 9 "împotrivă" și o abținere.

Cadavrele a șapte oameni de afaceri au fost găsite în Siberia
Cadavrele a șapte oameni de 

afaceri, aparent asasinați, au fost 
găsite într-o mașină pe un drum 
părăsit din Siberia, a anunțat ieri 
agenția Interfax, citând oficiali ruși.

Cadavrele au fost găsite la 120 
de kilometri de orașul Zakamensk, 
în apropiere de frontiera cu Mongo
lia, în regiunea siberiană Buriati, 
potrivit Interfax. "Cadavrele 
prezentau semne de moarte vio

lentă", a declarat un oficial citat de 
agenție. Un purtător de cuvânt al 
Parchetului din Ulan Ud, capitala 
regională, a confirmat descoperirea 
cadavrelor.

Nu este disponibil deocamdată 
niciun detaliu. Asasinatele oameni 
de afaceri ce au legături cu crima 
organizată nu sunt rare în Rusia.

Studiile clinice pentru vacci
narea împotriva gripei 

A/H1N1 la copii s-ar putea 
încheia la sfârșitul lunii fe

bruarie pentru grupa de vâr
stă 10-16 ani, fiind incluși în 
studiu 36 de copii, dar testele 
sunt blocate din cauza con
troverselor, a spus directorul 

Institutului Cantacuzino, 
Radu Iordăchel.

El a spus că studiile se fac în 
baza unor directive europene și sunt 
remunerate, astfel că, în cazul 
adulților. pentru prima perioadă de 
teste care durează 21 de zile, aceștia 
primesc 150 de euro. iar pentru urmă
toarele șase luni, 200 de euro.

Testarea a început 
în decembrie

grip pe copii a început în decembr. 
și este realizată de către firma IFE 
Human Pharmacology, devenită între 
timp Pierrel Research HP-RO, 
potrivit directorului Institutului Can
tacuzino.

Regulamentul 
e riguros pentru 
studiile clinice 
la copii

Firma IFE Human Pharmacol
ogy are autorizație pentru realizarea 
testelor clinice din 2003, a fost aleasă
prin licitație conform legilor, fiind 
singurul ofertant. Aceasta este prima 
societate autorizată de Minister!
Sănătății pentru efectuarea testelor5 
clinice, a precizat Iordăchel. Potrivit 
acestuia, până în prezent nu au fost 
semnalate reacții adverse. Ulterior, 
vor începe testele la cealaltă grupă de 
vârstă, de la șase luni la nouă ani. în
trebat ce va face Ministerul cu cele 10

în cazul copiilor minori, aceștia 
sunt incluși în studiul clinic numai cu 
acordul ambilor părinți și nu pot fi 
racolați de pe stradă 
sau din orfelinate, a 
spus Iordăchel. Pentru 
primul interval de 
testare este alocată 
suma de 200 de euro 
pentru un copil, iar 
pentru a doua pe
rioadă încă 150 de 
euro.

"Toate aceste 
studii sunt fără ben
eficiu terapeutic, iar 
perioada de supraveg
here medicală este de 
un an, timp în care 
primesc asigurare 
medicală", a mai spus 
Iordăchel. El a pre
cizat că Institutul
Cantacuzino nu a câștigat ba 
contractul Ministrului Sănătăți 
tru realizarea vaccinului îmi 
gripei pandemice și că toate s - . . 
au fost calculate foarte rig.r.. 
Testarea vaccinu'”: r~_ —
\____________ _______

milioane de doze de vaccin coman
date pentru imunizarea populației, 
consilierul personal a precizat că 
Ministerul Sănătății a luat prin con-

—ecarusm european prevede și asigu
rarea pentru eventualele situații ne- 
r '.ăeute aie eeior aflati în studii.

’)
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„Eu nu fac diferența între umorul sofisticat și acela 
mai agresiv. Umorul e umor”, spune Monica AngheL

Femeile vor umor fin!
(Cum râde Toni Grecu de studiile americane)

Un studiu* american despre 
umor, realizat de cercetătorii 

de la Stanford University, Cali
fornia, arată că femeile pre

feră umorul mai sofisticat, iar 
bărbații, pe acela mai agresiv.

în plus, damelor le-ar lua mai 
mult timp să descifreze o glumă 
bună, dar s-ar amuza pe seama ei 
mai mult decât bărbații. Ei, în 

schimb, glumesc unii cu alții mai 
"ostil"; e mai mult așa, un soi de 
critică de aceea prin care stabilesc 
cine domină.

Sunat pentru a își exprima 
opinia în legătură cu studiul, 
umoristul Toni Grecu a răspuns: „Al 
dumneavoastră e numărul ăsta? Cu 
666? A, m-am speriat, am crezut că 
mă sună cineva de... dincolo". Toni 
Grecu a arătat că nu crede în con
cluziile studiului american ex
plicând: „Am fost la un club de 

stand-up comedy și la cele mai 
groase glume râdeau cel mai tare fe
meile."

Monica Anghel s-a arătat mi
rată de concluziile studiului: „Au
torii lui probabil sunt niște 
misogini. Eu nu fac diferența între 
umorul sofisticat și acela mai agre
siv. Umorul e umor. Există oameni 
care înjură și au farmec și nu mă de
ranjează, căci o fac amuzant, și alții 
care înjură și nu au nici un fel de 
farmec".

>
Matt Damon nu va juca în cel de-al patrulea film gseria „Bourne”

simplă și foarte umană. Ceva 
în genul «Good Will Hunt
ing» sau chiar ceva mai 
puțin Jaborios decât acel 
film. Nu vreau ceva prea 
complicat pentru prima mea 
experiență regizorală. Nu 
știu dacă voi și juca în acel 
film. Aș prefera să nu joc. 
Am auzit de la alte persoane, 
iar Ben (Ben Affleck, n.r.) 
mi-a spus și el că este foarte 
dificil și că acest lucru im
plică foarte multă muncă", a 
declarat Matt Damon.

După "Identitatea lui 
Boume" (2002), "Supre
mația lui Boume (2004) și 
"Ultimatumul lui Boume" 
(2007), fanii sperau ca Matt

Actorul american Matt Damon, in
terpretul agentului federal Jason Boume 
în primele trei pelicule din această fran
că, a declarat că nu va fi prezent și în 

-ii de-al patrulea film al seriei, a cărui 
acțiune va fi anterioară celei din "Identi
tatea lui Boume" (2002), informează fe- 
malefirst.co.uk.

Cu ocazia unui interviu acordat 
publicației Bang Showbiz, actorul amer
ican a declarat: "Nu știu încă ce va fi. 
Cred că va fi un film cu o acțiune ante
rioară (seriei, n.r.), cu un alt actor și cu 
un alt regizor. Cred că acum ne aflăm la 
cinci ani distanță de un alt film din seria 
„Boume”. Avem nevoie de un scenariu. 
Dacă aveți vreo idee de scenariu despre 

iest subiect, vă rog să o trimiteți celor 
âe la Universal".

„Vreau o poveste 
simplă și foarte 
umană”

Anterior, Matt Damon declarase că 
speră să joace în cel de-al patrulea film 
al seriei "Boume", în 2011, însă a re
cunoscut ulterior că nu este sigur că va 
semna pentru acest proiect, după re
tragerea regizorului Paul Greengrass.

In schimb, actorul american, în 
vârstă de 39 de ani, care a devenit cunos
cut în calitate de scenarist și de interpret 
odată cu lansarea filmului "Good Will 
Hunting", în 1997, împreună cu bunul 
său prieten Ben Affleck, a declarat că 
dorește în prezent să se concentreze 
asupra regiei de film, însă numai dacă va 
.găsi un proiect potrivit. „Vreau o poveste

Damon să intre din nou, în 2010, în 
pielea agentului secret creat de scriitorul 
american Robert Ludium.

Criticii au lăudat 
prestația Iui Damon

De la moartea lui Ludium, în 2001, 
studiourile Universal au încheiat o 
înțelegere cu moștenitorii scriitorului, 
care prevede posibilitatea de a trans
forma aventurile lui Jason Boume într-o 
franciză. Astfel, partea a patra a seriei va 
fi inspirată din romanul "The Boume 
Legacy", de Eric Van Lustbader, publicat 
în 2004. Van Lustbader a mai scris alte 
două romane din aceeași serie, "The 
Boume Betrayal" și "The Boume Sanc
tion".

Șefii Universal intenționaseră să se 
oprească după cel de-al treilea film din 
seria "Jason Boume", dar acesta a avut 
încasări de 227 milioane de dolari în 
Statele Unite și de 215 milioane de dolari 
în afara Americii de Nord, iar trilogia a 
avut încasări totale de 945 de milioane de 
dolari la nivel mondial.

Criticii au lăudat prestația lui 
Damon, modul în care au fost regizate 
filmele și calitățile tehnice, dovadă faptul 
că a treia parte a seriei "Ultimatumul lui 
Boume" a câștigat trei premii Oscar, în 
2008, pentru cel mai bun montaj, cel mai 
bun sunet și cel mai bun mixaj de sunet. 
De asemenea, Damon a primit premiul 
pentru cel mai popular actor într-un film 
de acțiune, la People's Choice Awards 
2008.

Oscar 2010 - 
în detalii insolite

Filmele "Avatar", în regia lui James Cameron, și 
"The Hurt Locker", în regia lui Kathryn Bigelow, au 
primit cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 
2010, fiecare din ele fiind nominalizate la nouă cate
gorii Cea de-a 82-a ediție a premiilor Oscar, pentru 

care nominalizările au fost anunțate marți, la Los An
geles, este caracterizată de multe detalii notabile sau 

insolite.

Astfel, "Deasupra tuturor/' Up" este 
cel de-al doilea lungmetraj de animație 
selecționat la categoria "cel mai bun 
film", după "Frumoasa și bestia" (Dis
ney), în 1992. Kathryn Bigelow este cea 
de-a patra femeie nominalizată la cate
goria "cel mai bun regizor" și a doua 
americancă, după Sofia Coppola, în 
2004, pentru "Rătăciți printre cuvinte/ 
Lost in Translation". Italianca Lina 
Wertmuller a fost nominalizată în 1977, 
pentru regia peliculei "Seven Beauties", 
iar neozeelandeza Jane Campion, în 
1994, pentru "Pianul". Niciuna dintre 
cele trei nu a câștigat prețioasa statuetă. 
Cu cea de-a 16-a nominalizare, pentru 
rolul din "Julie și Julia”, actrița Meryl 
Streep își doboară propriul record de se
lecții la Oscar. Ea este urmată în top de 
Katharine Hepbum și Jack Nicholson,
fiecare nominalizat de 12 pri. Streep a început această serie în 1979, 
cu "Vânătorul de cerbi", primul ei rol pe marele ecran. Anul următor, 
Streep a primit premiul Oscar pentru rolul din "Kramer contra . 
Kramer", iar apoi, în 1983, un alt premiu Oscar pentru prestația din 
"Alegerea Sophiei".

Coldplay a avut o apariție specială
Filmele alb/ negru nominalizate 
la Oscar

in

Trupa britanică Coidplay a avut o 
apariție specială într-un episod aniversar 
al serialului animat "The Simpsons", în 
care muzicienii au susținut un concert pri

vat în onoarea lui Bart Simpson, in
formează nme.com.

Trupa britanică a fost invitată de 
producătorii show-ului, cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a acestui 
îndrăgit serial de desene animate, 
pentru a susține un concert privat în 
onoarea lui Bart și a lui Homer 
Simpson, după ce cel de-al doilea a 
câștigat un milion de dolari la loterie.

in timp ce membrii trupei Cold
play interpretează piesa, "Viva La

Vida", Bart îi oprește și îi roagă să îl 
aștepte până ce va reveni de la toaletă. La 
un moment dat, solistul Chris Martin în- /

"The Simpsons" 
treabă: "De unde ești, Homer?", iar acesta 
răspunde: "Aici". Episodul, intitulat "Mil
lion Dollar Maybe", a fost difuzat în 
Statele Unite ale Americii pe 31 ianuarie. 
Coidplay este o trupă britanică de rock, 
formată în 1998. în Londra. Formația este 
compusă din Chris Martin (voce, pian), 
Jonny Buckland (chitară), Guy Berryman 
( bas) și Will Champion (tobe). Aceasta s- 
a bucurat de succes internațional începând 
din am:; 200C-. ouată cu lansarea single- 
ului "Yellow'. de pe albumul "Para
chutes'. care a fost nominalizat pentru 
Mercury Prize.

In ceea ce privește actorii din toate categoriile, 12 dintre ei au 
fost nominalizați pentru prima dată, iar cinci au câștigat deja un 
Oscar - George Clooney, Morgan Freeman, Penelope Cruz, Helen 
Mirren și Meryl Streep. Meryl Streep și Penelope Cruz sunt singurele 
nominalizate care au fost selecționate la Oscar și anul trecut. Streep 
a fost nominalizată pentru rolul din "Doubt", iar Cruz a câștigat pre
miul pentru rolul din "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen. 
"Das Weisse Band" este cel de-al nouălea film turnat în principal 
alb/negru care a fost selecționat la categoria "cea mai bună imagine" 
din 1967, când Academia de film americană a renunțat la difer
ențierea filmelor alb/negru de cele color. Filmele alb/negru care au 
fost nominalizate <fe atunci sunt "In Cold Blood" (1968), "Ultimul 
spectacol cinematografic/ The Last Picture Show (1972), "Lenny" 
(1975), "Taurul furios Raging Bull" (1981), "Zelig" (1984), "Lista 
lui Schindler" (1994) "Bărbierul/ The Barber" (2002) și "Noapte 
bună și noroc/ Good Night, and Good Luck" (2006).
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ÂLEATORICE, AMI, ANTET, AȚĂ, 
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Mică publicitate

Case/ Garsonm*> Apartamente

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întrreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convertor pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723. 556.548.

Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355,444, 0723.540.432, 
0766.459.485,0730.806.931.

Vând card pentru 1001 benzină sau motorină (stația Rompctrot),prcț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine dc calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A, la preț 
de 30 de lei/ kg, iar dacă se depășește 10 kg, restul este de 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 Iei
Bonus:

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

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

Vând casă în Simcria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, Lido (Pizzeria Santa 
1. Bț), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

Vând două rochii dc mireasă, marca Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

Vând Dacia 1310 Break, în stare dc funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745 213 577.

S.C. angajează ospătăriță. Relații la tel. 0734.826.730.

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar. dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață dc 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape dc centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, pro
moția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

Tel. 0743.011.772.

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
dc 52 mp. Tel. 0726.191.954.

Ai nevoie
Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!

-- ■ i 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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.IOfer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen 
elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând, în Orăștie, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
sediu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

' -hiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile, 
rmații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

Deva, Calea Zarandulni 150 (DN’7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO1_________________________________________________

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
Informații la telefon: 

' 0766.242.707

Societate comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

Servicii profesionale de curățenie:
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale

I - echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare

!•
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Facem eoni racle 
poimi firme cu

Clieniii fideli primesc, 
pe bază dc bon,

Vă oferim;
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE
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DE 20%

IA 7SPĂLĂRI

Luna gratis
ANGAJĂM PERSONAL 
- program de lucru 8 ore 
-salariu600 RON net
■ carte de muncă

PnșramdtfunfiiMire: 
3iflk 9739-20,30 
Duminica: 0ț,0M5.#0

Telefon: (F61 - 973.940
Prestăm servtd curățenie
* persoane fizice
‘ persone jurttke

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ți materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX10254.231 552 
MOBIL10729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

12 lupi - 108 lei

s. 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)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada................................................. Nr.......Bl............... Sc............
Ap..... Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria............... nr........................................................................
Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), Ia chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț.anunțeu fundal: 7 lei. 4 |
9
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Deși patronul Marian Muntean s-a declarat la început 
foarte mulțumit de colaborarea cu Cosmin Hendrea, 
mariajul dintre cele două părți a durai numai până luni.
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Jiul încurcă și echipele 
din zonă

Cetate a rămas fără antrenor. Din nou

Amânarea pe termen ne
definit a reluării pregătiri
lor la Jiul Petroșani pune 
în dificultate și alte echipe 

din județ.

Petroșănenii au perfectat în 
vacanța de iarnă amicale cu mai 
multe echipe, jocuri care acum 
sunt în pericol să nu se mai dis
pute, dată fiind situația de de la 
Jiul. Mureșul Deva, CFR Mar- 
mosim Simeria sau Minerul Lu- 
peni aveau în plan amicale cu 
gruparea patronată de Alin 
Simota.

Săptămâna viitoare ar trebui 
ca Mureșul să joace o partidă am
icală cu alb-negrii. „L-am sunat 
pe George Boboc (n.r. - vi
cepreședintele Jiului) să știm dacă 
mai jucăm sau nu. Am văzut că la 
ei nu e nici o mișcare și aveam 
programate două amicale. Dacă

nu mai pot juca cu noi, atunci tre
buie să căutăm alți adversari pen
tru a acoperi datele când aveam 
programate meciurile de 
pregătire”, a spus Gheorghe 
Țurlea, directorul sportiv al 
Mureșului, echipă aflată în can
tonament la Sinaia.

CFR Marmosim nu a căutat 
încă un alt partener, pentru că oa
menii din conducerea Jiului au 
confirmat amicalul. „M-a sunat 
George Boboc când eram în can
tonament cu echipa și a spus că 
rămâne valabil meciul din 20 feb
ruarie. Până atunci mai e destul și 
se pot întâmpla multe”, a afirmat 
Mirel Biriș, tehnicianul de pe 
banca simerienilor. Sâmbătă, 
CFR Marmosim joacă un amical, 
pe teren propriu, cu Bihorul 
Beiuș, iar săptămâna viitoare fer
oviarii hunedoreni au programate 
trei jocuri: FC Hunedoara, Gloria 
Arad (în deplasare) și Voința 
Sibiu.

Doar un tur de campionat a 
trecut și Cetate Deva a avut 

deja doi antrenori principali. 
După Dumitru Muși, care a 

aruncat prosopul după numai 
câteva runde, la începutul săp
tămânii și Cosmin Hendrea și- 

a dat demisia.

Deși patronul Marian Muntean s- 
a declarat la început foarte mulțumit de 
colaborarea cu Cosmin Hendrea, mari
ajul dintre cele două părți a durat numai 
până luni. Tehnicianul a intrat în vestiar 
și le-a anunțat pe jucătoare că renunță 
la echipă din motive personale. Decizia 
a luat pe toată lumea prin surprindere, 
de la patron și până la jucătoare. „E de
cizia lui și nu știu care au foskmotivele.

Ion Mătăsaru revine -pentru a câta oară? -pe banca tehnic 
a devencelor

Mergem înainte, oricum. Se ocupă Ion 
Mătăsaru de echipă până când vom 
aduce un alt antrenor”, a spus Marian 
Muntean. Lotul lui Cetate a efectuat 
deja antrenamente și vizionări sub co
manda lui Ion Mătăsaru, semn că 
echipa a intrat în programul normal de 
pregătire al meciului de sâmbătă, cu 
Rulmentul Brașov. Din interiorul 
echipei „au transpirat” informații con
form cărora jucătoarele au fost 
nemulțumite de modul în care Cosmin 
Hendrea a abordat meciurile din acest 
an, Cetate având evoluții palide în 
jocurile cu codașele HCM Buzău și 
Rapid București.

Ion Mătăsaru revine pe banca 
tehnică din nou, însă tot ca interimar. 
Problemele de sănătate și vârsta 
antrenorului emerit l-au determinat pe 
acesta să renunțe la antrenorat, în 
prezent Ion Mătăsaru fiind director 
tehnic la echipă și se ocupa mai mi}J*de 
problemele organizatorice.

Și în sezonul precedent Cetate a 
schimbat mai mulți antrenori: Sașa 
Boșcovici, Popa Seviștean, Cristina 
Dogaru. în ultimele trei sezoane £«■- 
mația hunedoreană a schimbat . e 
antrenori. Sâmbătă, de la ora 18, Cetate 
are meci de campionat cu Rulmentul 
Brașov, în prima etapă a returului Ligii 
Naționale de handbal feminin.

„Minerii” din Lupeni au trecut 
de vizita medicală

Meciurile Mureșul-Jiul ar putea rămâne doar o amintire, dacă 
situația financiară a petroșănenilor nu se rezolvă

Deși mai toate echipele fac vizita med
icală a jucătorilor în primele zile de la re
unirea lotului, la Minerul Lupeni situația este 
cu totul inversă.

Deși au început pregătirile de patru săp
tămâni, jucătorii lui Petre Gigiu au trecut 
abia pe la începutul acestei săptămâni pe la 
spitalul din localitate. Motivul amânării 
vizitei medicale îl reprezintă restanțele finan
ciare pe care clubul din Valea Jiului le avea 
la unitatea spitalicească din oraș, datorii care 
au fost achitate în urmă cu câteva zile. 
„Minerii” se plâng că peste tot sunt „taxați”. 
"Toată lumea vrea bani pentru orice. Acum 
nf se cer bani și pentru a juca pe terenul sin
tetic de la Târgu Jiu, unde ar trebui să jucăm 
cu Vâlcea”, au afirmat oficialii clubului.

Minerul a început cu jocurile, vizita medicală s-a jăcut ult&nor
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